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ÖNSÖZ

ORDUMUZ YIPRATILMADAN,
YURDUMUZ YIKILAMAZDI!

“Yeni İstiklal Savaşı”, son zamanlarda Sn. Recep T. Erdoğan’ın
sıkça kullandığı bir kavramdı. Aslında gerçeği yansıtmaktaydı ve
evet, Türkiyemizin bu çok yönlü kuşatılmışlık çemberini kıracak ta-
rihi bir atılıma ihtiyacı vardı. Ancak Sn. Başbakan bu olguyu hede-
finden saptırmak, -Allah korusun -çözülüş ve çöküş sürecini hızlan-
dıracak adımları; “Kurtuluş açılımları ve şahlanış planları” gibi sun-
mak ve istismar edebiyatıyla halkı oyalayıp avutmak için bu slogan-
ları kullanmaktaydı. Oysa, ahlaki kültürden ekonomiye, yargı siste-
minden yüksek bürokrasiye, eğitim düzeninden demokrasiye, Milli
birlik bilincinden dış politika stratejilerine, maalesef her konuda ve
her kurumda çok ciddi bir kopukluk, başıbozukluk ve paralel-para-
zit kutupluluk endişe verici boyutlara ulaşmıştı. Bu nedenle Milli
şuura ve halkıyla kaynaşıp bütünleşmiş bir orduya her zamankin-
den çok daha fazla ihtiyaç vardı.

28 Şubat, Erbakan’la beraber, asıl TSK’ya tezgâhlanmış bir kum-
pastır!

“Yanlış”ın en tehlikelisi, “doğru”ya en yakın olanıydı; çünkü doğru
diye yutturulması kolaydı. Ve yine en tahripçi “doğru” eksik anlatılan
ve yanlış yorumlanan doğrulardı. Yakın tarihimizin, böyle en tertipli
“yanlış”larından birisi de “28 Şubat darbesinin TSK tarafından Erba-
kan’a karşı yapıldığı” iddiasıydı. Bunda elbette doğruluk payı vardı; an-
cak kasıtlı olarak “eksik anlatılmakta ve hedefinden saptırılmaktaydı”
Çünkü bu olayın aslı: “ABD derin devleti sayılan Yahudi Lobileri, hem



Erbakan’ı hem de TSK’yı birlikte yıpratmak ve etkisiz kılmak üzere 28
Şubat’ı tezgâhlamıştı!”. Evet, Refah-Yol’un yıktırılması ve Milli Gö-
rüş’ün parçalanıp, AKP’nin parlatılarak iktidara taşınması; ardından Ce-
maat ve Hükümetin araç olarak kullanılıp Ergenekon ve Balyoz tertip-
leriyle TSK’nın hizaya sokulması(!) süreci 28 Şubat’la başlatılmış ve
maalesef bu işte bazı paşalardan da maşa olarak yararlanılmıştı.

TÜSİAD toplantısında: “28 Şubat’ın utancını yaşıyorum” diye gü-
nah çıkartan Yahudi ve Mason iş adamı İshak Alaton, işte bu gerçe-
ğin anlaşılmasından duyduğu kuşkuyu, böyle bir kılıfla gündeme ta-
şımıştı. ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton’un
TÜSİAD 44. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sırasında gergin anlar
yaşanıyordu. Prof. Dr. Bülent Tanör anısına düzenlenen “Türkiye’nin
Demokratikleşme Evreleri” konulu özel oturum Prof. Dr. İlber Ortaylı
ve Prof Dr. Zafer Üskül’ün katılımıyla gerçekleşiyordu. Konuşmaların
ardından, soru sormak için söz alan İshak Alaton, kürsüye çıkarak il-
ginç konuşmasına: “Nihayet TÜSİAD epey geç de olsa uyanmaya baş-
ladı diye düşündüm. 17 yıl boyunca TÜSİAD’dan uzak durdum, toplan-
tılarına gitmedim, bugün boykotumu noktalamaya karar verdim. TÜSİ-
AD’la barışmaya geldim” diye başlıyordu. İshak Alaton, “1997 yılında
TÜSİAD tarihinde ilk defa yönetim kurulunun ibra edilmediği utancını
yaşadım. ‘Bizim demokrasi arayışıyla işimiz yok’ diyerek, ‘Bizim işimiz
para kazanmak’ demeye çalışıldı. “Aradan sadece 36 gün geçtikten son-
ra 28 Şubat 1997’de askerin darbesi yapıldı. Şimdi sizlere soruyorum;
Genelkurmay bu darbe adımını kaleme alırken TÜSİAD’ın bir ay önce
yaktığı yeşil ışığın bu darbeye katkısı ne kadardır?” sözleriyle günah
çıkarmaya çalışmıştı. Anlaşılan TÜSİAD’cılar başlarına gelecekleri
anlamaya başlamıştı ve Alaton’un bu sözleri ortalığı fena karıştırmış-
tı. Bu nedenle sadece Ergenekon ve Balyoz davaları değil, Erbakan’a
ve partilerine yönelik mahkemeler de yeniden açılmalıydı.

27 Mayıs 1960 Darbesinin tamamen ordunun sırtına yıkılması
da kasıtlıdır ve yanlıştır.!

Aslında Kırım kökenli Yahudi dönmeleriyle, İspanya kökenli İz-
mirli Sabataistlerin bir rekabet ve husumet hesaplaşması olan 27
Mayıs 1960 ihtilalinin bütün suçunun ve acı sonucunun TSK’nın
sırtına yıkılması da yanlıştır, kasıtlıdır ve gerçeklerin çarpıtılması-
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dır. Maalesef eften püften sebeplerle idam edilen merhum Adnan
Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin
Rüştü Zorlu’nun dedelerinin Kırım göçmeni olması (AKP’li Ahmet
Davutoğlu, Cemil Çiçek, Ali Babacan gibi) ve İzmirli Sabataist Evli-
yazadelerin kızlarıyla evlenip akrabalık kurmaları bile (ki bilindiği
üzere Yahudi kökenli olmayanlara kız verilmemektedir)  bu gizli ha-
set ve husumeti ortadan kaldıramamıştır.

Üstat Bediüzzaman Hz.leri, Siyonistlerin oyunlarını bozan Sultan
Abdülhamit Han’a karşı çıkıp ayak bağı olması, mason ve sebataist İtti-
hat ve Terakki Fırkasına taraftarlık yapıp tahribatlarını kolaylaştırması
gibi hataları, maalesef aşırı Mustafa Kemal karşıtlığı ve ölçüsüz Mende-
res yandaşlığında da tekrarlamış; “namaz kılmayan merduttur!” diyerek
birisini “Süfyan”laştırdığı halde, ömrü boyunca bir Cuma namazına bi-
le şahit olunmamış diğerini ise “İslam Kahramanı” yapıp çıkmıştır. An-
cak Bediüzzaman Hz.leri bu konudaki ifrat ve hatasının farkına çok geç
varacak ve yıllar boyu dua ettiği Menderes’in, tepetaklak olmayı hak et-
tiğini ve belasını bulacağını, ölümüne yakın açıklayacaktır.1

Adnan Menderes: 1899 Aydın doğumlu bilinir, ama nüfus kütü-
ğünde İzmirlidir. Dedesi Kırım Tatarlarından olup, İzmir Amerikan
Koleji’ni bitirmiştir. 1931’de CHP Aydın Milletvekili seçilmiştir. Men-
deres, Ağaların büyük çiftliklerini ve zapt ettikleri devlet arazilerini
topraksız köylülere dağıtma girişimi (toprak reformu) nedeniyle İs-
met İnönü’ye muhalefete geçmiştir. İstanbul’da Rumlara yönelik 6-7
Eylül yağma ve katliamlarının DP Hükümeti ve masonların güdü-
mündeki Özel Harp Dairesince tertip ve teşvik edildiğini, böylece zen-
gin ve etkin Rumların İstanbul’dan kaçırılıp, meydanın tamamen Ya-
hudilere kalmasının hedeflendiğini dönemin DP İstanbul Milletvekili
Aleksandros Hacopulos ve Eski Özel Harp Daire Başkanı. Em. Org.
Sabri Yirmibeşoğlu da kabul etmekteydi. Cezayir Kurtuluş Savaşında
Menderes Fransızları desteklemişti.

Fatma Berrin Menderes: Evliyazade (İzmirli dönme Yahudilerden)
Hacı Mehmet Efendi’nin kızı Naciye Hanım ile Yemişcibaşı İzzet Be-
yin kızı olup merhum Menderes’in eşidir. (1905-1994)
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Fatin Rüştü Zorlu: Dedesi Kırım’dan gelmektedir. Atatürk’ün Dı-
şişleri Bakanı Sabataist Tevfik Rüştü Aras’ın kızı Emel Hanım ile ev-
lenmiştir. 1959’da Menderes ile birlikte Bilderberg’e gitmiştir. Adnan
Menderes’in eşi Berrin Hanım ile Zorlu’nun eşi Emel Hanım Teyze ku-
zenleridir.

Hasan Polatkan: Kırım Tatarlarından bilinir. Onun Maliye Bakan-
lığı döneminde, Türkiye’de yüksek ve sürekli enflasyon sürecine ge-
çilmiştir. Dış borçla bütçe açıklarını kapatmaya yönelmiştir. TL. değe-
rini hızla kaybetmiştir.

Menderes’in yolundaki Recep Bey nasıl bir akıbete uğrayacaktır?

Hatırlanırsa; Adnan Menderes, “Küçük Amerika” olma hülyasıyla
Türkiye’nin iradesini ve güvenliğini ABD’ye teslim etmişti. Ona göre:
ABD’ye bağlanmasaydık, zaten gelişemez, sanayileşemez, medenileşe-
mezdik!? Bu öyle bir teslimiyetti ki, henüz NATO üyesi olmadan,
ABD’nin talebi üzerine Eylül 1950’de binlerce askerimizi Kore’ye sa-
vaşa göndermiştik. Asker, Amerikan 9. Kolordusunun sağ kanadına
yerleştirilmiş, ABD komutanlarının talimatıyla hareket eden 3. Tabur
9. bölük, savaşa Kuzey Kore’nin safında dâhil olan Çin kuvvetleri ta-
rafından tamamen imha edilmişti. 37’si subay, 26’sı astsubay, 658’i er
olmak üzere toplam 721 şehidimiz NATO’ya ve Amerika’ya kurban
edilmişti. Ayrıca 2147 asker yaralanmış, 346 asker hastalanmış, 234
asker esir düşmüş ve 175 asker de kaybolmuş vaziyetteydi. Menderes
hükümetine, ABD Kongresi tarafından “Mümtaz Birlik Nişanı ve Be-
ratı” verilmiş ve Menderes “mümtaz bir memur” olduğunu ispat et-
mişti. Yalaka ve yalancı tarihçiler Kore kararının BM talebi üzerine
alındığını, Türkiye’nin BM üyesi olarak “demokrasi” ve “egemenlik”
hakları için Güney Kore’nin yanında yer aldığını yazabilmektedir. Pe-
ki, 1954’e kadar Vietnam’ı işgal eden Fransızlara karşı BM kararı ol-
masına karşın, Menderes Fransa’ya karşı savaşan Vietnam’a niçin as-
ker göndermemişti? 1948’den itibaren Filistin topraklarını BM karar-
larına rağmen işgal etmeye devam eden İsrail’e karşı BM kararlarının
uygulanması için niçin asker göndermemişti? 1956 tarihinde Mısır’a
saldıran Fransa, İngiltere ve İsrail’e karşı BM kararlarına binaen Mısır’ı
savunmak için niçin gayrete gelmemişti? 
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Menderes iktidarının malum Siyonist merkezlere teslimiyet derece-
si 1957’de test edildi. Yahudi lobilerine göre İsrail’in güvenliği için Su-
riye terbiye edilmeliydi; bu görev de Menderes’e verildi. “Mademki
kraldan daha çok kralcısın, o zaman tekerimize çomak sokan Suriye’yi
hizaya getir” denildi. Suriye “krizi” süresince dönemin ABD Başkanı
Eisenhower’ın, İngiliz Başbakanı Macmillan’a hitaben, “Suriye’nin işgal
edilmesi lazım. Bir an önce bunu yapalım. Arkasından İran gelir. Bu, bir
CIA-MI6 operasyonu olacak. Önceleri de bazı örtülü operasyonlar ya-
pacağız. Ama biz görünmeyelim. Suriye’nin komşusu Türkiye bu işi yap-
sın” dediği belgelidir. Menderes derhal görevini yerine getirmeye giriş-
mişti. Macmillan,  “Suriye müdahalesine bahane ne olsun?”  sorusuna
Eisenhower: “Sınır ihlalleri ve Hatay meselesi” yanıtı verir.  Gönüllü
devşirme Menderes görevi hemen kabul etmiş, “Dost ve kardeş Suriye”
o andan itibaren “zalim, diktatör, medeniyet düşmanı, halkını ezen şer
ülke” olup çıkıvermişti. Tıpkı Recep Beyin bugün yaptığı gibi; dün ai-
lecek sabah kahvaltısı yaptıkları ve kardeşim diye kucakladığı Esed’i bir
anda zalim ve terörist ilan etmişti. Askerlikten nasibini almamış ABD
tercümanı Bakan Egemen Bağış’ın “dâhiyane” sözü “Halep’ten girer
Şam’dan çıkarız” nakaratları o zaman da gündeme oturur. Türkiye, Su-
riye ile kalkar Suriye ile yatar. 1952’de askeri-sivil darbeyle Kral Fa-
ruk’un tahtını yıkan Cemal Abdülnasır’ın Mısır’ı Suriye’yi destekler.
Bağdat, Beyrut ve Filistin Suriye’nin yanında Menderes’e karşı savaşa
hazır olduğunu ilan eder. Moskova ve bütün Bağlantısızlar Hareketi üye
devletler Menderesi kınar. Moskova İstanbul’u nükleer silahla vuracağı-
nı söyler. Menderes NATO der; BM Güvenlik Konseyi der; ABD var der.
Bağdat’ı, Kahire’yi, Beyrut’u tehdit eder. Ardından “Pragmatik ve rasyo-
nel” Batı, Menderes’e; “Kes artık” zılgıtı çekecek ve Menderes’i “dünya
savaşına sebebiyet verecek manyak” olarak görecektir. Böylece Batı’nın
“dostu ve memuru” Menderes terk edilir. Şimdi aynı akıbeti aynı yo-
lu takip eden Recep Erdoğan’ı da beklemektedir.

Önemli bir hatıra ve hatırlatma yapan Sn. Necati Tuncer aktar-
mıştı:

Yassıada mahkemesi oturumlarının birinde tanık olarak çağrılan
işadamımızın adı, Vehbi Koç Bey’dir. Mahkeme başkanı şöyle bir soru
yöneltir ona: “İhtilalle düşürülen DP’ne sizin maddi yardım yaptığınız
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söylentisine bir diyeceğiniz var mı?” Vehbi Bey der ki: “Cevabımı ya-
zılı yapmak istiyorum.” Salondaki yüzlerce kulağın duymasını isteme-
mekten öte, tutanaklara da geçsin istemez söylediklerinin. Adı Vehbi
Koç olanın, demek ki böyle bir hakkı varmış mahkemelerde. Kendisi-
ne uzatılan bir küçük not kağıdına birkaç kelime yazar ve mahkeme
başkanına verir. Başkanın kararı: “Vehbi Koç gidebilir.” Bu sahneyi iyi
gözlemleyen bir gazeteci hemen peşine düşer ünlü işadamının.

– Efendim, o nota ne yazdınız? Eh Söyleyecek olsa zaten orada
söylerdi. 

– Şimdi açıklayamam!

– Ya ne zaman?.. Gazeteciyi başından savmak için mi, yoksa Tür-
kiye’nin ancak o kadar sene sonra bu ihtilalin etkisinden kurtulacağı-
nı hesap ettiğinden midir, bilinmez; der ki Vehbi Koç:

– Otuz yıl sonra... O zaman gel!

Vehbi Koç’ta yaşar otuz yıl. (Hatta birkaç beş yıl fazlası ile.) Gaze-
teci gelir kendini tanıtır: “Otuz yıl sonra gelin, demiştiniz!” Vehbi Koç
artık rahat ve emindir. Kimse ona, “bu cevabını o mahkeme günü ne-
den zabıtlara geçirtmedin?” diyemeyecektir. Otuz yıl bekleyen o ünlü
cevap şuydu; Hani uzatılan not kâğıdına yazılan: “Ben aynı miktar
yardımı CHP’ye de yapmıştım.”2

Bu sabataist ve dönme Yahudilerin geçmişte ve günümüzde fark-
lı partilerde; şimdi ise kimisi hükümetin, kimisi Cemaatin çizgisin-
de olmaları, onların fıtratı ve fırsatçılığıdır!

Örneğin, Nazlı Ilıcak sabataist kökenli ve Demokrat Partili bir aile-
den gelmektedir. Bir zamanlar Türkiye’de en çok satan ve bir nevi ka-
pitalizmi Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedef edinen Tercüman gazetesi-
nin patronu Kemal Ilıcak’ın eşidir. 1980 askeri darbesini alkışlayanlar
arasındaki Nazlı Hanım, sonrasında Turgut Özal ve hükümetlerine yö-
nelik çok sert yazılar döşenmiş, “Pavlov’un Köpekleri” başlıklı yazısın-
dan dolayı hapse girmiştir. Nazlı Hanım bir dönem Demirel’e karşı
aday olan ve çocuğunun trafik kazası sonucu vefat etmesinin ardından
bir daha da siyasi sahaya adım atmayan eski TOBB Başkanı Mehmet
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Yazar’ı desteklemiştir. Refah Partisi’nin yükseliş döneminde de,
AKP’nin kuruluş sürecinde de Nazlı Hanım hep ön planda görünecek-
tir. 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu’nu deşifre eden isimlerden-
dir. Tayyip Erdoğan’ın sıkça buluştuğu sınırlı sayıdaki gazetecilerden-
dir. Son Cemaat-iktidar çekişmesinde Cemaat’ten yana tavır sergile-
miştir. Bu sebeple Sabah gazetesindeki köşesinden olmuş, Cemaat’e ya-
kın duran, Koza-İpek Grubu’na ait Bugün gazetesine girmiştir. 

Gelelim Barlas ailesine. Mehmet Barlas, eşi Canan Barlas, oğlu Ce-
mil Barlas, sabataist olduklarını sürekli gizlemişlerdir. Canan Barlas’ın
dayısı, TESEV Başkanı Can Paker, aynı zamanda AKP’nin akil kişilerin-
dendir. CHP’li bir aile geleneğinden gelen Mehmet Bey, Anılarında ne-
dense, “İsmet Paşa yanaklarımı okşardı” vurgusunu hep yapa gelmiştir.
Milliyet gazetesinde yıllarca başyazar sıfatıyla yazıvermiştir. 12 Eylül’de
darbecilerin lideri Orgeneral Kenan Evren’i -ve genelde liderleri- evin-
de ağırlayan isim Mehmet Barlas Bey’dir. Sonrasında, Güneş gazetesini
Asil Nadir’den satın alan, eski Devlet Bakanlarından Mehmet Ali Yıl-
maz’ın safına geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin
Dalan döneminde Mehmet Barlas, “Genel Yayın Yönetmenleri, patron-
ları için ihale kovalar” cümlesini sarf etmiştir. Ama Sn. Barlas 28 Şubat
sürecinin mağdurlarından birisidir. Tam o süreçte Zaman gazetesinde
başlamış, ama sonu tatsız bitmiştir. Oğlu Cemil Barlas ve eşi Canan Bar-
las internet haberciliği ve TV programları yapıp, AKP’ye övgüler diz-
mektedir. Mehmet Barlas, uzun süredir Sabah’ta boy göstermekte ve
Nazlı Hanımın tam karşısında saf tutmuş vaziyettedir.

Ve işte Sabataist Altanlar. Çetin Altan, Mehmet Altan, Ahmet Altan,
Kerem ve Sanem Altan. Sahi Altan ailesi bu çatışmanın neresindedir?”
diye soran Adnan Öksüz önemli ve gizemli bir gerçeği dile getirmiştir. 

Genelkurmayın; Ergenekon ve Balyoz davalarının yeniden görü-
şülmesi talebi, tarihi bir adımdır!

Tam bu sırada Genelkurmay’ın “kumpas”la ilgili suç duyurusu
büyük değişimin ilk basamağıydı! 

Sn. Recep Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın bir yazısına
dayandırılan ve Milli Çözüm Dergisi’nin konuyla ilgili soruları aynen
tekrarlanan Genelkurmay suç duyurusunun 3'üncü maddesinde çok
önemli saptamalar vardı:
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"Anılan hususların doğru olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini
ve personelini hedef alan faaliyetleri yürüten kişilerin, yetkili makam-
lara bildirimde bulunmayan ve gerekli işlemleri yerine getirmeyen ka-
mu görevlilerinin eylemlerinin TCK’nın: 'Suç işlemek amacıyla örgüt
kurma, iftira, suç uydurma, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, suçlu-
yu kayırma, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçları başta olmak
üzere çeşitli suçlara vücut verebileceği değerlendirilmektedir." “Bu ifa-
delerden, sadece "kumpası" yapanların değil, bildiği halde yetkili ma-
kamlara haber vermeyenlerin de "suç işlediğinin" hatırlatıldığı, yani bir
anlamda Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Akdoğan hakkında da suç
duyurusu yapıldığı sonucu çıkmaz mıydı?” diye sorulması haklıydı.
Çünkü suç duyurusunun son maddesinde, "Hukuka aykırı olarak
TSK’yı ve personelini hedef alan faaliyetleri yürütenlerin" yanı sıra, "Bu
faaliyetleri yetkili makamlara bildirmeyen, gerekli işlemleri yerine ge-
tirmeyen kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatılması" istemi
ve ifadesi yer almıştı. Suç duyurusunun 4'üncü maddesinde de “Cum-
huriyet Savcılarının görevini ihmal ettiği” şöyle anlatılmıştı:

Ceza Muhakemesi Kanununun 160’ıncı maddesi: 'Cumhuriyet sav-
cısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir
hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına ka-
rar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar' hükmü ha-
tırlatılmıştı. Yani Genelkurmay, "Siz kendiliğinizden harekete geçmedi-
ğiniz için biz suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık" demeye çalış-
mıştı. Ve zaten TÜBİTAK raporuyla, Ergenekon ve Balyoz davalarına te-
mel dayanak yapılan hard disklerin, sonradan ve suni ortamlarda kasıt-
lı ve yanıltıcı mahiyette hazırlandığı ispatlanıp mahkemeye yollanmış-
tı. Artık yargıçların bu raporları hesaba katmama ve dikkate almama
yetkileri bulunmamaktaydı; çünkü aslında bilişim teknolojisi konusun-
da yeterli olmadıklarından bunu TÜBİTAK’a sormuşlardı.

Genelkurmay Başkanlığı, özel bir televizyon kanalında "Yeniden
yargılanmalar"la ilgili yapılan programda konuşulanlara itiraz et-
mek ve yaptığı suç duyurusuna açıklık getirmek için 7 maddelik bir
açıklama yapmıştı. CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Tarafsız Böl-
ge' programında Balyoz ve Ergenekon davalarından yargılanan asker-
lerin aileleri yakınmış, yaptıkları açıklamalarda Genelkurmay Başkan-
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lığı'nın tutumunu kınamışlardı. Bu eleştirilerin haksız olduğunu sa-
vunan Genelkurmay, 7 maddelik bir açıklama metni yollamıştı. Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel adına Genelkurmay Baş-
kanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulga-
zi Özkürkçü, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a ilettiği açıklamada Ergene-
kon ve Balyoz davalarının yeniden görülmesi için yaptığı başvuruyla
ilgili şöyle denildi: 

-BİR: Genelkurmay Başkanlığı kendi görev alanı ile ilgili olarak ka-
muoyu ile paylaştığı hususlarda ve en son yayınlanan "SUÇ DUYU-
RUSU" öncesinde de hiç kimseden talimat almamıştır. 

-İKİ: Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ilgili bütün davaların du-
ruşmaları personelimiz tarafından bizzat duruşma salonlarında izlen-
miş ve bilgiler günlük olarak Genelkurmay Başkanlığı'na sunulmuş-
tur. Aksi iddialar gerçek dışıdır. 

-ÜÇ: Tutuklu arkadaşlarımız cezaevlerinde düzenli olarak ziyaret
edilmiştir. (Bu ziyaretler devam etmektedir, cezaevi ziyaretçi kayıtla-
rından bu husus kolaylıkla teyit edilebilir). Bu ziyaretlerin sonuçları,
bir başka ifade ile arkadaşlarımızın istekleri Genelkurmay Başkanlı-
ğı'na iletilmiş / iletilmekte ve mevzuat dahilinde uygun görülen talep-
ler derhal işleme konulmaktadır. Hiçbir isteğe duyarsız kalınmamıştır
ve kalınmamaktadır. 

-DÖRT: Suç duyurusunda geç kalındığı yönündeki iddialar ile ilgili
olarak kamuoyuna yaptığımız açıklamalar dikkatle incelenirse görüle-
cektir ki: Türk Silahlı Kuvvetleri bir kamu kuruluşudur ve yasalara uy-
mak zorundadır. Bu nedenle "YARGIYA MÜDAHALE" olarak algılan-
mamasına ve bazı kişi ve çevreler tarafından TSK aleyhinde kullanılma-
masına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği için hukuki olarak mü-
dahil olunmamıştır. Ancak görüş ve teklifler, devletin en üst kademesi
ile paylaşılmış ve yargının sonucu beklenip ona göre davranılmıştır. 

-BEŞ: Ayrıca tutuklu arkadaşlarımızın kendileri, eşleri ve çocukla-
rının sorunlarına ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı ile bağlı ol-
dukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tara-
fından maddi ve manevi olarak yakından ilgilenilmiş ve ilgilenilmeye
devam edilmektedir. 
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-ALTI: “Genelkurmay Başkanlığı'nın konuya duyarsız kaldığı ve
personeline vefa göstermediği” iddiaları asla kabul edilemez, kasıtlı
kışkırtmalardır. 

-YEDİ: Sonuç olarak “Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasi çekişmelerin
dışında tutmak ve demokratik parlamenter sistemin işlemesine yar-
dımcı olmak” çalışmalarımızda temel prensibimiz olmaktadır. Kurum-
sal sorumluluğumuzun gereği olarak bu çizgideki tutum ve davranı-
şımızı sürdürmeye kararlı olduğumuz açıktır. Çünkü güzel ülkemiz-
de huzur istiyoruz. Her türlü çekişme / çatışmadan uzak durmak ar-
zusundayız ve her kuruluşun kendi görevini yapmasının veya görev
alanına ilişkin görüş ve tekliflerini ilgili ve yetkili kişilerle paylaşma-
sının ve diyalog kurarak problemlerini çözmeye çalışmasının en akıl-
cı ve doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. 

Ve yine Genelkurmay Başkanlığı, “TIR’cı komutan” haberleriyle
ilgili Sabah ve Takvim gazeteleri hakkında suç duyurusu yapmıştı.

1. "21 Ocak 2014 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayımlanan "TIR'cı ko-
mutana paralel koruma" başlıklı haberde ve Takvim Gazetesi'nde yayım-
lanan "Paşa TIR'lattı" başlıklı haberde Adana Jandarma Bölge Komutanı
Tuğg. Hamza CELEPOĞLU hakkında çeşitli iddialar yer almıştır.

2. Söz konusu haberlerde, Tuğg. Hamza CELEPOĞLU hakkında hiçbir
somut delil gösterilmeden mesnetsiz iddialarda bulunulduğu ve yasa dışı
bir yapılanmanın parçası olarak gösterilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.

3. Haberlerde, bazı yargı kararları ve bu kararları veren yargı men-
supları üzerinden, somut herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın,
yorum yapılmak suretiyle Tuğg. Hamza CELEPOĞLU'nun yasa dışı bir
yapının parçası olması nedeniyle korunup kollandığı, diğer personelin ise
aynı konuda ceza aldığı iddia edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
arasında ciddi ayrışma ve güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışıldığı,
bu durumun askeri disiplin anlayışının bozulmasına ve personel arasın-
da siyasi gruplaşmalara yol açacağı, ayrıca komutanlara karşı güven
hissinin zedelenmesine neden olacağı açıktır.

4. Yukarıda belirtilen haberlerde yer alan Tuğg. Hamza CELEPOĞLU
hakkında yapılan mesnetsiz iddiaların Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci
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maddesinde düzenlenen "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret"
suçunu, 271'nci maddesinde düzenlenen "Suç Uydurma" suçunu ve Aske-
ri Ceza Kanunu'nun 95'inci maddesinde düzenlenen "Astlık - Üstlük Mü-
nasebetlerini Zedelemeye, Âmir veya Komutanlara Karşı Güven Hissini
Yok Etmeye Matuf Olarak Alenen Tahkir veya Tezyif Edici Fiil ve Hare-
kette Bulunmak" suçunu oluşturabileceği kanaati taşınmaktadır.

5. 21 Ocak 2014 tarihli gazete haberleri, haberleri yapan Nazif KA-
RAMAN ve diğer ilgililer hakkında gereğinin takdir ve ifası maksadıyla
EK'te sunulmuştur."(MUE)

Bütün bu hukuki ve haysiyetli girişimler netice vermeye başla-
mış, iktidar “komutanların ancak Yüce Divanda ve Başbakan’ın izin
vermesi şartıyla yargılanabileceklerinin” yolunu açmıştı!

Genelkurmay ve kuvvet komutanlarının artık sadece Yüce Di-
van'da yargılanması bundan böyle Başbakan’ın izni ile mümkün ola-
caktı. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Ge-
nel komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılama
usullerini yeniden belirleyen kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na
sunulmak zorunlu kılınmıştı. Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı, 2010 referandumunda kabul edilen Anayasa'daki "Genelkurmay
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma
Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da
yargılanacak" hükmü, ilgili kanuna aktarılmıştı. Tasarıya göre, bu
suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Ka-
ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan; Jan-
darma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı karar alacaktı.

İtirazlar Cumhurbaşkanlığına yapılacaktı!

Bu suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet geldiğinde veya
böyle bir durumu öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkanı, Kara, De-
niz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma
Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı, araştırma, gerekiyorsa ön
inceleme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesi-
ne yetkili olacaktı. Soruşturma izni verilmiş bulunanlar, izin vermeye
yetkili merci tarafından gerek görülürse soruşturmanın emniyeti ve
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sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzak-
laştırılacak, anılan kararlara karşı ilgililer 10 gün içinde Cumhurbaş-
kanlığı'na itirazda bulunacak, itiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafın-
dan verilen karar ise kesin olacaktı. Ve artık Ergenekon ve Balyoz da-
valarında geçerli olan, isimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla ya-
pıldığı belirlenen ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve
dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmayacaktı.

Ordumuzun özel bir konumu ve misyonu vardır!

Hatırlayacaksınız; AKP yandaşı YENİ ŞAFAK yazarı ve yalakası
Ali Bayramoğlu, güya kendisine gönderilen bir mektuptaki şikâyet-
leri haklı buluyor ve şunları söylüyordu:

“Türkiye’de 185 bin er; posta, kuaför, şoför gibi isimler altında sa-
dece subaylara hizmet veriyor… 32 bin asker ise, “koruma” sıfatıyla
yine kurum olarak TSK’ya değil,  komutanların şahsına çalışıyor. Ay-
rıca 14 bin asker de lojmanları bekliyor ve subay-astsubay ailelerinin
özel işlerine koşturup duruyor.. Bunların toplamı 231 bin ediyor ki; Al-
manya’nın tüm ordu sayısı 240 bin, İtalya’nın 190 bin, İngiltere’nin
170 bin olduğu düşünülürse, yüz binlerce askeri boş yere ve şahsi hiz-
metler için tuttuğumuz ortaya çıkıyor” diyor ve tabi gerçekleri hem
abartıyor, hem çarpıtıyor, hem de, “bu denli masraflı ve kalabalık
orduya ne gerek var, bu milletin çocukları, subayların özel hizmet-
kârı mı?” demeye getirip halkımızı kışkırtıyordu! Ama her ne hik-
metse Ali Bayramoğlu; örneğin Emniyet teşkilatında kaç bin polisin
aynı özel “koruma ve lojman” hizmetlerinde çalıştırıldığını hiç gün-
deme getirmiyordu?!.. Oysa dünyanın her yerinde ve tarihin her dö-
neminde, asker ve polis gibi silahlı birimlerin özel disiplin ve düze-
ni gereği, bazı iç hizmetlerinin kendi personeline yaptırılması gere-
kiyordu. Elbette TSK’nın; hantallıktan kurtarılması, Milli Savunma
yanında milli kalkınmaya da katkı sağlaması, daha profesyonel ve
pratik bir yapıya kavuşturulması, ayrı ve yararlı bir konuydu. Ama
Ordumuzun psikolojik, teknolojik ve askeri yönden caydırıcılık ro-
lünün zayıflatılmasının ve çeşitli bahanelerle aleyhinde kampanya-
lar başlatılmasının arkasında çok sinsi niyetler sırıtıyordu.

TSK küçültülerek NATO’ya piyon yapılmak isteniyordu!
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Ordu, 'vatani görev' sayılan askerlik hizmetinin süresini her
yurttaş için eşitlemek istiyordu. Hükümetin ön şartı ise, “bedelli as-
kerlik” kanunuydu. Ancak Bülent Arınç, “Türk Ordusuna kapsamlı
bir sistem müdahalesi hazırlığı içinde olduklarını”, bu tartışmalar
içinde ağzından kaçırıyordu. Sınır birlikleri ile ilgili düzenlemenin
de yılsonuna kadar yasalaştırılması bekleniyordu. Daha sinsi plana
göre ise; orta vadede birçok birliğin lağvedilmesi, uzun vadede ise
“sembolik ordu”ya geçilmesi hedefleniyordu. Asker ile AKP’nin, as-
kerlik sistemi konusunda çetin bir mücadeleye giriştiği gözleniyor-
du. TSK 'vatani görev' sayılan askerlik hizmetinin her yurttaşı kap-
saması için uzun süredir bir çalışma yürütüyordu. 'Tek tip' askerlik
modelini geliştiren TSK, hükümete bu raporu sunmuştu. TSK'nın
askerlik süresini eşitleme planı hayata geçerse; orduların er ve er-
baş mevcudunun yaklaşık 150 bin kişi azalacağı tahmin ediliyordu.
Ancak, hükümetin ön koşulu durumundaki “bedelli askerlik” dü-
zenlemesi, ordunun öngördüğü bu sistemi baltalıyordu. Hükümet
kaynakları, bedelli askerliğin çıkmasını bekleyen 100 bine yakın ki-
şi olduğunu ileri sürüyordu. Bu rakamda bir bedelli uygulaması
olursa, bir celp dönemi riske girecek; mevcudu, sadece bir celp dö-
neminde 10 binin üzerinde azalacak olan TSK’nın ardından gelecek
celp dönemlerinde de silâhaltına alınacak asker bulmakta zorlana-
cağı biliniyordu. Dayatmalarını TSK’ya kabul ettiremeyen Recep T.
Erdoğan, Güney Kore ziyareti öncesi, “bedelli askerliğin gündemle-
rinde olmadığını” açıklamak zorunda kalıyordu.

ABD; AB ve NATO’nun dayattığı planın bir sonraki aşaması,
TSK'nın adım adım küçültülmesi kapsamında bazı birliklerin lağve-
dilmesi oluyordu. Askeri kaynaklar, bu yöndeki çalışmaların, 2002-
2004 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olan Org. Hilmi Öz-
kök'ün döneminde başlatıldığına dikkat çekiyordu. Bu çerçevede
atılacak adımların en başında, TSK'nın NATO'ya bağlı olmayan tek
ordusu durumundaki Ege Ordu Komutanlığı'nın ortadan kaldırıl-
ması geliyordu. Bu plan, TSK'nın mevcut görev ve yapılanmasının
bütünüyle değiştirilmesini öngörüyordu. Tartışılmaya bu yıl içinde
başlanan;  “profesyonel sınır birlikleri” projesinin hayata geçirilme-
siyle, bu bölgelerde görev yapan askeri birliklerin sınırlardan çekil-
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mesi gerekiyordu. Hem Jandarma'nın hem de sınır birliklerin uzun
vadede idari yönden Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına, tak-
tik komuta yönünden ise İçişleri Bakanlığı'na bağlanması hedefleni-
yordu. Planın tüm aşamaları gerçekleşirse Genelkurmay, komuta
yönünden sembolik bir kurum halini alıyordu. Hatta personel ve
birlik sayısı iyice azaltılacak olan TSK'da rütbelerin bile azaltılaca-
ğı konuşuluyordu. Uzmanlar, "Plan bu şekilde işlerse Genelkurmay
Başkanlığı koltuğunda oturacak kişi orgeneral rütbesinde bile olama-
yabilir" sözleriyle, TSK'nın düşeceği durumu dile getiriyordu.

Ve planın son aşaması: Hilmi Özkök’lerin Genelkurmay Başkan-
lığı'yla ve Türk Ordusu'nun ulusal güvenlik anlayışını değiştirme
çabasıyla paralel biçimde, TSK, NATO'nun yeni konseptine uygun
olarak uluslararası güvenlik için çalışacak bir kuruma dönüştürül-
mek isteniyordu. Artık TSK, NATO ve BM güdümünde görev yapa-
cak; Somali, Afganistan, belki İran’a karşı kullanılacaktı. NATO, ne-
reyi hedef gösterirse Mehmetçik oraya koşacaktı! Yani, “parası ola-
na bedelli, garibana ise Kore, Somali” yolları açılacaktı!

Milletimiz için Ordu, hangi anlamı ve amacı taşıyordu?

Şanlı tarihler yazan ve “Nizam-ı Alem” (Yeryüzüne adalet düzeni
ve huzur sistemi) ülküsü taşıyan ve bunu nice bin yıllarca başaran
Aziz Milletimizin: a) Hem devlet olmaları, b) Hem medeniyete ve hâ-
kimiyete ulaşmaları, c) Hem de devamlılık kazanmaları ve ayakta kal-
malarında; 1- Kurucu, 2- Koruyucu, 3- Kurgucu özelliği taşıyan ordu-
muz, en temel unsur ve en hayati kurumdur. Bir devletin oluşması
için en önemli öğe olan halkın “kalabalık”tan “millet”e dönüşmesi
için gereken: A- Organize B- Ortak İrade C- Ve Otoriteyi sağlamak da,
bu kalıcı ve akılcı kurum olan ordumuzun sorumluluğudur. 

Bu nedenle, Türk Ordusunu başka ülke ordularıyla kıyaslamak;
demokrasi demagojileri ve küreselleşme kem-kümleriyle onun tabii
ve tarihi misyonunu kısırlaştırmaya çalışmak, son yıllarda karşılaştı-
ğımız, belki de en talihsiz ve tehlikeli bir durumdur. Gafletle veya hı-
yanetle yapılan bu girişimler, bizzat devletimizin temeline dinamit
koymakla eşit bir şuursuzluktur. Osmanlı'nın yıkılışı öncesi, özellik-
le İttihatçılar döneminde orduya sabataist ve masonların sızdıkları ve
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bu yüce kurumu, devletimiz ve dirliğimiz aleyhine kullanmaya çalış-
tıkları… Ve yine, Atatürk sonrası İnönü, Menderes ve devamı süre-
cinde, bazı üst düzey askeri bürokratların ordumuzun bizzat dinimi-
ze, Milli değerlerimize ve Milletimize muhalif tavır takındığı izlenimi
veren yanlışlıkları ve haksızlıkları, maalesef doğrudur. Ancak sağlık-
lı bir bünyenin, organlarına sızan mikropları, vücuda zarar vermeden
etkisiz hale getirmesi ve hatta bağışıklık sistemi geliştirmesi gibi; dış
güçlerin ve işbirlikçi hainlerin marifetiyle, zaman zaman ordumuza
sızan ve bu kutsal kurumu Milletimizin ve devletimizin aleyhinde
kullanmaya kalkışan ve bazı tahribatlar yapmayı da başaran kişilerin
ve kümelenmelerin: Milli özelliğini ve asli hüviyetini asla yitirmeyen
Kahraman Ordumuzun sağlam bünyesi içerisinde eritildiği ve etkisiz-
leştirildiği de, sevinilecek ve güvenilecek bir konudur.

Asırlar sonra, aynen haber verdiği şekilde gerçekleşmesiyle Hz.
Peygamberimizin mucizesi sayılan İstanbul'un Fethiyle ilgili hadisle-
rinde: “Konstantin mutlaka feth olunacaktır. Onun emiri; ne güzel ve
örnek bir komutandır. Ve Onun askeri; ne iyi ve bereketli bir ordu ko-
numundadır.” buyurmaları: Kahraman Türk Ordusunun şeref ve fazi-
letinin, tarihi ve talihli zaferlere öncülük edeceğinin çok açık bir müj-
desi ve garantisidir. Evet, her şeye rağmen, müjdelenen ve hasretle
beklenen, Türkiye merkezli yeni barış ve bereket Medeniyetinin en
önemli destek ve dayanağının yine asil Türk ordusu olacağını haber
veren Bediüzzaman şunları söylemektedir:

“Gariptir, hem çok gariptir (hayret edilir ki Dış güçler ve hain iş-
birlikçi şahsiyetler) yedi yüz sene boyunca İslamiyet’in ve Kur'an’ın
elinde şeref şiar (Şan ve şerefle şöhret bulan), barika-asa (Şimşek gibi
parlayan) bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülük (düşünce-
sini), muvakkaten (geçici bir dönem) İslamiyet’in bir kısım Şeairine
(Ezan, Kur'an, İmam Hatip, başörtüsü gibi dinin simgelerine) karşı
kullanmaya çalışır. Fakat (tam) muvaffak olamaz (sonunda) geri çekil-
meye (mecbur kalır) (Çünkü) “Kahraman ordu, dizginini onun (ma-
sonluğun Siyonist ve sabataist hıyanet gurubunun) elinden kurtarıyor”
(ve kurtaracak) diye, (hadis) rivayetlerden anlaşılıyor.3
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Bu gün sevinerek görüyoruz ki; Ordumuz softalık ve istismarcılık
niyetiyle Yüce Dinimizin yobazlaştırılmasına da, laiklik ve demokra-
tiklik bahanesiyle devletimizin ve manevi değerlerimizin yozlaştırıl-
masına da karşıdır, ilmi, insani, akli ve ahlaki bir çizgiyi benimsemek-
tedir. Aziz Türk Milletinin ve Devletinin maddi ve manevi iki güçle
ayakta kalacağına inanan Üstat: “İşte;

1- Haysiyet-i askeriye (yani ordunun onuru, değeri, gücü ve kuvveti)

2- Hamiyet-i İslamiye (İslam ve iman gayreti) ve Şeriat-ı Muham-
mediye (Kur'an'ın bütün insanlığa getirdiği adaleti) bir terazinin iki
kefesindeki Ağrı dağı ile Sübhan dağı gibi iki dengeye benzer.” Diye-
rek, ordunun önemini ve değerini ortaya koymaktadır.4

Yurdumuzun barbar batılılarca işgali sırasında ve mütareke yılla-
rında; istila kuvvetlerine şiddetle ve cesaretle karşı çıkıp direnen ve
Milli Mücadeleye ve Atatürk'ün Ankara Hükümeti’ne taraftarlık gös-
teren5 Anadolu hareketine karşı İngilizlerin dayatmasıyla Damat Ferit
Hükümetinin, Şeyhülislam Dürrizade imzasıyla yayınladığı “Bunlar
İsyan etmiştir. Öldürülmeleri gerekir fetvasını “Müslüman halkı Ku-
vay-ı Milliye aleyhine kışkırttığı” için kabul etmeyen, Ankara Müftü-
sü Rıfat Börekçinin fetvasını destekleyen ve “Zıt kavramlar yer değiş-
tirmiştir; Zulme adalet, Cihada isyan, esarete ise hürriyet adı verilmiş-
tir” diyerek Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadeleyi, cihat ve hürriyet
hareketi kabul eden6 Bediüzzaman; Kahraman Türk ordusuna çok
değer vermekte ve sürekli övgüyle bahsetmektedir.

“Ben bu milletin bahadır ordusunun milyonlarca efradını, eratını ve
subaylarını samimiyetle seviyorum, hürmet ve haysiyetlerini, elimden
geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Ama benim garazkâr ve mason
muarızlarım ise, bir tek adamı sevmek ve yüceltmek bahanesiyle, Türk
ordusunun şehit olan ve hayatta bulunan milyonlarca mensubuna hı-
yanet ve hakaret ediyor. Bana hücum edenlerin tek bahanesi “Mustafa
Kemal'e itirazım ve dost olmadığım” (iddiası)dır. Hâlbuki o beni taltif
etmek (itimat ve itibar göstermek) ve bütün Doğu ve Güneydoğu Ana-
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dolu'ya resmi yetkili umumi vaiz olarak göndermek üzere Ankara'ya
çağırmıştır.7 Bediüzzaman; geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki
milyonlarca mensubuna hayran ve hayırhah olduğum “Bin seneden
beri cengâverliğini, gaziliğini ve hakperestliğini dünyada gösteren ve
ispatlayan... Kur'an’ın bayraktarlığını kılıçlarıyla ve kanlarıyla imza-
layan bir ordunun bazı kumandanlarına yanlış ve haksız bulduğum
davranışları yüzünden karşı çıkmam bahane edilerek, bana bu denli
hücum ve hakareti hak ediyor muyum?” Diye sormakta ve aslında
Atatürk'ün istismar ve suiistimal edildiğine parmak basmaktadır.8

Son devrin büyük âlimlerinden Seyyid Abdulhakim Arvasi Haz-
retlerinin şu tespitleri büyük önem taşıyordu:

“Türklük bir içtimai kavramdır. Biyolojik ve ırksal bir olay olarak
değerlendirilmesi yanlıştır. Türklük sosyal bir ırktır, bu Milletin ada-
let ve hürriyet yolunda mücadele vermiş ve kendisini Allah'a ve insan-
lığa vakfetmiş kimliği” şeklinde algılanmalıdır. Bediüzzaman Hazret-
lerinin “Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk demek Müslüman
demektir” sözleri de bu anlamdadır. Türkler, Emeviler döneminde
Müslüman ordularının Türkistan İstilası sırasında Arapları daha ya-
kından tanımışlardı. Bu dönemde, Arapların fetih hareketine katılan
ve henüz İslam ahlakını sindirememiş bulunan bazı askerlerin yağma-
ya girişmesi, Türklerde, Emevi yönetimine karşı düşmanca tepkileri
oluşturmuştu. Bu nedenle, Emevi yönetimine karşı çıkan Ehli Beyte
mensup ihtilalci şahsiyetlerin Türklere sığınması Peygamberin nesli-
ne karşı kuvvetli bir sempati doğurmuştu. Emevilere karşı isyan eden
Ebu Müslim'in ordusunda henüz Müslüman olmamış çok sayıda
Türklerin de yer alması bunun neticesi olmalıdır. Ehli Beyte karşı olu-
şan bu yakınlık, Türklerin Müslümanlığı kabulünden sonra daha da
gelişmiş, bu konuda birçok destan ve menkıbenin meydana gelmesi-
ne yol açmıştır. Sonraki zamanlarda bu durum, Ehli Beyt soyunun
Araplardan çok Türklere yakın olduğu kanaatini yaygınlaştırmıştır.
Meşhur Tarihçi Cahız, Horasanlılar hakkında bilgi verdikten sonra
şunları yazar: “Buna göre Türkler Horasanlı ve halifelerin (Abbasiler)
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pek yakın akrabaları olan mevlalarıdır (dostları)dır. Bunun neticesi
Türk, bunların hepsinin sahip olduğu üstünlüklere sahip çok şerefli bir
kavimdir.”9

Hendek savaşı sırasında, Hz. Peygamberin, ilk kazı işlerini ve
şehrin müdafaasını kontrol etmek için seçtiği yer olan Seyhan deni-
len tepede kurdurduğu çadır, Kendi ifadesiyle “Kubbe-i Türkiye”
(Türk Çadırı) idi.10

Bu konuda, Taberi Tarihinde, Amr b. Avf’dan naklen malumat ve-
rilmektedir. Medine etrafına hendek kazılması sırasında büyük bir ka-
ya çıkması üzerine şunlar nakledilir: “Selman hendekten çıkarak (ha-
ber vermek için) Hz. Peygamberin bulunduğu yere geldi. Bu sırada
Hz. Peygamber Türk çadırını (Kubbe-i Türkiye) kurmakla meşgul
idi”11 Bu gün bu yere, Hz. Peygamberin ikamet ettikleri “Kubbe-i Tür-
kiye”nin hatırasına Zübab Camii inşa edilmiştir.12 Hz. Peygamber
Mekke'nin Fethinden sonra, burada kaldığı 15 gün müddetinde, Ebu
Talip ve Hz. Hatice'nin kabirleri yakınında kurduğu “Kubbe-i Türki-
ye”de ikamet etmişlerdir.13 Araplar buna “Gubba Turkıya” yani Türk
Çadırı demişlerdir.14 Bütün bunlar Hz. Peygamberin Türk kavmine ve
Türk askerine olan özel ilgi ve sevgisinin bir göstergesi sayılır.

Aynı konuda, İzmirli de değerli bilgiler verir: “Müslim'in Sahih'in-
de Kadir gecesinin fazileti babında İstanbul'da olan Ebu Şeybeti Hud-
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9 (Prof. Ramazan Şesen El-Cahiz, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türkle-
rin Faziletleri. 2.Baskı Türk Kültürü Ar. Yay. Ank. 1988 Sh:59)

10 Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkler, s.154
11 Kitapçı, Prof. Dr, Zekeriya, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı,

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul Tarihsiz, s. 58.
12 Hamidullah, M. Çin ile ilk Devir Müslüman ülkelerinin Temasları,  İ.T.E.D.

İstanbul, 1975, s. 104 nak, Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve
Türkler s.182

13 Kitapçı, Prof. Dr, Zekeriya, age, s.196
14 Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 34. Türk çadırları kubbe şeklinde

oluyordu. Ortaçağ'da Türk çadırları sadece Türkler tarafından değil, diğer
komşuları tarafından da kullanılmaktaydı. Hatta Peygamber devrinde Ara-
bistan'da Türk çadırlarının  kullanıldığına dair kayıtlara sahip bulunmakta-
yız. Dipno. Prof. Dr. Ramazan Şeşen. İbn Fazlan Seyahatnamesi, s.41



ri'nin kardeşi Ebu Saidi Hudri'den tahriç (çıkartma) ettiği üzere, Hz.
Peygamber, bir ramazan ortalarında, bir Türk çadırında itikâf15 etmiş-
tir. Şarih16 Nevevi bunu küçük geçe (keçe) çadırı diye tefsir ediyor ki
tamamıyla bir Türk çadırıdır.17 İzmirli bir başka makalesinde, Hz.
Peygamberin bu çadır da, Ramazan ayında “tam on gün on gece Rab-
bına ibadette bulunmuştur” demektedir.18 İzmirli, “Peygamber ve
Türkler” adlı makalesinde, Kazan'ın tanınmış bilgini Şehabettin Mer-
cani'nin (Öl.H.1306) “Müstefadülahbar” adlı eserinde, İbnü'l Esir'in
“Üstüdülgabe fi Marifetissahabe”sine dayanarak, Hz. Peygamber'in
Türk hakanına, Türkçe bir mektup yazmış olduğunu belirtmektedir,
İzmirli o devirde Hz. Peygamberin çevresinde Türkçe bilenlerin bu-
lunduğunu da anlatır.19

Ordumuz, niye yıpratılmaya çalışılıyordu?

Dış güçlerin, AKP hükümetinin ve özellikle CIA-MOSSAD maşa-
sı Cemaatin Kahraman Ordumuzu “layt”laştırmak ve laçkalaştır-
mak amacıyla, önce milli ve haysiyetli Paşaların Genelkurmay Baş-
kanlığını önlemeye ve komuta kademesini biri birine düşürmeye
yönelik girişimleri başarısız kalınca, bu sefer “ordu yapısı değiştiri-
liyor!?” haberleriyle ortalık karıştırılmaya çalışılıyordu.
“26.08.2006 tarihli Milliyet Gazetesi, (CNN Türk-Kemal Yurteri)
kaynaklı şu kışkırtıcı haberi yayınlıyordu:

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihinin en büyük değişimine hazırlanıyor. Ye-
niden yapılandırma planına göre, iki ordu karargâhı lağvedilecek, Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Genelkurmay çatısında birleşe-
cek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara gücü, iki ana komutanlık haline geti-
rilecek. Genelkurmay Başkanı Özkök'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı
plana direnen bazı generaller de tasfiye edildi ve edilecek. Kademeli olarak
yaşama geçirilecek plan için bazı adımlar atılıyor. Önümüzdeki yıllarda
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15 İtikâf: ibadetle vakit geçirme.
16 Şarih: Bir kitabı şerh eden, bir kitaba açıklama getiren
17 İzmirli, Prof. İsmail Hakkı, Peygamber ve Türkler, s. 1017.
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köklü değişikliklerin yaşama geçirilmesi hesaplanıyor. Plana göre 4 ordu-
ya sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığında; Ege Ordusu ve 3. Ordu lağvedi-
lecek, sadece birinci ve ikinci ordular kalacak. Plan, karargâhı İstanbul'da
bulunan 1. Ordu ve Karargâhı Malatya'da bulunan 2. Orduyu “Doğu ve Ba-
tı Grup Komutanlıkları” haline getiriyor. Türkiye bu iki ordunun görev sa-
hasına bölünecek” deniyordu. Planda Genelkurmay Karargâhının yapısı
tamamen değişiyor, merkezi bir karargâh kuruluyordu. Yıllara yayılan
plana göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Genelkur-
may Başkanlığının çatısına çekilmesi, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanlıkları,  halen mevcut olan taktik birimlerde yeni değişikliklerle pla-
na tamamen uyumlu hale getirilmesi hedefleniyordu.

Kuvvet komutanlıkları kapatılıyor(muş!)

Böylece, Kuvvet komutanlıkları Genelkurmay Başkanı’nın yardım-
cıları haline geliyordu. Kuvvet komutanları yerine, birimlerden so-
rumlu yardımcılar bulunuyordu. Plandaki önemli bir değişiklik de,
bütün kuvvetlerde ayrı ayrı bulunan, lojistik, istihbarat, plan prensip-
ler, eğitim gibi daire başkanlıkları da iptal edilerek, bu birimlerin Ge-
nelkurmay Karargâhındaki, daire başkanlıkları tarafından tek merkez-
den yürütülür hale getirilecek deniyordu. Genelkurmay Plan Prensip-
ler Başkanlığı’nın da, ikiye ayrılması, Genelkurmay ‘da mali işlerden
sorumlu yeni bir J. Başkanlığı da kurulması ve böylece mali yönetimin
de tek elde toplanması amaçlanıyordu. Plan bu haliyle Amerikan ve
İngiliz ordularının karma bir modeli olarak nitelendiriliyordu.

Direniş tasfiye getiriyor(muş!)

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı görevinde iken üzerinde çalıştığı planı, Genelkurmaya ge-
lince hızlandırıyordu. Genelkurmay Harekât Başkanlığı tarafından yü-
rütülen çalışmalar sırasında bu plana, hem kuvvet komutanlıkların-
dan, hem de Genelkurmaydan direniş geliyordu. Hatta Dönemin Ha-
rekât Başkanı Emekli Korgeneral Köksal Karabay'ın bu nedenle pasif
göreve atandığı ve erken emekliliğini istemek zorunda bırakıldığı be-
lirtiliyordu”

E. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt'ın, Kara Kuvvetle-
ri Komutanlığı devir teslim töreninde kesin ve keskin bir dille yalan-
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ladığı bu, “Ordudaki değişim ve küçülme” haberleri, maalesef adım
adım gerçekleştirilmeye çalışılıyor ve şu sinsi amaçları güdüyordu:

1- Orduyu karıştırmak ve kuvvet komutanlarını G. K. Başkanı’na
karşı kışkırtmak

2- NATO kontrolü dışındaki Ege Ordumuzun lağvedileceğini öne
sürüp yeni G.K. Başkanımız aleyhinde şüpheler ve şaibeler oluştur-
mak ve milletçe kendisine duyulan itimat ve itibarı sarsmak

3- İleride yapılması münasip ve muhtemel değişim projelerinin,
çok farklı ve aykırı biçimde ortaya döküp, yeni komuta kademesi-
nin hayırlı ve yararlı girişimlerini, peşinen boşa çıkarmak

Malum ve mel'un (Masonik) merkezler, bu tür çıkışlarıyla; ABD,
NATO, İsrail ve Yahudi Lobileri gibi dış güçlere: “Bu yeni G.K. Baş-
kanı ve ekip arkadaşları bizim kontrolümüz dışındadır. Milli Haysiyet-
li amaçlar taşınmaktadır. Gerekli önlemler alınmalıdır.” Mesajını ulaş-
tırmaya çalışmak… İşte bütün bu şeytani hesapları fark eden bazı
komutanlar, devir teslim törenlerinde, oldukça kararlı ve tutarlı bir
tavır sergiliyordu.

Org. Yaşar Büyükanıt'tan Sert ve net tepkiler geliyordu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenin-
de konuşan Orgeneral Yaşar Büyükanıt sert mesajlar veriyor, “Türk Si-
lahlı Kuvvetleri'nin etkisizleştirilmeye çalışıldığını, bu çabaların son
dönemde artırıldığını” söyleyerek ”bu çabaların Türkiye Cumhuriye-
ti’nin üniter yapısından rahatsız olan çevreler tarafından yapıldığını”
belirtip, mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguluyordu. “Son
zamanlarda askerlere iğrenç saldırılar yapıldığını” hatırlatan Büyüka-
nıt, “bu kampanyaları sürdürenlerin kendi yarattıkları 'iğrenç batak-
lıkta’ boğulacaklarını ve günü geldiğinde bu kişilerin hesap verecekle-
rine inandığını” hatırlatıyordu. Bu saldırıların kendilerini yıldırmaya-
cağını belirterek ve “rüzgâr belki küçük ateşleri söndürebilir, ama bü-
yük ateşleri ise daha da güçlendirir. Ne Atatürk'ün kurduğu Cumhuri-
yet değiştirilebilir ne de ülke bölünebilir” diyen Büyükanıt'ın konuş-
ması hararetle alkışlanıyordu. 

Org. Başbuğ: 'Kararsızlıklar terörü besler' diye uyarıyordu!
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Orgeneral Büyükanıt'tan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini
devralan Orgeneral İlker Başbuğ da güvenlik konseptinin küreselleş-
me ile birlikte değiştiğini ifade ederek, “Türkiye'nin küresel düşünüp,
Ulusal hareket etmek” durumunda olduğunu belirtiyordu. Türki-
ye'nin geniş bir tehdit yelpazesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden
Org. Başbuğ, “Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengelerin değiştirilme çaba-
sı ve uluslararası anlaşmalardan doğan kazanımlara zarar verecek
davranışların Türkiye'nin güvenliğini etkileyebilecek simetrik riskleri
oluşturduğuna” dikkat çekiyordu. “Bu gibi risklerin Türkiye'nin güç-
lü bir silahlı kuvvetlere sahip olmasını zaruri kıldığını” belirten Baş-
buğ, “teknolojik olanaklardan yararlanarak, modüler ve esnek her or-
tamda görev yapabilecek bir gücün oluşturulması göz önünde bulun-
durulacaktır” oluyordu. Sözlerini Türk Silahlı Kuvvetlerin yıpratılma-
ya çalışıldığına ve bölücü terör örgütünün de amaçlarına ulaşmak için
demokrasiyi kullandığına vurgu yaparak: “Terör örgütünün etkinliği
bitirilene kadar operasyonlar sürecektir. Çünkü kararsızlıklar bölücü
terör örgütlerinin umudunu besleyecektir” uyarısıyla bağlıyordu.

Sn. Büyükanıt’la, Sn. Başbuğ’un söylemleriyle eylemleri arasında
rahatlatıcı bir uygunluk gözlenmese de, bu sözler gerçeklerin ifade-
si oluyordu. Çünkü güçlü ve güvenilir bir ordunun, ancak toplumun
inancıyla ve hayat tarzıyla barışık ve her yönüyle Milli temellere ve
hedeflere bağlı bir anlayışla oluşup başarıya ulaşacağı asla inkar ve
itiraz edilmez bir gerçek olarak karşımızda duruyordu!..

Kurtuluş Savaşında ve Kuruluş Aşamasında Din Adamları ve
Atatürk’ün Laiklik Anlayışı:

Ülke tarihine yön vermiş ve büyük değişim ve devrimler gerçek-
leştirmiş olan şahsiyetleri; kalıplaşmış klasik övgülerle, kuru ansiklo-
pedik bilgilerle veya sloganik cümlelerle anlatmak, çoğu zaman bizi
gerçeklerden uzaklaştırır. Mustafa Kemal gibi önderleri; kasıtlı oluş-
turulan ön yargılarla, ya tabulaştırıp yarı tanrı konumuna sokanların
veya Onu din düşmanı ilan edip dışlayanların, her ikisi de istismarcı
ve gerçeği saptırıcıdır. Her insanın asıl niyetini ve mahiyetini hakkıy-
le bilen ve hesaba çekip değerlendiren Cenabı Allah olduğuna göre,
bize düşen böylesi kişilerle ilgili, resmi veya hususi basmakalıp “OL-
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GU”lardan ziyade; Millet şuuruna, barışına ve medeniyet yarışına
katkı sağlayacak bilinçli ve gerçekçi “ALGI”lar oluşturmaktır. 

LAİKLİK te, onlarca farklı tanımı ve uygulaması yapılan çağdaş
bir kavramdır. Kapitalist ülkelerden sosyalist yönetimlere, diktatör-
lüklerden dini hükümetlere kadar, birbirinden çok farklı ve aykırı
Laiklik tatbikatına rastlanmaktadır ki, bizce bu doğru ve doğal olan-
dır. Çünkü her toplum kendi dinine, tarihine, Mili geleneklerine ve
asri gereksinimlerine göre bir Laiklik tanımı ve tatbikatı geliştirme-
si bir ihtiyaçtır. 

İslam’ı bilen, çağdaş şartları ve standartları da gözeten birisi ola-
rak, kanaatimizce ülkemizde laiklik; dinle devletin çatışması değil
barışması temeline oturtulmalıdır. Evet, dini hizmetlerle devlet işle-
rinin birbirine karıştırılması ve böylece dinin siyasetin bir istismar
ve suiistimal aracı yapılması elbette yanlıştır, yozlaştırıcıdır. Dinin
toplumdan ve devlet kurumlarından tamamen dışlanması ve düş-
man tavrı alınması ise çok daha yanlıştır ve yıkıcıdır. Doğrusu, din-
le devletin barışması, dayanışması ve her birinin kendi sahasında
topluma hizmet sunmasıdır.  Ve işte Atatürk’ün Laiklik anlayışı da
bu yaklaşıma uygun bulunmaktadır. Çünkü bir Milletin değişik un-
surlarını birbirine bağlayıp kaynaştıracak ve ülkede dirlik ve düze-
ni sağlayacak olan ve “toplumsal sözleşme metinleri” sayılan anaya-
salar ve kanunlar yapılırken, Milli Kurumlar ve kurallar oluşturu-
lurken o Milletin dinini, manevi değer ve dinamiklerini yok saymak
ve hesaba katmamak hem yaralayıcı ve yararsızdır, hem de zaten im-
kânsızdır. Mustafa Kemal de bu gerçeğin elbette farkındadır. 

Ve zaten Atatürk dinin siyasal hayat üzerindeki hâkimiyetine ve
istismar niyetine karşı çıkmıştır. Yoksa dinin ilahi öğretilerine, öz
itibariyle hiç bir şekilde müdahaleye kalkışmamıştır.20

Türkiye’de laiklik ülkemizin özel şartları gereği, dünyadaki pek
çok laiklik anlayışından farklı bir görünüm kazanmıştır. Özellikle
Atatürk’ten sonra Laiklik “dinin tamamen dışlanması ve İslam’a düş-
manlık yapılması” şeklinde yozlaştırılmıştır. Cumhuriyetin ilk yılla-
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rında devlete ve devrimlere yönelik olarak ortaya çıkan dini kisveli
muhalefeti etkisiz kılmak için sarf edilen çabalar, maalesef Türki-
ye’de laikliğin “irticayla mücadele” olarak anlaşılmasına yol açmıştır. 

Mustafa Kemal: “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması
demek değildir. Bütün bu yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti-
ne kavuşması demektir. Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi; sahte din-
darlıkla ve hurafeci kafalarla mücadele kapısını açtığı için, gerçek din-
darlığın gelişmesi imkânını vermektedir” diyen insandır.21 Türkiye
Cumhuriyeti kurulurken Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığına kamu
kurumları arasında yer vermiş ve ilk anayasasından itibaren anaya-
sal teminat altına almıştır. Bizdeki laiklik, “din ve dünya işlerinin
birbirinden ayrılması” şeklinde kendine özel bir laiklik anlayışıdır.
Laiklik dinin yerini tutacak bir düzenleme olmadığı gibi, din karşı-
tı bir düzenleme de değildir.  Vatandaşımız dindar olmakta, dinini
yaşamakta özgür olduğu gibi, devletin bu konuda hizmeti de bir ka-
mu hizmeti niteliğindedir.

Din Hizmetlerinin Görülmesi: Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk’ün bizzat kurduğu kurumlardan
birisidir.1924 yılında Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasıyla, ye-
rine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Diyanet işleri Başkanlığı,
dini konularda yetkili kılınmış ve din hizmetlerinin devamı devlet
eliyle sağlanmıştır. Böylece Atatürk, din adamlarını bir devlet teşkila-
tı olan Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında toplamıştır. Oluşturulan
bu kurum sayesinde dinin doğru anlaşılması ve yaşanması hedeflen-
miştir. Bu alanda çıkartılan kanunun birinci maddesi şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti’nde muamelat-ı nasa dair ahkâmın teşrii ve
infazı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile teşkil ettiği hükümete ait olup,
din-i mübin-i İslam dininin; itikat, ibadet ile ilgili bütün kural ve uygu-
lamaları, dini kurumların yönetimi ve denetimi yeni kurulan Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın ilgi ve yetksi’ne bırakılmıştır. Dini kurumların ca-
mi ve mescitlerin yönetimi, müftü, vaiz, imam-hatip ve müezzin-kay-
yımların atamaları Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.22
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Bir gün Necip Ali, Atatürk’e: “Efendim, Münir Hayri namaz kı-
lar!” dedi. Bunun üzerine Atatürk ile Münir Hayri arasında şöyle bir
konuşma geçti.

-Sahi mi? -Evet paşam.

-Niçin namaz kılıyorsun?

“Namaz kılınca içimde bir sessizlik ve huzur hissediyorum!”

Atatürk, çevresinde bulunanlara dönerek:

“Batmak üzere olan bir gemide bulunsanız, herhalde “yetiş Gazi!”
demezsiniz, Allah dersiniz. Bundan tabi ne olabilir.23 Böylece Atatürk,
insanın dinsiz olamayacağını ve hele bizim milletimizin dinsiz yaşaya-
mayacağını ve her insanın fıtraten inanma ihtiyacı taşıdığını beyan et-
miştir. Ayrıca insanın din ihtiyacına bağlı olarak, Türk milletinin yap-
mış olduğu din seçiminin çok isabetli olduğunu belirtmiştir. Türk
milletinin tercihi olan İslam dininin yüceliğini ve yetkinliğini ifade et-
miş ve kendisinin de Türk milletiyle birlikte bu dine iman ettiğini if-
tiharla söylemiştir.

Cansız ve akılsız atomların kurduğu moleküller, onların doğur-
duğu aminoasitler, onların yoğurduğu proteinler, onların ortaya
koyduğu hücreler ve onların oluşturduğu mükemmel organlar ve
sistemler ki, her saniyede üç milyon yeni kırmızı kan hücresi üretil-
mektedir; damarlardaki özel kan hücreleri, milyarlarca kan hücresi-
ni her iki saniyede bir genel sağlık kontrolünden geçirmektedir; bir
değil bin insan beyninin bile planlayıp tasarlayamayacağı mükem-
mel vücut fabrikamız, elbette ve kesinlikle sonsuz ilim, irade ve
kudret sahibi Allah’ın varlığına, Kur’an’ın ve Resulüllahın haklılığı-
na en açık belgedir. Mustafa Kemal’i imansız göstermek, O’nu akıl-
sız ve vicdansızlıkla itham etmektir.

Atatürk, 1932 yılında toplanan I. Türk Tarih Kongresi’nde kongre
üyelerini bir çay partisine davet etmiş ve davetlilere, “Bana soru sormak-
ta serbestsiniz, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz” demiştir. Kongre üyesi
bir lise öğretmeni, “Türklüğün bir dine ihtiyacı var mıdır, Din gerekli
midir?” diye soru yöneltmiş. Atatürk bu soruya şu yanıtı vermiştir:
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“Muhterem hocam, din mutlaka gereklidir. Dinsiz millet olması
ve dinsiz milletin ayakta kalması mümkün değildir. Milletin dine ih-
tiyacı kesindir, evet din lüzumlu bir müessesedir”24 Atatürk’e göre,
Türk milleti, milliyetçilik bağıyla birbirine kenetlenmiştir, bunun da
mayası İslam Dinidir. Bunla birlikte İslam dinine mensup olan Türk
milleti, diğer Müslüman topluluklarla da inanç bağına sahiptir. Bu
inanç bağı, Türk milletinin bağlarını ve etkinlik alanını geniş ve sınır-
sız bir alana taşıyan bir değerdir. “Bizim milliyetperverliliğimiz her
halde hodbinane ve mağrurane (bencil ve gururlu) bir milliyetper-
verlilik değildir ve bilhassa İslam olduğumuz için. İslamiyet açısın-
dan bizim ümmetçiliğimiz de vardır ki, milletperverliliğin çizmiş ol-
duğu sınırlı daireyi sonsuz bir sahaya nakletmektedir.25 Atatürk,
bir milletin varlığını devam ettirmesinde dini zorunlu bir kurum ola-
rak görmektedir. O, din olgusundan yoksun milletlerin ayakta kalma-
yacağı kanaatindedir.”26

Yıl 1920. Büyük Millet Meclisi’nde Mustafa Kemal Paşa şöyle
sesleniyordu:

Meclis-i âlinizi teşkil eden zevat (Yüce Meclisinizi oluşturan değer-
li insanlar) yalnız Türk değildir yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt de-
ğildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasır-ı İslâmi-
yedir, samimi bir mecmuadır (Müslüman unsurlardan meydana gel-
miş samimi bir topluluktur). Binaenaleyh bu heyet-i âliyenin temsil
ettiği; hukukunu, hayatını, şerefini kurtarmak için azmettiği emeller,
yalnız bir unsur-u İslâm'a münhasır değildir; anasır-ı İslâmiyeden mü-
rekkep bir kitleye aittir. (Farklı Müslüman kökenlerden oluşmuş mil-
letimizin bütününe şamildir) Bunun böyle olduğunu hepimiz biliriz.
Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan hudut me-
selesi tayin ve tespit edilirken, hudud-u millîmiz İskenderun'un cenu-
bundan geçer, şarka doğru uzanarak Musul'u, Süleymaniye'yi, Ker-
kük'ü ihtiva eder. İşte hudud-u millîmiz budur dedik! Hâlbuki Kerkük
şimalinde Türk olduğu gibi Kürt de vardır. Biz onları tefrik etmedik.
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Binaenaleyh muhafaza ve müdafaası ile iştigal ettiğimiz millet bittabi
bu unsurdan ibaret değildir. Muhtelif anasır-ı İslâmiyeden mürekkep-
tir. Bu mecmuayı teşkil eden her bir unsur-ı İslâm bizim kardeşimiz ve
menafii (hakları ve çıkarları) tamamıyla müşterek olan vatandaşımız-
dır. Ve yine kabul ettiğimiz esasatın (anayasanın) ilk satırlarında: bu
muhtelif anasır-ı İslâmiye ki: vatandaştırlar, yekdiğerine karşı hürmet-
i mütekabile île riayetkardırlar ve yekdiğerinin her türlü haklarına; ır-
kî, İçtimaî, coğrafî hukukuna daima riayetkar olduğunu tekrar te'yid
ettik ve cümlemiz bugün samimiyetle kabul ettik; binaenaleyh menafi-
imiz (haklarımız ve çıkarlarımız) müşterektir. Tahsiline azmettiğimiz
vahdet, (meydana getirmeye karar verdiğimiz milli birlik) yalnız Türk
değil, yalnız Çerkeş değil hepsinden memzuc bir unsur-ı İslam’dır. Bu-
nun böyle telâkkisini ve sui tefehhümata meydan verilmemesini rica
ediyorum.” (Oluşturmaya çalıştığımız Milli birlik, sadece Türk, Kürt,
Çerkez değil, hepsinin kaynaşmasıyla meydana gelmiş bir İslam top-
lumudur. Artık bunun böyle anlaşılmasını ve kötü-bölücü çağrışımla-
ra fırsat tanınmamasını diliyorum.) 

Atatürk’ün Ordu için Kur’an okutulması talimatı!

1932 ramazan ayında Atatürk, Saadettin Kaynak’ı ordu müfettişle-
rine Kur’an okuması için görevlendirmiştir. Saadettin Kaynak, bu
emir üzerine Kur’an’da ki muharebeye ve askerliğin faziletine dair
olan bazı ayetlerin tercümesini yazarak hazırlıklarını tamamlamış ve
Atatürk’ün huzuruna getirmiştir. Sonraki gelişmeleri Saadettin Kay-
nak şöyle nakletmiştir:

“…Bir çeyrek saat içinde hazırlandım ve tamamlandığı haberini
verdim. Mecliste masa başında Atatürk’ün iki tarafında ordu müfettiş-
lerinden Ali Sait, Fahrettin ve Şükrü Naili ve daha bazı paşalarla, hu-
zuru mütad zatlar ve diğer birçok misafirler vardı ve yirmi kişiye ya-
kın da saz heyeti bulunuyordu. Hitabete,  “Atatürk’ün kahraman or-
dusunun kumandanları” diye başladım ve şöyle devam ettim:

(Ulu Tanrı’nın Büyük Kitabından Enfal 4, 60 ve 65 ayetlerini Tan-
rıya sığınarak okuyorum): 

“Onlar, işte onlar halis mü’minlerdir. Onlar için Rableri katında yüce
makamlar, büyük bir bağışlanma ve tükenmez rızıklar vardır.” (Enfal: 4)
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“Düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvetler, güçlü birlik-
ler ve atlı binekler, hareket kabiliyeti yüksek (teknik aletler ve) birimler
hazırlayın. Onunla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan
başka sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah’ın
bildiği düşmanları dehşete düşürür, korkutursunuz. Allah yolunda İslam
uğrunda karşılık beklemeden, gönüllü ve değerli ne harcarsanız size ek-
siksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmayacaksınız.” (Enfal: 60)

Ey peygamber, hesap edilmeyen tehlikeleri önlemek, (muhtemel) sı-
kıntıları (ve saldırıları engellemek) için müminleri savaşa hazırlıklı ol-
maya tekrar tekrar teşvik et. Sizden sabırlı, eğitimli, kararlı cesur yir-
mi kişilik özel bir birlik oluşursa, iki yüz kafire galip gelirler; sizden
yüz kişilik özel bir birlik oluşursa, kulluk sözleşmesindeki ortak taah-
hütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına ite-
rek örtbas edip inkarda ısrar ile küfre saplananlardan bin kişiye galip
gelirler. Bu, onların hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışı kıt bir top-
lum olmalarından ileri gelmektedir.” (Enfal: 65)

Saadettin Kaynak Kur’an’dan seçtiği birçok ayeti okuyup orada bu-
lunanlar tarafından uzun süre alkışlanıp hürmet edilmişti. Bu arada
Atatürk ayetlerde geçen ifadelerin Kur’an’ın ne denli önemli bir kitap
olduğunu gösterdiğini, “Kur’an’da neler de varmış! Bunlardan bizim
hiçbir haberimiz yoktu” diyerek mütevazı ve samimi bir biçimde dile
getirmiştir. 

Milli Mücadelede Atatürk’ü Anadolu’da ilk karşılayanlar Din
adamlarıdır!

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’yı Anado-
lu’da ilk karşılayan din adamlarıdır. O günkü olaylara tanık olanların
ifadelerini bunu doğrulamaktadır.

“Hasta olan mutasarrıf evinden çıkmadığı için Dokuzuncu Ordu
Müfettişini karşılamaya gelememiştir. Belediye reisi yok, vekâlet eden
zat da Çarşamba’da arazisinin bulunduğu köydedir. Belediye Meclisin-
den bir zat, Hacı Molla, Atatürk’e şehir namına hoş geldiniz diyor” 

“25 Mayıs 1919 akşamüstü (Mustafa Kemal Paşa) Havza’ya geldi.
Ertesi günü, başlarında ulemadan Hacı Mustafa Efendi’nin bir heyet
kendisini ziyaret ederek memleket meseleleri hakkında görüşmelerde
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bulundular. Bu zatlar diğer bir gece Belediye Reisinin evinde toplana-
rak Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini teşkil ettiler”

Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, karargâhıyla
Amasya’ya geldiği 15 Haziran 1919 günü kendisini karşılayanların ba-
şında Müftü Hacı Tevfik ve Vaiz Abdurrahman Kamil Efendiler bulunu-
yorlardı. Atatürk 24 Eylül 1924’te Amasya’da belediyede yaptığı konuş-
mada milli mücadeleye katılan din adamlarından övgüyle söz etmişti:

“-Efendiler bundan 5 sene evvel buraya geldiğim zaman bu şehir
halkı da bütün millet gibi hakiki vaziyeti anlamışlardı. Fikirlerde kar-
şılık vardı, dimağlar adeta durgun bir haldeydi. Ben burada birçok ze-
vatla beraber Kamil Efendi Hazretleriyle de görüştüm, bir camii şerif-
te hakikati halka izah ettiler. Efendi Hazretleri halka dediler ki:

“-Milletin şerefi, haysiyeti, hürriyeti, istiklali hakikatten tehlikeye
düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak icap ederse vatanın son ferdin ka-
dar ölmeyi göze almak lazımdır. Padişah olsun, halife olsun isim ve un-
vanı ne olursa olsun hiçbir şahıs ve makamın mevcudiyetinin hikmeti
kalmamıştır. Tek kurtuluş çaresi halkın doğrudan doğruya hâkimiyeti
ele alması iradesini kullanmasıdır…” İşte Efendi Hazretlerinin bu yol
gösteren nasihatinden sonra herkes çalışmaya başladı. Bu münasebet-
le Müftü Kamil Efendi hazretlerini takdirle yadediyorum. Ve genç
Cumhuriyetimiz bu gibi ulema ile iftihar eder…

Atatürk’ün gerçek din adamlarına karşı her zaman saygılı olduğu-
nu gösteren örnekler bir hayli kabarıktır. Cumhuriyetin ilk Diyanet
İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, Atatürk’ün kendisine büyük hürmet gös-
terdiğini defalarca aktarmıştır.

Kurtuluş Savaşının manevi mimarları:

26-30 Temmuz 1919 tarihleri arasında yapılan Balıkesir’deki kong-
reye 18 kaza ve nahiyenin temsilcilerinden oluşan 48 kişi katılmıştır.
İ. Tekeli, S. İlkin kongreye katılan delegelerinin 3’ünün sivil-asker bü-
rokrat, 5’inin din adamı-müderris, 40’ının da eşraftan olduğunu be-
lirtmektedir. Ancak delegelerin meslek gruplarına göre yapılan bu sa-
yısal ayırım tam gerçeği yansıtmamaktadır. Mustafa Çalışkan’ın da
tespit ettiği gibi delegelerin 13’ünün mahalli müftü ve müderrisler teş-
kil ediyordu. 
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Kongreye katılmış olan müftü ve müderrislerin isimleri ile tem-
sil ettikleri il, ilçeleri şöyle belirleniyordu:

1- Keçecizade Hafız Mehmet Efendi, Balıkesir.  2- Arabacızade Ha-
cı Hafız Mehmet Efendi, Balıkesir. 3- Beypazarlızade Hafız Mehmet
Efendi, Balıkesir. 4- Keşkekzade Hacı Bahattin Efendi, Balıkesir. 5-
Müftü Hoca Mehmet Bey, Burhaniye. 6- Soma Müfti-i Sabıkı Osman
Efendi, Soma. 7- Soma Müftüsü İsmail Hakkı Efendi, Soma. 8- Mü-
derris Hüseyin Efendi, Kırkağaç. 9- Müderris İbrahim Efendi, Fart
Nahiyesi. 10- Hafız Arif Efendi, Kepsut Nahiyesi. 11- Abdulgafur
Efendi, Giresun Nahiyesi. 12- Hafız Mehmet Efendi, Şamlı Nahiyesi.
13- Hafız Hamit Efendi, İvrindi Nahiyesi.

10-23 Mart 1920 tarihinde yapılan ve V. Balıkesir Kongresinde
din adamlarının sayısı daha da artmıştır. Kongreye katılan 64 dele-
genin yarısına yakını müftü, vaiz, müderris, imam-hatip, müezzin
kayyımlardan oluşuyordu.

Müftü Alim Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Rıfat Efendi, Arabacıoğ-
lu Mehmet Efendi, Keçeci Hafız Emin Efendi, Hacıhafızzade Mehmet
efendi, Osman Efendizade Mehmet Efendi, Azazade Mustafa Efendi,
Hafız Numan Efendi, Hafız Mehmet Efendi, Hafız Mustafa Efendi, Ha-
fız İsmail Efendi, Hafız Tahsin Efendi, Hafız Rıza Efendi, Ali Rıza
Efendi, Selim Efendi, Hoca Ali Efendi’dir.

Ege Bölgesi’nde 16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan
bir diğer kongre, Alaşehir Kongresidir. Bu kongreye katılan delege-
ler; Denizli, Aydın, İzmir, Saruhan(Manisa), Balıkesir, Afyon ve
Uşak’ın yanı sıra 21 ilçeyi de temsil ediyorlardı bu bakımdan bu kong-
renin Balıkesir Kongresine nazaran etki sahası daha geniştir. Başka bir
deyişle bu kongre Egedeki direnişi bütünleştirme görevini üstlenmesi
yönünden önemlidir. “Alaşehir Kongresi örgütlenme ile ilgili diğer ka-
rarları yanında Alaşehir, Salihli-Kula, Demirci, Eşme, Uşak ve Ödemiş
kazaları ile bunlara daha sonra eklenecek diğer yörelerdeki direniş ha-
reketlerini bir saha itibariyle ve bunların muhassalası olarak Heyet-i
Merkeziye diye bir üst örgütlenmeye tabii kılmıştır.

Alaşehir Kongresine katılan delegelerin %20’sinin müftü ve mü-
derrislerin teşkil etiğini belirten Mustafa Çalışkan bunların isimle-
riyle temsil ettikleri il ve ilçeleri şöyle tespit ediliyordu: 
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1- Müftüzade Abdulgafur Efendi, Balıkesir.
2- Müftü Ahmet Şükrü Efendi, Sarayköy-Denizli.
3- Müderris İbrahim Ethem Bey, Ödemiş-İzmir.
4- Müderris Süleyman Sami Efendi, Eskihisar/Manisa.
5-Müderris Serdarzade Mustafa Efendi, Demirci/Manisa.
6- Müfti-i Sabık Mehmet Lütfi Efendi Salihli/Manisa.
7- Kadı Zahid Molla, Salihli/Manisa.
8- Müfti-i Sabık Hakkı Efendi, Soma/Manisa.
9- Müftü Hacı Nazif Efendi, Eşme/Uşak

Bu tespitlerde bazı eksiklikler vardır. Örneğin Kula delegesi Tosun
Efendizade Raşit Efendi bir din görevlisidir. Öte yandan, Uşak delege-
si, İbrahim Bey (Tahtakılıç), 1908 yıllarında Uşak Müftülüğü görevi-
ni yürütmüş bir din bilginidir. İbrahim Bey Kongre heyet-i Merkezi-
yesi başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunmuştur. Örneğin, Uşak’-
tan oluşturduğu Uşak hücum Taburunu, Salihli’ye göndermesi, 1
Mart 1920’de teşkil edilen taburu “… teşkilinde bütün teçhizat Uşak
halkı tarafından temin edilmiş, elbiseleri Uşak şayak fabrikalarından
alınan kumaşlardan dikilmiştir. Bütün bu işler İbrahim Bey’in tüken-
mez enerjisiyle meydana gelmiştir…”

Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinde Görev Alan Din Adamları

Müdafaa-i Hukuk, Türk ulusunun varoluş mücadelesinin bir sem-
bolüdür. Ben varım, binlerce yıllık bir tarihin ve bu toprakların sahibi-
yim ben, diyen bir sesin bütün dünyaya duyurulmasıdır. Müdafaa-i Hu-
kuk, hak ve özgürlüğü, namus ve şerefi, kutsal değerleri ve tarihi değer-
leri ellerinden alınmak istenen bir ulusun her koşula ve her şeye rağ-
men mücadele azmi ve kararlılığının bir göstergesidir. Böyle bir bilincin
ürünü olan Müdafaa-i Hukuk, yeni bir devletin doğuşunun kaynağıdır.

Müdafaa-i Hukuk örgütleri başlangıçta yereldir. Bu kuruluşların
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında toplanma-
ları ile bütün vatanın kurtuluşu, ulusal bir devletin kurulması amaçlan-
mıştır. Başlangıçta belki sadece Yunan işgaline, Ermeni saldırılarına,
Fransız, İngiliz ve İtalyanlara karşı başlayan mücadele, Sivas Kongresin-
den (7-11 Eylül 1919) sonra ülkenin bütününe yönelmiştir. Müdafaa-i
Hukukun ve bu ana düşünce etrafında meydana gelen örgütlerinin as-
keri güçle birlikte hareketi de yine Sivas Kongresi esnasında gerçekleş-
tirilmiştir. TBMM’de bu kuruluşların üzerine bina edilmiştir.
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Din adamları, Milli Mücadelenin her aşamasında olduğu gibi Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluş ve faaliyetlerinde de ilk sırada
yer almışlardır. İstisnasız hiçbir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yoktu ki
üyeleri arasında bir din adamı bulunmasın. Vilayet ve mutasarrıflık
merkezlerindeki isimlerinden tespit edebildiklerimiz şunlardır: 

Ankara Vilayeti: Müftü Mehmet Rıfat Efendi (Başkan), Kınacızade
Şakir, Hanifizade Mehmet ve Hatip Hacı Ahmet Efendiler. Edirne Vi-
layeti: Müftü Mestan Efendi. Erzurum Vilayeti: Hoca Raif Efendi
(Başkan), Müftü Solakzade Sadık, Hacı İsmail Efendizade Tevfik Ley-
lizade İbrahim, Derviş Ağa Hatibi Ahmet ve Çitzade Ragip Efendiler.
Bitlis Vilayeti: Müftüzade Mehmet Efendi (Başkan), Kalelizade Şev-
ket, Hacı Babuzade Mehmet Nuri, Şeyh Abdulgazi Efendiler. Diyarba-
kır Vilayeti: Müftü İbrahim ve Müderris Ahmet Hamdi Efendiler, Kas-
tamonu Vilayeti: Müftü Salih ve Şeyh Şemsizade Ziyaettin Efendiler.
Konya Vilayeti: Müderris Ali Kemali ve Müftü Ömer Vehbi Efendiler.
Mamuratilaziz (Elazığ) Vilayeti: Müftü Halil Efendi. Sivas Vilayeti:
Müftü Abdurrauf Efendi (Başkan). Trabzon Vilayeti: Müftü Mehmet
İzzet ve Hafız Mahmut Efendiler. Van Vilayeti: Müftü Şeyh Masum
Efendi (Başkan). Aksaray Mutasarrıflığı: Müftü Kadızade İbrahim ve
Hacı Şeyh Efendizade Hüseyin Efendiler. Amasya Mutasarrıflığı:
Müftü Hacı Tevfik Efendi (Başkan) Aydın Mutasarrıflığı: Müderris
Hacı Süleyman ve Hafız Ahmet Efendiler. Beyazıt Mutasarrıflığı: Şeyh
İbrahim ve Abdulkadir Efendiler. Bolu Mutasarrıflığı: Müderris Kürt-
zade Mehmet Sıtkı Efendiler. Burdur Mutasarrıflığı: Müderris Hatip-
zade Mehmet Efendi. Canik (Samsun) Mutasarrıflığı: Ömerzade Ho-
ca Hasan ve Müderris Ali Efendiler. Çorum Mutasarrıflığı: Müftü Ali
Efendi. Denizli Mutasarrıflığı: Müftü Ahmet Hulusi (Başkan) ve Müf-
tüzade Kazım Efendiler. Erzincan Mutasarrıflığı: Müftü Osman Fev-
zi, Şeyh Saffet ve Şeyh Hacı Fevzi Efendiler. Giresun Mutasarrıflığı:
Müftü Lazzade Ali Fikri Efendi. Gümüşhane Mutasarrıflığı: Müftü
Mehmet Şükrü ve Müftüzade Mehmet Efendiler. Ertuğrul (Bilecik)
Mutasarrıflığı: Mehmet Nuri (Başkan) ve Hafız Arif Efendiler. Hakkâ-
ri Mutasarrıflığı: Müftü Ziyaettin Efendi (Başkan). Hamidabat (Ispar-
ta) Mutasarrıflığı: Müftü Hüseyin Hüsnü, Şeyh Ali (Başkan), Hafız İb-
rahim ve Müderris Şerif Efendiler. İçel (Mersin) Mutasarrıflığı: Hoca-
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zade Emin Efendi. Karahisar-ı Sahip (Afyonkarahisar) Mutasarrıflı-
ğı: Müftü Said (Başkan), Gevikzade Hacı Hafız ve Nebizade Mehmet
Efendiler. Kengiri (Çankırı) Mutasarrıflığı: Müftü Bekirzade Ata
Efendi (Başkan). Kırşehir Mutasarrıflığı: Müftü Halil Hilmi Efendi
(Başkan) Kütahya Mutasarrıflığı: Mazlumzade Hafız Hasan ve Hacı
Musazade Hafız Mehmet Efendiler. Lazistan Mutasarrıflığı: Müftü
Mehmed Hulusi, Mataracızade Mehmet Şükrü ve Şeyh İlyas Efendiler.
Malatya Mutasarrıflığı: Müderris Tortumluzade Hacı Hafız Efendi.
Maraş Mutasarrıflığı: Müftü Abdullah Mehmet Efendi. Mardin Muta-
sarrıflığı: Müftü Hüseyin Efendi. Muş Mutasarrıflığı: Müftü Hasan
Kamil Efendi. Niğde Mutasarrıflığı: Müftü Süleyman Efendi. Oltu
Mutasarrıflığı: Müftü Mehmet Sadık, Müderris Emin ve Yakup Efen-
diler. Ordu Mutasarrıflığı: Müftü Ahmet İlhami Efendi. Siirt Muta-
sarrıflığı: Müftü Ömer Efendi. Sinop Mutasarrıflığı: Müftü Salih Hu-
lusi Efendi. Teke (Antalya) Mutasarrıflığı: Müftü Yusuf Talat ve Hacı
Hatip Osman Efendiler. Tokat Mutasarrıflığı: Müftü Katipzade Hacı
Mustafa, Hoca Fehmi ve Hafız Mehmet Efendiler. Urfa Mutasarrıflı-
ğı: Müftü Hasan Efendi. Yozgat Mutasarrıflığı: Müftü Mehmet Hulu-
si Efendi (Başkan) Zonguldak Mutasarrıflığı: Müftü İbrahim Efendi.

Vilayet ve livalarda olduğu gibi, kaza ve nahiye merkezlerinde ku-
rulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinde de din adamları görev almış-
tır. İçinde din adamı olmayan bir Müdafaa-i Hukuk şubesi yoktur.27

1. Dönem TBMM’nin Din Adamı Milletvekilleri şunlardır:

Daha öncede ifade edildiği üzere Milli Mücadele din adamları ca-
mi kürsülerinden halkı uyarmış, meydanlarda halkla beraber olmuş,
onlara yol göstermiş. Kimileri yurt savunmasında görev alırken kimi-
leride Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinde canla başla çalışmışlardır. Bir
kısmı da çalışmalarını TBMM’de devam ettirmişlerdir.

2. Dönem TBMM de görev alan Milli Mücadelenin din adamları
şunlardır:

Adana: Abdullah Faik (Çopuroğlu) Efendi, Mehmet Hamdi (İzgi)
Efendi, Amasya: Ali Rıza (Özdarende) Efendi, Ankara: Hacı Arif (Taş-
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pınar) Efendi, Hacı Mustafa (Beynam) Efendi, Şemsettin (Bayramoğ-
lu) Efendi, Antalya: Rasih ( Kaplan) Efendi, Aydın: Ahmet Şükrü (Ya-
vuzyılmaz) Efendi, Mehmet Emin (Arkut) Efendi, Batum: Mehmet
Fevzi (Erdem) Efendi, Ahmet Nuri Efendi, Ali Rıza (Acara) Efendi,
Bolu: Abdullah Sabri (Aytaç) Efendi, Burdur: Halil Hulusi (Ermiş)
Efendi, Bursa: Mustafa Fehmi (Gerçeker) Efendi, Şeyh Servet (Ak-
dağ) Efendi, Çankırı: Hacı Servet (Durlanık) Efendi, Denizli: Hasan
(Tokcan) Efendi, Mazlum Baba (Babalım) Efendi, Diyarbakır: Abdul-
hamit (Bilecen) Efendi, Erzincan: Osman Fevzi (Topçu) Efendi, Şeyh
Hacı Fevzi (Baysoy) Efendi, Erzurum: Nusret (Son) Efendi, Eskişe-
hir: Abdullah Azmi (Torun) Efendi, Gaziantep: Abdrrahman Lami
(Ersoy) Efendi, Hafız Mehmet (Şahin) Efendi, İçel: Ali Rıza (Ataışık)
Efendi, Hacı Ali Sabri (Güney) Efendi, Naim (Ulusal) Efendi, Isparta:
Hafız İbrahim (Demiralay) Efendi, Hüseyin Hüsnü (Özdamar) Efen-
di, İstanbul: Hüseyin Hüsnü (Işık) Efendi, İzmir: Hacı Süleyman (Bil-
gen) Efendi, İzmit: Hafız Abdullah (Tezemir) Efendi, K.Sahip: İsmail
Şükrü (Çelikay) Efendi, Mustafa Hulusi (Çalgüner) Efendi, Nebil
(Yurteri) Efendi, K. Şarkı: Ali Sururi (Tönük) Efendi, Abdulgafur
(Işın) Efendi, Kastamonu: Hafız Mehmet Hulusi (Erdemir) Efendi,
Kayseri: Mehmet Alim (Çınar) Efendi, Remzi (Aktürk) Efendi, Kırşe-
hir: Cemalettin (Çelebioğulları) Efendi, Müfit (Kurtoğlu) Efendi,
Konya: Abdulhalim (Çelebi) Efendi, Mehmet Vehbi (Çelik) Efendi,
Musa Kazım (Onar) Efendi, Ömer Vehbi (Büyükyalvaç), Rıfat (Saatçi)
Efendi, Kütahya: Şeyh Seyfi Aydın Efendi, Lazistan: İbrahim Şevki
(Tüzün) Efendi, Malatya: Mustafa Fevzi (Bilgili) Efendi, Kahraman-
maraş: Rafet (Seçkin) efendi, Menteşe: Mehmet Rıfat (Börekçi) Efen-
di, Niğde: Mustafa Hilmi (Soydan) Efendi, Siirt: Hacı Mustafa (Bay-
san) Efendi, Halil Hulki (Aydın) Efendi, Salih (Atalay) Efendi, Sivas:
Mustafa Taki (Doğruyol) Efendi, Siverek: Bekir Sıtkı (Ocak) Efendi,
Yozgat: Mehmet Hulusi (Akyol) Efendi, 

Bu din adamları mecliste önemli çalışmalara öncülük etmişlerdir.
Örneğin bunlardan biri Atatürk’ün “mefkûre arkadaşım” dediği İzmir
Mebusu Hacı Süleyman Efendidir. Hacı Süleyman Efendinin eğitimle
ilgili sözleri bugün için bile güncelliğini korumaktadır.
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Atatürk’ün şanlı tarihimize ve Osmanlıya saygısı:

Atatürk Osmanlı’yı ölçüsüzce eleştirenleri sert bir dille uyarmaya
başlamıştı. Örneğin, 1937 yılında bir gazetede sultan II. Abdülhamit
ile ilgili bir yazıya büyük tepki göstererek yazıyı kaleme alan gazete-
ciyi şu sözlerle azarlamıştı:

“…Bak çocuk, kişisel kanımı kısaca söyleyeyim. Tecrübe göstermiş-
tir ki toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun durumu kuşkulu
ve sınırları yalnız düşmanlarla çevrili bir büyük devlette Abdülha-
mit’in yönetimi tam bir hoşgörü örneğidir. Hele bu yönetim 19. yüzyı-
lın son yıllarında uygulanmış olursa (daha da anlamlı ve önemlidir.)28

Nitekim Vahdettin’in vefatını duyan Mustafa Kemal: 

“Çok namuslu bir adam öldü. İsteseydi, Topkapı Sarayı’nın bütün
mücevherlerini götürür ve öyle bir ordu kurup dönerdi ki…”29

Sultan Vahdettin öldüğü zaman 24 saat odasından çıkmayıp ağla-
dığı söylenmektedir. Çünkü Mustafa Kemal, Türk devletinin Cumhu-
riyetle var olmadığını 5000 yıllık geçmişe sahip olduğunu bu geçmiş
içinde, herkesin payının bulunduğunu, tarihine düşman olan hiçbir
Milletin yaşayamayacağını; tarihin, Milletin geleceğini aydınlatabil-
mesi için, yaşanan hayattan daha çok adalet ve hâkimiyet istediğini
herkesten iyi bilmektedir.

Bir gün içki sofrasında kendisine yaranmak için Osmanlıya haka-
retimiz sözler söylemeye başlayan bir dalkavuğa; -“Sus k… Dünya ta-
rih içinde Osmanlı gibi asaletli bir sülale gelmemiştir” demiştir.

Mustafa Kemal’in Hz. Peygamberimize derin bağlılığı!

“Atatürk’ün Balıkesir’e yaptığı bir ziyaretlerinde, yanında Burhani-
ye Halk Partisi Başkanı Hoca Mehmet Bey (Şah) Belediye Başkanı Dr.
Kızıklılı Rifat Bey de bulunuyordu. Balıkesir Kolordu Karargâhına gi-
dildi. Orada mahfel salonunda siyah zemin üzerinde altın yaldızla ta-
lik sitilinde bir yazı okudular. Yazıda ‘Fedake ebi ve ümmî ya Rasûlal-
lah’ (Anam Babam sana feda ya Rasûlallah) yazılıydı. Atatürk Mehmet
Şah’a dönerek: ‘Ne güzel bir yazı değil mi?’ diye sordu. Mehmet Şah ise:
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‘Evet, çok güzel Paşam’ diye cevap verdi. Atatürk, 

‘Ama ben böyle söylemezdim; söylemem de. Ben, ‘Fedake nefsi ya
Rasûlallah’ (sana canım feda olsun ya Rasûlallah) derdim’, deyince,
her iki sözüne de ‘evet’ demiş olmamak için susan Mehmet Şah’a Ata-
türk;  “Bak, aferin! Maksadımı anlamadığın için ikinci sözümü tasdik
etmedin. Bu, senin riya ve tabasbusdan muarra (yağcılıktan uzak) ol-
duğunu (ikiyüzlülük ve yaltaklanmada soyutlanmış olduğunu) gösteri-
yor. Seni onun için seviyorum” dedi.30

Atatürk, Devletin bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetle-
rinin bir teşkilatı olarak T.C. Diyanet İşleri Başkanlığını kurdur-
muştur ve Anayasa teminatı altına almıştır. Dini eğitim ve öğretimin
devlet eliyle yapılmasının da yolunu açmıştır. Müslüman’a, Devlet
Laiktir, sen ne halin varsa kendin gör dememiştir.

Kur’an tefsiri yazılırken bizzat ilgilenmiş: Ayetler arasındaki mü-
nasebetlerin gösterilmesini; Ayetlerin nüzul (iniş) sebeplerinin kay-
dedilmesini; Kıraati aşereyi (10 türlü okumayı) geçmemek üzere Kı-
raatler hakkında bilgi verilmesini; Gerektiği yerlerde kelime ve ter-
kiplerin grametik açıklamalarının yapılmasını; İtikatta ehl-i sünnet ve
amelde Hanefi Mezhebine bağlı kalınarak ayetlerin ihtiva ettiği dinî,
şer’î, hukukî, ictimaî ve ahlakî hükümlerin açıklanmasını; Ayetlerin
ima ve işarette bulunduğu ilmi ve felsefi konularla ilgili bilgi verilme-
sini; Özellikle tevhid, Allah’ın birliği konusunu ihtiva eden, ibret ve
öğüt mahiyeti taşıyan ayetlerin geniş geniş açıklanmasını; ve özellik-
le batılı müelliflerin yanlış yorumlarına işaret edilmesini ve yanlışlı-
ğının ispat edilmesini; Tefsirin baş tarafına Kur’an’ın mahiyetini,
muhtevasını açıklayan bir mukaddime yazılmasını istemiştir.

Atatürk, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan tefsir
ve hadis kitapları din adamlarına bedava dağıtmıştır.

“Bizim dinimiz makul ve doğal bir dindir ve ancak bundan dolayı-
dır ki son din olarak gönderilmiştir. Bir dinin tabi olması için akla, fen-
ne, ilme ve mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen
uygundur. Müslümanların toplumsal hayatında, hiç kimsenin özel bir
sınıf halinde mevcudiyetini muhafazaya hakkı yoktur. Kendilerinde
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böyle bir hak görenler dini emirlere uygun harekette bulunmuş olmaz-
lar. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini
eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din duygusunu, ima-
nını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir.”

“Din insanların manevi gıdası gibidir. Dinsiz adam boş bir eve ben-
zemektedir. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanmamız gerekir.
Bu da dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmeli olan İslamiyet’tir.
İslam dini hepsinden üstündür ve mükemmeldir.”31

“Hz Muhammed, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde
bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir. Fakat son-
suza kadar, O ölümsüzdür”32 sözleri Atatürk’ün Hz. Peygamberimi-
ze ve Yüce Dinimize samimi bağlılığının ispatıdır.

Muhammet İkbalin Mustafa Paşa’ya Hitabı:

(Allah’ın yardımı üzerine olsun)

“Bir milleti vardı ki, biz onun hikmet, akıl ve idraki sayesinde tak-
dirin gizli âlemindeki sırlara eriştik. Bizim halimiz rengi uçmuş bir kı-
vılcım iken, Mustafa Kemal’in bir bakışı ile cihanı kaplayan ve aydın-
latan güneş haline geldik”33

Şeyh Senusi 1859 yılında vefat edince, yeğeni Ahmet eş-şerif onun
vasiyeti olan İslam ülkelerini birleştirme projesini hayata geçirmek
için 1918 yılında Sultan Vahdettin’in daveti üzerine bir denizaltıyla İs-
tanbul’a ulaştı. Bir müddet sonra sarayda oturmanın ne unvanına ne
de Senusi adabına yarışmayacağını anladı. Bir yolunu bulup Anado-
lu’ya Mustafa Kemal Paşa’nın safına katıldı. Son İslam toprağının düş-
man çizmesiyle çiğnenmemesi için elinden geleni yaptı. Mehmet Akif
Ersoy’u yanına alarak Cami Cami dolaşarak halkı aydınlattı. Mustafa
Kemal Paşa’ya ve Milli Mücadele’ye niçin omuz verilmesi gerektiğini
anlattı. Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp cephesinden tanıdığı bu de-
ğerli din adamının Heyeti Temsiliye Başkanı seçilmesini sağladı. İstik-
bal savaşının kazanılmasında gerçek âlimlerle birlikte çok çaba sarf
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eden Şeyh Senusi bir gün rüyasında “Peygamberimizin Mustafa Ke-
mal’e sağ elini vererek destek olduğunu” gördü ve bu rüyayı gittiği her
yerde anlatarak Mustafa Kemal Paşa’ya büyük arka çıktı. İşte O rüya;

Şeyh Senusi Hazretleri bir gece Peygamber Efendimizi rüyasında
görüyor ve koşup elini öpmek istiyor. Peygamber Efendimiz ise ken-
dine sol elini uzatıyor. Buna şaşıran ve mahzun olan Şeyh Senusi, Hz.
Peygamber’e hitaben;

-Ya Resulullah Niçin Sağ Elinizi Vermediniz?

-Çünkü Sağ elimi Ankara’da Mustafa Kemal’e uzattım.”34

Kuvayi Milliye hareketine destek veren Şeyh Ahmet Senusi 15 Ka-
sım 1920’de Ankara’ya gelerek Anadolu’da cihat vaazlarına başladı.
Tüm İslam ülkelerini Anadolu hareketini desteklemeye çağırdı.  Mus-
tafa Kemal Atatürk meclisin açılışında Senusi’nin onuruna bir davet
verdi ve onu şöyle takdim etti. “Bütün Alem-i İslam’ın hürmet ve mu-
habbetini hakkıyla kazanmış olan bu tarikatı ve onun mümtaz mümes-
silini, riyasetinde bulunduğum TBMM namına hürmetle selamlar ve
kendisine davamıza gösterdikleri necip alaka ve bizi bu yolda mücade-
leye devam hususunda teşviklerinden dolayı minnetle anarız.”

Ahmet eş-Şerif Senusi 1920’de, İslam âlemini Türkiye’nin Milli
mücadelesine yardıma çağıran bir beyanname yayınladı.

“İslami farzların namazdan sonra en önemlisi cihat vazifesidir. Hü-
küm-kuvvet sahibi TBMM çeşitli düşmanlara karşı müdafaada bulu-
nup İslam mülkünü istiladan kurtardığından meşruiyeti her türlü şüp-
henin üstündedir. Bütün hukuk ve görevler Meclis’indir. Millet Meclisi-
nin başkanlığında bulunan Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin bu milli
ve dini mücadelelerini İslami ölçü ile destekleyip adı geçen kişinin ve
meclisin oluşturduğu hukuki duruma ve dayanışmaya uygun olan bu
usul dışında bir görüş yürütülmesi İslam’a aykırıdır ve fitnedir.”35

Özetle; Türkiye Siyonist güdümlü Haçlı Batı emperyalizminin iş-
galinden hangi ruh ve şuurla ve hangi onurlu kadrolarla kurtulmuş
ve Cumhuriyet hangi kurum ve kurallarla kurulmuşsa, yeni İstiklal
Savaşımız da, yine aynı iman, umut ve heyecanla başarılacaktır.
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GİRİŞ

TSK’YA; AKP+CEMAAT KUMPASI!

Erbakan’ın niçin devre dışı bırakıldığını, AKP’nin ne maksatla ikti-
dara taşındığını ve Cemaat-Hükümet kapışmasının perde arkasını Ru-
şen Çakır şöyle yorumluyor, daha doğrusu, “Derin Amerikan komplo-
sunu” şöyle itiraf edip ağzından kaçırıyordu: “(Cemaat-Hükümet ka-
pışması) olayını şöyle özetlemek mümkün: Aslında birbirlerine pek gü-
venmeyen iki taraf, ortak bir düşmana (TSK’ya) karşı güçlerini birleşti-
rip O’nu alt ettiler; bunun sonucunda Hükümet de Cemaat de kazandı (ve
karlı çıktı, ama) ortak düşman kalmayınca da aralarında iktidar savaşı
başladı.”36 İşte bu gerçek tespitleri şöyle okumak gerekiyordu:

Amerika’ya yön veren, ABD ve AB’yi kullanıp dünyaya hükme-
den Siyonist Yahudi Lobilerince, merkez üsleri ve Arz-ı Mev’ud ül-
kesi saydıkları Ortadoğu’da kendilerince en ciddi engel olarak TSK
görülüyordu. TSK’yı bir tehdit ve tehlike olmaktan çıkarmak için de
AKP+Cemaat ittifakı oluşturulup iktidara taşınıyor, CIA ve MOS-
SAD talimat ve tertibatlarıyla Orduya kumpaslar kuruluyor, Ergene-
kon ve Balyoz davalarıyla ABD karşıtı paşalar ve kurmay subaylar
içeri tıkılıyor (Gerçekten suçlu ve sorumlu olanlar da mazeret ve
meşruiyet kılıfı olarak kullanılıyor), onurları ve burunları kırılıyor
ve halkın gözünden düşürülüyordu. Bu amacına ulaşan Siyonist
odaklar, şimdi kiralık kuklalarını kapıştırıp, her ikisinden de kur-
tulmaya çalışıyordu!

36 31 Ocak 2014, Vatan, (Günü Geldi, Zincir Koptu)



Fetullahçı Bugün Gazetesi yazarı Gültekin Avcı: “PKK Kürdistan’ı
kurmak için geri sayıma başladı. Güneydoğu’da bölge halkına 20 bin
silah dağıtıldı. Yerel seçimlerde ilk adımın atılması, genel seçimlerde
nihai hedefe varılması kararlaştırıldı. Böylece, çok fazla kan dökme-
den, bir halk ayaklanmasıyla Kürdistan’ı ilan etme hazırlığı adım adım
uygulanmaktaydı. Bu kalkışmada korucular, kendilerine verilen silah-
ları devlete karşı kullanacaktı”37 diyerek AKP iktidarının ve Erdo-
ğan’ın aymazlığına ve vurdumduymazlığına dikkat çekiyordu. İyi de
düne kadar Cemaat ve Hükümet el ele ve koro halinde “PKK ile barış
sürecinin Türkiye’yi şaha kaldıracağını” yazıp duruyordu!? Ve hele
her iki takım da “Darbecilerden hesap sorma bahanesiyle, Orduyu hi-
zaya sokma ve intikam alma!?” girişimlerini birlikte tezgahlayıp bir-
likte alkışlıyordu!?

Bu tezgâhın “içeriden maşaları!”

Bu sinsi ve sistematik tezgâhın işlemesi için, TSK içinden “de-
mokratik paşalar” da bulunuyordu. Örneğin, TSK’nın küçültülüp
daraltılması, Genelkurmayın Savunma Bakanlığına bağlanması,
“Zorunlu Askerlik”in ya kaldırılması yahut çok kısaltılması ve bun-
lara direnen subayların başına çuval takılması gibi onurlu(!) ve
olumlu(!) girişimler nedense hep E. GKB Hilmi Özkök döneminde
başlatılıyordu.. TSK mensuplarına yönelik girişimlerle ilgili Vatan
Gazetesi’nden Güngör Mengi’ye38 konuşan Hilmi Özkök, “Ne yani
bazı şeyleri vaktinde açıklasaydım arkadaşlarımız kurtulacak mıydı?
Hayır.. Birileri, döverek aslan terbiye ediyorlar sanki. Asker dövmek
moda oldu! Onun bahanesi yaratılıyor bu şekilde…” ifadelerini kulla-
nıp, devran tersine dönünce, bu sefer günah çıkarmaya uğraşıyordu.

Zaman Gazetesi Millî Görüş gıcıklığını ve Siyonizm uşaklığını
şöyle itiraf ediyordu:

17 Aralık (2013) tarihinden itibaren başlayan süreç, her hafta tari-
he not düşülmesini gerektiren merhaleler geçiriyor, biz de görevimizi
yapıp tarihe not düşen yazılar hazırlıyorduk. 19 Aralık’tan itibaren ko-
nu ile ilgili yazdığımız yazıların özü şuydu: “Sonuç olarak… Parti de,

48 MİLLİ ŞUUR ve ORDU

37 31 Ocak 2014
38 5 Aralık 2013



Cemaat de, “Millî Görüş Hareketi”ne karşı çıkarılıp “hormonlu” ola-
rak büyütülüyordu. “Millî Görüş Karşıtlığı İtirafname Yazısı”, 25
Ocak 2014 tarihinde Zaman gazetesinde yayımlanıyordu. “İslâmî
Olana Karşı Siyasal İslâmcılık” başlıklı yazısında Zaman gazetesi ya-
zarı ve aynı zamanda Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent
Keneş39 Kırk yıllık Millî Görüş karşıtlığını şöyle dile getiriyordu:

“Şu an Türkiye’de en geniş tabanlı temsilciliğini Hizmet Hareke-
ti’nin yaptığı sivil, hoşgörülü ve kuşatıcı İslâmî anlayışla, geleneksel
olarak Millî Görüş’te karşılığını ve sosyo-politik manzarasını bulan Si-
yasal İslâmcı Anlayış, tarihleri boyunca hep birbirleriyle çakışmayan
paralel rotalarda yol almışlardır. Millî Nizam Partisi, Millî Selâmet
Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi, Has Parti ve son
dönemde kısmen AKP bu Siyasal İslâmcı Geleneği temsil eden siyasal
oluşumlar olarak ortaya çıkmıştır... …1970’lerden itibaren ise fikren
Anadolu dışından beslenen Siyasal İslâmcı Hareketlere karşı, gele-
neksel ve yerli İslami yaklaşımın güçlü bir unsuru olarak Fetullah
Gülen Hoca Efendi’nin öncülük ettiği, bugün adına Hizmet Hareke-
ti dediğimiz, sosyal hareket görünürlük kazanmıştır…” İyi de düne
kadar “Fetullah Gülen Cihat ediyor!” diyen Süleyman Karagülle ve
ekibi, bu gerçekleri yeni mi fark ediyordu?

Bu arada “Ceket üzerinden tansiyon ölçülür mü ölçülmez mi” tar-
tışması, Gülen’in BBC’ye verdiği bir röportaj sırasında tansiyonunun
ceketinin üzerinden ölçülmesi ile başlıyordu. Tartışma dallanıp bu-
daklanınca Gülen’in doktorunun internet aracılığı ile yaptığı açıklama
bu riyakârlığı örtmeye yetmiyordu. Böylece Fetullah Gülen’in ve Ce-
maatinin riyakârlığı meslek edindikleri ve her şeyi şova çevirdikleri
bir kez daha ortaya çıkıyordu.

“Biz, ordu milletiz” gerçeğini unutmamalıydı!

Biliyorsunuz emperyalist ve sömürgeci güçler; başta İngiltere ol-
mak üzere Fransa, İtalya ve Yunanistan; Anadolu’yu dört yandan işga-
le başlamıştı. Özellikle İngiltere’nin teşviki, yönlendirmesi ve ABD’nin
desteklemesi sayesinde, şımarık Yunanlılar; 15 Mayıs 1919 tarihinde
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İzmir’e çıkmıştı. Pek çok zulüm, sayısız kıyım yapılmış, cibilliyetleri-
ni her fırsatta ortaya koymuşlardı. Haçlı Batı’nın medeniyet ve uygar-
lık kabuklarının altında, nasıl bir canavarlık yattığını Aziz Milletimiz
bir kere daha yaşayarak anlamıştı ve bu gerçek İstiklal Marşı’mıza
yansıyacaktı. Şüphesiz İzmir’dekine benzer zulümler Urfa’da, Ma-
raş’ta, Antep’te ve diğer işgal bölgelerinde de yapılmıştı. Fakat Aziz
Milletimiz bunları katiyen onaylamamış, yurdun her tarafında Müda-
faa-i Hukuk “yani haklarını fikren ve fiilen savunacak dernekler kur-
muşlardı. Zaten İzmir’in işgalinden, daha 4–5 saat geçmeden Denizli
Müftüsü Cihat’a fetva ve izin çıkarmıştı. Milletimiz, topyekûn bütün
imkânlarıyla, düşmana karşı koymaya çağrılmış, cihat fetvasında mil-
letimize şöyle haykırılmıştı:

“Ey Millet! Düşman, pis ayaklarıyla, vatan topraklarına ayak bas-
mıştır. Ve bütün mel’anetiyle yurdun iç taraflarına doğru ilerlemeye baş-
lamıştır. Bu vaziyette durumun elverişli olup olmadığına bakılmadan,
“İmkân var mı, yok mu?” diye endişeye kapılmadan ‘Cihat’ yani düş-
manla bire bir, karşı karşıya çarpışmak farz olmaktadır. Bunun için de
bölgelerimizdeki Kahraman Ordu birliklerimizle her türlü dayanışma
ve yardımlaşma içinde davranılması, hürriyet ve haysiyetimizi kurtar-
manın ilk şartıdır!” “Hiç bir şey bulunmasa bile; kazma veya kürekle;
onlar da yoksa taş ile velhasıl ele ne geçti ise onunla; Ordumuza katılıp
zalim düşmana saldırmak farzdır: çünkü düşman vatanın harim-i isme-
tine el atmıştır. Namusumuzu ve kutsalımızı savunma zamanıdır”40

Bu cihat fetvası; Hem Şanlı Kurtuluş Savaşımızı kazanma sırrımı-
zı, hem de “Biz Ordu Milletiz” hakikatini ortaya koyuyordu. “Ordu
Milletiz” demek “Ordu Devletiz ve Ordu Hükümetiz!” yani devlet ve
medeniyet teşkilinde ve ülke yönetiminde asker-sivil kaynaşması en
önemli şansımız ve kuvvet kaynağımız olduğu anlamına geliyordu.
Zayıflatılıp laçkalaştırılmış ve milletin özünden uzaklaştırılmış bir or-
duyla, Anadolu coğrafyasında tutunamayacağımız gerçeği “Biz Ordu
Milletiz!” deyimiyle vurgulanmak isteniyordu. Maalesef hem katı Ke-
malizm ve yanlış laiklik dayatmasındaki bazı paşaların millete ve İs-
lamiyet’e hor bakmaları, hem de bir takım sivil ve siyasi maşaların
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AB kriterleri ve demokratikleşme bahanesiyle Silahlı Kuvvetlerimi-
ze yönelik nefret kampanyaları “Biz Ordu Milletiz” kimyasını boz-
mayı amaçlıyordu.

Yine Muhsin Bozkurt Hocamızın tespitleriyle: AB’li derin diploma-
si çevrelerinin ve AB’li Yahudi Lobilerinin Türkiye’nin muhteşem po-
tansiyelini, mükemmel jeopolitik, jeostratejik değerini ve güçlü bir
orduya sahip olma tehlikesini(!) bertaraf etme girişimlerinin asıl ne-
denlerini çok iyi anlamak gerekiyordu.

ABD’nin etkin yayın organlarından Time dergisi “…Türkiye, NA-
TO’nun Rusya ve Kafkasya sınırında yer alıyor. Türkiye’yi Avrupa’ya
yaklaştırmak aynı zamanda Ankara ile Batı’nın güvenliğini birbirine
destek yapmak anlamına geliyor” yorumunu yapıyordu.41

ABD ve AB’nin Türkiye’nin 21. Asra damgasını vuracağı endişesi-
ni taşımaları ve Clinton’ın iki defa söylediği ve TBMM’nde ifade etti-
ği: “Dünya’nın 2000_li yıllardaki kaderi, ilk 25 yıl içinde Türkiye’nin
alacağı kararlara bağlıdır” itirafları, ABD nazarında, Türkiye’nin çok
zengin yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip Orta Asya ve Kafkas-
ya ile kültürel ortaklığı olan bir ülke olması. Türkiye’nin buralara gir-
me ve sömürme aracılığına namzet, tartışmasız ülke sayılması, Clin-
ton’un, “Önümüzdeki bin yılda, dünyanın bu bölgesinde, düşlerimizi
süsleyen geleceğe ulaşma şansı”nı Türkiye’ye bağlaması, ülkemizi yö-
netenlerce nasıl okunuyordu?42

Açıkça soralım: Helsinki Zirvesi ve Kopenhag kriterleri dayatma-
larının ve her ikisinde de Türkiye’den istenen hayatî taviz ve kotar-
maların, ve yine Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün, görev süresini uza-
tacak karar tasarısında, KKTC’ni de içine alan “iki taraf” ifadesi kul-
lanılması gerekirken, Kuzey Kıbrıs’ı yok sayan “Kıbrıs Cumhuriye-
ti” şeklinde yazılmasının altında neler yatıyordu?

Ve özellikle TSK neden Kıbrıs’tan çıkarılmaya, Anavatan’da ise
kolu kanadı kırılmaya çalışılmaktaydı?

Batılılar, artık sadece kışkırtıcılık yapmak sınırını da aşıyor, “Tür-
kiye’de yeni yerel düzenlemeler yaptıracaklarını” söyleyecek kadar
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ileriye gitmeye başlıyor ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finan-
se edilen ve dünya YEREL YÖNETİM ve Demokrasi Akademisi’nce
yürütülen, “Muhtarlıkların ve mahallelilerin güçlendirilmesi projesi”
kapsamında, Diyarbakır’da sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek
üzere, “AB Mahalle Evi” açılıyordu.43 Yine Avrupa Birliği’nin, Türk
halkının demokrasi ve insan hakları bilincini geliştirmeyi(!) hedefle-
yen “Mahalle Evi” projesi  -diğer şehirlerin kenar semtlerine de yay-
mak üzere-  Gaziantep’te yürütülüyordu.44 Amerikan CNN televizyo-
nu, 3 Ağustos günü, batısı kırmızı (ay yıldızlı), doğusu, başka bir ül-
keymiş gibi beyaz olan bir Türkiye haritası yayımlıyor, aynı CNN, 11
Kasım tarihinde, Güneydoğusu kopuk bir Türkiye haritasını internet-
te neşrediyor, ancak CNN Türk’ün uyarısı ve Türk izleyicilerin yoğun
protestoları üzerine, bunu internetten kaldıran CNN’in ne yazık ki,
hâlâ yerine doğru haritayı koymuyordu.45

Hatırlayınız, Clinton, İstanbul’a gelir gelmez -Lozan’a tamamen ay-
kırı olduğu hâlde- Patriği Devlet gibi ziyaret ediyor, Heybeli Ruhban
Okulu’nun açılmasını emrediyor, Boğaziçi Üniversitesi’nde Bizantolog
kürsüsünün bulunması ve lisansüstü eğitim yapmasını teklif ediyor-
du. Fin Dışişleri Müsteşarı Jaako Blomberg’in: “Artık hiçbir şeye, bu
bizim iç işimiz diyemezsiniz!”46 sözleriyle Türkiye’yi henüz AB’ye gir-
meden bile müstemleke gibi görüyor, Mehmet Ali Birand, Avrupa’da
katıldığı bir toplantıda, bir yabancı konuşmacının, “Türkiye’nin, sade-
ce Türklere bırakılamayacak kadar önemli ve değerli bir ülke durumu-
na geldi!”ğini47 aktarıyordu.

Türkiye’nin gözünün içine baka baka; “Irak’ın toprak bütünlüğü-
ne saygılıyız!” nakaratlarıyla, ilgili devletleri uyutan ABD’nin ve
ABD’nin amaçları doğrultusunda hareket eden BM sayesinde, adım
adım, güdümlü ve sözde bir devletçik ortaya çıkarılıyordu. Bu söz-
de/uydu devletçik, ABD’nin Ortadoğu’ya, daha iyi ve rahat bir şekilde
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yerleşmesini sağlayacak; bunun için, sırasında bölge devletleriyle uy-
du devletçiği kapıştırıp, bölgeyi karıştırarak, her zaman müdahale
hakkını elinde bulunduracak diye oluşturuluyordu. Yani yeri geldik-
çe petrolün başında, sadece kendisinin söz sahibi olduğunu kanıtla-
maya hazırlanıyordu. 

Artık BDP’nin bülteninde “Yerel Yönetim Direniş Komiteleri…”
şeklinde ifadeler yer alıyor,48 TSK’nın Kürdistan’dan(!) (Güneydo-
ğu’dan) çıkarılması ve karakolların, kışlaların kapatılması teklif edili-
yor; “Öyle Misak-ı Millî sınırları içinde egemenlik, bağımsızlık gibi,
lüks kavramlara yer yok!” “Ben, millî sınırlar içinde, kendi hukukumu
uygularım, diyemezsin!” “Avrupa, ne isterse o olacak!” “Bu topraklar,
sadece bizim değil!” gibi, milli birlik ve dirlikle asla bağdaşmayan, acı
ve alçaltıcı ifadeler artık yüksek sesle söyleniyordu. TÜSİAD’ın,
BDP’nin ve PKK’nın istekleri doğrultusunda ve AB’nin büyük arzuları
sonucu, bu girişimlerin siyasi çözüme doğru yol alması sağlanıyordu.

Velhasıl, Haçlı Avrupalılar ve arkalarındaki Siyonist odaklar Sevr
ile yapamadıklarını, şimdi AB’ye katılım şartları ve PKK Kürdista-
nı’na meşruiyet dayatmaları ile başarıyordu. Bizi asıl hayrete düşü-
ren, AB’ye katılım programında, ülkemize adaylık statüsünün veril-
mesinden duyulan kıvanç ve bu gelişmenin Türkiye’ye açacağı ufuk-
lar, cahilce bir coşkuyla dile getirilirken; bu sinsi karardaki koşullar
üzerinde pek durulmaması ve bunların umursanmamasıdır.” diyen-
lere neden kulak asılmıyordu.

ABD’nin Yahudi Başkanlarından Abraham Lincoln: “Bir hükümetin
gerçek gücü, olağanüstü hallerde, özgürlükleri muhafaza ederken, ge-
rekecek kuvvetli tedbirleri de çekinmeden alabilmesi ile anlaşılır. Bun-
ları başarabilmesi için de düşmanları caydırıcı dostlara güven aşılayı-
cı güçlü ve disiplinli bir orduya sahip bulunması şarttır!” dediği ve
ABD bunun gereğini hala yerine getirdiği halde, bizde, güya “Demok-
ratikleşmek ve özgürleşmek” palavrasıyla, neden TSK zayıflatılıp
etkisiz bırakılmaya uğraşılıyordu?

Fetullah Gülen Amerikan STV’si BBC ile yaptığı röportajda, ha-
la ve hiç utanmadan:
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“Keşke (Mavi Marmara hadisesinde) diplomasi sonuna kadar kul-
lanılabilseydi, kaba kuvvetle işin üzerine gidilmeseydi! Yani kendi in-
sanımızın aleyhine başkalarının yanında yer almak gereksizdi!” diye-
biliyordu. Yani Fetullah Gülen böylece, (Elazizcilerin: Erbakan’ın em-
ri ve desteğiyle İHH kahramanlarının yaptığına inandıkları) Mavi
Marmara’daki gönüllü insani yardım aktivistlerini “İsrail’e karşı kaba
kuvvet kullanmış ve baskın yapmış” gibi gösterme bayağılığına düşü-
yor; mazlum Filistin halkını “acıları bizi ilgilendirmeyen başkaları!”
görüyor, böylece açıkça İsrail’i yine haklı sayıp sahip çıkıyor ve “Ar-
kadaş!” diye hafife aldığı Başbakan’a Siyonist Lobileri üzerinden
saldırıyordu. Oysa İHH, AKP’li olmayanları ve özellikle sadık Sa-
adet partisi bağlılarını ve hele Elazığlıları, vakıf bünyesinde ücretli
personel olarak bile çalıştırmayacak kadar “gizli bir Erbakan düş-
manlığı” taşıyan, istismarcı ve suiistimalci kafaların kontrolünde
bulunuyordu. (Not: Her türlü evrakını hazır hale getirdiği ve kendi-
sine söz verildiği halde, sırf bu durumu anlaşılınca işe alınmayan gen-
cin ismi ve adresi yanımızdadır.)  Recep T. Erdoğan ise, hayal ettiği
Cumhurbaşkanlığından mahrumiyet telaşı ve mağduriyet edebiyatıy-
la, hakaret söylemlerini esfeles-safilin seviyesine düşürüyor, düne ka-
dar “Bakın nasıl darbecilerden hesap sorduk, şımarık askerleri hizaya
soktuk!” diye hava atıp oy topladığı Ergenekon ve balyoz davalarının
şimdi “Paralel yapının tezgâhı ve suçsuz insanların karalanıp hapse tı-
kılması” olarak değerlendirip fırdönekliğin daniskasını sergiliyordu.
Yüce takdirin ve “Müntakim” isminin tecelli ettiği bu gelişmeler so-
nucu Hüseyin Gülerce ve Ahmet Turan Alkan gibi Zaman yazarları bi-
le birbirine giriyordu. Bir genç sigortasız hasta annesine ilaç almak
için bakkaldan çaldığı 27 (yirmi yedi) lira için tam 27 ay hapis ce-
zasına çarptırılırken, devleti 27 milyon dolar dolandıran bakan ve
başbakan çocukları, mahkemeye bile çıkarılamıyor, soruşturma aç-
maya kalkışanlar sürgüne yollanıyordu.

Aynı süreçlerde İsrail istihbarat şeflerinden Tümgeneral Aviv Koc-
havi “Türkiye’de üç bölgede El Kaide üssü bulunduğunu” açıklayıp,
bölgesel haritalar yayınlıyordu. Şanlıurfa, Osmaniye ve Karaman’daki
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El Kaide kamplarının Reuters Ajansınca gündeme taşınması da dikkat
çekiyordu. Fetullahçılarla İsrail İstihbaratı sanki birlikte ve işbölümü
halinde çalışıyordu. Çünkü aynı iddialar Cemaat’in yayın organların-
da da yer alıyordu. Bütün bu saldırılar altında bunalan Hükümet ise
Orduya ve Ulusalcı aydınlara yaranmak için yeniden yargılama yolu-
nu açıyor ve “pardon” yasasını çıkarıyordu. Oysa bu sırada Türkiye’ye
gelen ve uçkur düşkünlüğü ile bilinen Fransa’nın Yahudi Cumhurbaş-
kanı Françios Hollande “El Kaide’ye karşı Türkiye ile işbirliği yaptık-
larını” açıklıyor, ama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yüzüne baka
baka Ermeni soykırımı, yani Türklerin Ermeni katliamı yaptığını”
tekrarlıyor ve Cumhurbaşkanı’ndan bir kelime olsun yanıt gelmiyor-
du. Ve işte bütün bu talihsiz ve tehlikeli gelişmelere bakıp artık ye-
ni ve milli bir değişimin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha vurgula-
mak gerekiyordu!

Bu arada “yeniden yargılanma” yolunun açılmasıyla, eski ayıpla-
rını kapatmayı ve Fetullahçılara karşı yeni taraftarlar kazanmayı he-
saplayanlara sormak lazımdı:

• Haydi, bu acı gerçekler ve sizi aciz bırakıcı mecburiyetler so-
nucu, Ergenekon ve Balyoz’dan suçsuz yere yatan komutanlar ve ay-
dınlar serbest bırakıldı diyelim; peki onların bunca yıldır çektikleri
sıkıntılarının, haksız ve dayanaksız uyduruk sahte belgelerle zin-
danlarda tutulmalarının telafisi nasıl olacaktı?

• Yerle bir edilen itibar ve onurları, ailelerinin ve yakın çevrele-
rinin mağduriyet durumları nasıl tamire çalışılacaktı?

• Bu tertip ve tezgâhları hazırlayan ve bütün bu mahrumiyet ve
mahcubiyete sebep olan -Başbakan’ın itiraf ve ifadesiyle- paralel ya-
pının ve derin Cemaat kumpasının yargı, emniyet ve bürokrasideki
kiralık ve karanlık elemanlarından nasıl hesap sorulacaktı?

Ve tabi Dolar rekor kırdıkça Türk Lirası erimeye başlamıştı. Ülke-
de ekonominin böylesine tepetaklak olması elbette sadece Türki-
ye’nin kusuru ya da suçu sayılamazdı. Artık bütün dünya biliyor ki
ABD kaynaklı para politikalarının bu zayıflamada büyük bir etkisi
vardı. Ancak Türkiye’deki siyasi karambol ve Recep Bey’in tutarsızlığı
da bu süreci hızlandırmıştı. Aslında dışarıdan bakıldığında ortada bir
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sorun olmaması lazımdı. Sonuçta sandıktan büyük bir oy çoğunluğu
ile çıkmış bir iktidar ve 11 yıldır Başbakanlık koltuğunda oturan aynı
isimle yürüyen bir hükümet vardı. Üstelik anketlere bakıldığında ye-
rel seçimlerde de AKP önde çıkmaktaydı. Peki, işadamlarından sıra-
dan vatandaşa kadar insanları kuşkulandıran, TL’ye yani Türkiye eko-
nomisine güveni yıkan nedenler nasıl sıralanmalıydı? Yolsuzluk ve
rüşvet soruşturmaları mı? Hükümetin adını ‘paralel devlet’ koyduğu
Cemaat’e karşı açtığı savaş mı? Yerleri değiştirilen binlerce polis veya
hâkim ve savcılar mı? Siyasetin zirvesini teslim alan komplo teorisi
soslu kışkırtıcı ve kutuplaştırıcı tavırları mı? Bence bunların hepsinin
ortaya çıkardığı kaos ortamıydı.” diyenler haksız mıydı? 

1- Rıza Zarraf, Ali Bayramoğlu, Recep Bey, Hanımı ve Bakanları ay-
nı devlet protokolünde, aynı hizada ve aynı fotoğrafta poz verirken
MİT, 17 Aralık’tan sekiz ay önce “Reza Zerrab ve yolsuzluk dolu iliş-
kiler” konusunda hükümeti uyardığı halde, Başbakan neden bu uya-
rıyı hiç dikkate almamıştı? Ve Sn. Başbakan’ın İran gezisi sırasında Rı-
za Zerrab’ın mal varlığına konan tedbirlerin kaldırılması sadece bir te-
sadüf mü sayılmalıydı?

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 17 Aralık’ın ardından mem-
leketimizin mahkemelerine eskisi kadar güven duyacaklar mıydı?

3- Şu anda hükümete yakın herhangi bir isim aleni soygun yapma-
ya kalksa, herhangi bir savcı ve polis o şahsa yönelik yolsuzluk ope-
rasyonu yapmayı göze alacak mıydı?

4- Eğer “Hükümet” ile “Cemaat” arayı açmasaydı, biz bunca yol-
suzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddiasının kırıntısından bile haberimiz
olacak mıydı?

5- Hükümetin “paralel devlet”i keşfetme tarihi 17 Aralık mıdır?
Eğer böyleyse, 17 Aralık’tan önce izi tozu bile olmayan “paralel dev-
let”, 17 Aralık’ta birdenbire mi ortaya çıkmıştı?

6- Başbakan, 17 Aralık’tan önce Cemaat’ten söz ederken “Ne iste-
diler de vermedik” buyurmuşlardı. Acaba neler istemişlerdi de hepsi-
ni almışlardı?

7- 17 Aralık’tan bu yana kaç savcı talimatı, adli kolluk tarafından
uygulanmamıştı? Kaç operasyon tamamlanmamış, yarım bırakılmıştı?
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8- “Ananas” şifresinde ne tür kirli ve çetrefilli ilişkiler saklıydı?
Eğer ortada bir yolsuzluk varsa neden gereğinin yapılması için Hükü-
met herhangi bir suç duyurusunda bulunmamış, ya da soruşturma
açılmamıştı?

9- 17 Aralık’tan bu yana kaç bürokrat yerinden kaydırılmıştı? Eğer
yerleri değiştirilen bu kişiler “çete üyesi” iseler, gittikleri yerlerde de
“çetecilik” yapmayacakları nasıl sağlanacaktı?49 gibi idare-i maslahat-
çılık cinsinden olsa ve Cemaate taraf yontulsa da, bu sorular hala
neden yanıtsızdı?

Paralel yapı oluşturmak Dinimize göre nifak ve haram sayılmıştı!

Kur’an insanların gruplanmasını meşru ve doğal saymaktadır. Yer-
yüzü ülkelere, ülkeler illere, iller ilçelere, ilçeler belde ve köylere ay-
rılmaktadır. “Bizden” demek bizim ülkeden, bizim bölgeden, bizim il-
den, bizim beldeden anlamındadır. Bir insan belirli bir ülkenin, bir
bölgenin, bir ilin, bir beldenin sakini durumundadır. Çifte vatandaş-
lık hem hakları, hem de sorumlulukları bakımından onlardan birisi
konumundadır. “Gerçekten sizden olduklarına dair Allah üzerine ye-
min ederler; Oysa onlar sizden değildirler. Ancak korkaklıklarından ve
bazı çıkar hesaplarından dolayı (böyle davranan) insan toplulukları-
dır.” Tevbe: 56) ayetinde çifte vatandaşlığın olamayacağına işaret buy-
rulmaktadır.

Bir toplulukta, ayrı (fesatçı ve fırsatçı) bir grup oluşturma, gizli ve
sinsi yapılar kurma, diğer gruplar aleyhinde kumpaslar hazırlama,
yeni teşkilatlar yapılandırma; bunların hepsi hukuken ve ahlaken
yanlış ve yıkıcı olduğu gibi, Dinimizce de haramdır ve yanlıştır. Bü-
tün vatandaşların kamu görevi yapma yükümlülükleri ve tabi hakları
vardır. Bir kamu görevi açıldığı zaman talip olanlardan en kıdemli ve
ehliyetli olan o göreve atanır. Kıdem sırası önde olan demektir. Bunu
nasıl bileceğiz? a) Tahsili; b) Yaşı; d) O işteki hizmet süresi ve tecrü-
besi; d) Kabiliyeti. Herkesin buna göre resmi dereceleri olacaktır. Bir
kadro açıldığı zaman kendi çevresinde en üst derecede olan kimse
çağrılır; o gelmezse ondan sonrası çağrılır, kamu personeli böyle alı-
nır. Bucakta, ilde, bölgede ve ülkede görevlendirme böyle yapılır.
Herhangi bir birimde ikilik yaratma nifaktır, haramdır.
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Maalesef bugün Türkiye’de ve dünyada yukarıda anlattığımız adil
atama sistemi yerine keyfi atamalar vardır, merkezi atamalar vardır.
Daima bölünmeler ve tasfiyeler yaşanmaktadır. Cumhuriyet kuruldu-
ğu zaman büyük miktarda Müslüman ve dindar bürokrat vardı. Cum-
huriyet’i kuranların içine sızan ve dünya dengeleri bakımından mec-
buren katlanılan Mason ve Sabataist takımı bunların devre dışı bıraka-
bilmesi için sakal yasaklandı, Kılık Kıyafet Devriminde aşırılığa kayıl-
dı, Cuma günü tatili Pazar gününe aktarıldı, içki ve kumar masaları ve
balolar ilericiliğin şartı gibi dayatıldı. Bunları yapmayanlar devlet me-
murluğundan atıldı. Böylece dindarlar ya din anlayışlarını ve yaşam
tarzlarını değiştirdiler ya da görevlerini terk edip ayrıldılar. (Böylece
aslında gerekli ve önemli olan bazı devrim ve değişim girişimleri, he-
def ve hikmetlerinden saptırılmış, zorbalık ve barbarlığa kaydırılmış,
böylece bir şekilcilik, istismar ve yobazlıktan kurtulma çabaları başka
bir yozlaşmanın ve soyunup soysuzlaşmanın kapılarını açmıştı. A.A)

Bu kayırmalı paralel devlete ve gizli örgüte karşı paralel örgüt ku-
rulamadı. Sonra Demokrat Parti iktidara taşındı, ama onlar da De-
mokrat Partili gibi görünerek devletteki kalan dindarları ayıklamıştı.
Bugün de durum farksızdır, Adil bir atama sistemi olmadığı için her
gelen kendi adamını yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu şekilde paralel
devlet anlayışı yaygınlaşmıştır. Masonik ve Merkezi atama sistemi
böyle bir paralel oluşmaya imkân sağlamaktadır. Merkezde iyi insan-
lar kötülenip, kötü insanlar etkili makamlara taşınmaktadır. S. Demi-
rel yıllarca `Millî Görüş’e oy vermeyin, bölünmeyin, yoksa CHP gelir,
dinsizlik gelir’ demiş, ama sonunda bugün yandaşlarıyla birlikte CHP
saflarında yer almıştır.50

TSK’ya tahribat hamleleri kimlerin tezgâhıydı?

Tarih boyunca hiç değişmeyen, bugün daha da önemli ve gerekli
hale gelen bir gerçek vardır: “Her bakımdan kuvvetli ve yeterli bir
ORDUSU bulunmayan devletin, Milli ONURU da olmayacaktır!” Bin
yıldır, tam yirmi bir Haçlı Seferiyle Türkiye’yi yıkamayan ve bizi
Anadolu’dan atamayan gâvur güçler, şimdi klasik savaşlardan daha
etkin ve tehlikeli stratejik şeytanlıklarla, bağımsızlık ve bekamızın
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sigortası olan TSK’nın kökünü kurutmak için çabalamaktadır. Kâfir
güçlerin tertip ve teşviki ve gafil işbirlikçilerin eliyle hazırlanan;
VİCDANİ RET, bu varlık ağacımıza vurulan en büyük baltadır. Kürt-
çü bölücülerden (PKK’lı ve BDP’lilerden), İslamcı geçinen dönekler-
den (AKP’lilerden), milli ve manevi duyarlılıkları törpülenmiş, ra-
hatına ve menfaatine düşkün tüm kesimlere kadar, VİCDANİ RET
arkasına sığınan hiç kimse artık askerlik yapmayacak; ülkemizin gü-
venliği ve geleceği sadece; hiçbir baltaya sap olamamış döküntüle-
rin ve para karşılığı kiralanmış “Karavana nöbetçisi ve kışla bekçi-
leri”nin eline bırakılmış olacaktır. “VİCDANİ RET” gibi bir hıyanet
tuzağına, Askeri Yargıtay’dan ve Diyanet Başkanlığı’ndan fetvalar çı-
karılması da, TSK’nın kökünü kurutma tezgâhının hangi aşamalara
dayandığının aynasıdır.

Ve son Chicago NATO zirvesinde:

• İzmir’deki NATO üssünün artık “Ana karargâh”lardan biri sa-
yılması ve komutanlığına kesinlikle bir yabancı (Türk olmayan) ge-
neralin atanması kararı alınması

• Ve Malatya Kürecik Radar üssünün, resmen fiilen NATO’ya
devredildiğinin açıklanması

• Türk generallerin, bundan böyle NATO kışlalarında ve saldırı-
larında, sayıca daha yüksek oranda hizmet ve sorumluluk alacağı-
nın vurgulanması

• Ve NATO zirvesine “etkin ve yetkin gözlemci” statüsüyle çağ-
rılmak istenen İsrail’in, Kıbrıs’ta üs edinme ve 20 bin komando yer-
leştirme çabalarının medyaya yansıması

Acaba TSK’nın milli ve bağımsız yapısının sulandırılması ve NA-
TO’nun bir alt birimi konumuna sokulması hazırlıklarının yeni bir
aşaması mıydı?

TSK’ya İstihbarat tuzağı kurmuşlardı!

Uludere’de 34 gencimizin vurulmasıyla sonuçlanan yanlış ve kasıtlı
istihbaratın, ABD tarafından MİT’e aktarıldığı ve “Milli Kaynak” sayılan
MİT tarafından TSK’nın kandırıldığı anlaşılmaktaydı. ABD’nin hedefi,
halkımızla TSK’nın arasını açmaktı. Amerikan Wall Street Journal gaze-
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tesinin Uludere'de istihbaratın ABD kaynaklı olduğunu açıklaması or-
talığı karıştırmıştı. Bu haber üzerine Genelkurmay açıklama yaparak
"İstihbaratı milli kaynaklardan aldık" demiş, ancak Pentagon WSJ'nin
haberini doğrulamıştı. Başbakan Erdoğan da “Haberin mevcut ABD hü-
kümetini zor duruma düşürmek için” yapıldığını söyleyerek konuyu
saptırmaya çalışmıştı. Uludere'de 34 kaçakçının savaş uçaklarından açı-
lan bombardıman ateşi sonucu öldürülmesi Türkiye'nin en önemli gün-
dem maddeleri arasındaki yerini hala korumaktaydı. Bu faciaya neden
olan istihbaratın, MİT tarafından verildiği açıklanmış, ancak MİT tari-
hinde ilk kez internet sitesinden açıklama yaparak bunu yalanlamıştı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi askeri yetkililere dayandırarak
verdiği haberde “Uludere'deki istihbaratın kaynağının ‘ABD'nin Anka-
ra'daki Ortak Bütünleşme Hücresi’ olduğunu” yazmıştı. İddiaya göre:
“Amerikalı yetkililer, daha yakın uçuşla daha net görüntü verebilecek-
lerini hatırlatmış ama Türkiye makamları bunu gerekli görmeyerek as-
keri harekât başlatmıştı.” İddianın yankıları devam ederken Türkiye
makamları bunu yalanlamıştı. Amerikalı yetkililer ise "İddianın Türki-
ye-ABD dostluğuna zarar getirmeyeceğini" açıklamıştı.

3 saatlik Erdoğan-Özel görüşmesi niye sır gibi saklanmıştı!

Mart 2012 başında çok kısa süren Milli Güvenlik Kurulu toplantı-
sından sonra gerçekleşen ve 3 saat süren Başbakan Erdoğan, Genelkur-
may Başkanı Necdet özel görüşmesi tartışma yaratmıştı. Erdoğan-Özel
görüşmesinin MGK toplantısından uzun sürmesi Ankara kulislerinde
şaşkınlığa yol açmıştı. Hürriyet haberinde MGK toplantısının kısa sür-
mesine gönderme yaparak, “çok kısa süren MGK ile ilgili sorun olabi-
leceği hatta Özel’in istifa edebileceği bile ortaya atılmıştı. 28 Şubat dö-
neminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın da soruştur-
ma çerçevesinde gözaltına alınabileceği ve görüşmede bunun da konu-
şulduğu iddialar arasında yer almıştı. Genelkurmay kaynakları bu iddi-
aları net bir dille yalanlarken, görüşmenin MGK’dan iki gün önce plan-
landığı vurgulanmıştı. Hürriyetin haberinde “Görüşmenin neden bu ka-
dar uzun sürdüğü Hürriyet’in Başbakanlık kaynaklarından aldığı bilgi
ile açığa çıktı” ifadeleri kullanılarak görüşme ile ilgili başlıklar şöyle an-
latılmıştı: “Başbakan Tayyip Erdoğan ve Özel’in en uzun görüşmesin-
de canlı bomba eylemiyle ateşkesin bozulduğu Suriye ile ilgili Türki-
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ye’nin hareket planı masaya yatırıldı. Görüşmede şu başlıklar ele
alındı: “Suriye’de tırmanan gerilim konusunda Türkiye’nin hareket
senaryoları”, “Türkiye’nin NATO ve BM üyeliğinden doğan hakları”,
“Sınırdaki asker durumu”, “İnsani yardımı karşılama kapasitesi”,
“Olursa uluslararası yardımın güvenlik dâhil koordinasyonu”

TSK’nın kökünü kurutma hazırlıkları mıydı?

Artık lise öğrencileri bile 29 yaşına kadar askere alınamayacaktı.
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, önergelerle yapı-
lan değişikliklerle oybirliği ile kabul edilip kanunlaşmıştı. Tasarıya
göre, yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hiz-
metinin başlangıcına kadar geçen süre olacaktı. Tasarıyla, seferberlik
veya olağanüstü hallerde 19 yaşında bulunanların askere alınmalarına
imkân tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırılmıştı. Bilgi Sisteminin
yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama alanı kalmayan ilk yoklama ve
son yoklama işlemleri kaldırılarak; yoklama, “yükümlülerin askerliğe
elverişlilik ve öğrenim durumları ile meslek ve niteliklerinin belirlen-
mesi işlemlerini kapsayacak şekilde” yeniden tanımlanmıştı. Buna gö-
re, ''yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli
olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin be-
lirlenmesi'' işlemi yoklama sayılacaktı. Yükümlülerin yoklama işlem-
leri yaklaşık 14 aylık bir süreye yayılacaktı. Böylelikle, yoklama kaça-
ğı sayısı ve yoklama dönemlerinde askerlik şubeleri önünde oluşan
yükümlü yoğunluğu azaltılmış olacaktı.

Askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan haller şöyle sıra-
lanmıştı:

Tasarıyla, askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan hallerden
bazıları yeniden ayarlanmıştı. Lise veya dengi okullarla fakülte ve
yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği okulun
dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptır-
mamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 yaşını geçme-
mek üzere mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye kadar uzatıla-
caktı. Savaş zamanı hariç olmak üzere; bir baba veya ananın iki oğlun-
dan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi as-
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kerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bi-
tirinceye kadar askere alınmayacaktı. Bu düzenlemenin uygulanma-
sında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek dere-
cedeki maluller hesaba katılmayacaktı. “Kardeşlerin sevk tehirinde”
bulunulabilmesi için ananın dul olması şartı kaldırılacaktı. Bugünün
şartlarında 15 yaşından küçük bir çocuğun aile bütçesine katkı sağla-
masındaki zorluk dikkate alınarak, kardeş sevk tehirinde 20 yaşından
küçük olanlar dikkate alınmayacaktı. Yoklama sırasında lise veya den-
gi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakül-
te veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunları-
nın askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak
iki yıl süreyle ertelenme imkânı sağlanmıştı. Askerlik çağrısına hasta
olduklarından dolayı katılamayan yedek erbaş ve erlerden, bu durum-
larını resmi veya askeri hekim ya da sağlık kurulu raporuyla tespit et-
tirenler herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacaktı. 

Sağlık muayenesi aile hekimince yapılacaktı!?

Yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu
yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi si-
vil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından
yapılacaktı. Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktir-
mesi veya ''askerliğe elverişli değildir'' kararı sağlık raporlarını tanzim
etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kurulu olacaktı. Ancak
yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi
yıla bırakma, sevk geciktirmesi kararlı sağlık raporları, askerlik şu-
besi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi
iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık
kurulunca karara bağlanacaktı.

İlk bakışta makul ve masum düzenlemeler olarak görülen, ancak:

a) Erteleme ile birlikte, Lise talebelerinin bile açık yükseköğre-
tim fakültelerine kayıt hilesiyle askerliğini 31 yaşına öteleyen, yani
asker ocağının köküne kibrit suyu döken

b) İki sivil doktor tarafından “askerlik yapmaya elverişsiz” rapo-
ru verilebilen ve böylece sahte raporla askerlikten kaçmayı kolay
hale getiren
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c) 20-30 yaş arası fiili askerliği ise, sadece İlkokul mezunlarına
reva gören ve “kışlaları çapulcu alayına çevirme hazırlığına” benze-
yen bu girişimler, yine TSK’nın kökünü kurutmaya yönelik sinsi
adımlardı. Yoksa GKB Necdet Özel’in Başbakanla görüşmesinde bu
sıkıntılar mı paylaşılmış ve tartışılmıştı?

Yeni Anayasa tezgâhı!

Daha da sakıncalı ve sarsıcı olanı, bütün bu gaflet ve hıyanet giri-
şimlerinin ve “Türkiye’yi bölme gayretlerinin, hukuki güvence ve gerek-
çeye dayandırılması” için YENİ ANAYASA hazırlanmasıydı. Devleti ve
Cumhuriyeti yıkıcılar, şimdi; “kurucular” rolüyle işbaşındaydı.
SEVR’in patronları AB ve ABD’nin dayatmaları; AKP, PKK (BDP) pi-
yonlarının “barışçıl duyarlılıkları” sayesinde yazımına başlanan Yeni
Anayasa, Türkiye’yi tarihe karıştıracak ve Büyük İsrail önündeki en-
gel olmaktan çıkaracak, bütün tuzak maddeleri içinde toplayacaktı.

Yeni NATO Zirvesi ve Hıyanet planları

Asya’daki gelişmeler ve özellikle İslam dünyasındaki dirilişler,
ABD ve İsrail’de rahatsızlık yaratmıştı. Örneğin Çin, ekonomik alan-
da ABD’yi yakalamaya çalışmaktaydı. Ekonomik yükselişinin sağladı-
ğı olanaklarla siyasi, askeri ve kültürel alanlarda da hızla kalkınmak-
taydı. Yakın gelecekte her bakımdan ABD’yi zorlayacaktı. Bu nedenle
ABD, İslam dünyası ve Asya ile kaçınılmaz olacak nihai hesaplaşma-
dan üstün çıkmak için; bunlar başa çıkılamayacak düzeye ulaşmadan
önce kendi sorunlarını çözmek, zaaflarını gidermek, kurumlarını ye-
niden düzenleyip güçlendirmek suretiyle bu hesaplaşmaya hazırlan-
ma çabasındaydı. İşte ABD’nin “Obama doktrini” kılıfı geçirilen Siyo-
nist Yahudi Lobileri projeleri açısından 20 Mayıs’ta Chicago’da topla-
nacak NATO zirvesi kritik önem taşımaktaydı.

Açık ve gizli gündem konuları:

Zirvede açık görüşmelerde, kısaca füze kalkanı diye anılan füze
savunma sistemiyle bağlantılı olarak NATO’nun yeniden düzenlen-
mesi sorunu tartışılmıştı. Füze kalkanının başta Türkiye, bütün İs-
lam ülkelerini Rusya, Çin ve İran gibi Avrasya’nın önde gelen güç-
lerini hedef aldığı ABD yönetimi tarafından saklanmamıştı. Zirvede
öne çıkan konu, kalkanın Avrupa’daki altyapısının, Basra Körfezi’ne
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inşası planlanan uzantıyla tamamlanmasıydı. Japonya-Filipinler ek-
seninde de benzer bir proje seslendirilmeye başlanmıştı. İsrail’deki
radar da dâhil bütün bu sistem doğrudan ABD kumandası altında
bulunacaktı. Zirvenin bir de gizli gündemi vardı: Kontrgerilla, Glad-
yo veya süper NATO diye bildiğimiz NATO’nun çelik çekirdeğinin,
İslam ülkeleri ve Çin başta olmak üzere Avrasya’yı hedef alacak bi-
çimde yeniden yapılanmasıydı. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta,
zirvenin hemen öncesinde “yeni kurulacak ve istihbarat toplamanın
yanı sıra saldırılar da yapacak bu gizli örgütlenmeyi” zaten açıkla-
mıştı. Zirvede, bu yeni gizli örgütlenmenin ABD dışı uzantıları ye-
niden yapılandırılacaktı. ABD’nin Türkiye başta olmak üzere çeşitli
ülkelerdeki gizli Gladyo örgütlerinin takviyesi, güçlendirilmesi ve
döneme uygun hedeflere yönlendirilmesi mutabakatı aranacaktı. İş-
te bu NATO zirvesinde, özel bir dikkatle resmi gündeme taşınma-
yan, ama gizli kulislerde hararetle tartışılan asıl konu ise: “Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin Yeni NATO Konseptine uygun modern bir yapılan-
ma içine sokulması, klasik (yani milli..) ve hantal teşkilatlanmadan
kurtarılması, ittifak güçleriyle daha kolay ve kalıcı bütünleşme şartla-
rının olgunlaştırılması” olduğu fısıldanmıştı. Yani TSK, bütünüyle
Mekke ve Medine’yi bombalamayı ve 1,5 milyar Müslümanı imhayı
bile düşünen NATO ve Pentagon’un hizmetine sokulmaya çalışıl-
maktaydı. AKP ve Cemaat eliyle kurulan kumpaslarla da, bu hıya-
nete itiraz edenler sindirilmek isteniyordu!

ABD’ye karşı Çin’e sığınmak ahmaklıktı, ama Çin’le ekonomik ve
teknolojik ilişkiler kurmak elbette lazımdı!

ABD ile Çin zahiri bir rekabet içinde görünseler de, Siyonist ser-
maye ve İsrail’le Çin, gerçekte çok gizli ve derin bir ittifak halindey-
di. Bu iki ülke son derece yakın ve güçlü ilişkilere sahipti. Üstelik
bu ilişkiler giderek daha da gelişmekteydi. Nitekim bu çerçevede İs-
rail Savunma Bakanı Ehud Barak 2011’de başkent Beijing'i resmen
ziyaret etmişti. Barak'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, kendisi
Çin Savunma Bakanı Lian Guangli ve diğer üst düzey yetkililerle gö-
rüşüp, bunlarla bölgesel gelişmeleri, İran tehdidini, barış sürecini
ve diğer 'stratejik konuları' değerlendirmişlerdi. Barak'ın savunma
bakanı olarak ziyareti, şüphesiz ikili ilişkilerin en çok ve ağırlıklı
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olarak askerî ve güvenlik alanlarında olduğunu bir kere daha açık-
ça göstermişti. Esasen, iki ülke 1980'lerden bu yana (hatta bazı kay-
naklara göre 1970'lerden bu yana) bu tür önemli ve kapsamlı ilişki-
lere sahipti. İsrail ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılın-
da tesis edilmiş olsa da bu iki ülke bundan önce de gizli ilişkiler yü-
rütmüşlerdi. Nitekim bu çerçevede 1980'lerden başlayarak iki ülke
önce akademik, sonra ekonomik, bilimsel ve askerî alanlarda temas-
lara girişmişlerdi. 

Daha sonra dönemin İsrail Savunma Bakanı Moşe Arens 1991 yı-
lında Çin'i ziyaret etmiş, bu ziyaretle iki ülke arasındaki askerî-güven-
lik ilişkilerinin temeli atılmış, ardından Dışişleri Bakanı David Le-
vi'nin dört günlük önemli ziyareti takip etmişti. 1990'larda sadece 30
milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 2005'e gelindiğinde 3 milyar
dolara, 2008'de 5 milyar dolara ulaştığı, 2010'da 10 milyar doları aş-
tığı söylenmişti. Çin tarafında bu ticaret İsrail'in güneş enerjisi, robot,
inşaat, tarım ve sulama teknoloji ve ürünlerini; İsrail tarafında ise çe-
şitli mamul Çin mallarını içermekteydi.

Askerî alanda ise; çeşitli kaynaklar, 1990'lara kadar olan dönem-
de İsrail'in Çin'e en az 4-5 milyar dolarlık silah malzemesi ve tekno-
lojisi sattığına, bugün de bu durumun artarak devam ettiğine, bu-
nun sonucunda İsrail'in Rusya'dan sonra Çin'in en büyük ikinci as-
kerî tedarikçisi konumuna yükseldiğine işaret etmişlerdi. Çin'in bu
bağlamda Batı'dan temin edemediği askerî malzeme ve teknolojile-
ri İsrail sayesinde elde ettiği, hatta bu satışlar dolayısıyla zaman za-
man en yakın müttefiki Amerika ile karşı karşıya geldiği de söylen-
mişti. Mesela Falcon erken uyarı uçağını İsrail, Amerikan baskısı
sonucu 2000 yılında bu uçağı Çin'e satmaktan vazgeçtiğini belirt-
miş, ama gerçekte verilmişti.

İsrail, Çin bakımından; bu anlattığımız sebeplerle asla ihmal
edilmeyecek kadar önemli bir ülke idi. Çinli yetkililer de bazen ba-
sına yansıyan, bazen da yansımayan vesilelerle İsrail'e gidip gel-
mekteydi. Buna en son örnek, Mayıs 2011’de İsrail'i ziyaret eden
Çin Donanma Komutanı Amiral Vu Şengli'ydi. Barak'ın askerî ve gü-
venlik konularının yanı sıra BM'de gündeme gelecek olan bağımsız
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Filistin devleti konusunda Çin'in İsrail lehine desteğini sağladığı da
yazılıp çizilmişti. Esasen İsrail bu konuda sadece Çin değil, diğer
önemli ve güçlü ülkelerle çok yönlü temaslara girişmişti. 

Yani bizdeki marazlı ve garazlı solcuların; “Ezilen ve sömürülen
ülkelere umut olması ve sahip çıkılması bakımından, ÇİN ABD’nin en
büyük rakibi ve korkulu rüyasıdır” yönündeki zan ve iddiaları temel-
sizdir. Çünkü hem ilahi hem de tarihi gerçek: “Zalimlerin ve kâfir-
lerin tek millet oldukları” şeklindedir.

Türk Ordusunun Suriye’ye girmeye kışkırtılması, İsrail ve ABD
planıydı!

El Cezire'de “El İtticahu'l Muakis/Ters Esinti” programında mode-
ratör Faysal Kasım'la birlikte isyancı muhaliflerden Prof. Velid Bunni
ve Suriye rejiminin destekçilerinden Muad Muhammed katılıp, Suri-
ye olaylarını tartışmışlardı. Muhalif öncülerden Prof. Velid Bunni, İs-
rail'in Suriye politikasına değinmiş: “Mümkün olması halinde, İsrail
ilelebet Beşşar Esad'ın iktidarda kalmasını yeğler. İktidarda kalamaya-
caksa değişimin en büyük hasarla gerçekleşmesini ister.” Sözleriyle
gerçekleri çarpıtmaya çalışmıştı. Oysa Velid Bunni'nin unuttuğu bir
husus vardı: Evet, İsrail İslami bir ideoloji ile barışık yaşayamazdı.
Ama, ılımlı AKP gibi, ılımlı ve ABD’ye bağımlı bir İhvan’la niye uz-
laşmasındı? ABD'ye gizli görüşmeler için giden İsrail Ordu İstihba-
ratı Başkanı Tümgeneral Aviv Kochavi'nin: “Esad'ın iktidarda kalma-
sının ülkesinin yararına olduğu fikrinin değiştiğini ve Beşşar'ın artık
gitmesi gerektiğini” unutmamalıydı. Aynı sözleri biraz daha tafsilat-
lı olarak İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da kullanmıştı.

CNN'e konuşma yapan Barak, Esad ve yakınındaki bazı sorumlu-
ların Ali Abdullah Salih gibi gitmesini ve artık Baas rejiminin bittiğini
ve defin işleminin gerektiğini açıklamıştı. Ve krizin çözümünde ken-
dince Rusya'nın rolünün önemine dikkat çeken Barak, NATO, ABD,
Rusya ve Türkiye'nin süreci hızlandırmak ve parçası olmak için el-
lerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulamıştı.51
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Ehud Barak'ın CNN'de yaptığı konuşmasında değişimi idare eden
ve yönlendiren ülkeler kombinasyonunda Batı, Rusya ve Türkiye'yi
birlikte zikretmesi ve sahiplenmesi Suriye’deki fesatlığın arkasında
hangi fırsatçıların bulunduğunu ortaya koymaktaydı.52

Cemaat NATO’ya mı hizmetkârdı ve ABD Fenerbahçe'yi niye ele
geçirmeye çalışmaktaydı?

Aziz Yıldırım operasyonu ilk başladığında bir dostum; "Bu, Fener-
bahçe operasyonu değil"  diye uyarmıştı. "Peki ne?" diye sorduğum-
da: "Aziz Yıldırım'ın faaliyet alanına bakarsan anlarsın" yanıtını yapış-
tırmıştı. Baktım; Yıldırım ailesinin faaliyet alanı askeri ihaleler, özel-
likle de NATO ihaleleri olmaktaydı. İlginç olan şu; NATO, ABD'nin
kontrolünde olmasına rağmen Aziz Yıldırım; Ruslara da çok yakın-
dı. O kadar ki; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Er-
doğan ile Aziz Yıldırım'ın evinde buluşmak istiyordu. Nereden mi
biliyoruz? Gazeteci Alper Görmüş; Taraf Gazetesi'nde Özden Ör-
nek'in günlüklerini yayınlamıştı. Orada vardı, aktarıyorum: "Aziz ve
Yıldız bana gelmişlerdi. Aziz'in ifadesine göre; Vladimir Putin, Başba-
kan Erdoğan ile özel olarak görüşmek istemişti. Resmi olmayan bir şe-
kilde İstanbul'a gelip Aziz'in evinde görüşme talebini iletmişti. Aziz'in
Putin ile temasta olduğunu biliyorum. Aynı şekilde diğer Ruslar ile de
temasları var. Ruslar, Aziz ne isterse verecek durumdalar ve ona çok
güveniyorlar. Bize S-300 satmak ve hatta üretmek istiyorlar."

Fenerbahçeli eski futbolcu Saffet Sancaklı bir ara Aktüel Dergi-
sine ilginç bir röportaj vermiş ve şunları açıklamıştı.

"Aziz Yıldırım ile yıllardır Rusya'daki savunma sanayi işinde orta-
ğız. Daha önce tank ve helikopter gibi ihaleleri Ali Şen alıyordu. Biz
girince işi bize verdiler. Bu işte Rusya adına tek yetkili biziz. Ticaret
yapıyoruz. Ben bir şey saklamıyorum ki. En son bir helikopter ihalesi-
ne girdik, 'bu adamlar nereden çıktı' deniyor. Kardeşim bu bizim aile
işimiz ve yıllardır yapıyoruz."

Şeytan ayrıntıda gizleniyordu ve ayrıntıları bir araya getirdiği-
mizde ilginç bir tablo çıkıyordu. NATO ihaleleri ile tanınan Aziz
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Yıldırım, Putin dönemi ile birlikte Ruslarla da iyi ilişkiler kurmaya
başlıyordu. Öyle ki daha önce Ali Şen'in aldığı ihaleleri alacak ka-
dar. (Buradan Aziz Yıldırım ile Ali Şen kavgasının da aslında Fener-
bahçe kavgası olmadığı sonucu çıkıyordu) Şimdi Fenerbahçe'yi ele
geçirmek isteyen kim oluyordu? Cemaat mi? Cemiyet mi? Yoksa
Aziz Yıldırım'ın Ruslara yakınlaşmasına kızan ABD'mi?”53 veya
ABD Cemaati taşeron olarak mı kullanıyordu?

Hayret, Masonik Türk Ocakları’na Cemaatçi Başkan atanmıştı?

Türk Ocakları’nın yeni başkanı Cemaate yakınlığıyla bilinen Nuri
Gürgür olmuştu. Cemaatin yeni hedefinin ise Aydınlar Ocağını ele
geçirmek olduğu belirtiliyordu. 100. yılını kutlayan Türk Ocakları
Cemaate teslim ediliyordu. İttihatçı masonların teorik merkezlerin-
den olan Türk Ocaklarının yeni başkanını Fetullah Gülen Cemaatinin
desteklemesi dikkat çekiyordu. Gürgür’ün Cemaatle yakın ilişkileri
olduğu biliniyordu. Böylece Parvus Efendiyle anılan mekân, artık Fe-
tullah Gülen adıyla anılacaktı. Bu arada Cemaatin yeni hedefinin ise
1980’li yılların teorik merkezi Aydınlar Ocağı olacağı biliniyordu.

Kafaları kurcalayan soru şuydu: Türk Ocakları mı İslamlaşıyordu,
yoksa Cemaat mi Masonlaşıyordu?

ŞİİR

Kılavuzu karga, olan kaypak’ın
Burunları çıkmaz, imiş necisten!
Casusu Amerka, olan ahmak’ın
PKK’sı havlar, imiş Meclisten!

Dindarlığı riya, taptığı tahin
ABD’ye serçe, millete şahin
NATO’nun emrinde, İslam’a hain
Asker sivil soysuz, çıkar her cinsten!

Vatan parselleyen, avrat pazarlar
Keramet uydurur, yandaş yazarlar
Bak kahpeler Milli, Çözüm azarlar
Diyalogcu medet, bekler “Teslis”ten!
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Siyon yazılımlı, Mason falımlı
Kimisi radikal, kimi ılımlı
Bazısı Kemalist, dinsiz çalımlı
Yerinden kalkamaz, oldu aczinden!

Ülkemi sahipsiz, koyma Allah’ım
Kürdistan kurulsa, kalmaz felahım
Dilim ve kalemim, bu son silahım
Kurtar ruhumuzu, AB haczinden! 

Zulüm Dünyasının Fotoğrafı ve İktidarın Pervasızlığı

Olumlu bir tedavi için önce doğru bir tespit yapılması lazım ge-
lir. Çünkü problemleri bilmeden çözüme yönelik projeler üretmek
mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz dünyadaki çarpıklıklar ve
haksızlıklar; mevcut global sömürü sisteminin iflas ettiğinin göster-
gesidir ve artık mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Hiç kimse bu-
günkü dünya düzeninin adil temeller üzerine kurulduğunu iddia
edemeyecektir. Çünkü dünyamızda yaklaşık 6,5 milyar insan hayat
sürmektedir; ve bu insanların hepsi eşit yaratılmasına rağmen, ni-
metlerin bölüşümüne gelince, hiç de eşit olmadıkları çok açık ve acı
bir şekilde gözler önüne serilmektedir.

A- Ezilenlerin Durumu:

- Bugün dünya nüfusunun neredeyse üçte biri, 2 milyardan fazla
insan maalesef sefalet (açlık, hastalıklar, kötü beslenme) içerisinde ya-
şıyordu. Her gün 150,000 insan ölüyor. Bunların 40,000'ini çocuklar
oluşturuyordu. 

- Yaklaşık 800 milyon insan her gün aç yatıyor ve yaklaşık 500
milyon insan kronik olarak kötü beslenmeden dolayı hasta bulunu-
yordu. Ancak diğer yandan, 1,7 milyar insanın en az 15 kilo verme-
si gerekiyordu!

- Endüstriyel ülkelerde bile 100 milyondan daha fazla insan yok-
sulluk sınırının çok çok altında hayat sürüyor, yani sürünüyordu.
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- 1.5 milyar insan içilebilecek derecede temiz suya hasret çekiyordu!

-  2.4 milyar insan doğru düzgün bir sağlık kontrolüne sahip değil
ve tedaviye ulaşamıyordu.

-  Her gün ortalama 30,000 çocuk tamamen önlenebilir hastalıklar-
dan dolayı ölüyordu.

- 1990'lı yıllarda toplam 13 milyon çocuk savaş ve anarşi gibi ça-
tışmalarda arada kalarak can veriyordu. Bu rakam II. Dünya Sava-
şı’ndan bu yana yapılan çatışmalarda ölen insan sayısından çok daha
fazla bulunuyordu.

- Gelişmiş ülkelerde bile okul çağına gelmiş 160 milyon çocuk
yanlış beslenmeden dolayı çelimsiz gözüküyordu.

- 840 milyon yetişkin çocuk okuma yazma bilmiyor. Bunların 538
milyonu ise kadınlardan oluşuyordu.

- 1990'lı yıllardan sonra 54 ülkenin kişi başına düşen milli gelirin-
de giderek azalma yaşanıyordu.

- Son on yılda, 21 ülkenin yaşam standartları ve okuma yazma açı-
sından incelendiğinde daha geriye gittiği ortaya çıkıyordu.

- Örneğin Zimbabwe'de ortalama yaşam beklentisi 1970'li yılların
başında 56 iken bu rakam 1990'lı yıllarda 33,1'e kadar düşüyordu.
Bu rakamı İngiltere için kıyasladığımızda 72'den 78,2'ye ulaştığı an-
laşılıyordu.

- Yaklaşık 110 milyon kara mayını 68 ülkede patlamamış olarak
kurbanlarını bekliyordu.

- Dünyada tescilli yaklaşık 23 milyon insan öldürücü ve derman-
sız HIV/AIDS virüsü taşıyordu. Bunların  % 93'ten fazlası ise gelişmiş
ülkelerde yaşıyordu.

B- Ezen (Siyonist ve emperyalist merkezlerin) Konumu:

Diğer yandan bugünkü global elitler bu fakirliği çok kısa bir za-
manda yok edebilecek kadar Karun gibi zenginliğe sahip bulunmak-
tadır. 

- Dünya toplam üretimi yaklaşık 31.5 trilyon dolar kadardır.
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- Yalnız ABD, yılda 10 Trilyon Dolar mal ve hizmet tüketiyor du-
rumdadır.

- Dünyanın ilk 10 zengininin toplam serveti 133 milyar dolar. Bu
rakam, gelişmemiş ülkelerin (nüfusu yaklaşık 2.5 milyar!) toplam
üretiminin yaklaşık 1.5 katına denk düşüyor!

- En fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5.5 milyar ki bu bir Eu-
ro Disney (Avrupa’daki büyük bir eğlence parkı) inşa etmenin maliye-
tinden azdır!

- Yoksulların sosyal imkânlara tam olarak kavuşabilmesi için gere-
ken kaynak 80 milyar dolardır ki bu dünyanın en zengin 7 insanının
gelirini bile tutmamaktadır.

- Gelişmiş altı ülkenin köpek ve kedi mamaları için 9 günde har-
cadığı para 700 milyon dolardır.

-  Günümüz dünyasında mutlu putlu bir azınlık:

• 92 milyar doları ıvır-zıvır yiyecekler için,

• 66 milyar doları kozmetik için 

• Yaklaşık 1 trilyon doları da, 1995 rakamlarına göre(!) savunma
için harcamaktadır. 

Oysa bütün geri kalmış ülkelerin barınma karın doyurma ve sağ-
lıklı içme suyuna kavuşma gibi acil sorunlarının çözümüne sadece
50 milyar dolar yeterli olacaktır. 

C- Böyle Giderse Gelecek karanlık gözüküyordu!

- UNDP'nin araştırmasına göre, 2015 yılında eğer mevcut global
düzen devam ederse günde 1 doların altında bir gelirle yaşayacak
olanların sayısı dünya nüfusunun yarısını teşkil edecektir. Onun için
başta enerji kullanımı olmak üzere birçok kaynağın bölüşümünün
şimdiden adil kriterler üzerine yeniden yapılması gerekmektedir.

- ABD Enerji İdaresi'nin hazırladığı rapora göre, küresel enerji ta-
lebi 2025 yılına kadar yüzde 54 artacak, varil fiyatı ise nominal 51 do-
lar olacak. Petrol ve diğer enerji kaynaklarına olan talep genel olarak
gelişmekte olan ülkelerden gelecektir.
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- Bugün dünyada 2 milyar insan klasik enerji kaynakları ile (odun,
tezek, çerçöp) ısınma ve yemek pişirme işini görmektedir.

- Diğer bir ifade ile dünya nüfusunun yüzde 40'ı modern enerji hiz-
metlerinden yoksun haldedir. Afrika'da bu rakam yüzde 80'e erişmek-
tedir. (Afrika'nın toplam nüfusu yaklaşık 900 milyonu geçmektedir)

- 2 milyar insan kırsal kesim şartlarında sefalet çekmektedir. Elekt-
rik ve elektriğin getirebileceği kolaylıklardan faydalanamıyor.

- Sadece 800 milyon nüfuslu gelişmiş ülkeler 2015’e umut ve gü-
venle bakabilmektedir.

- Fakir bölgelerdeki insanlar gelirlerinin zengin bölgelerde yaşayan-
lara göre çok daha fazlasını enerji için harcamak mecburiyetindedir.

-  Fakir bölgelerdeki enerji kaynakları; zengin bölgelerdekine na-
zaran çevreyi daha çok kirletmektedir, çünkü önlem alınmamaktadır.

- Yoksul bölgelerdeki kadınlar zengin bölgelerdekine göre çok daha
fazla ezilmekte ve dolasıyla yeni nesil eksik ve bakımsız yetişmektedir.

- Yoksul bölgelerde HIV-AIDS gibi hastalıklar çok daha hızlı yayı-
labilmektedir.

Halbuki, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, petrol ve maden yatak-
larının, verimli tarım ve orman alanlarının, insan gücü ve yetişmiş
elemanların çok önemli bir kısmı bu sefalet çeken ülkelerde ve özel-
likle Müslüman Coğrafyadadır. Öyle ise, bu acı tablo sorumluluk sa-
hibi insanların dirilmesi ve tüm mazlumlara öncülük etmesi insani ve
vicdani bir görevdir.

Özellikle, tarihi misyonu ve medeniyet mirası, tabii ve stratejik
coğrafyası, potansiyel imkanları ve talihli fırsatları bakımından,
bu görev Türkiye'den, dolayısıyla üniversite gençliğinden beklen-
mektedir. Ve tabi; döneminde şımarık İngiltere'ye verdiği ültima-
tomla onları hizaya getiren Sultan Abdülhamit ve Atatürk'ün Ku-
düs'ün Yahudilerce işgali ve İsrail'in kurulma çalışmalarına karşı
ortaya koyduğu siyasi cesaret ve ciddiyet gibi bir gayret ve dirayet
gerekmektedir.

SULTAN ÂBDÜLHAMİD İngilizlere şu ültimatomu veriyordu!
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Paris'te Voltaire'nin yazıları üzerine temellendirilmiş bir oyun ser-
gilenmişti. İslam'a hakaretler içermekte ve Müslümanlarla alay edil-
mekteydi. Halife Sultan Abdülhamid bu olaydan haberdar olunca,
Fransa devletinden, Paris'teki elçiliği vasıtasıyla bu oyunu hemen dur-
durmasını istemiş, aksi taktirde doğacak olan gelişmelerin sonuçları-
na hazır olmalarını söylemiştir. Bunun üzerine Fransa bu oyunu he-
men durdurmak mecburiyetini hissetmiştir..

“Bu olayın ardından aynı tiyatro grubu İngiltere'ye gitmiş ve oyu-
nu orada sergilemek için hazırlıklara girişmiştir. Bu haberi alan Ab-
dülhamid Han, İngiltere'yi; Farnsa'yı uyardığı şekilde ikaz etmiştir. İn-
giltere; tiyatro biletlerinin çoktan satıldığını ve bu oyunu kaldırmanın
kendi halkının özgürlüğüne bir müdahale olacağını bildirmiştir. Bu-
nun üzerine Hilafet Devleti şu cevabı vermiştir: ”Fransa'da özgürlük
vardır; ama onlar bu saygısız ve kışkırtıcı oyunu sergilemekten vaz-
geçmişlerdir. ”Buna cevap olarak İngiltere: ”Orası Fransa, burası İn-
giltere. Fransa'nın oyunu kaldırması oradaki özgürlüğün ne kadar sı-
nırlı olduğunun göstergesidir” demiştir. Bu cevabı duyar duymaz Ha-
life Abdülhamid İngiltere'ye şu ultimatomu göndermiştir. ”İngilte-
re’nin Hz.Peygamberimize ve Yüce Dinimize hakaret ettiğini bütün İs-
lam Ümmetine bir bildiriyle haber verip Cihad-ul Ekber ilan edece-
ğim!" Böylelikle Abdülhamit işin ciddiyetini onlara göstermiştir. Bu
ultimatomu duyan İngiltere bir anda özgürlük hakkında yaptığı açık-
lamaları unutmuş ve hemen oyunu durduruvermiştir...54 Çünkü İn-
giltere ve Fransa,Hindistan ve Kuzey Afrika'daki Müslümanların, Ha-
lifenin fermanına ve İslam'ın hatırına ayağa kalktıklarında, başlarına
gelecekleri çok iyi bilmektedir.

Atatürk'ün Küresel Emperyalizmin İsrail'i Kurma Çabaları Kar-
şısındaki Onurlu Tavrı dikkat çekiyordu!

Atatürk'ün 27 Temmuz 1937 tarihinde Hakimiyeti Milliye gazete-
sine verdiği demeç ibretle okunması gerekir. Ortadoğu'da bütün bir
bölgede çıban başı olacak bir Yahudi Devleti'nin kurulma aşamasında
olduğunu sezinledikten sonra, Mustafa Kemal: “Filistin'e el sürüle-
mez. Türkler bölgedeki yabancı işgali kabul edemez. Hz.Muham-
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med'in ve kutsal değerlerin hürmetine İslam'ın mukaddes toprakları-
nın Yahudilerin ve Hristiyanların nüfuzuna girmesine engel olacağız.
Ordumuzun buna gücü yeter. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arap
kardeşlerimizden uzak kaldık ancak onların aralarındaki karışıklıkla-
rı kimse bizden iyi bilemez” diyen şahsiyettir.

Evet Mason localarını kapatan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurula-
cak muhtemel İsrail devleti hakkındaki görüşleri, gerekirse mukaddes
topraklar için savaşmayı içermektedir. Fakat ne yazık ki, İsrail devleti
Haçlı Batı’nın desteği ile kuruluvermiştir ve bölge tam 62 yıldır kan, ba-
rut, gözyaşı ve katliam altında inlemektedir. (Ne hikmetse Atatürk bu
sözünden 1 yıl sonra, şüpheli bir şekilde ölüyordu. Acaba Atatürk'ün;
”beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözü ne anlama geliyordu?)
“Herhalde alemde bir hak olduğu gerçektir, gereklidir ve hak kuvvetin
üstündedir” diyen Atatürk’ü yeniden keşfetmek gerekiyordu.

Artık, barış ve birlik çağrıları yapmakla, veya BM ve NATO gibi çif-
te standartlı kurumlara umut bağlamakla, Emperyalist ve Siyonist
odakların insafa gelmeyecekleri kesinleşmiştir. Çünkü batılı barbarlar,
Haktan değil kuvvetten etkilenmektedir, ve ancak zoru görünce hiza-
ya gelmektedir. Bu nedenle: sadece haklı olmak yetmemekte, Hakkı
savunacak ve mazlum halklara sahip çıkacak bir güç ve kuvvet de
mutlaka gerekmektedir. Atatürk'ün kültürel yakınlığımız ve inanç ba-
ğımız olan halkların ezilmesini engellemek için kurduğu Sadabat ve
Bağdat Paktları gibi;bugünde küresel bir köy haline gelen dünyadaki
tüm ezilen halkların korunması için, tarihi misyonu gereği Ülkemizin
önderliğinde yeni oluşumlar (D-8'ler gibi..) gerçekleştirilmelidir. Bu
nedenle Türkiye'den başlamak üzere: a-Siyasi, b-Ekonomik, c-Askeri
ve Teknolojik dinamikleri, Hakkın ve halkın hizmetinde değerlendi-
recek ve Milli şuurla hareket edecek; ”Milli Bağımsızlık ve Evrensel
Barış” organizeleri mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Bir Medeniyetin Hak mı, Batıl mı? Hayırlı mı, Zararlı mı? Oldu-
ğunu tespit için şu üç sorunun yanıtlanması gerekiyordu:

1- Allah'a Nasıl İnanıyor?

Müslümanlar ve muvahhid insanlar: şeriki, neziri ve benzeri bu-
lunmayan Tek Allah'a inanırken, Batılılar Teslis (üç ilah) inancına
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sahiptir. Bu nedenle, daha temelden ve fikren vahdete, muhabbete
(Birlik ve sevgiye) yabancı kimselerdir.

2- İnsana Nasıl Bakıyor?

İslam inancında insan; mahlukatın en şereflisi ve yeryüzünde Al-
lah'ın halifesi iken, batılıların bozuk anlayışında insan: günahkar ve
suçlu olarak dünayaya gelmektedir. Daha doğuştan insanı kirli ve
tehlikeli gören bir zihniyetten hayır ve huzur beklemek nafiledir. 

3- Hayatı Ve Tabiatı Nasıl Algılıyor?

Kur'an, Hayatı: bir eğitim, imtahan, olgunlaşma ve sonsuzluğa
ulaşma fırsatı; Tabiat ve kainat ise, Yüce Yaratıcının kudret ve rah-
met eserleri ve tecelli aynaları olarak gösterirken... Batılılar ise dün-
yayı; nefsani arzuları için bir çalışma ve çatışma alanı, tabiatı da
kendi çıkarlarınca kullanıp harcayacakları bir savaş talanı olarak
görmektedir. Kısaca, insanlık ya Ülkemizin kuracağı Hak ve Adalet
kaynaklı yeni bir medeniyete erişecek, veya bu zulüm, zillet ve se-
falet artarak sürüp gidecektir.

Bugünkü Batı Medeniyeti Artık Batıyordu!..

Dünyayı acımasız bir savaş ortamı olarak gören ve bu anlayış ne-
deniyle kuvveti hak sebebi sayarak insanlığı maddeten ve manen
ezip sömüren materyalist, darwinist ve siyonist felsefelerden besle-
nen bugünkü batı medeniyeti dünyayı cehenneme çeviriyor ve son
sürat yıkıma sürükleniyordu... İşte; Dünya Sağlık Teşkilatı'nm 10'un-
cu Dünya Psikiyatri Kongresi'nde sunulan rapora göre, inançsızlık ve
ahlak zayıflığı sebebiyle:

• 1.5 milyar kişi psikolojik bunalımda bulunuyordu!

• 400 milyon kişi anksiyete (aşırı heyecana) bağlı sıkıntı içinde ya-
şıyordu!

• 340 milyon ruhsal bozukluk içinde kıvranıyordu!

• 250 milyon insan kişilik bozukluğu taşıyordu!.

• 60 milyon insan geri zekalıydı!

• 45 milyon insan şizofreni hastasıydı!..
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• 40 milyon epilepsi (sara) kıskacındaydı!...

• 8 milyon beyin tramvası hastasıydı!..

• 2 milyar sigara tiryakisi vardı!

• 700 milyon alkolik, toplumun baş belasıydı!..

• 40 milyon kişi uyuşturucudan dolayı ölüm döşeğinde inim inim
kıvranıyordu!..

İnançsızlık ve ahlak zayıflığının sebep olduğu bozukluklar sadece
bu kadar felaketle bitmiyordu... Milyarlarca insan çeşitli cinsel sapık-
lıkların hayvani tutkuları içinde debeleniyordu. Ve maalesef, aslını ve
inancını yitirenler, hala Avrupa ve Amerika'da kurtuluş arıyordu!..

Siyonist yapılanmanın küçük bir örneği Dicle Üniversitesinde
yaşanıyordu!

Fetullahçıların başlattığı 17 Aralık süreci Türkiye’yi karıştırıyordu.
Cemaatle Hükümetin birbirlerine karşı ithamları ortalığı kasıp kavuru-
yordu. Cemaat uzlaşma sinyalleri verse de Başbakan geri adım atmaya-
cağını kesin bir dille tekrarlıyordu. Olay yolsuzluk, hükümet devirme
işini çoktan geçmiş bulunuyordu. Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül
Jale Saraç Hanım önce Başörtüsü ile makamına gidince Başörtülü ilk
Rektör olarak Türkiye tarihine geçiyor, ardından Diyarbakır Milletve-
kili Cuma İçten’in Dicle Üniversitesi ile ilgili iddiaları ortalığı iyice ka-
rıştırıyordu. Hatırlanacağı gibi Dicle Üniversitesinde yönetim değişimi
süreci çok sancılı geçiyor, Rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Fazıl Hüs-
nü Erdem’in çeşitli entrikalarla saf dışı bırakılmasıyla Ayşegül Jale Sa-
raç hanımefendi rektör olarak atanıyordu. Bu atamada bir önceki dö-
nemde AKP milletvekili adayı olmasının payı bulunduğu konuşulu-
yordu. Oysa bayan rektör Cemaat mensubuydu, ama Başbakanı zor
durumda bırakmak ve muhtemel soruşturmaları savuşturmak üzere
birden başörtüsü takmak aklına geliyordu. Cemaatin özellikle Tıp Fa-
kültesi üzerindeki hâkimiyeti Üniversite üzerinde hâkimiyet izlenimi
oluşturuyordu. Cemaatin zaten üniversitenin yarısı olan Tıp Fakültesi
üzerinden bir vizyonu bulunuyordu. Oluşturduğu bu vizyon ile algıya
hitap etme noktasında yanına aldığı destekleri arttırarak devam edi-
yordu. Cemaatin Eleman yetiştirme merkezi bu alanın etkisini anlamış
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olacak ki, aslında küçük başarıları çok büyük gibi göstererek olağanüs-
tü bir pozisyon kazanıyordu. Oysa Öğrenci sayısı 100 binin üzerine çı-
karılması gerekirken 26 bin gibi Diyarbakır’ı taşıyamayan rakamlarda
kalınıyordu. Üniversitenin acil cerrahi binası 5 yılda bitirilemiyor, di-
ğer inşaatlar hakeza aynı şekilde sürüncemeye bırakılıyordu. Üniversi-
te yönetimi halktan kopuk bir şekilde kendi çalıp, kendisi oynuyordu.
Diyarbakır AKP milletvekili Cuma İçten’in açıklamaları korkunç yol-
suzluk ve haksız kadrolaşma iddialarını barındırıyordu. Ama Başbakan
yardımcısı Bülent Arınç’ın Üniversite yönetimini savunur açıklamaları
herhalde Fetullahçılık damarından kaynaklanıyordu. AKP MKYK’sı
içinden iki değişik kişiden iki farklı bilgi yansıyor, biri Rektörü savu-
nurken, biri yerden yere vuruyordu. 

Fetullah Gülen’in yerine bu sefer AKP’li Emrullah İşler Kardinal
Leonardo Sandri ile görüşüyordu!  

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Vatikan'da Doğu Dünyası Ka-
tolik Kiliseler Bakanı Kardinal Leonardo Sandri ile görüşmeye gidi-
yordu. Katolik dünyasının gözünü çevirdiği Papa 23. Ioannes (Jean)
ile Papa 2. Ioannes Paulus'un (Jean Paul) azizlik mertebesine yüksel-
tileceği törende Türkiye'yi temsil edecek olan Recep Erdoğan’ın veki-
li Emrullah İşler, bir gün önce gittiği Vatikan'da temaslarda bulunu-
yor, İşler'in Sandri ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürüyordu. İşler'e
Vatikan'daki temasında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Kenan Gür-
soy eşlik ediyordu.

Bu arada AYM Başkanı Haşim Kılıç 52. Kuruluş Yıldönümü ko-
nuşmasında Sn. Erdoğan’ı ve iktidarı sert bir dille eleştiriyordu:

“Demokratik değerleri, hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti anla-
yışının gereklerini tekrar tekrar konuşmak zorundayız. İnsanlar, onurlu
bir hayat yaşayabilmek için, hukuk güvenliğinin egemen olduğu bir dev-
letin varlığına her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Evrensel değerlerin ağır-
lıklı olarak uygulandığı, tüm eylem ve işlemlerin yargı denetimine tabi
tutulduğu, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlet, hukuk dev-
leti olarak tanımlanmıştır. Hukuk devletinin en belirgin diğer bir özelliği
ise, tasarruflarının öngörülebilir, ulaşılabilir açık ve şeffaf olmasıdır. Hu-
kuk devletinin odağında esas itibariyle iktidar gücünün keyfi davranışla-
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rının sınırlandırılması vardır. Bu nedenle kamu gücünü kullananlar da
vatandaşlar gibi hukuksal ilkelerle kuşatılmıştır. Bir ülkeyi hukuk güven-
liği testinden geçirebilmek için öncelikle yazılı hukuk kurallarının, daha
sonra da bunu uygulayan hâkim, savcı, adli personel ve adli kolluğun ne
durumda olduğunun tespiti gerekir. Sisteme dahil unsurlar ahenk içinde
birbirini engellemeden adalete ulaşmaya hizmet ediyorsa sorun yok de-
mektir. Haklı bir neden olmaksızın, kamu yararı gözetilmeden,  siyasal
amaçları gerçekleştirmek düşüncesiyle yazılı hukuk kurallarında çok sık
aralıklarla yapılan değişikliklerin, toplumda hukuk güvenliğini sağlaya-
bileceğinden bahsedilemez.

Kamu gücünü etkili bir şekilde kullanan yargı, siyasi ve ideolojik ya-
pılanmaların hedefinde her zaman  “ele geçirilmesi gereken bir kale” ola-
rak görülmüş, ele geçirenler de kendi vesayet sistemini dayatmanın çaba-
sına düşmüştür. Kaleyi ele geçiremeyenler ise, yargının bağımsızlığının ve
tarafsızlığının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyip dur-
muşlardır. Kaleyi işgal edenler de yargıyı, siyasi düşüncelerine ve ideolo-
jilerine lojistik destek sağlamak için ya da rakiplerinden intikam alma
aracı olarak kullanmışlardır. Altını çizerek ifade ediyorum. Bu anlayış ve
işgalden kurtulmadıkça bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşması hayal-
dir. Yargı üzerinde oluşan ya da oluşacak siyasi, ideolojik, dini, ırki ve
mezhebi tüm vesayetçi anlayışlar, başta yargı mensupları olmak üzere
herkes tarafından şiddetle reddedilmelidir.

Daha önceki yıllarda yaptığım konuşmaların bir bölümünde aynen
şunları dile getirmiştim: Yargı, milletin iradesine tuzak kurulacak yer de-
ğildir ve olmamalıdır. Son dönemde yargı, bu konuyla ilgili olarak “para-
lel devlet” ya da  “çete” diye nitelendirilen çok vahim, çok ciddi ve çok
ağır bir suçlamayla karşı karşıyadır. Bu suçlama üzerinde yapışık kaldı-
ğı sürece yargının ayakta kalması mümkün değildir. Bugün itibariyle bı-
rakınız ceza davalarını, en basit alacak davasına ilişkin kararlar bile
tartışmaya açılmış ve yargıya olan güven ağır yara almıştır. Başta yargı
ve yürütme organları olmak üzere herkes bu iddialarla ilgili bilgi, belge
ve delilleri zaman geçirmeden ortaya koymak zorundadır. Gerek yargıda,
gerekse yürütme organı içinde var olduğu iddia edilen bu kişilerin başka
illere tayin edilerek ya da yerlerini değiştirerek sorunu çözmenin anlam-
sızlığı açıktır. Söz konusu iddiaların yargı kurumlarında psikolojik trav-
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ma yarattığı, delil, bilgi ve belgeye dayanmayan ihbar mektuplarının hü-
küm icra ettiği, hâkim ve savcılar arasında önemli ayrışma ve bölünme-
lere sebep olduğu hepimizin saklayamayacağı gerçeklerdir. Bu ayrışma ve
bölünmenin hukuk devletinin, hukuk güvenliğinin ve adaletin sonunu ge-
tireceğini yargıda yaşadığımız olaylar açıkça göstermektedir.

Anayasa Mahkemesince verilen kararların,  toplumda yarattığı siya-
si, sosyal ve ekonomik sonuçları üzerinde, bazı değerlendirmeler yapıl-
ması zorunluluğu vardır. Kurumların özeleştirilerini yapabilme cesareti-
ni göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Bunu yapamadığımız takdirde
kurumların kendilerini geliştirmesi ve yenilemesi mümkün olmayacaktır.
Mahkemelerin geçmişte verdiği kararlar sonucunda toplumda yaşanan
sarsıntıların, demokratik hayata ve hukuk devleti anlayışına olan olum-
suz etkilerinin bilançosunu çıkarmak zorundayız. Hemen her toplumda
sorunların temel kaynağı yasama, yürütme ve yargı organlarının sebep
oldukları hak ihlalleridir. Bu ihlallerin sonuçları ve toplumsal karşılığı
önemsenmelidir. Bireylerin, her türlü endişe ve korkudan arındırılmış gü-
venli bir alanda hayat sürmeleri, en temel anayasal haklarıdır.

Anayasa Mahkemesi, yakın zamanda bir internet sitesine erişimin ya-
saklanması kararına karşı yapılan şikâyet başvurusu hakkında verdiği
kararında,  “tüketilmesi gereken başvuru yolları” gözetilmediği için yo-
ğun eleştirilerle karşı karşıya kalmıştır. Gerek Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, gerekse Anayasa Mahkemesi defalarca verdiği kararlarında
“kanun yollarının tüketilmesi” koşulunun mutlak olmadığını ifade etmiş-
lerdir. Uzun yargılama, uzun tutukluluk ya da şikâyete konu hakkın ye-
terli ve etkili hukuk yolları ile korunup korunmadığı yönünde yapılan de-
ğerlendirmeler ise bunun istisnalarını teşkil etmektedir. Anayasa Mahke-
mesi'nin uzun yargılama ve uzun tutukluluk şikâyetlerine ilişkin olarak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları doğrultusunda kanun
yolları tüketilmeden verdiği ihlal kararlarına karşı hiçbir eleştiri yapıl-
mamasına rağmen, bir internet sitesine erişimin yasaklanması kararına
yönelik verdiği ihlal kararının siyasal kaygılarla ölçüsüz bir şekilde eleş-
tirilmesi dikkat çekicidir.

Değerli Konuklar, Hukuk devletinde mahkemeler, emir ve talimatla
çalışmadığı gibi, dostluk ve düşmanlık duyguları ile de yönlendirilemez.
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Mahkemeler verdikleri kararların sonuçlarının doğurduğu üzüntü ve se-
vinçlerle de ilgilenmez.  Bu duyguları gayet doğal kabul eder. Ancak, ve-
rilen kararlardan hukuk dışı sonuçlar çıkararak, mahkeme mensuplarını
itibarsızlaştırma gayretleri iyi niyetle izah edilemez. İnternet sitesine ida-
ri kararla getirilen yasağın daha ilk dakikasında siteye başka yollardan
ulaşılmak suretiyle etkisiz ve sonuçsuz bırakılabilmesi gösterilen orantı-
sız tepkiyle örtüşmüyor.

Amacımız sorun üretmek değil, sorun çözmek olmalıdır. Bir eylemin, iş-
lemin veya yasama tasarrufunun,  siyasi bir belge olan anayasaya göre, de-
netlenmesi nedeniyle ortaya çıkan Anayasa Mahkemesi kararının siyasi
sonuçlar doğurması doğal bir zorunluluktur. Bu sonuçlara bakarak Anaya-
sa Mahkemesi’nin siyasi amaçlarla hareket ettiğini söylemek ya da milli ol-
mamakla suçlamak içeriği ve derinliği olmayan sığ eleştirilerdir. Mahkeme
mensuplarımız, verdiği kararlarından siyasi ya da sosyal bir rant elde et-
me iddialarını onurlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ederler. Anaya-
sa Mahkemesi, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği öncesinde, yargı
ile yürütme organı arasında yaşanan gerilimlerin, ülkemize verdiği ekono-
mik, siyasi ve sosyal zararların bilincindedir. Bu sebeple yeni gerilimler ya-
şatacak meydan okuma çağrılarını cevapsız bırakmaya kararlıyız.

Kin ve nefret söyleminin, korkuyla buluştuğu böyle bir noktada, insanla-
rımızı iç dünyalarına hapsedilmiş inançlar ve beyinlerinden dışarı çıkara-
madıkları düşüncelerle baş başa bırakıyoruz. Oysa, çoğulcu ve katılımcı de-
mokratik sistem, “farklılıkların sesli yaşaması” gerektiği çağrısını yapıyor.
Yüzyıllardır biriktirdiğimiz köklü kültür yapımız ve oluşan inanç dünyamız,
demokrasinin tam da bu çağrısıyla örtüştüğünü söylüyor. Sahip olduğumuz
bu sevgi ve hoşgörü kültürünün lojistik desteğine ihtiyacımız vardır.

Kâinatın özü insan, insanın özü ise eşdeğeri bulunmayan onurudur.
Hukukun ve dinlerin koruma altına aldığı yegâne değer budur. Mahkeme-
mizin 52. kuruluş yıldönümünde size verebileceğimiz söz, bu değerin ko-
runması konusunda mensuplarımızın kararlı iradelerinin devam edeceği-
dir.” diyen Haşim Kılıç Cumhurbaşkanı adayı olabileceği sinyalleri-
ni veriyor, malum merkezlere sıcak mesajlar gönderiyor; “Gücün ve
seçkin çevrelerin etkisiyle gömlek değiştirenlere” yaptıkları döneklik-
leri hatırlatarak, kendi tavrına mazeret kazandırmaya çalışıyordu.
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İşin gerçeği Erdoğan iktidarı temelinden sarsılıyor, Recep bey’in
Köşk’e çıkması durumunda kimlerin o koltuğa oturacağı konusun-
da en az beş ayrı grup yarışıyor ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra-
sı AKP’nin dağılıp parçalanacağı bekleniyordu. Velhasıl işbirlikçi
horozlar makam-menfaat hırsıyla, kıyasıya birbirini gagalarken, asıl
Siyonist Soroslar ülkeyi yağmalıyor ve beyinleri narkozlanmış mo-
lozlar kendi takımına mazeret ve keramet uydurmakla uğraşıyordu.
Bu arada 1982 Temmuz ayında kurulan Marmara Üniversitesi Eko-
nomi Bölümü’nden alınan Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma tarihi
1981 yılını gösteriyordu. Henüz kurulmayan bir üniversiteden nasıl
diploma alındığı ve hele CHP’li Mason takımından Aydın Ayay-
dın’ın Erdoğan için niye “dört yıl hocalığını yaptım!” diye sahip çı-
kıldığı soruları kafaları iyice karıştırıyordu!? Sn. Erdoğan’ın, Cum-
hurbaşkanlığını çok istiyormuş gibi davranıp, ama asıl korkusunun
Başbakanlıktan sonra AKP’nin dağılması ve sonunda başının çok ağ-
rıtılacağı hususu da dikkatlerden kaçmıyordu!

“Adil Düzen”de yasama, yürütme ve yargılama’ya bir de denetle-
me-yönetme katılacaktır.

YASAMA: insanların nasıl yaşayacaklarına ve nasıl çalışacaklarına
dair kanunlar hazırlayacaktır, kamunun yapacağı işlerle kamunun
paylarını ortaya koyacaktır. Kişilerin davranışlarına ait kurallar koya-
cak, kurallara uymayanlara uygulanacak cezaları saptayacaktır. Yasa-
manın dört özelliği vardır. 1) Kişilere uygulanacak özel yasalar çıka-
rılmaz, yasalara aynı şartlarda olan herkes eşitlik içinde uymak zorun-
dadır. 2- Yasalar gelecek zamanlar için konur ve yerine başka kanun
getirinceye kadar yürürlükte kalır. 3- Yasalar kuralları ifade eder, yo-
rumlayanlar ise uygulayıcılardır. Yani yürütenler (hükümetler) yasa-
ları kendileri yorumlayacaktır. Hata ederlerse bunları düzeltme mer-
cii yargıdır. Yasama (Meclis) yoruma (yani hükümetin icraatlarına)
müdahaleye kalkışmayıp, ihtilaf konularını yargıya bırakacaktır. 4-
Yürütme (hükümet) yasalar içinde özgür bırakılır. Yanlış yaptığı za-
man yargı tarafından uyarılır ve cezalandırılır. Uygularken herkes ya-
salara bağlıdır. Kendi yorumuna göre uygulama hakkıdır, resmi ide-
oloji veya vesayet sistemi olmayacaktır.
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YÜRÜTME: 1- Yasaların yüklediği görev ve yetkileri, milletin doğ-
rudan ve dolaylı verdiği temsil gücüyle, toplumda huzur, güven ve re-
fahı sağlamaya çalışacak, hükümetin yanlışlık ve haksızlıkları ise yar-
gıya taşınacaktır. 2- Uygulamada çıkan nizalar geçici olarak işin so-
rumlularınca çözüme kavuşturulmalıdır. Her uygulayıcı o işin sorum-
lusuna uymak veya oradan ayrılmak zorundadır. 3- Uygulamada do-
ğan zararlar yüksek mahkemeler ve hakemler tarafından karara bağ-
lanarak karşılanır. Haklarda gadr vardır diye uygulamanın durdurul-
ması ve işlerin aksatılması yanlıştır.

YARGILAMA: Yargılama dört esasa dayanır. 1- Her yargılamanın
mutlaka davacı ve davalı diye iki tarafı olacaktır. İki tarafı olmayan da-
va açılamayacaktır. Uzlaşma yolu tercih edilirse hakemleri bu taraflar
seçecek, başhakemi ise hakemler belirleyip uyacaktır. 2- Dava geçmiş-
teki bir olayla ilgili olmalıdır. Gelecekte yaşanacak bir olay hakkında
dava açılamayacaktır. Bu nedenle Ergenekon ve Balyoz davaları huku-
ka aykırıdır. Çünkü ihtimal endişesi veya ihtiyat düşüncesiyle, henüz
oluşmamış bir suçun yargılanıp cezalandırılması haksızlıktır. Geçmişte
de her olay için de ayrı dava açılır. Emsal kararlar söz konusu değildir.
3- Kararlar sadece davalı ve davacı için bağlayıcıdır. Üçüncü şahıslar
hakkında bu karar örnek sayılamayacaktır ve yalnız karar kısmı bağla-
yıcıdır. Gerekçeler ve açıklamalar bağlayıcı değildir. 4- Yargı kararları,
üst mahkemeye taşınır, tüm hukuk yolları sonucu kesinlik kazanır.  

YÖNETME: Yönetmenin de temel ilkeleri vardır. 1- Yargı kararla-
rına herkes kendi isteği ile uyacaktır: borçlu ise karşılayacak, suçlu ise
kendi ayağı ile gelip icrasını sağlayacaktır. Bugün uygulanan, kişileri
yakalama, tutuklama, gözaltına alma işlemleri birçok mağduriyetlere
yol açmaktadır. 2- Hukuk düzeninde suça teşvik yolları tıkanır ve sa-
dece suç işleyenler cezaya çarptırılır.
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DERİN AMERİKA’NIN SALDIRILARI VE
TSK’NIN STRATEJİK SABRI

Sahte Dindarların Tahribatı ve 
TSK’YA HAİN PUSU KURULMASI

İnsanlık tarihi sürecinde de, günümüzde de, bağımsızlık ve say-
gınlık kazanmanın ve kalkınmanın en önemli şartı; düşmanlara karşı
caydırıcı, dostlara ve yurttaşlara ise güven aşılayıcı güçlü ve Milli bir
orduya sahip olmaktır. Ve hele jeopolitik yönden dünyanın en kritik
ve stratejik bölgesini oluşturan Anadolu coğrafyasında onurlu ve hu-
zurlu bir devlet olmak için böyle bir ordu kaçınılmazdır. “Güçlü ve
Milli Ordu” olmanın ise iki temel koşulu vardır: 1- Milletin inanç de-
ğerleri ve ahlak sistemiyle barışık, psikolojik (manevi-moral) gücü
yüksek, 2- Ekonomik ve teknolojik yönden yeterli ve örnek konumda
olmaktır. Bu iki temel esas bize rahmetli Erbakan’ı hatırlatmaktadır.
Çünkü “önce ahlak ve maneviyat, sonra yaygın ve yüksek kalkınma!”
diyerek yola çıkmış, Ağır sanayi ve milli savunma teknolojileri için
hayatını harcamış; dış güçler ve işbirlikçi masonik merkezlerce defa-
larca kendisine ve Milli Görüş’e karşı kışkırtılan komutanlara, kahra-
man ordumuzun şahsı manevisine ve ordu-millet kenetlenmesine za-
rar gelmesin diye en küçük bir tahkir ve tarizden bile sakınmıştır.

Türkiye’de, askerlere yaptırılan bütün darbelerin ve özellikle 28
Şubat tertiplerinin, Erbakan kadar, asıl TSK’ya yönelik kumpaslar ol-
duğunu artık anlamamız lazımdır ve her yönden Milli ve güçlü bir or-
duya sahip çıkmanın tam zamanıdır. Çünkü AKP+Cemaat ittifakının,



Erbakan’ı devre dışı bırakıp, TSK’yı hizaya sokmak üzere hazırlandı-
ğı, bugün belgelerle ve kendi itirafları ile ortaya çıkmıştır. Demokra-
tikleşme gerekçeleri, Kopenhag kriterleri ve AB’ye katılım ve kabul
süreçleri… Bunların hepsi TSK’yı aciz ve çaresiz bırakmanın kılıfları-
dır. İnançlı ve caydırıcı olmayan bir TSK ile, Türkiye AB’nin eyaleti
ve İsrail’in vilayeti yapılacaktır. İşte, ekonomik yönden oldukça kal-
kınmış bir Almanya’nın ve yine teknolojik olarak süper noktalara ta-
şınmış bir Japonya’nın, dünya siyaset dengelerinde ve stratejik deği-
şimlerde sıradan bir ülke, hatta bazen bir sivil organize kadar bile söz
sahibi olamadıklarının nedeni, güçlü ve caydırıcı bir orduları bulun-
mamasıdır. Çünkü 2. Dünya savaşı sonrasında ABD ve Yahudi Lobi-
lerince her iki ülkenin etkin ve yetkin-ordu bulundurmaları yasaklan-
mış ve kısıtlanmıştır. Türkiye’de Ergenekon ve Balyoz mahkemeleriy-
le ve her kurumdan çıkabilecek bir takım hain ve gafil kişileri temiz-
leme bahanesiyle, ve aslında bütün orduyu gözden düşürme niyetiy-
le başlatılan ve maalesef büyük tahribatlara yol açan “TSK’yı PKK’dan
daha tehlikeli ve İslam düşmanı!?” gösterme propagandaları, aslında
ordumuzu yıpratma operasyonlarıdır ve yurdumuzu parçalamanın
ilk adımıdır. AKP ve Cemaat bu hıyanet tezgahında maşa ve figüran
olarak kullanılmıştır; şimdi şahsi ikbal ve ihtiras uğruna kapıştıkları
için, bu gerçeklerin çoğunu birbiri aleyhine itiraf etmek zorunda ka-
lınmıştır. Artık komutanlarımızın ve subaylarımızın, Darwinist laik-
lik safsatasından ve masonik Kemalizm saplantısından kurtulup Müs-
lüman halkımızla kucaklaşması, halkımızın da “AB’ye girme, demok-
ratikleşme ve küreselleşme hayali ve hilesiyle, Haçlı Batıya köleleşme”
tuzağına kapılmayıp ordusuna, yani onuruna, namusuna ve yurduna
sahip çıkması; böylece örnek bir laikliği ve gerçek bir demokrasiyi
öngören Adil Düzen’e ulaşması, belki her iki tarafın da son fırsatıdır.
Ve asla unutmayalım ki, ordudan nefret etmek, TSK’yı milletin sırtın-
da bir kambur ve gereksiz baskı kurumu gibi görmek; hürriyet ve
haysiyetini, huzur ve emniyetini düşmanlarına peşkeş çekmekten
farksız bir ahmaklık ve alçaklıktır.

Eski Komünist militan, şimdi Fetullahcı şarlatan Zaman yazarı
Şahin Alpay da, “anti Kemalist!” kılıfıyla ordu düşmanlığı yapmak-
ta ve Erbakan’la ilgili şunları kusmaktaydı:
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“Gülen hareketini; demokrasinin yerleşmesine, böylelikle Kemalist
devletin baskı altında tuttuğu dinî özgürlüklerin güven altına alınma-
sına destek veren, inanç temelli bir sivil toplum hareketi olarak anlıyo-
rum. Gülen hareketi, İslamcı eğilimleri olan Necmettin Erbakan’a as-
la yakınlık duymuyordu; demokratikleşmeye hizmet ettiği sürece Erdo-
ğan’a destek verdi; ama otoriterleşmeye yönelince eleştirel tavır takın-
dı. Erdoğan ise otoriterleştikçe, kontrol edemediği Gülen hareketini
baskı altına almaya girişti. Nihayet, Gülen hareketinin AKP’den daha
tehlikeli İslamcı olduğu iddiasına gelince: Bu iddianın sahipleri, belki
Türkiye’nin İslamlaştırılmaya ihtiyacı olmayacak kadar Müslüman ol-
duğunun farkında değiller. Laikçi önyargıları yüzünden Gülen’in Sufi
gelenekteki özgürlükçü (yani Batı ile uyumlu ve ılımlı) İslam yorumu-
nun, İslamcılığa (yani Kur’ani kuralları hayata hakim kılmaya A.A.)
karşı en etkili yorum olduğunu göremiyor olabilirler”55

Yine eski ülkücü militanı; şimdi Amerikancı cemaat borazanı ve
koyu İslam Şeriatı düşmanı Mümtazer Türköne, AKP bahanesiyle Er-
bakan’a ve “Milli Görüş’ün şer’i referanslarına” şöyle saldırmaktaydı:

“Hükümet-Cemaat çatışması, aslında AKP’ye özgü, kaynağı Millî Gö-
rüş’ün şer’î referanslarına uzanan bir din anlayışını ve örgütlenme mode-
lini hâkim kılma teşebbüsünden çıkmıştır. Devletin rant dağıtma ağının
etrafında kümelenen iktidar seçkinleri bu dindarlığı kendi siyasî ve eko-
nomik çıkarlarının bir ideolojik kılıfı olarak kullanmaktadır. Bu dindar-
lık türü, devlet katında iktidara yakın sermayedarların tekelleşme eğili-
mine uygun bulunmaktadır. Devlet rantı üzerinden imam-hatip odaklı
hayır hasenat işleri resmî İslâm’a, savaş açtığı Cemaat ise sivil İslâm’a
tekabül ederken, her iki kesimin sermayedarlarının da aynı eksende ay-
rışması normaldir”56 Fetullahcı yazar ve yorumcu takımı bu tavırla-
rıyla: “Biz Şeriatsız Kur’an’ın, ahkamsız ahlakın ve ılımlı Protestan İs-
lam’ın savunucuları ve Batı emperyalizminin gönüllü misyonerleri-
Müslüman avcılarıyız. Bu nedenle bize sahip çıkınız!” mesajı veriyor-
du. Ve zaten Fetullah Hocaları, yıllar öncesinde gidip Vatikan’da “Pa-
palık misyonunun bir parçası” yani “Haçlı ideolojisinin Müslüman kı-
lıklı hizmetkârı” olduğunu açıkça ilan ediyordu.
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Zaman Gazetesi: “28 Şubat'tan beter!” diye feryadı basmıştı!

“Postmodern darbe sürecinde dindar kesime yönelik yok etme giri-
şiminin güncel versiyonu bugün Hizmet Hareketi’ne karşı uygulanıyor.
Dün irtica gerekçesiyle yapılan fişleme ve tasfiyeler şimdi paralel ya-
pı, örgüt, çete yaftasıyla gerçekleştiriliyor. İşadamlarına baskı, medya-
ya müdahale gibi pek çok hukuksuzluk, 28 Şubat döneminin antide-
mokratik yöntemlerini aratmıyor” diyen Cemaatin resmi yayın organı
şu benzetmeleri yapıyordu:

Yaftalama ve itibarsızlaştırma çabaları!

28 Şubat’ta: Post modern darbe sürecinde toplumun bir kesimi,
mürteci ilan edilerek, “Habis ur”, “kan emici vampirler”, “yarasa”,
“gerici”, “örümcek kafa”, “sıkma baş” gibi sıfatlarla yaftalandılar. 

Erdoğan iktidarında: Bugün, Hizmet Hareketi aynı itibarsızlaştır-
ma taktiği ile hedefe konularak, “çete”, “paralel devlet”, “virüs”, “giz-
li örgüt”, “Haşhaşi”, gibi iftiralarla yaftalanıyor.

Eğitime Darbe planları!

28 Şubat’ta: Kanun zoruyla İHL’ler kapatılarak, katsayısı adaletsiz-
liği getirildi. 8 yıllık kesintisiz eğitim modeliyle meslek liseleri ve
imam hatiplerin önü kesildi. 

Erdoğan iktidarında: Özel sektöre ait 3800 dershane, dönüşüm
adı altında kanun zoruyla kapatılıyor. Fen bilimlerinin özel sektör
eliyle eğitimi, cezai müeyyidelerle yasaklanıyor.

Baskı ve batırma operasyonları!

28 Şubat’ta: Darbecilerin hedefindeki, Kombassan, Yimpaş, Petlas
gibi şirketler, ‘yeşil sermaye’ olarak fişlendi. Teftiş ve sermaye baskısı
yüzünden iş yapamaz hale getirildi.

Erdoğan iktidarında: İşadamları, keyfi denetim ve tehditle baskı
altına alınıyor. Şirketler parasını çekmeye zorlanarak, bir katılım ban-
kası batırılmak isteniyor. İşletmelerin ruhsatı iptal ediliyor.

Fişleme – Kamuda cadı avı!

28 Şubat’ta: Batı Çalışma Grubu eliyle fişleme listeleri oluşturul-
du. TSK, MEB, Maliye, Dışişleri ve Emniyet gibi devlet kurumlarında
çalışan insanlar tasfiye edildi. 
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Erdoğan iktidarında: Anayasal bir suç olduğu halde, önceden ya-
pıldığı anlaşılan fişlemelerle binlerce emniyet mensubu, kamu görev-
lisi herhangi bir soruşturma açılmadan görevinden alınıyor.

Servis haberlerle psikolojik harp uygulaması!

28 Şubat’ta: Karargâh talimatıyla manşetler atıldı. Maksatlı anket-
ler, ısmarlama köşe yazıları, asparagas haberler, bazı gazete ve televiz-
yonlara servis edildi.

Erdoğan iktidarında: İktidara yakın gazeteler, belli karanlık mer-
kezlerden servis edilen haberlerle yayın yapıyor, yolsuzluk haberleri
titizlikle gizleniyor. Gündemi değiştirme gayreti sergileniyor.

Korku imparatorluğu oluşturulması!

28 Şubat: Tanklar Sincan sokaklarında yürütüldü, ölüm tehditleri
ve faili meçhuller ile mütedeyyin kesimler üzerinde, korku psikoloji-
si oluşturuldu.

Erdoğan iktidarında: Bazı Milletvekilleri ve Danışmanlar tarafın-
dan “sonun savcı Gök gibi olur”, “ürpertici devlet geleneği” gibi teh-
ditlerle faili meçhuller ve suikastlar hatırlatılarak korku ortamı oluş-
turuluyor.

Organize Tele kulak kumpasları!

28 Şubat’ta: MGK ve Emniyette kurulan illegal dinleme ekibiyle
dindar insan avına çıkıldı. Fetullah Gülen’in farklı dönemlerdeki ko-
nuşmaları montajlanarak medyaya servis edildi. 

Erdoğan iktidarında: Fetullah Gülen’in telefon konuşmaları yasa-
dışı yollarla dinlenip, suçmuş gibi medyaya servis ediliyor. Bu yolla
Hizmet Hareketi örgüt gibi gösterilmek isteniyor.57

KCK Yürütme Konseyi Başkanı (PKK Militanı) Cemil Bayık, Ru-
şen Çakır’a:

“AKP-Fetullah çekişmesi, sadece kendilerine değil, Türkiye’ye ve
devlete zarar veriyor. Bu durum PKK için bulunmaz bir ortam oluşturu-
yor… Şu anda PKK, hem Türkiye’de, hem Suriye’de, belirleyici ve etkin
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bir güç konumunda bulunuyor… Cemaatçilerin ideolojik ve uluslarara-
sı bağlantıları olduğu biliniyor. Fetullah Gülen’in “Gerekirse İmralı ile
de görüşülür!..” sözleri, iktidara talip olduklarını gösteriyor… AKP için-
de Erdoğan’a karşı bir alternatif yaratılmak isteniyor… Küçültülmüş ve
sistemle daha uyumlu bir AKP öngörülüyor. Yolsuzluk dosyaları bu ne-
denle ortaya sürülüyor. Oysa Türkiye’nin ve Kürtlerin sorunlarının de-
mokrasi içinde çözülmesi gerekiyor…”58 diyordu. (Yani bunun için de,
Erdoğan’ın TSK’yı hizaya getirmesi ve Bölünme anayasasını Meclis-
ten geçirmesi bekleniyor ve bu yüzden destekleniyordu. A.A)

Abdullah Öcalan, Agos gazetesine gönderdiği mektupta soykırım
tahriki yapıyor ve: “Ermeni halkının içine düşürüldüğü durum tam bir
soykırım gerçeğidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu olgunlukla mese-
leye yaklaşması ve bu acılı tarihle yüzleşmesi kaçınılmazdır” diyebili-
yordu. Asıl sorun bu mektubun MİT ve Adalet Bakanlığı onayından
geçtikten sonra Agos’a ulaştırılmasında yatıyordu. Demek iktidar
bu görüşleri onaylıyordu!? Ve zaten Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün yüzüne bakarak Ermeni soykırımı iddiasına sahip çıkan
Fransız Hollande’nin bu küstahlığı yanıtsız bırakılmıştı!

Fetullah Gülen “28 Şubat öncesinde, şebekesinin önde gelenlerini
askeri erkana gönderip, onların yanında olduklarını ve Refah-Yol’u
yıkmak için her şeyi yaptıklarına dair söz veriyor, İşte o süreçte İstan-
bul’un önemli bir ilçesinde, Cemaat şebekesinin üst düzey toplantısı
halinde, bir yetkili elinde Zaman Gazetesi ile içeri dalıyor ve “bir hü-
kümet bile düşüremeyen bu gazeteyi çıkarmayın daha iyi!..” diye ba-
ğırıyordu!..”59 İyi de; “Erdoğan ve Ekibi mi, yoksa Fetullah Şebeke-
si mi, Erbakan’a ve Milli Görüş davasına daha büyük darbe vurdu?”
konusuna bu Yusuf Kaplan’lar nedense hiç değinmiyordu!

“Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve yakınlarının yönettiği TÜR-
GEV’e İstanbul Tuzla’da Maliye’ye ait 120 dönüm arazinin 57 dönümü
tahsis edildiği belirleniyor. Konuyu CHP Milletvekili Kadir Gökmen
Öğüt Meclis’e taşıyordu. Ümraniye Belediyesi’ne ait Yeşil Vadi Konakla-
rı’nda yer alan sosyal tesislerin de TÜRGEV’e verildiği saptanıyordu.
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Tesisler kreş olarak kullanılıyor, buraya devam eden çocuklardan yıllık
14.580TL ücret alınıyordu!? Yaygın uygulamaya göre... Belediyeler
TÜRGEV’e bina tahsis ediyor, TÜRGEV bu binaları ücretli okul ve yurt
olarak kullanıyor ve önemli gelir elde ediyordu!? İddialara göre TÜR-
GEV’in Vakıflar Bankası’ndaki hesabına 26 Nisan 2013’te 99 milyon 999
bin 990 dolar para yatırılıyordu. Bu para rüşvet midir? Bağış mıdır? Ba-
ğış ise bu bağışı yapan hayırsever kimdir? Sorular yanıt bulamıyordu.
Kılıçdaroğlu devletten ihale alan işadamlarının vakfa teberruda bulun-
mak zorunda olduğunu iddia ediyordu. Sözcü gazetesi Başbakan’ın oğlu
Burak Erdoğan’ın 6’ncı gemiyi aldığını yazıyor, Burak Bey derhal bir
tekziple sadece 2 gemisinin olduğunu bildiriyordu. Daha önce Sümeyye
Erdoğan’ın Başbakanlık’tan 25 bin Euro danışmanlık ücreti aldığını ya-
zıyor, bu iddia hemen yalanlanıyordu. Demek ki gerçek dışı haberler söz
konusu olduğunda aile açıklama yapma yoluna gidebiliyor, ama TÜR-
GEV konusundaki iddialar ise tamamen yanıtsız kalıyordu”60

İranlı milletvekili ve basın yayın organlarının Erdoğan’ın ziyare-
ti sonrası benzer yorumlarda bulunması dikkatlerden kaçmamıştı!
Başbakan Erdoğan, Suriye konusunda geri adım atmak ve İran’la ay-
nı hizaya taşınmak zorunda kalmıştı!

İranlı milletvekili Emir Huceste, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Suriye konusundaki yanlışını fark ettiğini söylüyordu. Erdoğan’ın Tah-
ran ziyareti ve Türkiye’nin Suriye politikası konusunda Tahran merkez-
li Fars Haber Ajansı’na (FHA) açıklamada bulunan Huceste, Türki-
ye’nin Tahran’la ilişkilerini düzelterek Suriye’ye verilen zararı telafi et-
meye çalıştığını ileri sürüyordu. Erdoğan’ın Tahran ziyaretini ekonomik
ve siyasi olarak değerli bulduğunu, ancak Ankara’nın Suriye’ye yönelik
uyguladığı yanlış politikanın farkına varmasının daha önemli olduğunu
dile getiriyor, İran yayın organları da günlerce aynı konuları işliyordu.
Her konuda olduğu gibi Suriye politikasında da çuvallayan Erdoğan’ın
bu tutarsız tavırlarına hala keramet ve cesaret kılıfı geçirmeye çalışan-
lar ise, padişah meddahlarını bile geride bırakıyordu. Oysa Türkiye’de
sadece ekonomik, politik ve psikolojik olarak değil ahlaki-ailevi ve sos-
yolojik olarak da, korkunç bir yıkım ve kıyım yaşanıyordu.
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Hükümet-Cemaat koalisyonunda ahlaki yozlaşma hızlanmış, ço-
cuklara tecavüz her geçen gün artmıştı!

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre “Cinsel Dokunulmazlığa
Karşı Suçlar” kapsamında 2002 yılında Türkiye çapında toplam
dosya sayısı 8 bin 146 oluyordu. 2011’e gelindiğinde sayı dört kat
artarak 32 bin 998’e yükseliyordu. Bu arada çocuklara yönelik cin-
sel suçlardaki artış özellikle dikkati çekiyordu. 2011’de işlenen top-
lam 24 bin cinsel saldırı suçunda mağdurların yaklaşık yüzde 70’ini
çocuklar oluşturuyordu. Son 10 yılda ülkemizde cinsel istismara
uğrayan çocuk sayısı (sıkı durun) 250 bini buluyordu. Peki, acaba
çocuklara yönelik cinsel saldırılar, şu dindar AKP iktidarında neden
bu denli artıyordu? Asıl sorulması gereken buydu? Oysa Erdoğan
iktidarı yolsuzlukların üzerine giden polis, savcı ve yargıçların gö-
rev yerini değiştirip duruyor. Türkiye’de artık “kanıtları karartma-
sın” diye “zanlılar” değil, “kanıtları karartılsın” diye “polis, savcı ve
yargıçlar” gözaltına alınıyordu.

Erdoğan’ın alelacele ve büyük bir tedirginlikle yaptığı kanuni dü-
zenlemeler Zaman yazarı A. Turan Alkan’a göre:

“Bu panik psikolojisi şu hissi uyandırıyordu: Düzenlemeler, “Dördün-
cü iktidar döneminde bu kanunlarla daha rahat yönetiriz” aklîliğine işa-
ret etmiyor, tam aksine, “Dördüncü dönem”den ümit kesilmiş intibâını
güçlendiriyordu. Bu bir reform hareketi değil, kaleyi elde tutamayacağını
fark eden bir kumandanın cephanelikle birlikte kaleyi, imha gözü kara-
lığı oluyordu. Mesele âdil yargının önünü açmaktan ibaret olsa kimse iti-
raz etmezmiş, lâkin “Milli orduya kumpas” zokası, “Geçmişte bazı hata-
lar yaptık” itirafı ile birleşince 2007’den bu yana gelişen süreçte darbey-
le ilgili bütün cürümleri, adi bir iftira derekesine indirmeyi amaçlıyor-
muş…” “Yeri gelmişken sorayım: Peki, şu devlete sızmış hain örgüt de-
dikleri yapı hiç mevcut olmasaydı, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk itham-
larının yine gündeme geleceği mi sanılıyordu? Zira düz mantık bunu
gerektiriyor. Çeteci örgüt şimdilik sadece, “Yolsuzluğun üstüne niçin
habersiz gidiyorsunuz, ayıptır ayıp?” noktasından saldırıya uğruyor-
du; bu kadar şenaati tasarlayanların, acaba itham edilen masumları,
önceden azmettirip sonradan yakalamaya kalkışmış olmaları niye hiç
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hesaba katılmıyordu?”61 diyen A. Turan Alkan, daha düne kadar AKP
iktidarına övgüler dizdiklerini ve Erdoğan’ı “Asrın Lideri” ilan ettikle-
rini ne çabuk unutuyordu?

TSK’yı yıpratma tertipleri tezgâhlanmıştı!

ABD arzu etmesine ve AKP hükümeti istemesine rağmen, Suri-
ye’nin işgaline ve bölünmesine, TSK öncülük yapmayınca, bu sefer or-
duyu itibarsızlaştırma girişimleri yoğunlaşmıştı. İzmir merkezli “As-
keri Casusluk ve fuhuş” operasyonları da acaba bu tezgâhın bir par-
çası mıydı? Hem de YAŞ toplantısı ve terfi kararları öncesine denk ge-
tirilen bu tutuklamalar bize iki önemli konuyu hatırlatmıştı:

1. ABD’nin keyfine ram olmayan, NATO’nun gönüllü lejyonları
gibi davranmayan ve Milli çıkarlarını kollayan bir TSK’nın hangi
tertiplerle karalanıp itibar katliamına uğratılacağı, bir kez daha or-
taya çıkmıştı. Hala Batı diyenlerin, hala NATO’ya güvenenlerin, ha-
la ABD’yi stratejik müttefik görenlerin, artık uyanması ve gerekli
tedbirleri alması lazımdı. Çünkü yıpratılan bir ordu, yıkılacak Tür-
kiye’nin ilk aşamasıydı. 

2. “Askeri Casusluk ve fuhuş operasyonları” bize, İslami inanç
ve prensiplerden, Milli ahlak ve manevi disiplinden uzaklaştırılan
subayların hangi rezalet çirkeflerine kolaylıkla batacağını da hatır-
latmıştı. Kur’an ve türban düşmanlığının, İmam Hatip ve Ezan gıcık-
lığının Laiklik ve ilericilik diye adlandırıldığı, karı ve rakı düşkün-
lüğünün Atatürkçülük diye anlatıldığı ortamlarda yozlaşan, manevi
bunalım ve boşluğa yuvarlanan insanları şehvet tuzağına düşürmek
artık çok kolaydı. Ve zaten bir Milleti ve askerini, son sistem silah-
lardan ve çok güçlü ordulardan önce, onları ahlaki zafiyetlere ve
manevi dejenere ve disiplinsizliğe uğratarak yenmek, daha etkili ve
köklü bir yöntem olmaktaydı.

Hz. Muhammed’i “çöl bedevisi”, İslamiyet’i “ortaçağ prensipleri”,
Milletimizi ise “örümcek kafalı Anadolu gericileri” gören ve Müslü-
man halkımıza müsamaha gösteren hükümetlere karşı ihtilaller ter-
tipleyen kafaların hizaya getirilmesi ve ordumuzun bu yapıdan te-
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mizlenmesi elbette lazımdı. Ancak bu bahane ile TSK’nın topyekûn
hedef alınması ve askere karşı psikolojik bir savaş açılması, hiçbir
iyi niyet ve cesaret girişimiyle açıklanamazdı. Çünkü bütün darbe-
leri, mafyavari çeteleri ve bozuk tıynetli bazı generalleri tertip ve
teşvik eden asıl MASON LOCALARI’na, sinsi ve Sabataist cuntaya
hala hiç dokunulmamıştı, hatta bunlar AKP döneminde daha da et-
kinlik kazanmışlardı. Bu ülkede, ihtilallerin icazesinin de, anarşinin
vizesinin de ABD’den ve Amerikan derin devleti olan Yahudi Lobi-
lerinden geldiğini artık bilmeyen kalmamıştı. Oysa ve nasıl oluyor-
sa, AKP de aynı odaklarca Erbakan’dan koparılıp iktidara taşınmış
ve bu nedenle boyunlarına cesaret madalyası asılmıştı.

Irak’ı işgal edip Barzani Kürdistan’ını oluşturan da, şimdi Suri-
ye’nin kuzeyinde PKK+PYD bölgesini kurdurtan da yine Ameri-
ka’ydı. Bizim kafamızı karıştıran; kendi başına buyruk, milletten
kopuk, ama Haçlı NATO’ya kuyruk ve de bazı kuduruk paşaların ya-
kasına yapışılması ve hesap sorulması değil; bütün bunların malum
ve mel’un ABD desteği ve denetimi altında yapılmasıydı.  Çünkü bu
gâvurlardan adalet ve insaniyet beklemek ya ahmaklıktı veya alçak-
lıktı. Çünkü ABD, İsrail ve AB’nin, kendilerinden bağımsız ve her
bakımdan caydırıcılık gücü kazanmış bir TSK istemediği kesin ve
açıktı. Ve zaten Milli Çözüm Dergisi olarak yıllardır yazıp uyardığı-
mız, ama maalesef komplo kurguları olarak suçlandığımız: “Irak
Kürdistanı petrolünü Akdeniz’e taşıyacak bir Suriye koridoru oluştur-
maya ve Suriye parçalanmaya çalışılıyor” saptamalarımız sonunda
aynen çıkmıştı. İşte Türkiye sınırı boyunca uzanan Suriye’nin kuze-
yini PKK’ya peşkeş çeken Amerika (-ki bunun suçu hala Beşşar
Esad’a yıkılmakta ve nice ahmak buna inanmaktadır) hemen ardın-
dan Barzani üzerinden ve MOSSAD üssünden desteklenen PKK sü-
rülerini ağır silahlarla Şemdinli’ye saldırtıp “Türkiye’de kurtarılmış
PKK bölgeleri” oluşturmaya çalışmaktaydı. Şemdinli’ye yakın yöre-
lerde ve köylerde patlattığı mayınlar ve hedef şaşırtıcı saldırılarla,
güvenlik güçlerimizi kırsala çekip ilçeyi savunmasız bırakmak ve ar-
dından resmi kurumları ve karakolları işgale kalkışıp fiili durum
oluşturmak isteyen PKK+Amerika, çok şükür ki akıllıca ve kahra-
manca direniş karşısında şimdilik bunu başaramamıştı. Ama bizi
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asıl düşündüren, dışarıda ABD’nin, içeride AKP’nin bu tazyik ve ter-
tiplerine daha ne kadar dayanılacaktı?! İşte, çirkef kurbağaları gibi
koparılan onca yaygaradan sonra, “askeri casusluk ve fuhuş davası”
dayanaksız çıkmış ve tutukluları serbest bırakılmıştı. Ama bir kere
çamur atılmış ve izi kalmıştı..

PKK’nın Şemdinli’de planladığı: “Kurtarılmış bölge stratejisi”nin
asıl hedefi de ordunun prestijini bozmak, askerle halkımızı karşı
karşıya bırakmaktı!

Evet, Suriye'de yaşanan gelişmeler PKK'nın (ve tabi hala Lozan’ı
yani Türkiye’nin bağımsızlığını tanımayan ve SEVR’e sahip çıkan
Amerika’nın) 'halk ayaklanması' stratejisini gündeme taşımıştı. Ör-
gütün uzantısı PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan birçok yerle-
şim yerinde kontrolü ele geçirmesi, bu yeni taktiğin uygulamaya ko-
nulmasına zemin hazırlamıştı. Örgüt doğu ve güneydoğuda halkı
ayaklandırarak, güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışa-
caktı. Bunun ilk uygulaması PKK tarafından pilot bölge seçilen Hak-
kâri’de başlatılmıştı. Amaç uluslararası kamuoyunun ilgisini bölgeye
çekmek ve desteğini sağlamaktı. 300 kişilik PKK'lı grubun Hakkari
şehir merkezine sızarak, yapacağı büyük provokasyon son anda en-
gelleniyor, PKK'lılar amacına ulaşamıyor ve ağır kayıplar vererek ka-
çıyordu. Buna rağmen PKK'nın benzer yollara başvuracağı belirtili-
yordu. Bazı kaynaklar 150 kadar PKK’lı teröristin öldürüldüğünü ya-
zıyor, ama Ruşen Çakır: “PKK’nın Şemdinli saldırısına uzun zamandır
hazırlandığını, yani Suriye’deki gelişmeleri bir fırsat saymadığını ve
PKK’nın Şemdinli’den sonra daha neler yapacağının belli olmadığını”62

söyleyip PKK ve Amerika ağzıyla, TSK’ya uyarıda bulunuyordu!

"PKK yapacağı eylemlerle ordumuzla halkımızı karşı karşıya ge-
tirmeye çalışacaktır" diyen uzmanlar: "PKK Suriye'de yaşananlara
paralel olarak eylemler yapacaktır. Son zamanlarda eylemlerini daha
da arttırarak gündemde kalmayı sağlayacaktır. Yapacağı eylemlerde
ise nihai hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Şırnak, Hakkâri,
Şemdinli, Yüksekova gibi yerlerde güvenlik güçlerinin etki ve yetkile-
rini azaltmaya yönelik olacaktır. Bu amacının gerçekleşmesi için de
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elinden geleni ardına koymayacaktır. PKK yapacağı tüm eylemlerde
halk ve askeri karşı karşıya getirmeye çalışacaktır." Kanaatinde birle-
şiyordu. Ama bu zevatın, PKK’nın arkasındaki ABD ve İsrail’den hiç
bahsetmemeleri ise dikkat çekiyordu. Şırnak, Şemdinli, Hakkâri ve
Yüksekova gibi yerlerin PKK için pilot bölgeler olduğunu herkes bi-
liyordu. PKK kendi mücadelesini her zaman bir halk ayaklanması
haline getirmek istiyordu. Ordu ve polisi tahrik etmek için birçok
eylem gerçekleştiriyordu. Yaptığı eylemlerde kadın gibi, çocuk gibi,
yaşlı gibi kişileri öne sürükleyerek bir tahrik politikası güdüyordu.
Hatta bazen pilot şehirlerden olan Şırnak, Şemdinli ve Hakkâri gibi
yerlerde PKK polis kıyafeti giyerek halka faşist bir şekilde davrana-
rak halkı kışkırtmayı amaçladığı bile görülüyordu.

PKK dış güçlerin maşalığını yapmaktaydı!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Prof. Dr. Birol Akgün: "PKK terörü Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Ne
zaman Türkiye dış ilişkilerde bazı ülkelerin çıkarına ters davransa he-
men PKK devreye sokulmaktadır. Bu son baskınları ise Suriye ve Tür-
kiye arasındaki ilişkilere bağlamak lazımdır. Türkiye Suriye'de bir
özerk bölgenin oluşumuna sıcak bakmadığını söylemesi üzerine bu sal-
dırı yapılmıştır. Bu saldırılar ve ilerde yapılması muhtemel saldırıların
ana mesajı dışarıyı bırakın kendinize bakın anlamındadır" diyerek
asıl tehlikeye dikkat çekiyordu.63

Bütün bunlar yaşanırken, 2012 YAŞ toplantısının Ramazan oru-
cuna denk gelmesi nedeniyle, Başbakan ve GKB tarafından YAŞ üye-
lerine, öğlen yemeği verilmesi yerine, iftar sofrası sunulması ve top-
lantı sırasında masalara su ve meşrubat konulmaması gibi, bu aziz
milletin inancına ve kutsal ayına asgari saygının ifadesi olan bu dav-
ranışları bile, hala “dincilerin devleti kuşatması ve laikliğin laçka-
laşması” olarak kışkırtan masonik medya ve bazı Kemalist Mostra-
lar ise, aslında AKP’nin reklâmını yapmakta ve TSK’yı güdükleştir-
me projesine katkı sunmaktaydı.

E. GKB. Hilmi Özkök’ün acı itirafı ve aciz tavrı!
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E. GKB Hilmi Özkök, Ergenekon davası kapsamında yaptığı şa-
hitlik sırasında: “Irak müdahalesi öncesinde, tezkerenin Meclisten geç-
mesi için, dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz’in
yoğun baskı yaptığı, ama kendilerinin hükümete ve milletvekillerine
yönelik herhangi bir talep ve teklifte bulunmadıkları” anlamında bir
itirafta bulunmuşlardı. Şimdi “Bir ülke için; muhtemel tehdit ve teh-
likeleri, önem ve öncelik sırasına koymak”, milli siyaset ve strateji-
nin birinci kuralıydı. Ama Türkiye’yi yönetenlerin, aydın ve demok-
rat geçinenlerin düştükleri şu vahim vaziyete bakınız ki: Yabancı bir
ülkenin bakan yardımcısı haddini aşıp, hatta küstahlaşıp Türkiye
Cumhuriyetinin GKB’nına: “Milletvekillerine ve parti yetkililerine
gözdağı verip tezkerenin geçmesini sağlayın!” diye talimat verir gibi
devamlı ve ısrarlı baskılar yaptığını Sn. Hilmi Özkök mahkeme hu-
zurunda açıklamaktaydı. Bunun üzerine “Yahu biz ABD’nin sömür-
gesi miyiz, bu ne haysiyetsizliktir?!” diye yer yerinden oynaması ge-
rekirken, maalesef bazıları hala hangi basit ve suni gündemlerle uğ-
raşmaktaydı. İşte bu itirafı duyar duymaz; Ülkemizin içişlerine açık-
ça müdahaleye yeltenen Yahudi Wolfowitz’ler ve bu ısrarlı baskılara
fırsat ve cesaret veren Sn. Hilmi Özkök’ler hakkında hemen soruş-
turma açacak duyarlı ve cesur savcıların çıktığı gün, Türkiye bağım-
sız sayılırdı. Sn. Hilmi Özkök, kendisine  “Meclis’i ürkütüp etkile-
mek” hususunda çok baskı yaptığını itiraf ettiği Wolfowitz’e karşı
herhangi bir tepki verdiğini açıklamamıştı. Acaba Türkiye Cumhuri-
yetinin koca GKB, kendisini Wolfowitz’in emir eri mi saymaktaydı?
Wolfowitz’e haddini bildiremeyen, milli haysiyet ve hassasiyetleri-
mizi gâvurlara çiğneten bir GKB’na başka konularda nasıl itimat ve
itibar olunacaktı? Ama aynı Wolfowitz Yahudisi, önceki GKB ve mert
tavırlı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun haysiyetli azarlamasını asla unutma-
yacaktı. Bu olay bize 16 Temmuz 2002 tarihini hatırlatmıştı.

Türkiye'yi ziyareti daha önce üç kez ertelenen ABD Savunma Ba-
kan Yardımcısı Paul Wolfowitz, o sırada resmi temaslarda bulun-
mak üzere gece geç saatlerde Ankara'ya varmıştı. Dönemin Cum-
hurbaşkanı A. Necdet Sezer, Başbakan'ı Ecevit, Genelkurmay Başka-
nı ise Hüseyin Kıvrıkoğlu'ydu. Gezi basında günlerce abartıldı; zi-
yaretin hayati önem taşıdığı sayfa sayfa anlatıldı. Uçaktan inen Wol-
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fowitz'in canı sıkkındı. Görüşmek istediği tüm isimlerden randevu
almış ancak biri kendisini kabule yanaşmamıştı. Kara Kuvvetleri
Komutanıyken Kıbrıs'taki çadırda suikasttan kurtulan Kıvrıkoğlu
bir türlü kendisini kabul etmiyordu. ABD Büyükelçiliği ve diğer ma-
kamlar araya girdiyse de Paşa, şahsiyetli tavrından caymamıştı. Bu-
nun üzerine Washington devreye girip Başbakan Ecevit'e "aracı ol-
ması" talimatını yollamıştı. Kıvrıkoğlu Paşa, Ecevit'e de kibarca
"Hayır" diyerek görüşmeye yanaşmadı. Kriz giderek büyüyünce
rahmetli Ecevit tekrar telefona sarılarak "En azından iki-üç dakika
görüşün bari" şeklinde yalvarınca Paşa hiç de istemeyerek "Peki"
demek zorunda kalmıştı. Randevu baskıyla alınmıştı. Görüşme baş-
lamış ama suratlar asıktı. Birkaç dakika içinde elektriklenme tüm
odaya yayılmıştı. ABD'li konuk Irak işgalini masaya taşımıştı. Peş
peşe akıl almaz istekler sıralamıştı. Kıvrıkoğlu Paşa, Wolfowitz'in
GENEL VALİ gibi konuşması üzerine: "Kerkük'ü de içine alan bir
Kürt Devleti kurulması söz konusu olursa, doğrudan ve açıkça oraya,
bölgeye gireceğimizi, müdahale edeceğimizi biliniz" diye çıkışmıştı. Ne
yapacağını şaşıran Wolfowitz "Ben, ABD Savunma Bakan Yardımcısı-
yım, benimle böyle konuşamazsınız" deyince Orgeneral Kıvrıkoğ-
lu’dan "Ben de Türk Ordusunun başıyım ve üstelik de Türkmen asıllı-
yım" karşılığını almış ve kovulmuş gibi salondan çıkmıştı. Irak işga-
lini Ankara'ya açıkça anlatan Wolfowitz ülkesine dönmüş, kısa bir
süre sonra Kıvrıkoğlu yerini Hilmi Özkök'e bırakmıştı. Ardından
Türkiye'nin gündemine 1 Mart Tezkeresi taşınmıştı. Amerikalılar
karar çıkacağından emindiler, ancak sonuç öyle olmamış, Tezkere
Meclis’e takılmıştı.

Wolfowitz'e göre, "Türk Ordusu, siyasiler üzerinde gerekli baskıyı
yapmamıştı. Tezkere'nin geçmemesinin arkasında da Kıvrıkoğlu'nun
parmağı vardı." Ankara'da kovulmaktan beter olan Wolfowitz, Pen-
tagon'da sık sık "Türkler, ABD'ye kafa tutmanın ne demek olduğu-
nu anlamalı" deyip durmaktaydı. Bu aşağılanmanın faturasını ödet-
mek için aradığı fırsatı tam bir yıl sonra yakalamıştı. 4 Temmuz
2003 günü, Kuzey Irak'taki Türk Birliği basılmış, ABD askerleri ve
çok sayıda Peşmerge karakolun etrafını sarmıştı. Silahlarını kullan-
mayan 11 Türk askerinin başına çuval takılmıştı. Operasyonun em-
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rini Wolfowitz’in verdiği anlaşılmıştı.64 Ama ne yazık ki, milli onu-
rumuzu yaralayıcı bu küstah tavır karşısında, ne demokrat Genel-
kurmay Başkanımız Hilmi Özkök’ün, ne de dindar Başbakanımız
Recep T. Erdoğan’ın kılları bile kıpırdamamıştı?! Kaldı ki temelinde
Sarıkız ve Ayışığı planları bulunan ve 2003–2004 yıllarında hazırla-
nan “darbeye teşebbüs altyapısı oluşturma niyet ve alametleri” mer-
keze konularak bir soruşturma yapılsaydı: 

a- Hem bu dava çoktan karara bağlanmış olacaktı

b- Hem asıl suçlu ve sorumlu olanlar sorgulanacak, hayali hedef-
ler, vehimler ve bahanelerle Ergenekon bu denli dallanıp budaklan-
mayacak, nice alakasız insan mağduriyet yaşamayacaktı

c- Hem de TSK’daki general ve Albayların nerdeyse tamamını
töhmet altına sokan bir itibar katliamına fırsat doğmayacaktı. Şu çe-
lişkiye bakın ki, “hükümete muhtıra verelim” diyen Aytaç Yalman
hala dışarıda, ama nice beşinci derecede ve de emir komuta zinciri
içinde mecburen alakalı insanlar maalesef yıllardır içeride tutul-
maktaydı. Oysa Sn. Hilmi Özkök, en başından dinlense, bu dava en
az iki yıl önce bitmiş ve bunca mağduriyet çekilmemiş olacaktı.
Çünkü zaten yaptığı açıklamalarla bu davanın başlamasını da bir
nevi Sn. Hilmi Özkök sağlamıştı. Ve asıl kafaları ve olanlarda vic-
danları kurcalayan soru: Ergenekon senaryolarının, Wolfowitz gibi
ABD’li yetkililerin “yoğun baskısı” ile uydurulup uygulanmadığını
kim kanıtlayacaktı? Ve yine “Bunları boş yere dört yıl içeride tuttuk.
Şimdi bir ceza vermezsek biz suçlu duruma düşeriz!” psikolojisiyle
karar alınmadığından toplum nasıl emin olacaktı? “Katıra güç yeti-
remeyip ve gözü kesmeyip, palanına saldırmak” atasözümüzü, artık
“Cartır’a ve Bush’a işbirlikçilik yapıp, kendi paşalarına horozlanmak”
şeklinde değiştirmek lazımdı. 

İşte burada, ömrü boyunca, Wolfowitz gibi Siyonist Lobilerine
ve onların güdümündeki ABD ve AB’ye büyük bir dirayet ve cesaret-
le karşı koyan, ama bu odakların etki altına aldığı paşalar ve maşa-
larla uğraşma ahmaklığına ve ucuz kahramanlığına tenezzül buyur-
mayan ERBAKAN HOCA’yı şükranla ve pişmanlıkla anmanın ve
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prensiplerine sahip çıkmanın tam zamanıydı. Ve Hüseyin Kıvrıkoğ-
lu’nun GKB olması için en çok çalışan şahsiyet de, yine Refah-Yol
Başkanı Rahmetli Erbakan’dı. 28 Şubat sürecinden hayli zaman son-
ra bir özel sohbetinde kendilerine yöneltilen: “Malum Milli Güven-
lik Kurulu toplantısı ardından hem istifa etmeniz ve işin gidişatı belli
olduğu halde diretmemeniz daha uygun olmaz mıydı?” sorusunu Erba-
kan Hoca şöyle yanıtlamıştı: “O Takdirde, altyapısı hazırlanan D-8’le-
re resmiyet kazandırılamazdı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi milli hassasi-
yet sahibi bir Paşamız Genelkurmay başkanlığına taşınamazdı. Böyle
tarihi kararlar için bizim zamana ihtiyacımız vardı.”

2012 Ağustos’unda Ahmet Takan tarihi önemde bilgiler aktar-
mıştı:

ABD’nin New York Times Gazetesi’nin “Evcilleşen ordu” diye yo-
rumladığı ve bazılarının “tarihi tasfiye” saydığı YAŞ kararlarına daha
gerçekçi yaklaşabilmek adına, konunun gerçek uzmanlarından biri
olan Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve
bu işlerin iç yüzünü bilen emekli kurmay Albay Ümit Yalım ile konuş-
tum. Yalım’a emeklilikleri ve terfileri sordum. İlk tespit çok dikkat çe-
kici; “YAŞ Kanunu’na göre, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli
Savunma Bakanı ile birlikte her Orgeneral/Oramiral’in bir oy hakkı
var. Yani, terfi, uzatma ve emeklilik konularında oy çoğunluğu asker
üyelerde. Ancak kanunda gözükmemekle birlikte Başbakan’ın elinde
çok önemli bir koz var. O da imza yetkisi. Başbakan’ın imzalamadığı
şura kararı geçerli değil. Şura sonucunda, halen yargılaması devam
eden 40 general ve amiral emekliye sevk edildi. Demek ki YAŞ’ın asker
üyeleri Tayyip Erdoğan’a direnemedi.”

Asker üyeler direnseydi ne olurdu? diye sorunca:

“Asker üyeler 2012 YAŞ’ında direnseydi, Tayyip Erdoğan imza kozu-
nu kullanabilir, YAŞ kararlarını imzalamaz ve 1 Eylül 2012 tarihini
bekleyebilirdi. Bu durumda, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, K.K.K.
Hayri Kıvrıkoğlu, Harp Akademileri Komutanı Aslan Güner ile birlikte
rütbe ve bekleme sürelerini dolduran ve temditli olan yaklaşık 118 ge-
neral ve amiral (sivil mahkemelerde yargılaması devam edenler dahil)
otomatik olarak emekliye ayrılacaklardı. Böyle bir uygulama da
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TSK’nın komuta kademesinde önemli ölçüde zafiyete yol açardı. Demek
ki YAŞ’ın asker üyeleri bu riski göze alamadılar.” Sn. Ümit Yalım,
YAŞ’ın yargılamalar nedeniyle terfi değerlendirmesine dâhil etmediği
komutanlarla ilgili ince ve hassas bir noktanın da altını çizdi: “Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Md. 65’e göre: terfi sırasına giren-
lerden; açıkta bulunanların, tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle
beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen
hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların, terfileri ve kademe ilerle-
meleri yapılmaz. Ancak TSK Personel Kanunu’nun bu hükmü CMK 3
gereği kanunen görevli olan mahkemelerin yaptığı işlemler ile ilgili-
dir. Yoksa, CMK 7 gereği, görevli olmayan hâkim ve mahkemelerin
yaptığı işlemler hükümsüz olduğundan, terfi sırasında olan ve Bal-
yoz, Andıç, askeri casusluk vb. çeşitli davalardan yargılamaları de-
vam eden general/amiral ve albayların YAŞ terfi değerlendirmesine
dâhil edilmesi gerekirdi. Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 125’inci mad-
desine göre dava açılamayacağını zannediyorsa yanılıyor. Çünkü da-
vaya konu olacak sorun, YAŞ’ın terfi işlemleri ve kadrosuzluk nede-
niyle emekliye ayırma kararları değil, görevli ve yetkili olmayan sivil
mahkemelerde yargılanan, terfi sırasındaki tüm asker kişilerin (albay-
lar dâhil) YAŞ’ın terfi değerlendirmesine alınmaması ile ilgilidir. 

Anayasa’nın 37’nci maddesine göre, hiç kimse kanunen tabi ol-
duğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yani; ’Kanu-
ni Hâkim Güvencesi’. 9 Temmuz 2009 tarihinde AKP tarafından ge-
ce yarısı çıkartılan bir yasa ile sivil mahkemelere devredilmiş, CMK
250’de belirtilen toplam 33 suçtan, barış zamanında, asker kişileri
soruşturma ve yargılama görevi yüklenmiştir. 21 Ocak 2010 tarihin-
de, Anayasa Mahkemesi yasayı iptal ederek anılan suçlardan dolayı
asker kişileri soruşturma ve yargılama görevini tekrar ve tamamen
askeri mahkemelere vermiştir. 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’nın
145 ve 148’inci maddelerinde değişikliğe gidilmiştir, ancak aradan
23 ay geçmesine rağmen uyum yasaları hala çıkarılmış değildir.

Peki, AKP torbalar dolusu yasa çıkartırken, 3’üncü Yargı Paketi’ni
çıkartırken, Anayasa’nın 145 ve 148’inci maddelerine uyumlu yasala-
rı 23 aydır neden çıkarmıyordu? Çünkü uyum yasaları çıkarıldığı an-
da 28 Şubat dalgası birilerine de ulaşacak, E-Muhtıra yargılanacak,
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Dolmabahçe görüşmeleri deşifre olacak, kendilerinin maskesi düşe-
cek ve gerçek darbecilerin kim olduğu ortaya çıkacaktı” Bu arada son
bir not olarak şunu söylemek istiyorum. Eski Genelkurmay Başkanı
Hilmi Özkök bir gazeteciye 1 Mart tezkeresi ile ilgili bazı ayrıntılar
hakkında bilgi vermiş. Çok doğrucu olduğunu iddia eden Özkök’ün o
dönemdeki gelişmeleri, tüm gerçekleri ve özellikle kendisinin ve Dışiş-
lerindeki bazı isimlerin; nelerden dolayı ve kimleri Başbakan’a şikâyet
edip rapor ettiklerini de açıklamasını bekliyorum. Ayrıntılarla milletin
gözü boyanıp yine gerçekler saklanmasın diye...65

MOSSAD Şam’da saldırı düzenliyordu!

18 Temmuz 2012 sabahında Suriye’nin başkenti Şam’da Ulusal Gü-
venlik Kurulu binasında önceden yerleştirilmiş bir bomba patlatılıyor-
du. Olayda ölenler arasında Hıristiyan asıllı Savunma Bakanı Davud
Raşa, yardımcısı Asaf Şevket ve Genelkurmay başkan yardımcısı Hasan
Türkmani de bulunuyordu. Şam yönetiminin en önemli ilk 5 ismi ara-
sında sayılan Asaf Şevket, aynı zamanda Beşar Esad’ın kız kardeşiyle
evliydi, yani eniştesi oluyordu. Suriye Enformasyon Bakanı, saldırıyı
“düşman istihbarat servislerinin ortak operasyonu” olarak niteliyor ve
“Suriye’nin bir kader savaşı verdiğini” söylüyordu. Uzmanlar bu tip
saldırıları ancak CIA ve MOSSAD’ın yapabileceğine dikkat çekiyordu.

Her şey Büyük İsrail için yapılıyordu!

Suriye’de yaşanan son gelişmeler kaygı verici boyutlara ulaşıyor,
Türkiye Suriye sınırında bulunan yerleşim yerlerinin PKK'nın uzantı-
sı PYD'nin eline geçmesi, Türkiye Suriye sınırında yeni bir Kürt dev-
leti mi kuruluyor endişelerine neden oluyordu. Esad sonrası konuşu-
lan muhtemel senaryolar da Suriye'nin 3'e bölüneceğinin ifade edil-
mesi, olası bir Kürt devleti ihtimalini güçlendiriyordu. Ufak lokma
haline getirilen bölge devletleri en çok İsrail'in iştahını kabartıyordu.
Yaşanan süreci değerlendiren Araştırmacı Yazar Rahmetli Aytunç Al-
tındal; "Yaklaşık 1.5 sene önce Mısır'da katıldığım bir televizyon prog-
ramında bunu açıkça söyledim. Arap Baharı bir kandırmacadır, bu ol-
sa olsa Arap karnıbaharı olur dedim. Çünkü ölecek olan da Müslüman,
öldürecek olan da. Bu projenin temeli 2002 yılına kadar gidiyor.
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BOP’un altyapısını dönemin Dışişleri Bakanı Condolizze Rice hazırla-
dı. Bölge istikrarsızlaştırılmadan, İsrail'in güvenliği sağlanamaz. İsra-
il'in güvenliği ve geleceği için Müslüman ülkelerin karıştırılması lazım
geliyordu. İşte Irak'ın, Libya'nın durumu ortada, sırada Suriye var. Su-
riye üçe bölünmek isteniyor Tabi bunun ucu Türkiye'ye de gelecek.
Türkiye çok karanlık bir oyunun içine çekilmek isteniyor. Sıfır sorun
dış politikasından, bütün komşularla sıkıntılı bir noktaya taşındık.
Kürtler Akdeniz’de liman sahibi olacak. Hiç iyi bir gidişat yok. Türki-
ye biran önce kendisini toplamalı. Hükümetin dış politikası büyük bir
fiyasko ile sonuçlanmak üzere." şeklinde konuşuyordu.

Suriye sınırında PKK bayrağı dalgalanıyordu!

Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin yönetimine geçmesinin ardından
Türkiye'nin sınır hattından sorumlu 2. Ordu Komutanlığı teyakkuza
geçiriliyordu. Bölgedeki asker ve teçhizat sayısının artırılması başta
olmak üzere bir dizi önlemin hayata geçirilmesi için çalışma başlatılı-
yordu. Öte yandan dış politikada kullanılmaya başlanan Kuzey Suriye
ifadesi Türk makamlarınca rahatsızlıkla karşılanıyor ve Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu, "Kuzey Suriye" ifadesinin psikolojik bir harekât
olduğunu savunuyordu. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı bölge-
lerinde PKK bayrakları ve Öcalan posterleri asılıyordu. Ülkedeki ka-
ostan yararlanan PKK'lılar, Kürtlerin hâkimiyetinde olan bazı sınır
bölgelerinde bağımsızlık ilan ediyordu.

Barzani’nin: “Kürtlerin dağılmasına izin vermeyeceğiz” çıkışı!

Mesud Barzani’nin, "Bir daha ordu, polis ve istihbaratla halkımızın
esir alınmasına, yani Irak'ın eski günlerine geri dönmesine izin verme-
yeceğiz. Kürt ve Iraklı diğer halkların geleceğinin bölgesel ajandalara
ve şahsi hırslara kurban edilmesine göz yummayacağız. Bölgede bü-
yük değişimler yaşanıyor ve biz halkların iradesinin kazanmasını des-
teklerken, Kürtlerin birliğinin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Tüm
tarafların ulusal ve vatani çıkarları, küçük dar çıkarların üstünde ol-
malı. Irak ve bölgede yaşanan sorunlar, tarafların her şeyi birbirine
karşı kullanmaması ve siyasi malzeme yapmasından kaynaklanıyor.
Bu tarz yaklaşımlar Kürt halkının Orta Doğu'daki durumunu ve çıkar-
larını tehlikeye sokacaktır. Bu durumda tüm taraflara tarihi bir so-
rumluluk düşüyor. Ben Kürdistan'a ve Irak'a karşı olan sorumluluğu-
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mun bilincindeyim. Aynı zamanda kendimi Kürdistan vatandaşlarının
özgürlüğünün savunucusu olarak görüyorum ve bu sorumluluktan gu-
rur duyuyorum. Umut ediyorum hepimiz el ele vererek milletimizi si-
lahların gölgesinden kurtararak, huzur ve barış içinde tutarız." Sözle-
ri Birleşik Kürdistan hedefini ortaya koyuyordu.

Karayılan’ın: “Güney Kürdistan’la birleşiriz” açıklaması!

PKK’nın Kandil sorumlusu Murat Karayılan, “Eğer diyalogla çö-
züm olmazsa, kendi bağımsız demokratik çözümümüzü ortaya koya-
rız. Gerekirse Güney Kürdistan ile birleşerek, bağımsızlığımızı ilan
ederiz. Daha başka birçok yol var” diyordu. Artık Suriye konusunda
Siyonizm’in (Büyük İsrail Hedefinin ve BOP projesinin) sis perdesi
aralanıyor, Batı dünyasının gerçek yüzünü ortaya çıkarıyordu. Hü-
kümetin, Suriye konusundaki cılız ve ucuz politikası ise, Şanzo Pan-
ze'leri dörtnala koşturup, yel değirmenini fethetmek isteyen Don
Kişot'un durumunu hatırlatıyordu.

Erbakan 21 yıl öncesinden hatırlatmıştı!

“Bu savaş emperyalizm ve Siyonizm’in 1897'de Basel'de tespit
ettikleri temel planlarının 2'inci hedefini gerçekleştirmek için atılan
bir adımdır. Bilindiği gibi bu Plan'ın birinci hedefi 50 yılda gerçek-
leştirilmiş ve 1948 yılında 1400 yıllık Müslüman topraklar üzerin-
de silah kullanarak zorla huzursuzlukların temelini teşkil eden İs-
rail’i kurmuşlardır. Şimdi Basel Planı'nın 100'ncü yıldönümü gelme-
den ikinci hedefin gerçekleştirilmesine yani 'Büyük İsrail'in kurul-
masına çalışılmaktadır. Hedef Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır'ın İsra-
il'e vilayet yapılmasıdır. Bunun için bir yandan Türkiye'nin ve İsra-
il'in AT'a (AB’ye) girmeleri suretiyle tek bir devlet haline getirilme-
lerine çalışılırken diğer yandan İsrail'in bu planına mani olabilecek
ya da tehdit oluşturacak her türlü gücün ezilmesi ve İsrail civarın-
daki Müslüman ülkelerin parçalanıp, birbirleriyle, zayıf düşürülüp
öğütülmeleri ve İsrail'e kolay yutulacak yumuşak bir lokma haline
getirilmelerine çalışılmakta ve ayrıca Müslümanların uyanmalarına
mani olmak ve onların inançlarından uzaklaştırılmaları için her tür-
lü tedbire başvurulmaktadır!”66
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Yeni komşumuz PKK Krallığı mı olacaktı?

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani,
Suriyeli Kürt gençleri, Suriye'deki Kürt bölgesini korumak için eğit-
tiklerini itiraf ediyordu. Kuzey Irak yapılanmasının ardından şimdi de
Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yapılanması ihtimali söz konusuydu.
Herkeste bir şaşkınlık gözleniyordu. Bilen bilmeyen herkes Suriye'nin
Kürt bölgesindeki gelişmeleri konuşuyor ya da yorumlamaya çalışı-
yordu. Uzman olduklarını söyleyenler ise kara cahildi ve Türkiye'ye
yazık oluyordu. Suriye olayında en önde rol oynadığını zanneden Er-
doğan iktidarı gelişmelerin buralara geleceğini hesap edemiyordu.
Ankara Suriye'de iç savaşın çıkmasıyla bölgede nelerin olabileceğini
görüp önlem alamıyordu. Ankara Suriye'de iç savaşla birlikte Kürtle-
rin bağımsızlık yönünde adım atacaklarını hesaplayamıyordu. Nite-
kim böyle oldu. Hatırlayın Suriye muhalefetinin Antalya'daki ilk top-
lantısında Kürtler yeni Suriye'nin federal olmasını istiyor, bu istek
Türkiye'nin itirazı üzerine kabul edilmeyince Kürtler daha sonra ku-
rulan Suriye Ulusal Konseyi'ne katılmıyordu. Ama bölgede oynanan
büyük oyunun en önemli kuklası olan Barzani ve PKK, daha sonraki
hamleleriyle herkesi oyuna getirerek Ulusal Konsey'in başkanlığını ele
geçiriyordu. Türkiye ise 'Suriyeli Kürtler bundan etkilenerek ayakla-
nır' düşüncesiyle Kürt başkana destek veriyor ve Mesut Barzani ile bu
yönde işbirliği yapıyordu. Sanki Ankara Barzani'nin kim olduğunu,
neleri hayal ettiğini bilmiyor ve Türkiye karşıtı tüm söylemlerini
unutmuş gibi davranıyordu. Ve sonunda AKP Türkiye’si çok daha
tehlikeli bir gerçekle karşı karşıya kalıyor, Suriyeli Kürtler yani
PKK ve yandaşları bölgesel ve uluslararası güçlerin de desteğiyle ar-
tık Suriye'nin Türkiye ile olan yaklaşık 900 kilometrelik sınırının
500 kilometrelik bölümünü kontrol ediyordu. Hem de Kandil'de ol-
duğu gibi onlarca kilometrelik uzaklıktan değil, sınırın tam da sıfır
noktasından itibaren, PKK artık komşumuzdu!

Türkiye Kürdistan ile kuşatılmıştı!

Düne kadar daha çok "Batı Kürdistan" olarak adlandırılan ve Suri-
ye'nin kuzeyindeki Kürtlerin aşamalı bir şekilde bağımsızlığını ve ni-
hai aşamada "Büyük Kürdistan" ile birleşmesini esas alan projede ar-
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tık yeni bir safhaya girilmiş durumdaydı. Bir diğer ifadeyle Ankara, ar-
tık nur topu gibi yeni bir mesele ile karşı karşıyaydı. Nitekim, etnik
ve mezhepsel bazlı "ayrıştırma-çatıştırma-yönetme" prensibinden ha-
reketle bölgede uygulamaya konulan Büyük Ortadoğu Projesi'nin
(BOP) uzunca bir süre kuluçka makinesinde bekletilen "ham meyve-
lerinden" biri olarak karşımıza çıkan "Kuzey Suriye"; "Kuzey Irak"ın
ikizi olarak bölge siyasetinde-haritasında şimdiden yerini almaya baş-
lamıştı. İki kuzeyin birleşmesiyle ortaya çıkacak yeni yapının, orta-
uzun vadede bölgede Türk-Arap-Fars unsurlar arasında bir operas-
yon merkezi olarak yer alacağı ve emperyalizme diyet borcunu İran
ve Türkiye'den katılacak parçalar ile  "İkinci bir İsrail" kurulacağı
açıktı. Burada, Türkiye'nin İran sınırlarından başlamak üzere, Ak-
deniz'e kadar uzanan bir hatta Ortadoğu'ya doğrudan çıkışını; yine
İran sınırlarından yukarı, kuzeye doğru uzanan ve Kafkaslar-Kara-
deniz-Hazar havzası boyutuyla da Türk dünyası ile irtibatını kesme-
yi hedefleyen bu Siyonist planın hala farkına varamayan veya bile
bile göz yuman AKP bu vebalden kurtulamazdı. Bu arada Milletve-
kili İsa Gök CHP parti meclisi raporuna muhalefet şerhi koyup:
‘CHP iktidar ile bölünme anayasası hazırlıyor’ diyerek, ilgili ve yet-
kili kesimleri uyarmaktaydı!

TSK ABD’nin planının farkındaydı!

Yahudi stratejist ve Recep Tayyip kâşifi Morton Abramowitz’in de
itiraf ettiği gibi, Türkiye bir türlü Suriye’ye askeri müdahalenin öncülü-
ğüne yanaşmamıştı. AKP Hükümeti de, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bu
haksız saldırıya ikna etmeyi başaramamıştı. Washington, bu nedenle
TSK’yı kışkırtmak üzere Türk jetini tuzağa düşürüp, NATO yemi yap-
mıştı! ABD eğitimli polis-yazar ve Cemaat borazanı Emre Uslu’nun sal-
dırıdan hemen sonraki açıklamaları anlamlıydı: “Şam’daki saldırı
MİT’in Jet krizine karşı cevabı mı? İstihbarat parmağı vardır bu tip sal-
dırılarda. Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı’yla sürpriz görüşme yapmış-
tı. MİT en azından böyle işler ve günler için var, rolleri varsa helal ol-
sun.” Sözleriyle MOSSAD’ın yaptığı Şam suikastını, MİT’in marifeti gi-
bi gösterip Erdoğan’ı kahramanlaştırma çabasındaydı. Acaba Washing-
ton, bir Türkiye-Suriye savaşı için yeni tuzaklar mı kurgulamaktaydı?
Şükür ki Türk Silahlı Kuvvetleri, AKP Hükümeti’nin “jetin intikamı alı-
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nacak” emrine ve aklına uymamıştı. Genelkurmay Başkanı Org. Necdet
Özel’in “Suriye’ye ne yapacağımızı, yapınca görürsünüz” türünden
açıklamaları, umarız bazı çevreleri oyalayıp avutma amaçlıydı! 

ABD’nin iddiası: Genelkurmay Erdoğan’ı beceriksiz göstermeye
çalışmaktaydı!

ABD Dış İlişkiler Konseyi’nden Steven Cook, Suriye ile yaşanan
uçak krizinde, Erdoğan’ın çelişkili açıklamalar yaparak inanılırlığı-
nı yitirmesinden Genelkurmay’ı sorumlu tutmuşlardı. Zaman gaze-
tesi yazarı Hüseyin Gülerce köşe yazısında, CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Faruk Loğoğlu ise düzenlediği basın toplantısında, kaynak
göstermeden, Cook’un görüşlerini tekrarlamışlardı. ABD Dış İlişki-
ler Konseyi (CFR) Türkiye sorumlusu Steven Cook, CFR’nin site-
sinde 12 Temmuz 2012’de yayınlanan raporunda, Genelkurmay’ın
son açıklamasında “Suriye’nin düşürdüğü” ifadesi yerine “Suriye ta-
rafından düşürüldüğü iddia edilen” ifadesini kullanmasının ardın-
daki niyetin, “başbakanı beceriksiz ya da hilekâr durumuna düşür-
mek” olabileceğini yazmıştı.

Cook, yazısının devamında geçmiş olayları hatırlatıp TSK’yı “dize
getirme süreci”nde Erdoğan’ın orduyu “beceriksiz ya da hilekâr” gös-
termeye çalıştığını vurgulamıştı. Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gü-
lerce ise, Cook’un raporunun yayınlanmasından bir gün sonra, “Sahi
jetimiz neden düştü?” başlıklı yazısında Yahudi Cook’la aynı dili kul-
lanmış, Genelkurmay’ın söylem değişikliğine vurgu yapıp, orduya gü-
venerek acele açıklamalar yapan hükümeti “askeri konularla ilgili ge-
lişmelerde zikzak çizdirildiği” konusunda uyarmıştı. Çünkü henüz
Cemaat-Hükümet kapışması başlamamıştı ve TSK’yı yıpratma konu-
sunda ortak davranılmaktaydı.

CHP’li Loğoğlu ile ABD’li Cook irtibatı!

Steven Cook’un yazısını twitter’da paylaşmasından 15 saat sonra
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Cook’a “Steven, Türkiye
üzerine raporunu okudum. Mümkünse, e-mail adresine ihtiyacım var”
diye yazmıştı. Loğoğlu “Suriye’nin düşürdüğü iddia edilen uçak” ifade-
sinin kullanılmaya başlanması üzerine düşünceleri sorulunca şu yanıtı
aktarmıştı: “Birbiriyle tutarlı olmayan açıklamalar bu konuda hüküme-
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tin çok ciddi bir yanlış çizgide ve yolda olduğunu gösteriyor. Bizde as-
keri konuların askerden alınıp sivil makamlara devredilmesinin ciddi
bir yanlış olduğu herhalde bu Suriye olayı nedeniyle ortaya çıkmış bu-
lunmaktadır.” Loğoğlu’nun bu yanıtı, “Hükümet askerden aldığı bilgiler
nedeniyle yanıldı” sonucuna vardığını ve TSK’yı suçladığını çağrıştır-
mıştı. Yani CHP’li Loğoğlu ABD’li Yahudi Cook ile aynı kafadaydı.

TSK tuzağını “eskort kızlar” mı kurmaktaydı. Yoksa Cemaat mi
bunları kiralayıp kullanmaktaydı?

Türk ordusunun uçak ve radar sırları, uçaklara ait yazılımları pilot-
lara ait tüm bilgiler, mühimmat depoları, askeri üs ve araçların konum-
ları, vs. vs. Hep “eskort kızlar aracılığıyla kurulan seks tuzağı ile ele ge-
çiriliyor” iddiaları dolaşmaya başlamıştı. İzmir merkezli “askeri casus-
luk ve fuhuş” operasyonu kafa karıştırıcıydı. Sanırsınız ki Türk subay-
ları sıraya girmişler, “şu eskort kızlardan biri karşıma çıksa da askeri sır-
ları versem” diye! Beş, on değil. 10 Temmuz günü itibariyle 51’i muvaz-
zaf asker olmak üzere toplam tutuklu sayısı 85’e çıkmıştı. İzmir polisi-
nin açıkladığı şüpheli sayısı 300. Demek ki “dalgalar” daha artacaktı. 

Soruşturmayı İzmir KOM şube yürütüyordu. Açıklamalara göre
her şey 2010 yılında İzmir emniyetine gelen isimsiz-imzasız bir ihbar
e-postası ile başlıyordu. İki yıl süren araştırmadan sonra 2012 Mayıs
ayında özel yetkili savcının talimatıyla düğmeye basılıyordu. Ne za-
man? Yüksek Askeri Şura toplantısına birkaç ay kala ve özel yetkili
mahkemelerin tartışıldığı bir dönemde olması dikkat çekiyordu. İs-
tanbul özel yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla İstanbul emniye-
ti KOM şube müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmada 16 muvazzaf ve
emekli subay ile TÜBİTAK personeli tutuklandığında tarih 29 Ekim
2010’u gösteriyordu. Soruşturma İstanbul emniyetine 28 Nisan 2010
ve 4 Ağustos 2010 tarihlerinde gelen isimsiz bir e- posta ile başlamış-
tı. İhbarda “TSK içerisindeki bir fuhuş çetesinden” söz ediliyordu. So-
ruşturma daha sonra “Askeri casusluk” olarak adlandırıldı. Gölcük
Donanma Komutanlığı’na bir baskın düzenlendi. “Ele geçirilen” bel-
geler yandaş medyaya sızdırıldı. Neler yazılmadı ki? Aramalarda “dar-
beden sonra Yassıada’ya sürüleceklerin listesi” bile çıktı! Peki, bu da-
va ne oldu? Savcı Celâl Kara, esas hakkında mütalaalarını açıkladı.
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Tutuklu sanıkların tahliyesini istedi. Mütalaada ne askeri casusluk-
tan ne de fuhuştan suçlama vardı. Evet, kesinlikle bir tuzak vardı.
Bu Türk ordusunu itibarsızlaştırmayı, saygınlığını yok etmeyi
amaçlayan bir tuzaktı. Fakat bu tuzağı “eskort kızlar” değil de bir
başka “örgüt” kuruyor olmasındı!? diyenler haksız mıydı?

Casusluk operasyonları terfi alacak subayları mı hedef almıştı?

“Askeri casusluk” soruşturması kapsamındaki operasyonların
2012 Haziran ayından bu yana arttığına dikkat çeken avukat İhsan
Nuri Tezel “Tutuklanan muvazzaflardan 20’den fazlasının Askeri Şu-
ra’da rütbe alması beklendiğini” açıklamıştı.

Askeri casusluk ve itibar katliamları!

Hatırlayın 30 Haziran 2012 günü görülen askeri casusluk davasın-
da mütalaa veren savcı, “Casusluk tespit edilemedi” diyerek tahliye ta-
lebinde bulunmuşlardı. Oysa bir yıl önce casusluk ve fuhuş ithamıyla
tutuklanan emekli ve muvazzaf askerlerin tamamı bütün Türkiye’ye
ırz düşmanı ajan diye sunulmuşlardı. İşte bu davadan iki ayrıntı: Bi-
rincisi, fuhuş yapmakla itham edilen genç bir hanımın bakire olduğu-
nu mahkeme heyetine ağlayarak sağlık kurulu raporu ile ispatlamak
zorunda bırakılmasıydı. İkincisi de, sapık ve ajan diye topluma sunu-
lan mühendis albayların milli silah sanayinde milli projeler geliştiren
ünitelerde görevli olmalarıydı! Yoksa amaç basit anlatımla “çamur at
izi kalsın” mantığı ile Pentagon’un yörüngesinden çıkan Türk Silahlı
Kuvvetleri’ni soğuk savaş günlerindeki çizgisine çekmek için itibar-
sızlaştırarak ellerini kollarını bağlamak ve bu şekilde teslim almak ve
de buna paralel olarak milli itirazı ya da başkaldırıyı temsil eden siya-
si önder, akademisyen, aydın ve gazetecileri esir alıp topluma korku
salmak mıydı? Soruları giderek haklılık kazanmaktaydı.

“TSK’nın elinde kimyasal silah var mı?” diye soranlar, kimin sav-
cısıydı?

Genelkurmay Başkanı Org. Özel, iki savcıyı Erdoğan’a şikâyet edi-
yordu. Özel’in görüşmede bir savcının TSK’ya, “elinizde kimyasal si-
lah var mı?“ diye sorduğunu ilettiği belirtiliyordu. CNN Türk’ün ha-
berinde, Özel’in, Erdoğan ve Ergin ile görüşmesine dikkat çekerek, as-
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kerin Uludere ve Kazan vadisi soruşturmalarına bakan savcılardan
duyulan rahatsızlığın dile getirildiği belirtiliyordu. Kazan vadisi ope-
rasyonuna bakan savcının olayla ilgili olarak yazı ile “TSK’nın elinde
kimyasal silah var mı?” diye sorması askerin tepkisine neden oluyor-
du. Öldürülen PKK’lıların otopsilerinde kimyasal silah izine rastlanıl-
madığı halde savcının TSK’ya kimyasal silah sorusu yöneltmesi kasıt-
lı ve kafa karıştırıcı bulunuyordu.

TESEV’in yeni görevi Kıbrıs’ı karıştırmak mıydı?

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı yani kısa adı TESEV,
malum bir SOROS ve dolayısı ile CIA kuruluşu olmaktaydı. Amacı,
benzerleri gibi ABD çıkarları lehinde zemin hazırlamaktı. Başka bir
anlatımla TESEV açıktan tetikçilik ve dezenformasyon ajanlığına so-
yunmaktaydı. İşte bu TESEV güya bir araştırma yaptırmıştı: Buna gö-
re Kıbrıslı Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tepki duyuyor ve onları
topraklarında istemiyorlarmış! Keza Kıbrıslı Türkler pasaportsuz giri-
şe karşı imişler ve şımarık çocuk gibi görülmekten şikâyet ediyorlar-
mış! Bitmedi, Türk Büyükelçisi’nin, elçiliğin ötesinde davranmasına
karşı imişler ve KKTC polisinin Genelkurmay’a bağlı olmasını protes-
to ediyorlarmış! Peki, bayram değil seyran değil bu anket nereden
çıkmıştı? Bakın CIA pardon TESEV’de bu tür şeyler tesadüfen olmaz-
dı. Belli ki bir görev söz konusudur ki oraya TSK’yı yıpratmakla ilgili
olarak bazı hazırlıkların yapıldığını ortaya koymaktadır. Ve heyhat bi-
zim Kılıçdaroğlu bu TESEV’in 82 no’lu kurucusudur ve bu da “bu
vakfa girilir ama çıkılmaz” kaydı bulunmaktadır.67

Tam böyle bir süreçte Rus savaş gemileri Güney Kıbrıs’ta ne ara-
maktaydı?

Rus filosuna ait bir firkateynin Güney Kıbrıs’ın Limasol Lima-
nı’nda ikmal yaptığı; üç Rus savaş gemisinin daha Suriye ile Kıbrıs
arasında seyrettiği Kıbrıs Rum Kesimi basını tarafından açıklanıyordu.
Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayınlanan gazetelerden Alithia, “Rus Filosu-
na Bağlı Firkateyn Limasol’da... 3 Gemi Kıbrıs-Suriye Arasında Seyre-
diyor” başlığıyla yansıttığı haberinde, Türklerin İsrail’in Doğu Akde-
niz’deki faaliyetlerini yakından izlediğini, Rusların da kendilerini git-

108 MİLLİ ŞUUR ve ORDU

67 Sabahattin Önkibar



tikçe daha çok gösterdiklerini ve siyasi tansiyonun yükselmekte oldu-
ğunu yazıyordu.  

Alithia’nın haberinde şu bilgilere yer veriliyordu: “Yine aynı bilgi-
ler; 3 Rus savaş gemisinin daha Suriye ile Ada arasında seyir halinde
olduğunu söylüyor. Bu arada Karadeniz Filosuna bağlı Rus savaş ge-
misi Ege’de seyrediyor. Gemi, Suriye’ye gönderilen tamirden geçmiş
Mi-25 helikopterlerini taşıyan Alaed isimli geminin güvenliğini sağla-
mak için Doğu Akdeniz’e ve Suriye sahillerine doğru yol alıyor. Savaş
gemileri Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi çevresinde toplanmaya
devam ediyor. İsrail kaynaklarına göre Doğu Akdeniz ve İran Körfe-
zi’nde 4 Amerikan uçak gemisi ve ‘Charles De Gaulle’ isimli Fransız
uçak gemisi bulunuyor. Aynı bilgiler birkaç gün içerisinde Suriye kı-
yılarında olacak toplam Rus savaş gemisi sayısının 11 ile 15 arasında
olacağını söylüyor. Halen mevcut olanlara, halen üssünden hareket
eden ve Cebelitarık üzerinden Doğu Akdeniz yönünde seyreden Rus
Kuzey Deniz donanmasına bağlı filo da eklenecek. Bu arada en az 5
İsrail gemisi Suriye kıyıları açıklarında devriye gezmeye devam edi-
yor. Edinilen bilgiler, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi yanındaki
deniz bölgesinde aylardır 4 Türk savaş gemisi bulunduğu yolunda.
Ankara’nın yalnız Kıbrıs yakınlarında değil, Ege’deki varlığını da sü-
rekli takviye eden İsrail’in hareketlerinden endişe ediyor görünüyor.
Türk medyası, İsrail savaş gemilerinin Ege’de Milos’un kuzeyinde, Yu-
nan silahlı kuvvetleri radarlarıyla da eş güdümlü icra edeceği planlı
tatbikattan söz ediyordu”68 Yani Türkiye her yönden kuşatılıyor ve
buna rağmen TSK’nın kolu kanadı kırılmaya çalışılıyordu! Bu kap-
samda, artık Emniyetin mermiyi Makine Kimya Endüstrisi’nden değil
yurt dışından alması kararlaştırılıyordu.

MKE’yi batırma hazırlıkları yoğunlaşmıştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan mermileri, ilk kez Maki-
ne Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yerine yurt dışından almaya ka-
rar veriyordu. Bu durumun bir ilk olduğunu belirten MKE işçileri bu
yolla özelleştirmenin önünün açıldığını belirtiyordu. Atatürk fişek
fabrikasını kurarken yabancılar maliyetinin yarı fiyatına mermi ver-
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mek istemişlerdi, ama Atatürk kabul etmiyor ve bu fabrikayı kurdu-
ruyordu. Şimdi adım adım fabrika yok edilmek isteniyordu. Bir an
önce mermi ithaline son verilmesini isteyen işçiler, “Körfez Savaşı sı-
rasında yaşananlar derstir. Yabancılara güvenen, Irak savaşı sırasında
dışarıdan tek mermi bile satın alamadı. Kıbrıs savaşında biz de aynı
şeyi yaşadık. Dışa bağlı olunca savaşta eliniz kolunuz bağlanıyor.
Türkiye’nin etrafı ateş çemberi iken devletin bir savunma sanayi ku-
ruluşu olan MKEK yok edilmek isteniyor” diye konuşuyordu.

Vatan hainliğine “TEŞVİK” paketi çıkmıştı!

AKP’nin, 3. yargı paketiyle yaptığı değişiklik, “vatan hainliği” ola-
rak tanımlanabilecek suçlara indirim getiriyordu. Düzenlemeyle, tu-
tukluluk süresi inen suçlardan bazıları şöyle: “Halkı askerlikten so-
ğutma, Askerleri itaatsizliğe teşvik, Savaşta yalan haber yayma, Düş-
mandan unvan ve benzeri payelerin kabulü.” Yani böylece TSK’nın ve
Milli Savunmanın dibine dinamit konuyordu.

Evet, Türkiye çok çetin bir hayat-memat mücadelesi veriyordu
ve artık bütün milli unsurlarıyla dirilip-derlenip bu badireyi atlat-
ması gerekiyordu!
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TSK; Sorosçuları, Sabataycıları ve
Siyon Destekli STK’ları Fişleyince

ORDUNUN HEDEF HALİNE SOKULMASI

Mustafa Kemal'in Büyük Nutku'ndaki şu sözleri, bu şartlar ve da-
yatmalarla AB'ye girmemizin tam bir esaret ve zillet olduğunun açık
bir belgesidir:

"Temel ilke, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak
hayatını sürdürmesidir. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla ger-
çekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklal-
den yoksun millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak
mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemeyecektir. Yabancı bir
devletin koruyup kollayacağını kabul etmek insanlık vasıflarından
yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.
Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başına bir
yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Hâlbuki Türk'ün
haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok büyük ve yüksektir. Böyle bir millet
esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!"

İşte ordumuzun; egemenliğimizi AB'ye devretmeye ve Haçlıya
teslimiyete zemin hazırlayan gaflet, dalalet ve hatta hıyanet sahiple-
rini ayrıntılarıyla belirlemesi ve tedbirler geliştirmesi, hem anayasal
görevi, hem de Milli ve tarihi sorumluluk bilinci gereği olduğu hal-
de, bu yüzden suçlanıp hücum edilmişti. 

"Taraf Gazetesi'nin yayımladığı ve Genelkurmay tarafından ya-
lanlanmayan Mart 2006 tarihli 73 sayfalık yeni andıçta, Dz. P. Kur.



Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlanarak 'tasvip' için dönemin
Genelkurmay İkinci Başkanı Işık Koşaner'e gönderildiği belirtiliyor-
du. Hazırlanış amacı, 'Konu' başlıklı bölümde "Bu andıç; ABD ve
AB'nin kendi amaçlarına uygun olarak yönlendirdiği sivil toplum ör-
gütlerinin (STÖ) faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda
alınabilecek karşı tedbirler hakkında onay almak maksadıyla hazır-
lanmıştır" şeklinde yazıyordu. 'Gizli' ibaresiyle gönderilen ve çeşit-
li şemalarla da desteklenen andıçta, kamuoyunun yakından tanıdı-
ğı kişi ve kuruluşlar, haklarında gazete ve internet sitelerinden edi-
nilmiş bilgilere dayanılarak sınıflandırılıyordu. Andıçta, bazı gaze-
teciler, öğretim üyeleri, işadamları ve çeşitli sivil toplum örgütleri
'AB'den destek alanlar' ya da 'ABD'den destek alanlar' diye değerlen-
diriliyordu. Andıçta 'para sihirbazı' olarak da bilinen uluslararası
spekülatör George Soros'a oldukça geniş bir yer ayrılıyor ve şu tes-
pitler yapılıyordu:

"Dışarıya karşı Soros, Joan Baez ile birlikte barış konserleri düzen-
leyen, Oxford'daki genç Doğu Avrupalı gençler için burslar veren, her
türlü sosyal faaliyeti destekleyen biri olarak sanılmaktadır. Ancak ger-
çekler, onun farklı bir görünümünü ortaya koymaktadır. Soros şahsen
1989'dan sonra Doğu Avrupa'daki kaos ve şok terapi ortamından so-
rumlu karanlık bir insandır. O, kendisine Doğu Avrupa'nın birçok ye-
rinde son derece düşük fiyatlardan kaynakları satın almasını sağlayan
zayıf hükümetlere karşı son derece ağır ve anlamsız tedbirlere ve ter-
tiplere kalkışmıştır."

Tamamı 73 sayfa olan andıcın Soros'a neredeyse 25 sayfa ayırma-
sının nedeni ise Türkiye ve KKTC'deki uzantılarıdır. Bu amaçla, dö-
nemin Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül'ün Soros'la yapmış oldu-
ğu görüşmelere dikkat çekilmesi de enteresandır.

Andıçta, sivil toplum örgütleri üzerinde etkili olan bir diğer ke-
sim olarak Alman vakıfları mercek altına alınmaktadır. Bu vakıfla-
rın Türkiye'yi alttan oymaya çalıştığı da andıçta yazılıdır. Alman va-
kıflarının Türkiye'deki faaliyetleri için Necip Hablemitoğlu'nun 'Sa-
tın Alınmanın Adı 'Proje Bedeli' Olmuştur' başlıklı yazısından alıntı
yapılmıştır. 
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ABD ve AB'den para alanlar TSK tarafından tespit edilmişti!

Andıcın en ilginç bölümleri ise AB, ABD ve George Soros'tan ha-
zırladıkları çeşitli projeler sayesinde mali destek alan kişi ve kuru-
luşların listeleri ile bu listelerde adı geçenlerin birbirleriyle olan
bağlantılarını anlatan şemalardı. Buna göre, ABD, NED (National
Edowment For Democracy) adlı kuruluş, aralarında Helsinki Yurt-
taşlar Derneği, Liberal Düşünce Derneği, Anadolu Kültür Vakfı, TE-
SEV gibi kuruluşlara 31 proje için toplam 1 milyon 975 bin dolar
aktarmıştı. Andıçta yapılan hesaplamalara göre, AB'den mali destek
alan sivil örgütlerin sayısı da hayli kabarıktı. AB'den Türkiye'deki
çeşitli kurum ve kuruluşlara 335 proje için toplam 88 milyon 466
bin 397 avro aktarıldığı vurgulanmıştı. 

TSK, Sabataistler ve karanlık ilişkilerine dikkat çekmişti!

Çizilen şemalara göre, TESEV'in kurucusu Can Paker, İngiliz Kon-
solosluğu ile İngiliz Konsolosluğu Helsinki Yurttaşlar Derneği ve
Umut Vakfı ile, tüm bunlar da Boğaziçi Üniversitesi ve Fetullah Gü-
len ile ilişkiliydi. Bir başka şemada ise devreye giren Museviler ve 'Sa-
betaylar' gösterilmişti. Kim olduğu açıklanmayan Sabetaylar, doğru-
dan Osman Kavala ile bağlantı halindeydi. Bu sayede Robert Koleji,
TEMA gibi kuruluşlarla ilişki kuran Sabetaylar, Zaman yazarı Şahin
Alpay'a, Milliyet ve Zaman gazetelerinin patronlarına kadar uzanıp
gitmekteydi. Şemalarda anılan isimler arasında Nebahat Akkoç, Öz-
lem Dalkıran, Murat Belge, Eser Karakaş, Neşe Düzel, Ahmet İnsel,
Ömer Madra, Salim Uslu, Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Mehmet
Barlas, Mehmet Altan, Cengiz Aktar gibi kamuoyunun yakından tanı-
dığı çok sayıda gazeteci, yazar ve işadamı da dikkat çekmekteydi."69

Andıç da Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı ve Kemal Derviş gibi
isimlere de yer verilmişti

Andıçta hangi STK'nın hangi yabancı vakıf ya da kurum tarafından
desteklendiği belgeleniyordu. Bunların başında ise TESEV ve kurucu-
su Bülent Eczacıbaşı da bulunuyordu.

Türkiye'deki STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşlarının) kirli ilişki-
leri!
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Genelkurmay tarafından 2006 yılında hazırlanan andıçta, ABD, AB
ve Musevilerin Soros Vakfı üzerinden sivil toplum örgütlerine rejimi
değiştirmek ve ülkeyi bölmek için yardım ettiği iddia ediliyordu! 73
sayfadan oluşan raporda ünlü spekülatör Soros'un, Açık Toplum Fonu
aracılığı ile desteklediği dünyadaki ve ülkemizdeki örgütler, Gürcistan
darbesine verdiği destekler ve Kıbrıs'taki faaliyetleri de fişleniyordu.
Türkiye'de Soros'dan para alan kişi ve kurumlarda tablolarla gösterili-
yor, bu tablonun en üstünde ABD'de başkana bağlı dış politika konu-
larını koordine eden Ulusal Güvenlik Konseyi yer alıyordu. Rapora
göre mali destek buradan Soros Vakfı ve National Endowment For De-
mocracy gibi vakıflara aktarılıyor, Bu vakıflar da Türkiye'deki STK'la-
ra parayı dağıtıyordu. Raporda diğer bir tabloya göre ise Soros Vak-
fı'nın üzerinde hiyerarşik olarak Museviler bulunuyordu. Soros'un da
bir Macar Musevisi olduğu özellikle hatırlatılıyordu. 

Türkiye'de kimlere para gönderilmişti?

Tabloda bu kurumlarla ilişki içinde olan ve mali destek alan Tür-
kiye'deki kurumlar da sıralanıyordu. En başta ise TOBB, TÜSİAD;
Adalet, Dışişleri ve Eğitim bakanlıkları, TESEV, Arı hareketi, Saban-
cı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Liberal Düşünce Topluluğu, KA-
DER, KAMER, SODEV, ENKA okulları, Umut Vakfı, Robet Koleji, İs-
tanbul Kültür ve Sanat vakfı ve Cemaate yakın kuruluşları yer alı-
yordu. Askerin raporunda Amerika ve Soros'dan para alan kurumlar
ile ne kadar para aldıkları da not ediliyordu. 

CIA bağlantı merkezlerinden proje bedeli adı altında para alan
kurumlar şöyle sıralanıyordu: 

• TOSAV (Doğu Ergil) : 92 bin dolar/ 6 bin 250 paund (Türk-Kürt
sorununun çözümü için verilmiş)

• ANSAV (Gökhan Çapoğlu) : 189 bin 604 dolar (Parti örgütlen-
mesi için)

• Stratejik Araştırmalar Vakfı: 190 bin 193 dolar

• Türk Demokrasi Vakfı (Bülent Akarcalı) : 106 bin 100 dolar…

• Liberal Düşünce Topluluğu: 11 bin 500 dolar

• Türk Ekonomi ve Sosyal Etüdler Vakfına: 1 milyon 111 bin dolar.
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• Arı grubu: (IRI -Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünden pa-
ra alan kurum olarak geçiyor): 278 bin 500 dolar...

• Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün ise Yeni Forum Dergisi'ne 150
bin dolar artı 11 bin 766 dolar aktardığı yazılıyordu. Bu enstitünün
ayrıca Türkiye'deki diğer STK'lara ise 824 bin 900 dolar verdiği not
ediliyordu. Burada bir noktaya dikkat çekmemiz gerekiyordu. Bu pa-
ralar daha büyük miktardaki kaynağı belirsiz kara paraları aklama
kılıfı olarak dağıtılıyordu.

Andıca Göre STK'ların Faaliyetleri

Genelkurmay Başkanlığı'nın andıç belgesine aldığı STK'lar çok
sayıda faaliyet yürütüyordu. İşte AB'den hibe alan Genelkurmay'ın
andıç belgesinde STK'lara yönelik ithamlarından bazıları şöyle sap-
tanıyordu:

• Dinsel özgürlükler kılıfıyla dinler arası diyalog ve hoşgörü sü-
recinin başlatılması

• "Eğitim ve öğretim birliğine" son veren girişimlere destek çıkıl-
ması

• Hükümet politikalarını ve kamuoyunu önemli ölçüde yönlen-
dirme gücüne sahip siyasal partilerin, meslek odalarının, medya ku-
ruluşlarının, sendikaların, birliklerin, vakıfların, derneklerin, tari-
kat ve cemaatlerin ve de illegal örgütlerin, rejim ve devlet aleyhine
(farklı siyasal kamplarda yer alsalar da) asgari müştereklerde buluş-
turulması ve kullanılması

• Demokratik kitle örgütlerinin süratle NGO'laştırılma ve "sivil
itaatsizlik" çağrıları ile kitlelerde kamu düzeni-devlet otoritesi aley-
hine başkaldırı refleksinin oluşturulması, "Sivil denetim" stratejisi
ile devlet kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi ve hedeflenen giz-
li bilgilere doğrudan ulaşılması

• Bağlı NGO'ların baskı grubu olarak kullanılmasıyla hükümet-
lerin siyasal, toplumsal, kültürel, hukuksal ve de ekonomik politi-
kalarının doğrudan ve dolaylı etkilenmeye çalışılması, 

• Resmi ideoloji-sivil ideoloji ayrımı ile mevcut sistemden hoş-
nut olmayan, ezildiğine, sömürüldüğüne inanan kitlelerin toplum-
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sal dayanışma bağlamında yönlendirilmesi ve resmi ideolojiyi tem-
sil eden tüm kurum ve kuruluşlara, değerlere ve de resmi politika-
lara düşmanlaştırılması, 

• Yerel yönetimlerin ön plana çıkarılarak merkezi yönetimin gi-
derek zayıflatılması, "Global vatandaşlık" kavramı ile "etki ajanlığı-
nın" özdeşleştirilmesi, hedef ülkedeki etki ajanlığı potansiyelinin
geliştirilip güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Kaşağıyı görünce kaşınanların ve fişlenip deşifre edilmeye karşı
çıkanların tepkisi:

O süreçte andıçta ismi yer alan TESEV Başkanı Can Paker, raporu
ve hazırlanan şemaları ciddiyetten uzak bulduğunu söylüyordu. Paker,
"Bu raporları ciddi bir istihbarat kurumunun hazırlamış olması müm-
kün değildir. Herhalde sansasyon yaratmak isteyen birilerinin işidir. O
yüzden de bu rapordaki bilgiler üzerinden cevap vermek bana dediko-
du yapmak gibi gelmektedir" diyordu. Can Paker'e göre bu "ciddiyet-
siz istihbarat raporlarıyla" şemaları hazırlayanlar son dönemde sosyal
bilimlerdeki tartışmalardan da habersiz sanılıyordu. "Alt alta ilişkileri
yazmak istihbarat yapmak demek değildir. Kaos ve Ağ Teorileri bilse-
ler dünyadaki her şeyin bir şekilde birbiriyle ilişkide olduğunu da bile-
bilirlerdi" diyen ve daha sonra halkımızı PKK özekliğine alıştırmak-
la görevli Akil Adamlar takımına dahil edilen Peker: "Mesela kutup-
ta yaşayan bir ayıyla çölde yaşayan bir maymun arasında da ilişki var.
Ağ teorisine göre en fazla 6 tanışıklık kategorisiyle Çinli bir köylü,
ABD Başkanı ile ilişki içinde gösterilebilir. Ama bu ilişkileri ortaya dök-
mek Çinli bir köylünün ABD Başkanı üzerinde etkili olduğu anlamına
gelmez." sözleriyle konuyu çarpıtmaya çalışıyordu.

Milli Birlik ve dirliğimiz için gerekli olan bu tespitler kimleri ra-
hatsız etmişti?

Gazeteci Nadire Mater ise "TSK'nın andıç hazırlayıcıları nedense
TSK'yı andıçlamayı unutmuş" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getiriyor-
du. “Sivil Toplum Kuruluşları'nın devletin denetiminde ve bilgisinde
gerçekleşen faaliyetlerinin gizliymiş de keşfetmiş gibi bir çalışma orta-
ya konulduğunu” iddia eden Mater: "Ama bu raporun çok önemli bir
eksiği de var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika ve Birleşik Devletleri
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(ABD) ve Avrupa Birliği'nden (AB) karşılıksız hibe desteği alan kuru-
luşların başında geliyor. Nedense, biz bu ülkede yaşayanlar olarak, me-
sela, 1948'lerden 2000'lere kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'den
aldığı milyarlarca dolarlık karşılıksız hibelerin ne kadar olduğunu, ne-
relere, ne amaçla kullanıldığını bilmiyoruz. Öncelikle TSK'nın bu bilgi-
leri açıklamasını bekliyoruz."70 diyerek TSK’ya sataşıyordu.

Bugüne kadar marazlı medyanın ve mason localarının işaretiyle,
sürekli: "Hanımı başını örten, Cuma namazına giden, evine ayakka-
bıyla girmeyen, Kurban kesen, kitaplığında dini eserler görünen,
İmam Hatipten yetişen, haşema ile denizde yüzen" kimseleri yani
milletin kendisini fişletmeyi meslek edinenler, şimdi bizzat
TSK’nın: 

• Demokratik kılıflarla Sevr'i uygulamaya ve ülkemizi parçala-
maya çalışan AB'den yardım alan yamukların

• ABD'deki Siyonist sermayenin kiraladığı karanlık kuklaların

• Devletimizi ve cumhuriyetimizi dejenere edip sömürgeleştir-
meyi amaçlayan sabataycı ve İslamcı münafıkların fişlemesinden
dolayı oldukça içerlemiş ve işkillenmiş görünüyor ve tabi şaşkınlık
ve perişanlıkları sırıtıyordu. Ve hatta bazıları bu şaşkınlık ve taşkın-
lıkla cami ve kışla duvarına işemeye yelteniyordu.

Ey masonik illet!  Ey sabataist mel'anet! 

Ey, yıllardır bu ülkenin kaynaklarını tüketen ve kaymağını yiyen
ama milletimize hıyanet ve hakaretten de çekinmeyen şebeke-i şir-
ret!..  Şimdi millet ve onun asil evladı olan Mehmet, asli görevini ya-
pıyor, tehdit ve tehlike mihraklarını takip ve tespit ediyordu. Yara-
nız yoksa, niye gocunuyordunuz?. Hain değilseniz niye korkuyor-
dunuz? Ve TSK’ya yönelik Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını bu
yüzden kurguluyor ve bazı eski suç ortağınız kurmay ve komutan-
lar bahanesiyle tüm Ordumuzu töhmet altına sokuyor, Cemaatinizi
ve Hükümetinizi de taşeron olarak kullanıyordunuz.. Ama çok şü-
kür ki, sonunda devran tersine dönüyor, Hükümet ve Cemaat birbi-
rine düşüyor ve tüm şeytani tezgâhlarınız deşifre ediliyordu!
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Amaç demokrasi dalaveresi mi, yoksa ülkenin bağımsızlık ve bir-
liği miydi?

Demokrasi amaç değil, araçtır

AKP hakkında çok ciddi ve kirli iddiaların gündeme taşınması
üzerine bir demokrasi davuludur çalınıp duruyordu. “Demokrasi ya-
ra almamalıymış... Herkes demokratik sonuçlara saygı duymalıymış...
Demokrasiye yargı darbesi yapılmaktaymış... Demokrasi hepimize her
zaman lazımmış...!”

Yahu iyi de, şu demokrasi dediğiniz amaç mıydı, yoksa bir araç
mıydı? diye kimse sormuyordu. Ülkemizin bütünlük ve bağımsızlı-
ğı, milletlimizin dirlik ve bekası şu demokratik dalaverelerle tehli-
keye sokulsa bile, hala asıl göreviniz devletimizi ve ülkemizi değil
de, demokrasiyi kurtarmak mı oluyordu? PKK'yı terörist listesine
sokmayan ve BDP'ye "Federatif Kürdistan" için arka çıkan Haçlı
AB'den talimat alarak, Türkiye nereye kaydırılıyordu?

Türkiye'de perde gerisinde aynı Yahudi lobilerinin güdümünde
olduğu bilinen sözde iki karşıt cepheden:

CHP ve yandaşları laikliği; bağımsızlığımızın, milli kalkınmamı-
zın, temel insan haklarımızın ve halkımızın inanç ve arzularının üs-
tünde görüp, sürekli istismarını yapıyor; AKP ve yandaşları ise de-
mokrasiyi; milli birlik ve dirliğimizin, güvenlik ve geleceğimizin üs-
tünde görüp, aslında hiçte inanmadıkları bu kavramın arkasına sığı-
narak tahribatlarını yürütüyordu.

"Yeni anayasa ile, egemenliğimizin resmen AB'ye devredilmesi, Va-
kıflar Yasasıyla İstanbul'un Vatikan'a çevrilmesi ve Rum Patrikhanesi-
nin Ekümenleştirilmesi, BOP eşbaşkanlığı ile Türkiye'miz dahil 22 İs-
lam ülkesinin parçalanıp bölünmesi, Tüm ekonomik ve stratejik ku-
rumlarımızın pervasızca yabancılara peşkeş çekilip, ülkemizin fiilen
sömürgeleştirilmesi, Ilımlı İslam safsatası ile Dinimizin dejenere edil-
mesi, böylece manevi direnç kaynaklarımızın törpülenmesi ve laikliğin
emperyalizmin hakimiyet aracı haline getirilmesi" gibi ciddi ve geçer-
li gerekçeler yerine, AKP'ye mağduriyet bahanesiyle halkın merha-
met duygularını sömürmesine ve sahte kahramanlık rolüyle siyasi
rant devşirmesine yarayacak şekilde: "Başörtüsü meselesi, laiklik
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teranesi" gibi bahanelerle bu iktidara ve Erdoğan’a çatılması ise ma-
alesef kötü niyetlilerin işini kolaylaştırıyor, kafaları karıştırıyor ve
AKP’ye mazeret ve meşruiyet kazandırıyordu.

Hatırlayınız AKP aleyhine açılan davada Avrupa Parlamentosu
AKP'ye destek çıkıyor ve talimatlar yağdırıyordu!

"Türkiye'de siyasi sürece yargı darbesi yapılıyor. Bunu önleyin!"
tehditleri yapılıyordu. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü
Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten, 'Türkiye'de her-
kesin güvenebileceği bir yargı maalesef yok' diyor ve Erdoğan’ı des-
tekliyordu. Türkiye'deki son gelişmelere değinen Hollandalı AP
Üyesi Oomen-Ruijten, ''Ordu ve yargıdan oluşan elit tabakası bulunu-
yor. TBMM 3'te 2 çoğunlukla “üniversitelerde başörtüsünün serbest bı-
rakılmasına” karar veriyor fakat uygulanmıyordu. Ben dünyada böyle
başka bir ülke bilmiyorum. Bunun örneği yok. Yargı bağımsızlığından
yanayım. Ama Türkiye'de herkesin güvenebileceği bir yargı maalesef
yok. Bu Türkiye'nin eksiği. Bu konuda çalışma yapılması gerekiyor.''
Talimatları ve arka çıkmaları üzerine malum süreç başlatılıyordu.

''Orduya da güçlü mesajlar vermek gerekiyor. İyi işleyen modern
demokrasi istiyorlarsa kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor''
şeklinde küstahça çıkışlar yapan AP sözcüsü demokrasi kılıfıyla
devletimizi yıkmaya çalışıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Büyükanıt'ın KKTC'yi ziyaret ederek ''çözümde ilk söz hakkı
bizim'' mesajı verdiğini savunan Oomen-Ruijten, Kıbrıs sorununun
çözümünde ordunun yapıcı davranmasını istiyor. Ada'dan ''Türk as-
kerlerinin çekilmesinin çözüm müzakerelerini kolaylaştıracağını''
savunuyordu.

AB’den “Ergenekon'u devam ettirin ve derinleştirin!” talimatı geli-
yordu!

Taslak raporda, Ergenekon soruşturmasının kararlılıkla sürdü-
rülerek örgütün ''devlet organlarındaki tüm bağlantılarının ortaya
çıkarılarak örgütle ilişkisi olanların yargıya teslim edilmesi'' isteni-
yordu. Yeni sivil Anayasa hazırlığının ''insan hakları ve özgürlükle-
rin korunmasını anayasanın merkezine yerleştirme'' açısından çok
önemli bir fırsat sunduğu anlatılan raporda, yeni anayasa çalışma-
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sında sivil toplumun geniş katılımının sağlanması tavsiye ediliyor-
du. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''2008'in reform yılı olacağı''
taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı belirtilen raporda, hükü-
metin parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak reformlarda kararlı
davranmasının Türkiye'nin modern demokratik refah toplumuna
dönüşümünde hayati önem taşıdığı vurgulanıyordu. Türk Ceza Ka-
nunu'nun 301'inci maddesinin ''tekrar tekrar verilen taahhütlere''
bağlı kalınarak öncelikle değiştirilmesi istenen belgede, ifade özgür-
lüğü kapsamında yeni reformların yapılmamış olması eleştiriliyor-
du. Taslak raporda, ''Vakıflar Kanunu'nun onaylanmasını memnuni-
yetle karşılıyoruz. AB Komisyonunun metni tetkik ederek gayrimüslim
azınlıklarca mülklerin idaresi, satın alınması ve 3. kişilere satılmış
olanlar dahil geri alınmasının mümkün olup olmayacağını araştırma-
sı gerekir'' deniliyordu.

Vakıflar Kanunu'nun kabulünün ardından Türk hükümetinin bu
olumlu adımı değerlendirerek dini özgürlüklerle ilgili tüm taahhüt-
lerini yerine getirmesi istenen taslak belgede bu kapsamda tüm di-
ni topluluklara faaliyetleri için gerekli yasal statü, ruhani görevlile-
rin eğitimi, hiyerarşik seçim ve ibadet yerlerinin inşası konusunda
yasal çerçeve sunulması, Heybeliada ruhban okulunun yeniden açıl-
ması ve ''ekümenik partik'' unvanının kullanımına izin verilmesi ta-
lepleri iletiliyordu. Belgede, ''Türk hükümetine, Kürt meselesinin
kalıcı çözümü amaçlayan siyasi inisiyatifin öncelikli olarak başlatıl-
ması çağrısı yapılır'' ifadesine yer verilerek, DTP'li milletvekilleri ve
belediye başkanlarından ''demokratik Türk devleti içinde Kürt me-
selesine siyasi çözüm arayışına yapıcı şekilde dahil olmaları'' tavsi-
ye ediliyordu. Aynı Haçlı ve Siyonist çevrelerin şimdi Fetullahçılar-
la Erdoğancılar kavgasında Cemaatin tarafını tutmaları dikkatler-
den kaçmıyordu!?
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İSLAM’IN YOZLAŞTIRILMASI VE
TSK’NIN YIPRATILMASI!

Fetullah Gülen ekibiyle Milli Görüş hainlerini; önce kaynaştırıp
kucaklaştırıp iktidara taşıyan şimdi ise fazla şımarmasınlar ve kafa
tutmaya kalkışmasınlar diye kapıştırıp kavgaya tutuşturan şeytani
merkezlerin iki sinsi ve Siyonist hedefi gözleniyordu: 1- Dini yoz-
laştırıp-laytlaştırıp Batı emperyalizminin hizmetine sokmak 2- Or-
du’yu etkisiz ve yetkisiz konuma düşürüp Sevr’e engel olmaktan çı-
karmak!..

Bu iki taifenin perde arkasını ve tahribat planlarını yazıp halkı-
mızı uyardığı, saf İslam’a ve bağımsızlık ve bekamızın sigortası olan
TSK’ya sahip çıktığı için “Ergenekon’un dinci kanadı” yaftası ve if-
tirasıyla Milli Çözüm ekibi aleyhinde karalama kampanyaları başla-
tan ve bizleri tutuklatıp itibar katliamına uğratan Cemaat ve Hükü-
met yalakalarının, bizim yıllarca her iki tarafla alakalı yazdıklarımı-
zı şimdi kendilerinin birbiri aleyhinde ortaya koymaları, hem bizim
haklılığımızın hem de bunların sapkınlığının ispatı oluyordu.

Daha düne kadar Erdoğan’ı ve AKP kadrolarını: “Erbakan’ın deva-
mı ve İsrail’i yıkacak kahramanları!” diye alkışlayan, ama şimdi ABD
ve AB’deki Siyonist merkezlerin Fetullahçılara daha çok sahip çıktığı-
nı görünce, bu sefer Cemaat’i “Milli derin devletin yargı ve emniyette-
ki yapılanması!” diye övüp yaranmaya çalışan El-aziz şaşkınları da
açıkça bir “hidayet kararması” yaşıyordu.  Ve zaten hidayet de dalalet
de Allah’ın elinde bulunuyordu ve elbette her ikisini de layık ve müs-
tahak olana veriyordu! “Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah c.c.



Her şeyi (ve herkesi) en iyi bilendir” (Fetih: 26) ayeti de bu gerçeği ha-
tırlatıyordu.

Cemaat’i kısmen deşifre eden “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabı
yüzünden, paralel yapının kahrına uğrayıp cezaevini boylayan Hanefi
Avcı, Star Gazetesi’nden Elif Çakır’a verdiği röportajda: “Emniyet’in
tamamı, Yargı’nın önemli ve etkin kısmı Cemaat’in kontrolü altına
alındı. MİT’i ele geçirme girişimleri hız kazandı. Silahlı Kuvvetleri pa-
sifize ve diskalifiye etme çabaları son aşamaya dayandı!”71 itirafları,
ülkemizin hangi dış güçlerin ve işbirlikçi hainlerin tertip ve tahribat-
larıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyordu. “(Milli Görüş’ün de-
vamı olan AKP) Hükümeti ile Cemaat arasındaki kavga, boydan boya
siyasal İslam ile sivil İslam’ın çatışmasından ibarettir”72 diyen Ameri-
kancı-Fetullahçı Mümtazer Türköne, kendilerinin Protestan Müslü-
manlığın yani Batı’nın uyumlu figüranı ılımlı İslam’ın ve kapitalist
dindarlığın savunucuları, AKP ile hiçbir ilgisi bulunmayan Milli Gö-
rüş’ün ise; siyasal İslam dedikleri “Kur’an Nizamı’nın” bağlıları ol-
duklarını itiraf ediyordu!

Al Jazeera (Cezire) Türk internet sitesinde Selahattin Günday; 17
Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında Başbakan’a karşıt bir savcı,
Başbakan’a yakın bir diğer savcının “samimi sohbetlerini” kayda alıp
ona şantaj yaptığını yazıyordu. Ergenekon davasında üç yıl hâkimlik
yapan Köksal Şengün iddianameleri bile tam okumadan (yani talimat
ve tazyikat (baskı) altında) kararlar verdiklerini itiraf ediyordu. Yani
komutanlar ve aydınlar, işte böylesine adil(!) yargılamalar ve bağım-
sız(!) yargıçlarca tutuklanıp mahkûm ediliyordu!?

Sn. Recep T. Erdoğan da, Fetullah Hoca ve kiralık yazarları da, bir-
biri hakkında tamamen doğruları konuşuyordu. Ama her iki taraf ta,
doğruların sadece bir kısmını anlatıyorlar, çok daha önemli gerçekle-
ri karartıyor ve kırpıyordu. Siyonizm’in güdümündeki küresel med-
ya, daha çok Cemaat’in tarafını tutuyor ve özellikle Erdoğan’ı “komp-
lo uydurmakla, hayali kurguların ve kaygıların esiri olmakla” suçla-
yıp Fetullahçı yapıyı ve kendileriyle irtibatını saklamaya çalışıyordu.
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Ve zaten Sn. Başbakan da, Fetullah Hoca da Siyonist merkezlerle mü-
nasebetlerinin açığa çıkmasından elbette çok çekiniyordu. Şimdi bir-
birleriyle mahkemelik olacak husumet ve hakarette ileri gidenlerin,
aslında hangi karanlık odakların tuzağına kapıldıkları, resmi belge-
lerle ortaya döküleceği günleri uzak sananlar da aldanıyordu.

Cemaat Başbakanı “Yüce Divan”la korkutuyor, Erdoğan’ın ise
Fetullahçılarla ilgili ölçüsüz ve törpüsüz çıkışları ortalığı kokutu-
yordu!.

Bugün gazetesi yazarı Adem Yavuz Arslan “9 Kasım 2013’te Van’ın
Gevaş ilçesinde 65 EN 365 plakalı araçta, Jandarma karakol kontro-
lünde 157 kg. 984 gr. esrar yakalandığını, ancak aracı kullanan U.E.
adlı kişinin Kars Bölge Müdürlüğünde görevli bir MİT elemanı çıktığı-
nı” yazıyordu. Yani Başbakan Erdoğan’ın sahip çıktığı ve dokunulmaz
kıldığı mübarek MİT’in, meğer uyuşturucu ve silah kuryeliği yaptığı-
nı vurguluyordu. Bu arada Mavi Marmara maktul ve mağdurları ko-
nusunda İsrail’le 20 milyon tazminata (kan parasına) uzlaşan Erdo-
ğan, Siyonistlerle diplomatik temasları düzeltmeye çalışıyordu.

Bu ifade ve itiraflar; saflık mı, yoksa şapşallık mı sayılmalıydı?

Sn. AKP kurmaylarına, “Yahu siz bu cemaat’le 11 yıldır iç içe değil
miydiniz?” diye sorulduğunda: “Öyleydik, ama biz kandırıldık!” yanı-
tı veriliyordu.

“12 Eylül referandumundan sonra adliyeyi siz bunlara emanet et-
mediniz mi?” diye sorulduğunda: “Evet, bizimki sadece saflık (yani sa-
laklık!) yanıtı veriliyordu.

“Siz Cemaat’le el ele vererek güya askeri vesayeti geriletmediniz
mi?” diye sorulduğunda: “Öyleydi, ancak iyi niyetimizin ve gafletimi-
zin kurbanı yapıldık!” yanıtı veriliyordu!

“Daha düne kadar cemaat’e laf söyletmeyen siz değil miydiniz?” di-
ye sorulduğunda: “Maalesef bunlara aldandık ve arkamızdan bıçak-
landık!” yanıtı veriliyordu.

“Partinize cemaatçi milletvekillerini siz ön sıralara yerleştirmedi-
niz mi? Şimdi nasıl oluyor da ‘Bunlar Partimize bile sızmış’ diyebil-
mektesiniz? diye sorulduğunda: “Hiç sormayın, ferasetimiz bağlandı,
dış güçlerin tezgahına kapıldık!” yanıtı veriliyordu.
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“Cemaatçilerin; ‘Haşhaşi, yalancı Nebi, paralel devletçi, sinsi şebe-
kesi’ olduklarını anlamak için, ille de sizi yolsuzlukla itham etmeleri
mi gerekirdi? Tam on bir yıl boyunca hiç fark etmediniz mi?” diye so-
rulduğunda: “Safiyetimize ve iyi niyetimize bağışlayın, biraz geç
uyandık!” yanıtı veriliyordu!

“Kusura bakmayın, bu denli safdirik olan, bu kadar kolay kandırı-
lan, bu kadar uzun süre uyutulan sözde kurmay kadrolarla, bırakın
dünyaya nizam vermeyi, bir kasabaya bile nizam vermek imkânsızdır”
diyenler73 eksik de olsa acı bir gerçeğe parmak basıyordu.

Hükümet Cemaat kapışması, pek çok hayırlara ve halkımızın
uyanmasına da vesile olmaktaydı!

• “Bu kavga sayesinde dindarlık görünümü ile ‘dini ahlak’ın ve ger-
çek Müslümanlığın apayrı şeyler olduğu ortaya çıkıyordu!

• İkide bir başkalarına “Allah’tan korkmayı” hatırlatanların, ken-
dilerinin hiç. Allah’tan korkmadıkları anlaşılıyordu!

• Rüşvetin adının ‘bağış’, devleti soygunun ise ‘humus=beşte bir’
olarak değiştirildiği ve kimi din adamlarımızın buna fetvayla cevaz
verdiği saptanıyordu!

• “Dava için” diyerek her türlü çirkefliğin, gayri ahlaki yöntemin
mübah sayıldığına şahit olunuyordu.

• Siyasi ve ticari nitelikli yapılarda yaygınlaşan sahte dindarlığın
dürüstlükten, asaletten ve mertlikten ne kadar uzak olduğu tescilleni-
yordu!

• Din kardeşliğinin lafta kaldığı, makam ve çıkar müşterekliği
yapıldığı sırıtıyordu!

• Yolsuzlukla elde edilen paraların ‘dindar nesil’ yetiştirilmek için
toplandığı savunuluyordu! 

• Vaazlarında, sohbetlerinde Hz. Ömer’in adaletinden bahsedenle-
rin; ellerine güç ve fırsat geçtiğinde, insanlara nasıl haksız ve ahlaksız
kumpaslar kurdukları kafa karıştırıyordu!
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• Hoşgörülü, tevazulu ve olgun kişi olarak tanıtılan kimselerin
içlerinde biriktirdikleri öfkenin, kibrin ve hafifliğin çirkin yüzü de-
şifre oluyordu!

• Bazıları için, iktidarlarını ve kazanımları korumanın;  dinden ve
dini değerlerden daha önemli ve öncelikli olduğu belirginleşiyordu!

• Yavan ve yamuk dindarlarımız da; yolsuzluğa, adam kayırmaya,
iltimasa, kişisel çıkara ses çıkaramayıp kılıf uydurmaya çalışıyordu!

• Yüce Dinimizin ve istismar amaçlı hizmet girişimlerinin, dış
güçlerin ve çıkar çevrelerinin elinde nasıl tehlikeli bir silaha dönü-
şebileceği fark ediliyordu!

• Tabana ‘bir lokma, bir hırka’ öğütleyenlerin şatafat ve saltanat
düşkünlüğü herkesçe görülüyordu!

• Türkiye’nin kudretli işadamlarının(!) saygı, hürmet ve bağlılık
bildirmek için iki güç odağı arasında nasıl mekik dokudukları hayret-
le izleniyordu!

• Dini cemaatleri ve partileri hizmet hareketi olarak sananlar, as-
lında bunların uluslar arası siyasi ve iktisadi Siyonist organizasyon
olduklarını görüp hayal kırıklığına uğruyordu!

• İnsanlara faizin haram olduğunu öğütleyen hocaların kendi banka-
larını kurtarmak için nasıl yanıp tutuştuğu dikkatlerden kaçmıyordu!

• Anlı şanlı köşe yazarlarının, TV’lerde yorumculuk yapanların,
nasıl birer ‘kullanışlı aptal’ oldukları anlaşılınca, takipçileri şaşkınlığa
uğruyordu!

• Dün savunduklarını bugün, en küçük mahcubiyet belirtisi gös-
termeden inkâr eden medya maymunları ve iktidar medyunları su-
çüstü yakalanıyordu!

• AKP’ye yakın medyadaki tarafgirliğin ve karşılığında alınan yük-
sek gelirlerin gayrimeşru kaynakları ortaya dökülüyordu!

• Ülkemizde; hukukun, adaletin, demokrasinin lafta kaldığı bir
kez daha görülüyor ve geleceğimizle ilgili kuşaklar, iz’an, insaf ve vic-
dan ehlini ürkütüyordu!
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• “Yapısal reformlar, daha demokratik Türkiye, daha fazla özgür-
lük” gibi konularda 10 yıldır mesafe alınamadığı ve açıkça halkın al-
datıldığı kesinlik kazanıyordu!

• Türkiye’nin kaderini değiştirecek bu kavgada ‘Beyaz Türkler’in
ne kadar sinsi ve hain oldukları, ama bir o kadar da etkisiz ve çare-
siz kaldıkları, artık saklanamıyordu!

• Haram paranın ve rantiye piyasasının; işadamlarını daha cesur ve
daha özgür değil, daha korkak ve kaypak yaptığının görülmesi de,
olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyordu! 

• Bu korkuyla ve çıkar umuduyla bir tespihe, bir kilo ananas mey-
vesine tav olan işadamlarımızın nasıl tavlandığına tanık olunuyordu!

• Üretimden ve Milli Sanayiden uzak ekonomimizin aslında ne
kadar kırılgan zeminde seyrettiğini ve her an çökebileceği gerçeği
ile yüzleşiliyordu!

• CHP’nin oy için, yıllarca eleştirdiği Gülen Cemaati’ne neredeyse
intisap edecek politikaya yönelmesi sağ-sol safsatasının dinci-devrim-
ci sahtekarlığının iflas ettiğini kanıtlıyordu!

• Yasakçılık, özgürlükleri kısıtlama bakımından sahte dincilerin
aslında Masonik Kemalistlerden geri kalmadığı belirginleşiyordu!”

Anlamındaki tespit ve tenkitleri dolayısıyla tebrik ettiğimiz Sn.
Levent Gültekin; gerçek dindarlarla din istismarcılarını aynı göste-
ren ifadeler kullandığı için, bu soruları böyle değiştirip düzeltme-
miz gerekiyordu.74

Şimdi Erbakan’ın farkı daha iyi anlaşılmaktaydı!

Rahmetli Rauf Denktaş’ın, 1996’da Kıbrıs Barış Harekâtının kut-
lama törenlerine, Başbakan olarak teşrif eden Rahmetli Erbakan Ho-
camız için: “Kurtuluşumuzun 22. yılında, Kıbrıs’ı zulümden kurtarma
kararını veren Sn. Necmettin Erbakan’ın, şimdi başbakan olarak ara-
mızda bulunması tarihi bir mana taşımaktadır. Sn. Erbakan’ın ilk yurt-
dışı ziyaretini Kıbrıs’a yapmasının da elbette büyük önemi ve anlamı
vardır. Başbakan Erbakan’ın, 22 yıl önce 1974’te Kıbrıs barış Harekâ-
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tının yapılması kararını alması, bugünkü hürriyet ve selametimizin te-
melini atmıştır” itiraf ve iltifatları, Aziz Hocamızın kararlılık ve kah-
ramanlığının, resmi ve tarihi bir şahsiyetin ağzından tescili olduğu
gibi; bugün AB’ye katılma hevesiyle KKTC’yi rüşvet veren Sn. Recep
Erdoğan’ın bu talihsiz tavrına karşı, Fetullahçıların ve Cemaatçi ya-
pının hiç karşı çıkmaması da, bunların ayarını yansıtıyordu.

Erbakan Hoca ise o törende: “Yapılmasında payımız ve kararımız
olduğu için şükrettiğimiz, Şanlı Barış Harekâtının 22. yıldönümünde
aranızda Anavatan’ın Başbakanı olarak bulunmanın bahtiyarlığını ya-
şıyor ve Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerime içten sevgilerimi ve iyi di-
leklerimi sunuyorum. Artık adada iki ayrı devlet ve iki ayrı millet ol-
duğunu kabul edip, barış ve iyi komşuluk yaklaşımı içinde davranma-
ları, dış tahriklere kapılıp gereksiz silahlanma hevesine kapılmamala-
rı konusunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni de, duyarlı olmaya çağırı-
yorum.”75 diyerek ne büyük bir dava ve devlet adamı olduğunu ka-
nıtlıyordu. İşte şimdi gavurlar, Cemaat Hükümet ortaklığıyla, Kah-
raman Ordumuzu, 1974 Şanlı Kıbrıs Çıkarması gibi Milli ve cesa-
retli harekatları yapamaz hale sokmaya çalışırken, şükür işbirlikçi
figüranlar birbirine düşüyor ve devran tersine dönüyordu!.

Vatanımız TSK’ya emanetti, peki, TSK’yı kim koruyacaktı?

Taraf gazetesinde Emre Uslu’nun 10 Haziran 2012 tarihinde kaleme
aldığı köşe yazısının başlığı “Güneydoğuda görev yapan askerler ve
polisler savaş suçlusu olarak yargılanacak”tı. Emre Uslu, PKK-MİT
arasında, “Hakem Devlet”in koordinatörlüğünde yapılan anlaşmanın
içeriğiyle ilgili bilgiler aktarmıştı. Ardından da gazeteci-yazar Avni Öz-
gürel’in Murat Karayılan’la yaptığı röportajda dile getirilen bir noktaya
parmak basılmıştı. Bu yazıda “Hakem Devlet başkanlığında!” MİT-
PKK arasındaki sağlanan mutabakat metnine göre “Güneydoğu’da gö-
rev yapan askerlerin ve polislerin savaş suçlusu olarak yargılanacakla-
rı” konusunda AKP Hükümetinin PKK yetkililerine garanti verdikleri
açıklanmıştı. Ve ardından da Belfour Deklarasyonu’nu örnek gösterip,
şunları hatırlatmıştı: “Belfour Deklarasyonu 1917 yılında Birleşik Kral-
lık (İngiltere) Dışişleri Bakanı’nın Yahudi Cemaati liderine gönderdiği
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bir mektupta Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasından yana oldu-
ğunu belirtiyordu. Bu mektup daha sonra bir uluslararası hukuk metni
olarak kabul edildi ve İsrail’in kurulma sürecinin başlangıcı oldu.” O sü-
reçte basına sızan iddialara göre “imzalanan bu metin, ileride uluslara-
rası hukuk konusu haline gelecek ve metindeki dokuz maddenin haya-
ta geçmesi için Türkiye’ye baskı yapılacaktı. Böylece  “Güneydoğu’da
bir Kürt devletinin kurulması aşamasının bu metinle resmen başladı-
ğı da” vurgulanmış olmaktaydı. O sırada Milli Çözüm Dergisi olarak
Başbakan Tayyip Erdoğan’a bazı sorular da yöneltip, “Umarız MİT bu
bilgiyi bizleri ikna edecek şekilde yalanlar” diyerek tarihi bir uyarı
yapmıştı. “Doğrusu bu ciddi iddianın hem hükümet hem de MİT tarafın-
dan yalanlanması için günlerce bekledim. Yalanlanması için de dua et-
tim” diyen yazarın endişeleri haksız mıydı? 

TSK’daki PKK’ya ve Amerika’ya karşı Milli duyarlı ve tutarlı su-
baylar ve aynı şuur ve sorumluluktaki emniyet mensupları, uyduruk
gerekçelerle, hizaya mı sokulacaktı? Türkiye, ABD talimatı ve AKP ik-
tidarıyla hangi uçurumların kenarına kaydırılmaktaydı? Sırf bu soru-
ları gündeme taşıyıp toplumu uyardığımız için bizi haftada bir sorgu-
ya çeken ve mahkemelerde süründüren Sn. Savcılarımız, bu korkunç
iddialar karşısında niye sessiz ve tepkisiz kalmaktaydı? O dönemde
TSK’ya karşı işbirliği içinde kumpas ve komplolar hazırlayan Hükü-
met ve Cemaatin, bugün birbirlerini suçlamaları nasıl bir saçmalıktı?

O süreçte Neşe Düzel’e konuşan AKP hayranı Avni Özgürel’e gö-
re: “Türkiye Barışa hızla yaklaşıyordu!” Yani PKK resmen muhatap
alınırken,  TSK’da tahribat yapılıyordu!

“Oslo görüşmelerinin tutanakları sadece üç yerde vardır. Bir, bu gö-
rüşmeye aracılık eden İngiltere’de bulunmaktadır. Çünkü zaten görüş-
meleri İngiliz İstihbaratı organize etmiş, kayıtları onlar yapmıştır. İki,
Karayılan’da vardır. ‘Edilen her sözden haberdarım’ sözlerinden bu an-
laşılmaktadır. Üç, MİT’te vardır… PKK ile görüşmelerde Talabani dev-
rededir! Kandil, Barzani’yi “fazla Ankara yanlısı” görüyorlar. Anka-
ra’ya fazlasıyla endeksli bir Barzani Türkiye açısından avantaj ama
PKK için dezavantaj sayıp, Talabani’ye daha fazla itibar ediyorlar. Ta-
labani’nin telkinlerine daha açık ve hazır görünüyorlar… Karayılan,
Silvan olayını örnek veriyor ve PKK içinde kimi unsurların barışı pro-
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voke etmiş olabileceği ihtimalini ilk kez söylüyor. Bu çok önemli! 35
yıldır ilk kez PKK’nın bir numarası, barışa çok yaklaşılmışken,
PKK’nın barışı sabote ettiğini belirtiyor… Karayılan, ‘KCK operasyon-
ları da Oslo görüşmeleriyle birlikte başladı. KCK operasyonu başladı-
ğında biz uyanmalıydık. Barışın hançerleneceğini anlamalıydık. Ama
anlayamadık’ diyor…” sözleri ne anlama geliyordu?

O süreçte gazete sayfalarında ifşa edilen bazı acı ve açık itiraflar
şunlardı:

1. Oslo’daki AKP-PKK görüşmesinin mimarı İngiltere’dir.

2. Türkiye, bir başka ülkenin tertip ve hakemliği altında, yine ya-
bancı bir ülkede PKK ile pazarlık etmektedir.

3. Kandil Cumhuriyetine(!) ve Avni Özgürel beyefendiye göre:
“Silvan’da güvenlik güçlerimize yönelik kahpe saldırıları, “terör de-
vam etsin ve barış geciksin” isteyen TSK içindeki bazı birimlerle,
PKK’dan kopuk terörist ekiplerin ortaklaşa girişimlerdir.” Anlamı ta-
şımasına rağmen ilgili ve yetkili kurumlar o günden bu güne niye
hala susuyordu?

Avni Özgürel’in, Neşe Düzel’in “Kürt sorununun çözümünden ne-
yi kastediyorsunuz?” sorusuna:

“Birincisi, PKK’nın dağdan inmesini ve silahların bırakılmasını
kastediyorum. İkincisi, Kürtçenin okullarda eğitim müfredatına dâhil
edilmesidir ki seçmeli ders de olsa bu kısmen yapılıyor şimdi. Üç, dağ-
dakiler için kapsamlı bir af projesinin devreye sokulmasıdır. Dört,
Öcalan’la ilgili ev hapsine geçilmesidir. İşte çözüm denen, bütün bun-
ların bir takvime bağlanmasıdır. Kandil’e barış işinin yatıp yatmadığı-
nı konuşmak için gittim. Toplam dört gün kaldım, iki gün Kandil’de
yattım. Bir evde kaldım. Kandil denen yer bin kilometrekarelik bir
alan. Orada yerel halkın yaşadığı köyler var. Suriye hududundan baş-
layıp İran hududuna kadar uzanan ve derinliği 12 kilometre olan bir
coğrafya bu. Bu bin kilometrekarelik alanının tamamını PKK kontrol
ediyor. Giriş çıkışları o denetliyor. Orada edindiğim izlenim ve bilgiye
göre, beş bin civarında silahlı unsur var Kandil’de. Türkiye’de de bu
sayı üç bin kadardır. Zaten 13 askerimizin şehit düştüğü Silvan hadi-
sesinin Karayılan’da ne kadar büyük bir sarsıntı meydana getirdiğini
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gördüm. Niye sarsılmış Karayılan? “O kadar kötü bir zamana denk
geldi ki” diyor. Bir tarafta Oslo müzakereleri tamamlanmış, bir proto-
kol hazırlanmış. Bunlar “bitti bu iş, artık barış oldu” demişler. Sadece
Ankara’dan, protokole “tamam” demesini bekliyorlar. İşte tam o sıra-
da Silvan hadisesi yaşanıyor, 13 askerimiz şehit oluyor ve Türkiye’de
yer yerinden oynuyor. BDP ve PKK dâhil herkes, her şey farklı bir ye-
re savruluyor. O gün Başbakan Erdoğan, “barış süreci bitti” diyor ve
tamamen güvenlik politikalarına dönüyor. Silvan’ın, Karayılan’ın şah-
sında ne kadar sert bir etki meydana getirdiğini gördüm ben. Silvan ey-
leminin, örgütün ve kendisinin bir kararı neticesinde gerçekleşmediği-
ni söyledi Karayılan. “Yerel unsurlar yaptı, kontrol edemedim” dedi.
Yerel unsurlar dediği, örgütün o bölgedeki elemanları. (Çaktırmadan
Silvan saldırısı gibi Güneydoğudaki terör olaylarının suçu TSK’nın
sırtına yüklemeye çalışılıyor) Aslında ilginç olan şu: Üç buçuk yıl sü-
ren Oslo görüşmeleri, PKK’yı barışa kilitlemiş. Örgüt artık barışa en-
dekslemiş vaziyette.76 şeklindeki yanıtları, aynı zamanda, hangi ba-
direlere sürüklendiğimizin de kanıtlarıydı.

Böylesi sahte barış nutukları atıldığı bir süreçte, Hakkâri Dağlı-
ca yöresinde yine hain PKK saldırısı sonucu 8 şehit verdiğimiz ha-
beri ulaşmıştı. Şimdi millet olarak AKP Hükümetine ve kiralık ba-
rış havarilerine şunu sormanın tam zamanıydı: “Mademki bu saldı-
rıları, PKK içinde, ama Öcalan ve Karayılan’ın kontrolü dışında terö-
ristler yapıyor, yani mademki Öcalan ve Karayılan PKK’ya hâkim bu-
lunmuyor; o halde devlet ve hükümet bu insanları ne diye muhatap al-
makta ve sözde barış görüşmeleriyle niye millet aldatılıp oyalanmak-
ta ve devlet onurumuzu bu kadar ucuza harcamaktaydı?”

TSK’ya Tertip Tuzakları!

Hatırlayacaksınız Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in, Amerika
Birleşik Devletleri’ne 4 günlük “sürpriz” gezisi ilginç bir döneme denk
gelmişti. Sn. Özel, gezide ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ve Ge-
nelkurmay Başkanı Martin Dempsey ile görüşmüşlerdi. Pentagon,
Necdet Özel için çok özel bir gezi programı tertiplemişti. Orgeneral
Özel’e, Amerikan ordusunun teröre karşı savaş merkezi olarak bilinen

130 MİLLİ ŞUUR ve ORDU

76 Taraf / 18 06 2012



Langley’deki istihbarat üssü gezdirilmiş, belki de “Ergenekon” operas-
yonunun nasıl planladığı hakkında da bilgi verilmişti! Orgeneral Sn.
Özel’e, Key West’te Usame Bin Ladin’i öldüren komandoların komuta
merkezi de gösterilmiş. Washington’da savunma sektöründe etkin,
Türk Amerikan Konseyi (ATC) üyeleri ile kapalı bir öğlen yemeği ver-
mişti. Özel, basındaki haberlere bakılacak olursa, ziyaretin gizli kal-
masını istemişti. Pentagon’a göre, ele alınacak konulardan çok, bu ge-
zinin Türkiye ve Amerika arasında askerden askere ilişkiye dönüşün
sembolü olması önemliydi. Pentagon ayrıca, Org. Özel’den önce Was-
hington’a Genelkurmay Başkanı sıfatıyla en son 3 yıl önce Orgeneral
İlker Başbuğ’un geldiğine, ama Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in
gelmediğine(!) dikkat çekmişti. Demek bunların da Pentagon açısın-
dan sembolik önemleri vardı. Şimdi biri tutuklu, diğeri istifa ederek
ayrılmıştı. Bir hoş bilgi daha; gezinin akşamında Sn. Özel, ABD GKB.
Dempsey ve eşi Deanie Dempsey’nin evine konuk olmuş, yemekte
ağırlanmıştı. Acaba bunun da özel bir anlamı var mıydı? Yoksa Sn. Ge-
nelkurmay Başkanımızı “kendi adamları” gösterme çabası mıydı?

Amerika’nın aygırlığı!

Gezinin en sevimsiz yanı ise, Wall Street Journal gazetesinin, Sn.
Özel’in gezisinin ardından, “34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ha-
va bombardımanı öncesinde, ABD’nin İnsansız Hava Aracı’ndan gö-
rüntü alındığını” yazmasaydı. Bunun Sn. Özel’i zor duruma düşürdü-
ğü açıktı. Hatırlayacaksınız, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komis-
yonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’na sunulan Milli
Savunma Bakanlığı raporunda istihbaratın “milli kaynaklardan alındı-
ğı” vurgulanmıştı. Ayrıca, Türk Genelkurmayı’nın sır gibi sakladığı
Necdet Özel’in gezisini ABD’liler, önemli ipuçları ve fotoğraflarıyla
medyaya sızdırmıştı. Kürt kaçakçıların öldürülmesindeki sırrın mü-
nasebetsiz bir zamanda açıklanmasını da bundan bağımsız düşüne-
memek lazımdı. Özeti şudur, ABD misafirinin önce sırtını sıvazla-
mış, giderken de arkasından kuvvetli bir tekme atmıştı.  (ve ABD gâ-
vuru bu stratejik dostluğu hep yapmıştı…) Bir hatırlatma daha; Sn.
Özel’den önce Nisan ayı sonunda kalabalık bir BDP heyeti de
ABD’ye çağrılmış, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon ve
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Kürdistan Özerk Yönetimi ABD Temsilcisi Kubat Talabani ile görüş-
meler yapıp, talimat almışlardı.

TSK’ya Kürdistan dayatması mı?

Bu iki gezi, ilgili çevrelerde ABD’nin Türkiye’yi, Irak’ta Kürtler’le
birlikte federasyona zorladığı yönünde yorumlanmıştı. Türkiye Kür-
distan’ı zaten tanıyordu, şimdi tanımanın yanına koruma görevini de
yüklüyor, bunun karşılığında Türkiye’ye PKK’yı teklif ediyorlardı. Son
aylarda sıklaşan KCK operasyonları da bir anlamda bu planın bir par-
çasıydı. “Barzani’nin merkezinde olduğu PKK’sız bir Kürdistan”: planı
uygulanmaktaydı. Bu tablo, hükümetin etkili ortağı (ve ara sıra danı-
şıklı dalaştığı) cemaatin de arzularıydı. Üstelik PKK, muhtemel Suriye
operasyonu önünde de bir engel sayılmaktaydı. Necdet Özel’in sürpriz
ABD ziyareti ve orada yapılan şaşalı karşılama da bu yoruma haklılık
kazandırmaktaydı. Bir dönem Eğitim Doktrin Komutanlığı’nda komu-
tan yardımcısı olarak görev yapan Necdet Özel’in o dönemde söyledi-
ği iddia edilen “ABD olmadan PKK sorunu çözülemez” sözleri, belki de
bu gezinin gerçek şifrelerini açığa vurmaktaydı. “Peki, ne karşılığında”
sorusunun yanıtı ise, henüz alınmamıştı. Ne var ki Türkiye’nin Suri-
ye’ye yönelik şahin politikası ABD’den fiili destek bulamamıştı. Hatta
bu konuyla ilgili istekleri yüzünden belki de azarlanmıştı. (Çünkü bu
fedakârlık ve kahramanlığı tek başına yapmalı, ABD’ye yük olmamalıy-
dı!) Son çare, Araplardan oluşan bir birlik oluşturulması ve bu birliğe
Türkiye’nin asker katkısı yapmasıydı. Bu da ciddi finansman sorunu
ortaya çıkaracaktı. AKP’nin kafasındaki tek çözüm bu operasyonun fa-
turasını Katar şeyhine karşılatmaktı. AKP yetkililerinin son zamanlar-
daki Katar trafiğine bakınca bu anlaşılmaktaydı. “Bölgesel güç olma”
hayalinin tek emaresi de işte bu olmaktaydı.

TSK’da yenileşme çabaları ve aklımıza gelen çapanoğulları!?

Bu arada TSK’da demokratik gelişmeler yaşanmaktaydı. Birincisi,
TSK tarihinde ilk kez, Genelkurmay Başkanının sivil danışmanları
olacaktı. İkincisi, ordu evlerinin özelleştirilmesi tartışılmaktaydı. Ha-
berlere bakılırsa artık tesettürlüler ve takkeliler de ordu evlerine alı-
nacaktı. Fakat bu gelişmeler bazılarına göre TSK bünyesinde ciddi so-
runlara yol açmıştı. Haberlere göre, bazı orduevlerinde generaller bir-
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birlerine selam vermez olmuşlardı. Subaylar üçe bölünmüş durum-
daydı: 1- ‘Atlantikçiler’, 2- ‘ABD ve Batı karşıtı Avrasyacılar’ 3- ‘İdare-
i maslahatçılar’... Acaba Necdet Özel hangisine yakındı? soruları iyi
niyetten uzaktı ve kışkırtma-karıştırma hesaplıydı. 

Bu kasıtlı kafalar, “TSK’nın tamamen ABD güdümüne girmesin-
den ziyade, Müslümanlara yüz vermesinden, sakallı ve türbanlı in-
sanlarımızın orduevlerine kabul edilmesinden rahatsızmış” tavrıy-
la, doğru saptamalarını yanlış yorumlarla boşa çıkarmaktaydı. Oysa
şimdilik alt yapısı hazırlanan ve kamuoyu oluşturulan “VİCDANİ
RET” yasası ve Meclisten geçen yeni “Askerlik Kanunları” ile
TSK’nın kökünü kurutacak girişimler yaşanırken, hala türban ve
Kur’an tehlikesini(!) öne çıkarmak, AKP’nin işini kolaylaştırmaktan
başka anlam taşımazdı.

5. Madde tezgâhı:

O sırada Sn. Başbakan Suriye konusunda: “Sınırda bir daha ça-
tışma olursa Türkiye sessiz kalmaz müdahale ederiz, arkadan da
NATO gelir 5. maddesini işletiriz” demekteydi. Oysa 5. madde ka-
rarı otomatik işlemez. NATO tarihinde bir tek kere işlemişti, o da
11 Eylül 2001’deki ikiz kulelere saldırı yüzündendi. 5. madde kara-
rını almak için bütün ülkelerin bu saldırıyı kendilerine yapılmış
sayması ve oybirliği ile karar almaları gerekirdi. Böyle bir sınır ça-
tışmasının işi doğrudan doğruya 5. maddeye götürmesi uygun değil-
di ve Sn. Erdoğan’ın bir gafletiydi. Hâlbuki o süreçte, bir taraftan da
Ürdün’de NATO tatbikatı yürütülmekteydi ve Ürdün’de NATO tat-
bikatı yapılmasının altında NATO’nun bir şekilde bu bölgeye doğru
bazı düşüncelerinin olduğunu göstermekteydi ve daha tehlikelisi
TSK’da NATO’nun emellerine alet edilmek istenmekteydi.

Hani Malatya-Kürecik Kalkanı Rusya’ya Karşı konuşlanmıştı?

2012 Haziran başlarında Oltu ve Gümüşhane civarında görülen
ve önceleri UFO zannedilen parlak cismin, sonunda RUS FÜZESİ
olduğu anlaşılmış ve Rus askeri yetkililer de bunu doğrulamıştı. Ka-
zakistan’daki askeri tatbikatta bir füze yolunu sapıtmıştı. Peki, söz-
de “Rusya’dan gelecek tehdit ve tehlikelere karşı erken uyarı” görevi
yapacağı söylenen Malatya-Kürecik radar üssü niye bu füzenin far-
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kına varamamıştı? Gerçekten işe yaramaz bakar kör bir “füze kalka-
nı” mıydı? Yoksa zaten Rusya’ya karşı değil, İran’a karşı, İsrail’i ko-
ruma amaçlı ve asıl Türkiye’deki askeri gelişmelere duyarlı(!) bir
“teknolojik casusluk radarı” mıydı?

Acaba bütün bu gelişmelerin “İsrail’in su sıkıntısı ve Fırat iştahı”
ile bir alakası var mıydı?

“İsrail'in bölgedeki stratejik istikrarı; hiç şüphesiz İran ve Türkiye
gibi diğer bölge ülkelerinin silah gücü bakımından zayıflatılması ve İs-
rail’in güvenliğini zaafa uğratabilecek muhtemel ülkelere karşı ise sert
ve caydırıcı tedbirlerin alınması için, ABD nezdinde büyük lobi faali-
yetlerini sürdürmek” şeklindedir. Bugün her halükârda, tüm istekleri
ABD tarafından koşulsuz yerine getirilen Siyonist İsrail, artık bunun-
la yetinmeyip yavaş yavaş kabuğundan çıkarak ve Arap ülkeleri dışın-
da bir dizi anlaşmalar yaparak bölgede askeri güç olma yanında, eko-
nomik bir güç olmak için de büyük bir çaba içerisindedir. Güney Kıb-
rıs Rum Kesimi ile yapılan petrol ve doğal gaz anlaşmasından sonra,
Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiip'in İsrail'e yaptığı ilk dış gezi-
den sonra, Bentiu, Jonglei, Warab ve Lakes'te bulunan büyük petrol
rezervlerinin İsrail ile birlikte işletilmesi konusunda yapılan anlaşma-
lar, İsrail'in yeni stratejik hamleleri olarak gösterilebilir.

İsrail'in can damarı olan su konusunda da yıllarca bir ütopya gibi
görülen "Nil ve Fırat" konusu da artık yavaş yavaş hayata geçirilmek-
tedir. Mavi ve Beyaz Nil'in iki kolunu da sınırında barındıran yeni ül-
ke konumundaki Güney Sudan, İsrail'in su sorununa çözüm getirebi-
lecek önemli bir ülke görülmektedir. İsrail, Taberiye gölünden su el-
de etmek için metreküp başına 2-3 kilovat saat enerji harcarken,
Nil'den alacağı olası su için harcayacağı enerji ise ancak 0,5 kilovat sa-
at şeklindedir. İsrail'de şu anda kullanılan tatlı su rezervlerinin büyük
bölümü Batı Şeria bölgesindedir. İsrail, bu kaynak suların da %80’lik
bölümünü tüketmekte, Filistinliler ise yaşadıkları bölgede çıkan bu
tatlı suyun ancak %20’sini kullanabilmektedir. Burada su konusunda
yaşanan adaletsiz paylaşım da Filistin çözümünü engelleyen ve gecik-
tiren sorunların başında gelmektedir. İsrailler günde kişi başına 300
litre su tüketirken, Filistinliler ancak 70 litre su tüketebilmektedir. Ay-

134 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



rıca tüketilen suyun maliyeti konusundaki dengesizlikler de Filistinli-
lere fatura edilmektedir. Yıllık su tüketimi 2,2 milyar metreküp olan İs-
rail, bunun dörtte birini tuzlu, atık ve acı suların arıtılmasından üret-
mektedir. Bu nedenle, yıllarca Güney Sudan’ı destekleyen İsrail, bu
devletin kurulmasıyla birlikte “Mavi ve Beyaz Nil” projesini hayata
geçirme konusunda önemli avantajlar elde etmiştir. “Bundan sonra, sı-
ra Fırat Nehri’ne mi geliyor?” diye insan ister istemez düşünmektedir.
Bunun için Güneydoğu’da yaşanan olaylar zinciri bu şüphelere yön ve-
recek önemli birer yol haritası niteliğindedir. Hatırlanacağı üzere,
1994’te Sudan Devlet başkanı El Beşir, İsrail’in gözünü Güney Su-
dan’daki kaynaklara ve Nil Nehri’ne diktiğini ifade ettiği zaman, hiç
kimse bunları önemsememişti. Ama şimdi görüyoruz ki, El Beşir’in
tüm söyledikleri birer birer gerçekleşmektedir, bizden söylemesi.”77

Evet, İsrail’in “Arz-ı Mevud” hayaline kavuşması ve Fırat sularına
ulaşması için “Askeri iyice zayıflatılmış ve hükümeti içten kuşatılmış”
bir Türkiye lazımdı!...

Geçen seçimlerde ABD Başkan adayı Romney’in: “Ben İsrail’e da-
ha iyi uşak olurum” mesajı!

ABD’de yapılan son başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Par-
ti’nin adayı olan Mitt Romney, Evanjelik bir kuruluşun toplantısın-
da video konferans yoluyla hitap ederek, Obama’nın İsrail Başbaka-
nı Binyamin Netanyahu’ya karşı “saygısızca” davrandığı vurgula-
mıştı. Romney, başkan seçildiği takdirde, İsrail ile aralarında su sız-
mayacağını ve tüm dünyaya “kol kola kenetlenmiş” olduklarını is-
patlayacağını söyleyerek ABD Başkanlarının aslında Yahudi Lobile-
rinin ve İsrail’in uşakları olduklarını açığa vurmuşlardı.
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KUTSALINA VE KIŞLA DUVARINA
PİSLEYENLERİN AKİBETİ: 

KIBRIS VE KIRIM HEZİMETİ!

Başbuğ TSK’ya kurulan kumpası tek tek anlatıyor, ama nedense
Cemaatin arkasındaki ABD’yi atlıyordu!?

İlker Başbuğ, Silivri Cezaevi'nde Sabah gazetesine konuşarak: Giz-
li tanıklarla, özel ayarlanmış yargıçlarla ve sahte kanıtlarla orduya
kumpas kuruldu. “Orduyu tasfiye etmek ve etkisiz hale getirmek
amaçlanıyordu. Bizi bu noktaya, TSK'ya karşı nefret ve intikam duy-
guları içinde olanlar getirdi” diyordu. Hükümeti devirmeye tam teşeb-
büs suçundan müebbet hapisle cezalandırılan emekli Orgeneral İlker
Başbuğ, 26 aydır Silivri Cezaevi'nde yatıyordu ve sonunda serbest bı-
rakılıyordu. Başbuğ, "Kozmik Oda'ya giriş izni vermeseydim, beni
Arınç'a suikast azmettiricisi bile yapabilirlerdi." açıklamasında bulu-
nuyordu. Bu aynı zamanda kendisinin dirayet ve metanet ayarını da
yansıtıyordu. Başbakan Erdoğan ile danışmanı Yalçın Akdoğan'ın "Or-
duya kumpas kuruldu" iddialarını değerlendiren Başbuğ, "Evet, gizli
tanıklarla, ayarlanmış hâkim ve savcılarla ve sahte kanıtlarla bize
kumpas kuruldu" diyerek Mehmet Barlas ve Şaban Arslan'a çarpıcı
açıklamalar yapıyordu.

Baykal kasetini hazırlayan kişi Fetullahcı çıkıyordu!

Manisa eski milletvekili Tevfik Diker, CHP'nin eski lideri Deniz
Baykal'ın istifasına neden olan mahrem kasetle ilgili ciddi iddialar or-
taya atıyordu. Diker'e göre kaset işini Cemaat tertipliyordu. A Haber'e



konuşan Tevfik Diker, Deniz Baykal ile ilgili kasetin Fetullah Gülen ce-
maati tarafından hazırlanıp internete verildiğini söylüyordu. Diker,
"Baykal'ın gitmesi projesini Sarıgül ile kongrede denediler başaramadı-
lar ama kasetle denediler başardılar. Olay Amerika'da okyanus ötesinde
planlanmış Türkiye'de tatbik edilmiştir" iddiasında bulunuyordu. 

Paralelleri nasıl bir son bekliyordu?

Başbakan yalakalarına göre Paralel yapı için artık geriye sayım baş-
lamış bulunuyordu. “Ellerinde montajladıkları, uydurdukları tüm şan-
taj kasetlerini piyasaya sürecekleri ama devletin de onların bütün pis-
liklerini tek tek ortaya dökeceği ve sonrasında da her hukuk devletin-
de olması gerektiği gibi buldozerin altında ezilecekleri” yazılıyordu.78

Gülen’e kefil olan ABD’li Baronların tamamının Siyonist Yahudi
olması dikkat çekiyordu!

19 sayfalık referans mektupta; CIA eski yetkilisi Graham Fuller,
CIA eski görevlisi George Fidas ile ABD’nin eski Ankara Büyükelçi-
si (ABD Haberalma Araştırma Dairesi eski direktörü) Morton Abra-
mowitz gibi isimler yer alıyordu.

21 Kasım 2006’ta, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi‘ne Yeşil
Kart için SRC-07-035-53075 numaralı dosya ile başvuran Gülen'in
sunduğu referans listesindeki isimleri bazı gazeteciler köşesinde yazı-
yordu. Gülen'in isteğinin nüfuzlu isimlerin referansıyla 21 Mayıs
2008'de kabul edildiğini açıklayanlar "Dinci akademisyenler ile CIA
görevlileri ne tür beklentiyle F.Gülen’e kefil oldu?" diye soruyordu.

İşte o isimler

- John L. Esposito, Georgetown Üniversitesi’nde İslami çalışmalar
profesörüydü. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştı; Pakistan gibi kimi
Asya hükümetlerinde danışman olarak görev yaptı. ABD’de çeşitli İs-
lam dernekleri kurdu; yönetti. Gülen hakkında kitap yazdı.

- Lawrence Geraty, annesi ve babası Protestan misyonerdi. Yahudi
-Protestan inancı karışımı Adventistler‘in San Pasqual Akademisi’ni ve
İbrani Üniversitesi’ni bitirdi. Suriye ve Filistin arkeolojisi üzerine ça-
lıştı. La Sierra Üniversitesi öğretim üyesiydi.
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- Bernadette Andrea, Texas Üniversitesi’nde kadın hakları, İslam
ve Osmanlı tarihi konusunda uzmandı.

- Paul Parker, İsa’nın Birleşik Kilisesi’ne bağlı kurulan Elmhurst
College başkanı profesördü. İsrail ve Filistin‘de yaptığı dini çeşitlilik
araştırmalarıyla tanındı.

- John Obert Vall, İslam tarihi profesörüydü. Kahire, Beyrut ve Su-
dan’da yaşadı. 1991’de Mısır Cumhurbaşkanlığı Madalyası aldı.

- Floyd M. Schoenhals, Evanjelik Lutheran Kilisesi Piskoposu idi.

- John Borelli, Georgetown Üniversitesi’nde Dinlerarası Girişimler
Kürsüsü başkanıydı. İngiliz Protestan Anglikan kilisesi üzerine çalış-
tı. Evanjelik toplantılarının vazgeçilmez konuşmacılarından biriydi.
Washington’da 2006’da “Barış için Uluslararası Namaz” toplantısı or-
ganize etti.

- James E. Bowley, Millsaps College’nde İbrani araştırmalar uzmanı
ilahiyat profesörüydü. Yahudi edebiyatı üzerine araştırmalar yayınladı.

- Jill Carroll, Rice Üniversitesi’ndeki “Dini Hoşgörü Merkezi” baş-
kanıydı. Bu üniversitede 5 Kasım 2006’ta Fetullah Gülen sempozyu-
mu düzenledi. Ted Dotts’in seminer başlığı ilginçti: “Metodist Hıristi-
yanlığı, Gülen Sufizmi.” Gülen hakkında kitap yazdı.

- Sherly Santos-Hatchett, Texas Tech Üniversitesi’nde profesör de-
kandı. ABD Dışişleri Bakanlığı‘nda tercüman olarak görev yaptı.

- David B. Capes, Houston’daki protestan Baptist Üniversitesi’nde
görevliydi. “İsa’nın Ayak Sesleri” gibi kitabı olan Capes,1990’lardan
beri dinler arası diyalog çalışmaları yürütüyor.

- Terry Mathis, California Üniversitesi Riverside kampüsü papa-
zıydı.

- Dale F. Eickelman, Dartmouth College’inde antropoloji profesö-
rüydü. Uzun yıllar Kuveyt’te bulundu; Asya ve Ortadoğu araştırmala-
rı programı yürüttü.

- Loye Ashton, Birleşik İsa Kilisesi misyonerleri tarafından kuru-
lan Tougaloo College doçentiydi. Aynı zamanda papazdı. Türkiye’ye
sık sık geldi; dinler arası diyalog hakkında kitap yazdı.
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- Thomas Michel, F.Gülen’in Vatikan’da Papa II. John Paul‘u ziya-
reti arasında hazır bulunan ABD’li pederdi. Endonezya’da cizvit “İsa-
’nın Derneği” üyesiydi. Mısır ve Lübnan’da bulundu.

- James Kenneth Echols, Chicago’daki Protestan Lutheran ilahiyat
okulunun başkanıydı. ABD’de dinler arası diyalog seminerleri yaptı.

- Donald Senior, İsrail’de uzun yıllar dini araştırmalar yaptı. Yahu-
di ve Müslüman toplulukları arasındaki dinler arası diyalog toplantı-
ları düzenledi.

Kırkıncı Hocadan Gülen’e uyarı geliyordu!

Fetullah Gülen'in saygı gösterdiği ve Said Nursi'nin talebesi Mehmet
Kırkıncı hoca yaşanan süreci değerlendirip İnternet sitesinden açıkla-
ma yapıyor ve "Dinimizde devlete karşı ayaklanmak ve fitne çıkarmak
yasaktır. Kendi menfaatlerini vatanın ve milletin menfaatine tercih eden
bir kimsenin vatan ve milletine ihanet etmiş olur" diye uyarıyordu.
"Müspet hareket" çağrısında bulunarak, süreçte 'dış mihrak' etkisine
vurgu yapan Kırkıncı, bazı kesimlerle devletin karşı karşıya getirildiği-
ni belirtiliyordu. Said Nursi Bediüzzaman'ın devletle asla fiili mücade-
leye girmediğini vurgulayan Kırkıncı, "Said Nursi Nur talebelerine ver-
diği son derste 'bizim vazifemiz müspet harekettir. Menfi hareket değil-
dir' demiştir. Kendi menfaatlerini vatanın ve milletin menfaatine tercih
eden bir kimse, vatan ve milletine ihanet etmiş olur" diyordu.

Prof. Hayrettin Karaman ise, hala Recep Erdoğan’ın soygunlarına
fetvalar uyduruyordu!

Baykal'ın ve MHP'lilerin kasetleri için 2011 yılının mayıs ayında
yazdığı bir yazıda "gizlenen kusur ve günah kamuyu ilgilendiriyor ve
bilinmemesi kamuya zarar veriyorsa devreye zaruret girer ve zaruri
olarak tespit ve gerektiği kadar teşhir edilir." Diyen Hayrettin Kara-
man'a şimdi Recep Beyle ilgili kaset ve tapelerin gizlenmesi gerektiği-
ni savunuyordu!

Nazlı Ilıcak gibi sabataycılar ise hararetle Gülen’e sahip çıkıyor-
du! 

AKP-Cemaat savaşının 'cemaat' kanadında yer alan Nazlı Ilı-
cak'ın yazıları akıllara 3 yıl önce 28 Ağustos 2011 Sabah gazetesin-
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de Recep Erdoğan’a övgüler dizdiği günleri hatırlatıyordu. Bugün-
lerde Erdoğan'ın ses kasetlerinin montaj olmadığını ısrarla dile getiren
Ilıcak’ın bu dönekleşmesi bazı safdirikleri şaşırtıyordu.

Gülen Çiller’e de gizli istihbarat aktarıyordu!?

Bugün gazetesi yazarı Tarık Toros'un Fetullah Gülen'in bazı
odaklardan istihbarat aldığını söylemesi tepkilere yol açıyordu. Ye-
ni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Gülen'in 1995 yılında Ga-
zi olaylarının 1,5 ay öncesinde Çiller'e istihbarat verdiğini hatırlatı-
yor ve Gülen'in kendi sözlerini aktarıyor ve Başbakana yönelik Ün-
lü bedduadan sonra Fetullah Hocanın susturulduğunu söylüyordu.
Oysa daha 3-5 ay öncesine kadar Fetullah Gülen Erdoğan’a övgüler
yağdırıyordu. Oysa daha Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle 12
saat hastanede müşahede altında kalan Fetullah Gülen ara verdiği
sohbetlerine yeniden başlıyor, Erdoğan’ın tamamladığı Marmaray’dan
da övgüyle bahsediyordu.79

Bugünlerde Recep Beye Savaş açan Mümtaz’er Türköne daha ön-
ce “Devleti özgürlüğe” kavuşturduğu için Erdoğan’ı alkışlıyordu!

“Kimsenin silah dayayıp devleti sevdirmeye kalktığı yok. “Sevmek ve
terk etmek” gibi hamaset yüklü ikilemlerin yerini, Allah’a şükür barış sü-
reci aldı. Devlet değişti ve dönüştü; arkasındaki rıza çoğaldı.” diyordu.80

Hatırlayınız, Sn. Devlet Bahçeli, hem de Recep Beyinki gibi haka-
retli değil, hürmetli bir lisanla Fetullah Güleni uyarıyor ve bu durum
12 Mayıs 2011’de Sn. Erdoğan’a soruluyordu ve Sn. Başbakan bakınız
ne yanıt veriyordu: “Bahçelinin Hocaefendiye sözleri ihanet derecesin-
dedir… Çok ayıp ve çirkin, kınıyorum. Hocaefendinin bulunduğu, ma-
kam böyle şeylere müsaade etmez..!” diye bilgelik taslıyordu. Ama dö-
neklik fıtratı haline geldiğinden, işte bugünde böyle davranıyordu.
Gerçi her ikisi de, böyle tavırları fazlasıyla hak ediyordu.

Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydında bu
kez Danıştay seçimleri konuşuluyor ve E. Adalet Bakanı Sadullah
Ergin’i yönlendiriyordu!
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Başbakan Erdoğan'ın yeni sızdırılan ses kaydında dönemin Ada-
let Bakanı Sadullah Ergin ile görüşüyor ve Danıştay seçimlerine yön
vermesi isteniyordu. Başbakan Erdoğan'ın son yayınlanan ses kaydı-
nı kabul etmesinin ardından internete yeni bir ses kaydı daha sızdırı-
lıyordu. Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, te-
lefonun ucundaki diğer isim ise dönemin Adalet Bakanı Sadullah Er-
gin oluyordu. Acaba Sn. Başbakan neye güvenerek yargı ve ihalelere
müdahalesini kabul ediyordu? 30 Mart ve sonrası ne olacağına nasıl
bu kadar güveniyordu? 3 ve 4 Mart günleri internete düşen iki bant
kaydının gerçekliğini kabul etmenin de ötesine geçerek, müdahalesi-
nin ‘tabii’, yani doğal olduğunu nasıl söyleyebiliyordu?

Şimdi Recep Başbakan'a sormak gerekiyordu: Mahkemenin bera-
at kararını bozdurma talimatı vermek, ihale iptal ettirmek, “Alo Fa-
tih” hattından haber attırıp program sansürletmek ve yandaş med-
ya için para havuzuna bağış biriktirmek için devreye girerken "pa-
ralel" yapıyı bile hesaba katmıyordu? Mahkeme kararına karşı Ada-
let Bakanı’nızı devreye sokarak ‘yargı bağımsızlığı’nı hiçe sayarken,
resmen ve alenen anayasal bir suç işledin ve bir gün hesap verece-
ğini hiç düşünmüyor muydu? Fetullah Gülen cemaatinin Yahudi lo-
bileri desteğinde aşırı güçlenmesine bağlı olarak şımardıklarını ve
bu yüzden çok stratejik hatalar yaptıklarını Sn. Başbakan görüp ib-
ret almıyor muydu? Benzer şaşkınlık ve taşkınlıkları Başbakan Er-
doğan’ın daha beter tekrarlaması, acaba bir “güç ve güven zehirlen-
mesini” mi yansıtıyordu?

İktidarın bu çılgınlıkları nasıl değerlendiriliyordu?

Yandaş ve yalaka kesimine göre Tayyip Erdoğan, Cemaatle ittifak
kurarak askeri hukuken değilse de fiilen siyaset dışına itmeyi başarıp,
2011’de halkın yarısının desteğini arkasına aldıktan sonra, 2023’te
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma ve Bü-
yük Türkiye’yi kurma projesine odaklanmıştı. Ülkeyi zenginleştirme-
ye çalışacak, bu arada Kürt sorununu da çözüme kavuşturacaktı. Ne
var ki, başta ABD ve İsrail olmak üzere Türkiye’nin daha da güçlenip,
dünya politikasında söz sahibi olmasından kaygılanan dış güçler, ön-
ce Gezi Parkı gösterilerini kışkırtmış, sonra da yargı ve emniyette yu-
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valanan “Fetullahçı çeteyle” Erdoğan’a, karşı bir darbe tezgâhlamıştı.
Bu görüşte birleşenler: “sadece darbe girişimi var, yolsuzluk yok” id-
diasındaydı. Hem AKP’ye, hem de “cemaat”e karşı sosyalist laikçilere
göre ise: “iki İslamcı kesim” ittifak halinde Türkiye’yi İslamlaştırma ve
otoriter bir rejim altına sokma yolunda el ele yürüyorlardı. Derken
aralarında “iktidar kavgası” çıktı. Bu kavga, otoriter İslamlaşma tehli-
kesini önleyebilmek için bir fırsattı. Böylece dinin toplumsal hayattan
dışlanması ve askerî vesayetçilerin yeniden hortlatılması imkânı doğ-
maktaydı. Karşısında yer alanlara göre de: Erdoğan ve ekibi, keyfî ve
otoriter bir tek-adam yönetimini oluşturup yolsuzluğu görülmemiş
boyutlara taşıyarak, hukuk devletini yıkmaya çalışıyor, toplumu ku-
tuplaştırarak ülkeyi kaosa sürüklüyordu. Bugün Türkiye’nin bir nu-
maralı sorunu, Erdoğan ve iktidarıydı.

Bu üç kesimin de farkında olmadıkları veya gizlemeye çalıştıkla-
rı çok önemli bir nokta vardı: Bu hükümet ve Cemaatin, daha önce-
ki ittifakları da, şimdiki iftirak ve kapışmaları da, dış güçlerin bir
tezgâhıydı. Önce TSK’yı yıpratmak, Erbakan’ın kökünü kurutmak,
sonra da bu piyonlardan kurtulmak hesapları yapılmıştı.

“Sanıyorum Gülen ile Erdoğan arasındaki çatışmanın temelinde
Gülen’in geliştirdiği Batının da benimsediği bu “İslam yorumu” yat-
maktadır. Gülen’in hiç ama hiçbir şekilde İslam dünyasının yaşadığı
sorunlar yüzünden asla Batı’yı suçlamayıp onlarla uyumlu davranma-
ya çalışması, Vatikan ve Yahudi Lobileriyle çok iyi ilişkiler kurması
onun farkını ortaya koymaktadır” yorumları eksikte olsa bir gerçeği
yansıtmaktaydı.

Oysa Erdoğan’a verilen görev: “Lafta Batı ve İsrail karşıtı tavır
alınmak icraatta ise onlara yararlı işler yapmaktı!”

“El mi yaman, bey mi” göreceğiz. Sel gidecek kum kalacak! Sırtını
ABD’ye, Vatikan’a, İsrail’e dayayıp konuşmak kolay! Yaşadığımız süreç
bir darbe sürecidir. Türkiye’yi Suriye’ye, Ukrayna’ya çevirmek isteyen-
lerin kirli bir senaryosu uygulanmaya çalışılıyor. Kendilerinden çok
emin gözüküyorlar. Akıllarınca peygamberden, ABD’den, İsrail’den,
Avrupa’dan torpilliler. Yargıda ve poliste adamları var.” Diye güvenip
şımarıyorlar diye cemaate yüklenen Abdurrahman Dilipak, AKP’nin
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hangi odaklarca ve ne maksatla iktidara taşındığını ve Recep Beyin
boynuna kimlerin cesaret madalyası astığını sanki hiç bilmiyordu?

Oysa Fehmi Koru bile artık temkinli davranılmasını tercih edi-
yordu!

“Hükümetin Camia ile çatışmasının ilk somut sonucu ‘dershanele-
rin kapatılması’ oluyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan seçim kampanya-
sı için gittiği yerlerde, kendisini dinlemeye gelenlerden, Camia ile iliş-
kili olduğu bilinen okullara öğrenci gönderilmemesini, gazetelerin
okunmamasını da istiyordu. Yurtdışındaki Camia okulları da kapansa
herhalde hiç üzülmeyecek gibi davranıyordu” diyerek endişelerini dile
getiriyordu. Çünkü 17 Aralık soruşturmasında 5 kişiyi tahliye eden
mahkemeyle ilgili ilginç bir detay kafaları karıştırıyordu. İddialara
göre tahliye kararı veren mahkemenin esas hâkimi yıllık izine ayrı-
lıyor, yerine vekâleten bir hâkim atanıyordu. Tahliye kararlarını ise
işte o hâkim veriyor ve böylece hukuk gugak’a çevriliyordu. Tam bu
süreçte İranlı kahraman rüşvetçi Reza Zarab’ın şu meşhur sözleri
basına yansıyordu: “Or…nun ve memurun bahşişini baştan peşinen
vermek” gerekiyordu!

AKP Kıbrıs’tan vazgeçiyordu!

Kıbrıs müzakerelerinin zamanlamasına dikkat çekerek Ankara'nın
tutumunu eleştiren Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Girit adasındaki
kayıpları hatırlatıyor ve 'Denktaş'ın kemikleri sızlatılmasın' diyordu.
Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden baş-
laması sonrasında "Rauf Denktaş'ın kemikleri sızlatılmamalı" çağrı-
sı yapıyor. Kıbrıs'ta müzakereler başlar başlamaz ABD'den AKP hükü-
metine övgü gelmesinin anlamlı olduğunu söylüyordu. Türk tarafının
yıllardır savunduğu egemen eşitliği tavrından vazgeçtiğinin anlaşıldı-
ğını belirten Öymen, "Şimdi üzerinde mutabakata varılan ilke 'Tek
devlet, tek vatandaşlık, tek egemenlik'. Türk tarafının böyle bir tavizi
vermeyi kabul etmesi müzakerelerin nasıl sonuçlanabileceği konu-
sunda fikir veriyor" ifadesini kullanıyordu.

Kıbrıs’taki iktidar “gaz”a getiriliyordu!

Plan giderek netleşirken, enerji projesine İsrail ve Lübnan’ında ek-
lenmesi tartışılıyordu! ABD'nin Kıbrıs'ta aniden devreye soktuğu pla-
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nın ayrıntıları da hızla netleşiyor, Hükümet Sözcüsünden sonra Rum
lider Anastasiadis de Türk tarafına rüşvet önerirken, "Enerjide işbirli-
ği Türkiye-İsrail ilişkilerini iyileştirecek" diyerek önemli bir ipucu da-
ha veriyordu. Doğu Akdeniz'de 'münhasır ekonomik bölge' ilan eden
Rumların tavır değişikliği yeni plana anlam kazandırırken, sorunun
çözümü için 'ekonomi'nin öne çıkacağını da gösteriyordu. Gaz yatak-
larını bulan Noble-Delek ortaklığı; Lübnan gazının da dâhil edileceği
ve Türkiye'ye uzanacak boru hattı için Türk şirketlerle görüşmeye ge-
liyordu! Washington'un baskısıyla Ada'da yıllardır hayalini kurduğu
avantajı yakalayan Anastasiadis, Türk tarafını tuzağa düşürmek için
masal anlatmayı sürdürüyordu.

İhanetin bedeli gaz mı oluyordu?

Türkiye’nin Mavi Marmara olayını ve 9 şehit vatandaşımızı gör-
mezden gelerek İsrail ile ilişkilerini giderek arttırmasının arkasın-
da, Akdeniz sahasındaki enerji kaynaklarının ortak kullanımı olduğu
ortaya çıkıyordu. Özellikle Doğu Akdeniz’deki (Güney Kıbrıs-Lüb-
nan-İsrail sahası) gaz rezervlerinin Avrupa’ya Türkiye üzerinden ak-
tarılması yönünde atılan adımlar, Türkiye’nin İsrail ile yakınlaşma-
sının nedeni olarak gösteriliyordu.

AKP sayesinde “Güney Kıbrıs İsrail Cumhuriyetine” doğru gidili-
yordu!

İsrail göz göre göre Akdeniz'de gövde gösterisi yapıyor, Rumlar
ile ortak bir tatbikat başlatan Siyonistler, Akdeniz'deki petrol ve do-
ğalgaz rezervlerine gözünü dikmiş bulunuyordu. Rumlarla daha ön-
ce bu konuda çeşitli anlaşmalar imzalayan İsrail Hükümet’i gelinen
noktada sinsi projelerinin meyvelerini topluyordu. Yaşanan geliş-
meler çerçevesinde Rum Kesimi’nin İsrail tarafından bu denli rahat
bir şekilde yönlendirilmesi ise Akdeniz’de Güney Kıbrıs İsrail Cum-
huriyeti mi kuruluyor dedirtiyordu? Bölge ülkeleri açısından strate-
jik bir öneme sahip olan Akdeniz’de İsrail Hava Kuvvetleri ve Rum
Milli Muhafız Ordusu tarafından ortak bir tatbikat başlatıyordu. Ay-
nı zaman da Kıbrıs üzerindeki emelleri de açık ve net olan İsrail’in
Rum kesimi ile yaptığı bu tatbikat çeşitli nedenleri içerisinde barın-
dırıyordu. Kıbrıs’ın Büyük İsrail hayalinin parçalarından biri olma-
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sı bir yana bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervleri de Siyonistlerin
iştahını kabartıyordu. Bu amaçla Rumlarla daha önce birçok gizli
anlaşma imzalayan İsrail, Akdeniz’i boş bırakmıyordu.

Kıbrıs’ın Güneyi İsrail Üssü Gibi İşliyordu!

İsrail savaş uçakları, RMMO unsurlarıyla başlatmış olduğu tatbikat
çerçevesinde Limasol’un güney bölgesi, Vasiliko ve Hirokita üzerin-
den alçak uçuş yapıyordu. Baf’a kadar yayılan, kara ve deniz hedefle-
rine yönelik sanal ateş de açılan tatbikata İsrail Hava Kuvvetleri’ne
bağlı çok sayıda savaş uçağı katılıyordu. Güney Kıbrıs ile İsrail arasın-
daki müşterek tatbikat çerçevesinde Baf’taki “Andreas Papandreu Ha-
va Üssü” İsrail uçakları tarafından kullanıyordu. Lefkoşa FIR hattı içe-
risinde devam eden tatbikat kapsamında İsrail’in F15 ve F16 savaş
uçaklarının sözde “MEB” parselleri üzerinde uçuş yaptıkları saptanı-
yordu. Tatbikatla ilgili daha önce çıkan haberlerde tatbikat tarihi 13-
14 Şubat olarak verilmiş ve İsrail’den 40’ın üzerinde savaş uçağı işti-
rak edeceği duyurulmuştu. Tatbikatın hedefi de Rum tarafının tek
yanlı münhasır ekonomik bölge ilan ettiği deniz bölgesindeki yatak-
ların ve Vasiliko’daki terminalin korunması olarak açıklanıyordu.

KKTC eski Büyükelçisi Bulunç, AKP döneminde Kıbrıs Politika-
sının 180 derece değiştiğini söylüyor ve “Kıbrıs AB’ye teslim edildi”
diye haykırıyordu!

ESAM’da konuşan KKTC eski Büyükelçisi Bulunç, son dönemdeki
görüşmelerle Türkiye’nin Kıbrıs politikasının tehlikeye girdiğini ifade
ederek, “AKP döneminde Kıbrıs Politikası 180 derece değişti. Yeni po-
litika Avrupa Birliği temelli bir yaklaşımı öngörüyor” diyordu. ESAM,
konferansta konuşan KKTC Eski Büyükelçisi Dr. A. Zeki Bulunç,
medyada Kıbrıs’ın yok sayıldığını ve gerçeklerin saklandığını belirti-
yordu. Son dönemde yaşanan Kıbrıs görüşmelerine de değinen Bu-
lunç, hükümetin Kıbrıs politikalarının yanlış olduğunu kaydedip, tar-
tışılan Kıbrıs görüşmelerinde devlet çıkarlarının dikkate alınmadığını
vurguluyordu.

Annan planı, yeni Kıbrıs tezgâhına saklanıyordu!

Danimarka’dan “AB içinde erimiş Kıbrıs” görüşmelerine tam
destek çıkıyordu. Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, Kıb-
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rıs’ta müzakerelerin yeniden başlamış olmasından memnuniyet duy-
duklarını belirterek, “görüşmelerin, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içinde ye-
niden birleşmesi gereken bir yolun başlangıcı olduğunu” söylüyordu.

İşte Kıbrıs’ta tek devlet, tek vatandaşlığın satır başları:

• Yeni devlet siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu iki bölgeli fede-
rasyona dayalı olacaktı. 

• BM ve AB’nin üyesi olarak tek vatandaşlık, tek temsiliyet ve
BM’ye üye ülkelerin sahip olduğu özellikte tek egemenliği bulunacak-
tı.

• Kurucu devletler yetkilerini federal hükümetten bağımsız kulla-
nacaktı.

• Birleşik Kıbrıs vatandaşları ayrıca Türk ve Rum kurucu devletin-
den herhangi birinin vatandaşı sayılacaktı.

• Egemenlik Kıbrıslı Türk ve Rumlara eşit yayılacaktı.

• Birleşik Kıbrıs, her iki tarafta eş zamanlı ve ayrı ayrı düzenlene-
cek referandumdan sonra ortaya çıkacaktı.

• Hiçbir taraf diğer taraf üzerinde otorite ve idari yetkiye sahip ol-
mayacaktı.

• Başka bir ülke ile herhangi bir şekilde kısmi veya bütün olarak
bölünme birleşme ya da ayrılma hakkı yasaklanacaktı.

Kumpas davalarının hedefi Kıbrıs ve Kırım mı oluyordu? 

Başta Balyoz davası olmak üzere kumpas davaların tümü Deniz
Kuvvetlerini hedefe oturtuyordu. Önce sayılardan başlayalım. Tüm
kumpas davalarda Deniz Kuvvetlerinin 40 Amirali ile çoğu sınıf bi-
rincisi deniz kurmay albay olan 400 subayı hedef alınıyordu. 9
Ekim 2013 tarihinde Yargıtay 9’uncu Dairesinin Balyoz kararı so-
nunda, toplam 37 karacıya karşılık 33’ü Amiral 134 denizcinin,
ağır hapis cezaları alması, sayıların yalan söylemediğini gösteriyor-
du. (Yargıtay kararında hükmü onaylanan muvazzaf karacı perso-
nel sayısı bir kişidir.) Aynı Yargıtay’ın onayladığı I. Askeri Casus-
luk davasının 41 hükümlüsünün dörtte üçünün denizci olması, bu
savımızı daha da güçlendiriyordu.

146 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



Balyoz, Doğu Akdeniz’deki Siyonist projeleri hızlandırıyordu.
Bu sayede Akdeniz ve Karadeniz’deki Milli çıkarlarımızı savunula-
maz hale getirildiğini yazıyordu.

İsrail’in Leviathan gaz sahası ve Türkiye 

Doğu Akdeniz’in jeopolitiği birçok yeni gelişme ile değişiyor. Bu geliş-
melerin en önemli olanının da bölge sularında birkaç yıl önce keşfedilen
doğalgaz kaynakları olduğuna hiç şüphe yok. Bu çerçevede Kıbrıs’ın gü-
neyi ve İsrail açıklarında bulunan büyük doğalgaz rezervleri hemen akla
geliyor.  Diğer yandan, İsrail gazı ise Tamar sahasının geçen yıl nisanda
faaliyete geçmesi ise bölge jeopolitiğinde yeni bir unsur olarak ortaya çık-
mış bulunuyor. Hem gaz ve hem de muhtemelen önemli bir petrol potan-
siyeline sahip Leviathan sahası ile ilgili ticarî faaliyetlerde önemli geliş-
meler meydana gelmiş bulunuyor. Bu da şüphesiz Leviathan için en uy-
gun ihracat yolu olan Akdeniz-Türkiye hattı alternatifini güçlendiriyor.
Esasen, bu konuda birtakım temaslar da yürütülüyor. Özellikle Türk şir-
ketlerinin söz konusu İsrail-Akdeniz-Türkiye hattı ile ilgili çalışmaları
söz konusu. Ayrıca İsrail hükümetinin ve şirketlerinin de Türkiye alter-
natifine meyilli oldukları da gözleniyor. Bu bağlamda Türk hükümetinin
resmi tavrı ise belki Mavi Marmara müzakerelerinin sonucuna göre be-
lirleneceğe benziyor. Bunu da beklemek gerekiyor. Ama her halükarda Le-
viathan’ın geleceği bizi de bir şekilde ilgilendiriyor”81 diyen Fetullahçı
yazar Fikret Ertan, Kıbrıs’ın ve Akdeniz Gazının İsrail’e peşkeş çekil-
mesi konusunda, hayret Erdoğan hükümetini destekliyordu.

AKP Kırım’ı da feda ediyordu!

Rusya’nın müttefiki olan Yanukoviç iktidarının devrilmesini ve ül-
kede Batı yanlısı bir geçici yönetimi asla hazmetmeyeceğini, buna bir
karşılık vereceğini; önemli askeri varlığı ve Sivastopol’da donanması
olduğu için Kırım’da sahneleyeceğini maalesef gafil yöneticilerimiz
fark edememiş, gerekli ve dirayetli önlemleri alamamıştı.

Kırım'dan gelen son haber dünyayı ayağa kaldırmış. Kırım Mec-
lisi'nin oy birliğiyle Rusya'ya bağlanma kararı aldığını açıklamıştı.
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Kırım'dan gelen açıklama Dünya haritasını değiştirecek bir olaydı.
Ukrayna'nın özerk Kırım Cumhuriyeti'ndeki parlamentoda yapılan
oylamada resmen Rusya Federasyonu'nun bir parçası olma kararı çık-
mış ve Parlamento, kararın 16 Mart'ta Kırım halkının oyuna sunula-
cağını açıklamıştı.

Ümmetin başsızlığı ve darmadağınıklığı da Kırım’daki kardeşle-
rimizi ABD, AB ve Rusya’nın insafına bırakıyordu.  

Rusya ile ABD’nin yeniden hortlayan Soğuk Savaş’ı, bu kez de Kı-
rım’da sahneleniyordu. İki zalimin tepişmesinde Kırım ezilirken, her
zamanki gibi İslam âleminin sesi soluğu çıkmıyordu. Kırım’daki Müs-
lüman Tatarlar, sahipsiz kalmanın ve İslam âlemince yüzüstü bırakıl-
manın hüznüyle kime başvuracağını bilmezken; Müslümanların akı-
beti yine zalimlerin iki dudağı arasından çıkacaklara terk ediliyordu.
Rus askerlerinin Kırım’ı işgali ile yükselen tansiyon bir türlü düşmü-
yordu. Moskova’nın Ukrayna’ya Kırım’daki üsleri teslim etmesi için
verdiği süre dolmuştu. Putin’in, “Meşru çerçevede askeri güç kullanı-
labilir” çıkışı çatışma ihtimalini daha da güçlendiriyordu. Kırım’da en
fazla tedirgin olan ise Müslüman Tatarlar, sokakları ele geçiren Rus
yanlılarının, Moskova’ya bağlanmak istemeyen Tatarlara yönelik bir
katliam yapmasından endişe ediliyordu.

Avrupa birliği, ABD ve NATO ‘Kuru Sıkı’ atıyordu!

2008’de Gürcistan ile Rusya arasında benzer bir durum yaşanmış,
Moskova’nın politik ve siyasi etkinliğini kabul etmeyen Batı yanlısı ik-
tidar, Rusya’nın gazabına uğramıştı. Gürcistan toprakları Rus asker-
leri tarafından işgal edilerek bombalanmış, Rusya, tek yanlı olarak ba-
ğımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya’yı tanıyarak Gür-
cistan’ı parçalamıştı. AB ve ABD Batı yanlısı Gürcü iktidarının yardım
çağrılarına kulak tıkayarak, Gürcüleri Rusya’nın insafına terk etmişti.
Ukrayna da aynı şekilde AB ve NATO’dan yardım istiyor. Buna karşı-
lık ne AB ne ABD ne de NATO kurusıkı atmanın dışında olan biteni
seyrediyordu.

AKP iktidarına güvenirken, ülkesi işgal ediliyordu!

Ukrayna’da Kırım yarımadası yüzünden Kiev ile Moskova arasın-
da derin kriz devam ederken, Kırım Tatarları liderlerinden Mustafa
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Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye’nin kendilerine “Problem çıkarsa
Türkiye hemen devreye girer” güvencesi verdiğini açıklıyordu. Kırı-
moğlu, Kırım’ın başkenti Simferopol’de düzenlenen basın toplantısın-
da, geçen hafta Kiev’de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı
görüşmenin en önemli konusunu böyle duyuruyordu. Ancak, Rus sa-
vaş gemileri AKP iktidarının gözleri önünde Boğazlardan geçip Kı-
rım’ı kuşatıyordu.

“Kırım Rusya’ya bağlanıyordu!

Ukrayna’nın bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini belirten Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kalka, “Parla-
mentonun silahlı gruplar tarafından basılarak işgal edilmesi, terörist
bir eylemdi. Bütün bu olaylar, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması amacıyla
tezgâhlanıyor” diye uyarıyordu. Meydana gelen olayları yakın zaman-
da beklediklerini anlatan Kalkay, Ukrayna’da tamamen orduya dayalı,
insanları korkutarak, sindirerek hukuk ve insan hakları ihlali yapıldı-
ğını vurguluyordu. Kırım Tatarlarının Ukrayna’nın bütünlüğünden
taviz vermeyeceklerini, bunu yaparken de hiç kimsenin Kırım Tatar-
larından şiddet yanlısı tutum içinde olmalarını beklememesini isteyen
Kalkay, “Kırım Tatarları böyle bir provokasyona gelmeyecek. Bizim
endişemiz, provokasyonun karşı taraftan yani Rusya yanlılarından ya-
pılmasıdır. Bunlar Rusya’dan destek alarak biraz işleri abartmaya baş-
ladı. Ukrayna bayraklarını indirip Rusya bayraklarını çekmeye başla-
dılar” diye konuştu. Ukrayna’da Rus kökenlilerin yüzde 60 civarında
olduğunu, yüzde 14 Kırımlı bulunduğunu aktaran Kalkay, yüzde 24
oranındaki Ukraynalıların Rus kültüründen etkilenmiş olmaları nede-
niyle varlık gösteremediklerini savunuyordu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ukrayna’daki iktidar değişik-
liğinin hemen ardından Kiev’e giden ilk yabancı Bakan olması durumu
kurtarmaktan başka işe yaramıyordu. Kriz tırmandıkça, Batı kampında
yer alan, fakat aynı zamanda Rusya ile sıkı bağları bulunan Ankara’yı
zor tercihler karşısında bırakıyordu. Bu arada Kırım’daki Tatarların du-
rumu da Türkiye’yi soydaşlarının yanında yer almaya zorluyordu.

NATO'dan flaş Ukrayna kararı çıkıyor ama artık kimse NATO’ya
güvenmiyordu!
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Kırım başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı
NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen
Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısı sonrası Anders Fogh Ras-
mussen gazetecilerin sorularını cevaplıyordu.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafından açıkla-
nan ve 28 üye ülkenin onayına sahip olan bildiride, Kırım'daki Rus as-
keri gerginliğinin tırmanması kınanırken Rus Parlamentosu'nun Uk-
rayna topraklarında Rusya Federasyonu silahlı güçlerinin kullanılma-
sına izin vermesinden duyulan ciddi endişenin altı çiziliyor; Rusya'nın
Ukrayna'da askeri güce başvurmasının, uluslararası hukukun ihlali
olduğu vurgulanıyor, ama gerçekçi hiçbir adım atılmıyordu.

Bu arada Ukrayna'yı şoke eden bir açıklama geliyordu!

Ukrayna'nın bir hafta önce Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak
atadığı Denis Berezovski, Kırım'daki Rusya yanlısı hükümetin safı-
na geçiyordu.

Berezovski, Rus donanma üssünün bulunduğu Sivastopol'da Kı-
rım'ın yeni seçilen başbakanı Sergey Aksinov'la birlikte kameraların
karşısına geçerek, Ukrayna'daki Batı yanlısı hükümeti şoke eden açık-
lamayı yapıyordu. Berezovski, artık Aksinov hükümetinden emir ala-
cağını duyurarak, Kırım halkına bağlılık yemini ediyordu. Basın toplan-
tısında konuşan Aksinov da Berezovski komutasında Kırım donanması
kurduklarını belirtiyordu. Karadeniz'de sular ısınırken Rusya'dan ak-
şam saatlerinde oldukça ilginç bir Türkiye iddiası ortaya atılıyordu.
Rusya'nın Sesi Radyosu'nda yer alan habere göre Çin’in Erdoğan'ı
NATO gemilerini Boğaz'dan geçirilmemesi için ikna ettiğini yayıyor-
du. Öte yandan Kontinentalist gazetesinin verdiği habere göre Çin tem-
silcileri, bu bilgiyi doğrulamaya veya yalanlamaya yanaşmıyordu!

Tam bu süreçte Abdullah Öcalan’ın Hükümetten beklentileri
şöyle özetleniyordu:

1- Ankara’yla İmralı arasındaki ‘diyalog’un ‘yasal statü’ye kavuştu-
rulması...

2- Hukuki yapı oluşturulurken sadece MİT’le değil, asıl ‘siyasal
otorite’yle görüşme kapısının açılması... Süreci temsilen hükümet ta-
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rafından bir heyet kurulması... Ve görüşmelerin ayda bir değil, en az
haftada bir yapılması...

3- Görüşmeler yasal bir zemine oturtulurken, bir de ileriye dönük
takvim saptanması...

4- Siyasi, hukuki, sosyal, kültürel, ekonomi, ekoloji, diplomasi ve
öz savunma içerikli sekiz komisyon oluşturulması...

5- Tıkanıklık yaşandığında devreye girecek bir akil insanlar heye-
ti kurulması...

6- Barış fikri ciddiye alınıyorsa, bu barışın ‘altyapısı’nın yukarıda-
ki gibi inşa edilmeye başlanması...

PYD, özerk yönetim ilanıyla uluslararası tanınma yolunda adım-
lar atıyordu.

Kürt siyasi gözlemciler, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin Cizire,
Kobani ve Afrin’deki özerk yönetim adımlarını, hem pazarlık gücünü
artırma hem de sahada kimin etkin olduğunu uluslararası topluma
göstermeye yönelik hamleler olarak değerlendiriyordu. Özerklik sis-
teminin, PKK-Esed anlaşmasının sonucu olarak ortaya çıktığı kayde-
diliyordu. Hükümet de BDP gibi “bölgesel işbirliği” istediğini açıklı-
yordu! AKP’den “Özerklik” taahhütnamesi geliyordu. AKP seçim be-
yannamesinde, özerklik konusuna özel vurgu yapılıyordu. Yerel yöne-
tim birlikleri kurulmasını teşvik eden AKP, işbirliğinin, ülke sınırları
dışına çıkmasını da istiyordu.

Hükumet-Cemaat kıyasıya kapışırken, PKK-KCK bağımsızlık ila-
nına hazırlanıyordu!

KCK Yürütme Konseyi, Dünya ve Türkiye gündemine ilişkin kap-
samlı bir deklarasyon yayınlayarak, AKP Hükümeti'nin siyasi zeminini
ve işlevini yitirdiğini savunuyordu. KCK Yürütme Konseyi, bir deklaras-
yon yayınlayarak, çözüm sürecinde gelinen düzeye ilişkin açıklama ya-
pıyordu. Fırat Haber Ajansı ANF'nin haberine göre, AKP hükümetinin
Öcalan ve hareketlerinin çağrılarına ve halkın beklentilerine karşılık
vermediğine işaret edilen deklarasyonda şu ifadelere yer veriliyordu:

- AKP Hükümeti 'Önder Apo' ve hareketimizin çağrılarına ve hal-
kın beklentilerine sonbaharın sonuna kadar karşılık verip adım atma-
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yınca, 'Önder Apo’nun ve 'Kürt Özgürlük Hareketi’nin attığı adımla-
rın ve yaptığı çağrıların muhatabı olmaktan çıkmıştır. 17 Aralık’ta or-
taya çıkan iktidar mücadelesi ortamında 'Önder Apo' demokratikleş-
me ve Kürt sorununun çözümündeki samimiyetini göstermek için fır-
satçı bir yaklaşım içinde olmamıştır. Ancak AKP Hükümeti bu şansı
da kullanmayarak 'Önder Apo’nun attığı adımlara karşılık vermeyece-
ğini bir kez daha ispatlamıştır.

- AKP Hükümeti yaşanan siyasal krizi demokratikleşme ve Kürt
sorununun çözümüyle aşacağına, hegemonik zihniyetle daha baskıcı
politika ve uygulamalara yönelmiştir. Tüm hegemonik zihniyette
olanların sandığı gibi böyle davrandığında sorunların üstesinden ge-
leceği yanılgısına kapılmıştır.

- Köklü siyasal, sosyal, kültürel ve uluslararası boyutu olan Kürt
sorunu ancak radikal demokratik adımlarla çözüleceğinden, AKP gi-
bi hegemonya peşinde koşan bir hükümetin bu sorunu çözemeyece-
ği anlaşılmıştır. Bu açıdan da AKP Hükümeti 'Önder Apo’nun baş-
lattığı ve Hareketimizin de başarıya ulaşması için büyük çaba harca-
dığı demokratikleşme hamlesinin muhatabı olmaktan çıkmıştır.

- Sorunların ağırlaştığı bir süreçte iç ve dış hegemonik güçler de-
mokratik devrimci güçlerin etkili hale gelmemesi için CHP ve Fetul-
lahçılar üzerinden AKP Hükümeti'ni tedricen aşıp yeni hegemonik bir
hükümet kurmayı amaçlamıştır. Halk güçleri dış güçlerin yeni hege-
monik ve antidemokratik bir iktidarı halkın başına musallat etmesine
karşı çıkmalı ve buna fırsat tanımamalıdır.

Acaba KCK’nın bu açıklaması AKP’ye dolaylı destek anlamına mı
geliyordu?
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ŞEYTANİLERİN MİLLİ GÖRÜŞ -
MİLLİ ORDU DÜŞMANLIĞI!

Cemaatten Hükümete, ABD’den AB’ye, İsrail’den, Amerika’nın
derin devleti sayılan ve yukarıdaki oluşumları hizmetinde kullanan
Siyonist Yahudi Lobilerine kadar tüm şeytani güçlerin ve şer çevre-
lerin ortak hedefi ve endişesi: 1- Milli Görüş - Adil Düzen 2- Milli
Ordu olduğu gerçeği kavranmadan: 

a- Hiçbir hayırlı adım atılamazdı
b- Hiçbir yararlı sonuca ulaşılamazdı
c- Hiçbir doğru ve doyurucu yorum yapılamazdı
d- Hiç kimse ve hiçbir kesim, Siyonizm’in figüranı olmaktan

kurtulamazdı.

İşte aşağıdaki yazı, bu gerçekleri akıllara yaklaştırmak, beyinle-
re örülen yanlış algı kalıplarını kırmak; ve artık Milli, imani ve in-
sani sorumluluklarımızı kuşanmak için hazırlanmıştır:

Cumhuriyeti, “cumhuru ret” felsefesiyle yozlaştırmaya çalışanlar,
özellikle Atatürk’ten sonra Laik devlet kılıflı “despotik CHP” hükü-
metleriyle dindar halkı tahkir ve İslami temelinden tahrip sürecini
yaşatmıştı. Menderes ve devamı dönemlerinde “demokratikleşme”
jelatiniyle “sabataist ve mason hâkimiyetini” sağlayıp, Türkiye’yi
ABD’nin sömürgesi AB’nin de hayalcisi konumuna taşıyanlar, ma-
alesef Devleti ve Milleti dejenere etmeyi başarmışlardı. Özal ve Er-
doğan eliyle de, küreselleşme ve bütün dünya ile bütünleşme heve-
siyle halkımız Siyonist-Kapitalist düzene köleleştirilmeye, hayat ve
huzur kaideleri yok farz edilerek gelenek-görenek dini haline getiri-



len İslam ise “demekratur oyununda” oy avcılığı ve toplumun tavlan-
ması için tepe tepe istismar edilmeye başlanmıştı. Ergenekon mah-
kemesiyle “Yargı İktidarı” oluşturulan, Paralel yapılarla “Polis ve bü-
rokrasi mafyası” kurulan Türkiye, son HSYK düzenlemesiyle de tam
bir “PARTİ SULTASI”na çevrilmiş durumdaydı. Çünkü yasaları ya-
pan da, onları uygulayacak hâkim ve savcıları birer parti memuru
gibi avucuna alan da AKP iktidarıydı ve artık tuz da buz da kokma-
ya başlamıştı!  Hepsinin de yuları dış mihrakların (ABD Yahudi
odakların) elinde bulunan bu sağcı, solcu ve sözde İslamcı iktidar-
lar, zaten boynuna NATO kemendi takılan TSK’yı da kendi saltanat-
larını koruma ve tabi oldukları dış mihrakların talimatlarını uygu-
latma teşkilatı olarak kullanmaya; hatta Ordu içinde kendileriyle ir-
tibatlı özel cuntalar oluşturmaya kalkışmışlardı. Ve bunların tama-
mı, Ordu’ya yaptırdıkları haksız ve dayanaksız girişimlerin ve ihti-
lallarin, kaymağını (ganimetini) kendileri toplamış, bütün suçunu
ve sorumluluğunu ise askerin sırtına yıkmışlardı. Devlete, Millete,
askerine ve İslamiyet’e gerçekten ve gönülden sahip çıkan ve bir
ömür onlar için çırpınan Erbakan’ı ise, maalesef hiçbiri anlayama-
mış ve yanında olamamıştı. Şimdi anayasada öngörülen Hukuk Dev-
leti vasfından ve Kuvvetler ayrılığı kuralından resmen olmasa da
fikren ve fiilen uzaklaşan ve “Parti Diktası”yla, yönetilmeye başla-
nan ülkemizde,  özellikle Güneydoğu Bölgemizde devlet hâkimiye-
ti ve otoritesi giderek zayıflıyordu.

Emniyet Müdürleri devlet yerine PKK’ya yakarıyor: Cemaat düm-
bükleri ise Amerika’ya “AKP’yi hizaya sokun” çağrısı yapıyordu!

Batman'da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönü-
münde çıkan olaylar sırasında BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata,
Batman Emniyet Müdür Yardımcısı Orgun Çetin Mizanoğlu’na (yani
Devlet’e ve Hükümet’e): "Terbiyesiz, şerefsiz, alçak, zavallı herif. Sen
burada kendini ne zannediyordun?” diye bağırıp sataşacak kadar küs-
tahlaşıyordu. Devlet’ten ve Hükümet’ten umudunu kesen Emniyet
Müdür Yardımcısı Mizanoğlu ise, "Ben Balıkesirliyim. Eşim Diyarba-
kırlı, yani ben eniştenizim. Biz yürüyüşe izin verdik; taş atmasaydınız,
bunlar olmazdı. Ben yaşamayacak mıyım burada?” şeklinde yakınıp
PKK’lılara yaranmaya uğraşıyordu.  
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Bu arada Cemaat yazarlarından Gültekin Avcı PKK’nın bölge hal-
kına 20 bin kalaşnikof dağıttığını ve güçlendiğini söylüyordu!

Öcalan'ın yakalanma yıldönümü olan 15 Şubat protestolarında çı-
kan olayları analiz eden ve cemaate yakınlığıyla bilinen Bugün gaze-
tesi yazarı ve eski savcı Gültekin Avcı, PKK'nın çözüm süreci sayesin-
de iyice güçlendiğini söylüyor ve yandaşlarına tam 20 bin kalaşnikof
dağıtıldığını belirtiyordu.

"KCK tüm il ve ilçelere yayıldı. Örgütsel sistematiğini tamamladı.
Egemenlik hakkı olarak vergi almaya başladı. Asker ve polis direndi-
ğinde onları evinizin penceresinden şöyle vuracaksınız falan diye milis
eğitimi yapıldı. Askere ve polise size ateş açılmadıkça karışmayacaksı-
nız, ama büyük kalkışmaya hazır olmalısınız” diye halka ve milis güç-
lere 20 bin kalaşnikof dağıtıldı. Bunu devlet biliyor, ama karışmadı, ses
çıkarmadı" diyen Gültekin Avcı’ya göre; Doğu illerinde yapılan PKK
ve KCK toplantılarında konuşulanlar çözüm sürecinde nerelere gelin-
diğini gösteriyordu. Buralarda: “Artık 20 yıl savaşabilecek güce sahi-
biz. Başbakan demek Kürdistan demektir. Aman Başbakan'a zarar gel-
mesin” dendiğini yazıyordu!

Ve zavallı Elazizciler de: “Mademki PKK AKP iktidarından mem-
nun, öyleyse Cemaat haklı ve hayırlı yoldadır” kanaatine ulaşıyor, da-
ha doğru şapşallaşıyordu. Oysa İsrail’in ve Yahudi Lobilerinin asıl
işbirlikçisi Cemaat oluyordu! Cemaat-Hükümet kapışmasında, her
iki tarafın yandaşları da kendi takımlarının kazanacağı hesabıyla co-
şup küfürler savuruyor, hiç kimse bunların figüranlıklarını ve dış
güçlerin karanlık planlarını hesaba katmıyordu. İşte bütün bu ne-
denlerle ve geleceğimizi kurtarma mesuliyetiyle:

Batının, İslam’dan öğrenip aldığı ve insanlık tarihi boyunca ak-
lın, araştırmanın ve vicdanın mirası olan “Ortak doğruları” esas ala-
rak; haksız ve ahlaksız temellere dayalı “Mutlak yanlış”lardan da
kesinlikle sakınarak hazırlanan Milli, yerli ve Adil bir Düzeni, ordu-
millet kaynaşması ve dayanışması ile artık kurmamız ve bu kaostan
kurtulmamız gerekiyordu!

“(AKP) Sanki bunları yaşamadık, hiçbirine tanık olmadık (gibi
davranıyor). Darbe günlükleri, Santoro, Dink ve Zirve Kitabevi cina-
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yetleri, AKP’yi hedef alan yargısal darbe girişimi ve asker himayesin-
de kurulan internet siteleri, 27 Nisan muhtırası, Ergenekon ve Balyoz
planları unutturulmak isteniyor. Elbette dava süreçlerindeki adaletsiz-
likler vardı, ancak, demokrasi ve hukuk düşmanlıkları da unutulamaz-
dı. Ama şimdi ‘milli orduya kumpas’ bahanesiyle Erdoğan’la Tayyipgil-
ler tehlikeli bir oyun kurgulamaktaydı” diyen İttihatçı ve Sabataycı
Mason Cemal Paşa’nın torunu Hasan Cemal “Orduya niye sahip çı-
kılıyor?” diye gayzını kusuyordu.

“Daha düne kadar, ‘askeri vesayet‘e karşı ‘demokrasi‘nin yanında
gözükmüş olanlar bugün karşı saftaydı. Sanki, Özden Örnek Günlük-
leri‘nde yazılanlar yaşanmadı. Sanki, Balbay Günlükleri‘nde yazılanlar
yaşanmadı. Sanki, askeri belgelerde operasyonlar olarak geçen Rahip
Santoro cinayeti, Hrant Dink suikastı, Zirve Kitabevi Katliamı olmadı,
Türkiye’de darbe ortamını olgunlaştırmak için (bunlar yapılmadı).
Sanki, AKP‘yi zayıf düşürmek için asker himayesinde internet siteleri
kurulmadı, dezenformasyon ve kara propaganda kampanyaları başla-
tılmadı. Sanki, Abdullah Gül‘ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için daha
2007 yılında 27 Nisan Muhtırası yazılmadı. Sanki, 2008 yılında asker-
yüksek yargı işbirliği ile, AKP’nin Anayasa Mahkemesi’nde kapanmak-
tan tek bir oyla kıl payı kurtulduğu yargısal darbe girişimi yapılmadı. 

Sanki Ergenekon yoktu (masaldı). Sanki Balyoz yoktu (yalandı). Oy-
sa bunların hepsi vardı. Hepsi gözümüzün önünde yaşandı. Bu noktayı
vurgularken, elbette dava süreçlerindeki hukuki yanlışlar, vahim hata-
lar, asılsız iddialar göz ardı edilemezdi, ancak, yukarıda sadece bir bö-
lümünün özetini verdiğim demokrasi ve hukuk düşmanlıkları da unutu-
lamazdı. Ama şimdi unutturulmak isteniyor. Milli orduya kumpas diye
üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Çünkü Erdoğan’la Tayyipgiller düne kadar
kendilerini hedef seçmiş güçlerle şimdi kol kola girmiş bulunuyor! Unut-
turulmak isteniyor, çünkü Erdoğan’la Tayyipgiller artık tümüyle ‘devlet-
leşme‘nin peşinde. Unutturulmak isteniyor, çünkü Erdoğan artık tek
adam olmak istiyor. Unutturulmak isteniyor, çünkü Erdoğan, ‘asker‘i de
yedeğine alarak, (desteğini kazanarak) Latin Amerikavari bir sivil oto-
riter rejim kurmak yolunda ilerliyor. İşte bunun içindir ki Tayyipgiller,
‘milli orduya kumpas’ gibi, ‘paralel devlet’ gibi, ‘Taraf tam bir projedir‘
gibi sloganlarla saf değiştirip demokrasinin karşısına geçmiş görünüyor.
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Uzun lafın kısası: Çok tehlikeli oyunlar oynanıyor.”82 diyen ve daha dü-
ne kadar Recep Bey’e övgüler dizen HASAN CEMAL gibilerin, asıl he-
deflerinin, Cemaat ve Hükümeti kullanarak TSK’yı tamamen etkisiz ve
yetkisiz konuma taşımak olduğunu, böylece kendileri itiraf ediyordu.
Bu sataşmaların Erdoğan iktidarına değil, Ordu’ya yönelik olduğunu
anlamayan ahmaklara ise söz anlatmak lüzumsuzdu.

Oysa eski Marksist yeni Liberalist ama her halde Sabataist Hasan
Cemal, bir zamanlar da Recep Başbakana ağabeyi olacak kadar yakın
duruyordu! Erbakan Hoca ESAM Konferanslarının 3. de (Bostancı
Gösteri Merkezinde): “Ben bunları otuz sene okuttum. Hak namına bir
şey öğretemedim. Ama elin gâvuru üç günde Tayyibi kendilerine ben-
zetti. Bu yüzden otuz yıllık Milli Görüş Gömleğini hemen çıkarıp, Haç-
lı Emperyalistlerin ‘Tayyo-2’ gömleğini giyiverdi; Siyonist merkezlerin
‘Cesaret Madalyasını’ boynuna geçirdi” derken aslında bunların tıyne-
tine ve bozuk zihniyetine dikkat çekiyordu!

Cemaat ve Hükümet: a- Erbakan’ı saf dışı edip Adil Düzen’i ge-
ciktirmek, b- TSK’yı köreltip kösteklemek üzere parlatılıp öne çıka-
rılıyordu!

Her ikisinin de meslek ve meşrebi farklı da olsa, ortak yönleri ve
yöntemleri, İslam’ın tamamına değil, sadece bir kısmına ve istisma-
rına talip olmalarıydı.  İkinci ortak yönleri ise, ABD’nin derin dev-
leti olan Yahudi Lobilerinin resmi madalyalı taşeronluklarıydı. İşte
bunların gerçek ayarını ve nifak damarını ortaya çıkaracak şu soru-
lardan, oldukça rahatsızlık duyar ve gıcık alırlardı:

“Bir sabah uyandığınızda, Kur’an’ın dünyadan alınıp göklere kaldı-
rıldığını, bütün nüshalarının (Mushafların) bir anda kaybolduklarını,
hafızların tüm ayetleri unuttuklarını görseniz sizce kimler, ihtiyaç ve
iştiyakla Kur’an’ı arayıp sorardı, O’na yeniden ulaşmak için çırpınırdı.
Tüccarın çek ve senet dosyasını, yargıcın kanun kitaplarını, öğretmen-
lerin eğitim programını, öğrencilerin ders ve test kitabını, aşçının mut-
fak araçlarını, kadınların aynasını, erkeklerin cüzdanını ve kredi kart-
larını aradığı gibi, acaba kimler merakla ve heyecanla Kur’an’ı bulma
tedirginliği yaşardı? Bugün dindarlık yapanlarımızdan, takva rolü oy-
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nayanlarımızdan, ilim adamlarımızdan, acaba kaç kişi “Nereye kay-
boldu bizim hayat ve huzur kaynağımız, biz şimdi hangi kitaba başvu-
racağız?!” diye telaşa kapılırdı? 

Nurcu kardeşlerimiz “Aman Kur’an’ımız kaybolmuş!” diye ağla-
yıp ararlar mıydı, yoksa “Risale-i Nur bize yeter, O başka kitaba ihti-
yaç bırakmıyor” diye fütursuz mu davranırlardı? Fetullahçılar
“Kur’an’sız hayatımız karardı!” diye dizlerine mi vurulardı, yoksa
“şükür Hocaefendimiz ve eserleri elimizde!” diye huzur mu bulurlar-
dı? Tarikat ve takva ehli “şimdi karanlıkta kaldık, yolumuzu nasıl bu-
lacağız, nereye başvurup danışacağız, Mevla’mızla irtibatı nasıl kura-
cağız?” diye ağlayıp yakınır mıydı, yoksa, “evrad kitabımız ve mek-
tubatımız varken tedirginliğe gerek yoktur” diye ferahlanır mıydı?

“İnsan hak ve hürriyetlerinin bulunduğu bir toplumda, İslam Dev-
leti ve Kur’an düzeni kurmaya çalışmak, lüzumsuz bir uğraştır”!?83

inancını (daha doğrusu inançsızlığını) taşıyan, yani: “Akıl ve araştır-
ma ile, huzur ve hürriyet kuralları bulunabilir, işte Laik ve demokra-
tik Batı böyledir, bu nedenle artık Hak Din’e ve Peygamber’e ve O’nun
getirdiği sisteme ihtiyaç kalmamıştır” kanaatini yayan Fetullah Gülen
gibi bir adamdan ve yandaşlarından, yeryüzünden kaldırılan Kur’an’ı
arama gayreti taşıyacaklarını düşünmek saflık olmaz mıydı?

“Ölüsü olanların, mevta yıkayanların, cenaze kaldıranların, meza-
ra toplananların, taziyeye oturanların, ezber yapanların, cüz tutanla-
rın, hatim satanların, Mevlit okutanların, falcılık yapanların, Mushaf
basımı ve dağıtımı üzerinden trilyonlar kazananların dışında, kim
“Kur’an’ı yitirdiği, Mevla’sıyla irtibatının kesildiği için, canu gönülden
feryadü figana başlardı?” sorusu elbette haklıydı ve uyarıcıydı, ama
niye bazıları çıbanına basılmış gibi hırçınlaşmaktaydı?

Evet, Kur’an’ı Azimüşşan, elbette kutsaldı, çünkü ilahi kaynak-
lıydı, Allah’ın kelamıydı, müminlerin hayat programının esasları ve
huzur dayanağıydı. Ama bugünkü Yahudi ve Hıristiyanların elinde
bulunan ve temelinden tahrifata uğrayan cinsten bir “Kutsal Kitap”
kategorisine konulamazdı. İslam, haşa bugünkü semavi dinler sını-
fına sokulamayacağı gibi, Kur’an’ı Kerim de bu anlamda -Tevrat ve
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İncil misali- bir Kutsal Kitap sayılamazdı, onlardan biri gibi tanıtı-
lamazdı. “Paralel devlette” muhterem elemanları (kiralık adamları),
Paralel evrende ve gökler aleminde” ise ruhani dostlar(!) her an çağ-
rılarını beklediğine inanılan Fetullah Gülen’in ve Cemaatinin
STV’’si bir dizisinde Hz. Peygamber Efendimizin (SAV) ruhaniyeti-
ni bile maalesef ışık huzmesi şeklinde kamyonete bindirecek kadar
kutsallarını istismardan ve sahte tavırlardan sakınmayanlar elbette
bu gerçek uyarılar karşısında rahatsız olacaktı!

“İman edenlerin (ve İslam davası güdenlerin); Allah’ın zikri ve
Hak’tan inmiş olanın (hükümleri ve haberleri) için (Kur’an ahkâmını
ve Peygamber ahlakını yeniden hayata hâkim kılmak üzere); kalpleri-
nin huşu (saygı ve korku) ile yumuşayacağı zaman hala gelmedi mi?
Onlar (Müslümanlar) daha önce kendilerine (Tevrat ve İncil) kitabı ve-
rilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir zaman geçince kalpleri katılaşmış
(kitaplarını da bozup yozlaştırmış) kimseler gibi olmasınlar!” (Hadid:
16) ayeti bugünkü Müslümanların da, ehli kitap gibi İslam’ın özünü
terk edeceklerini, kurtuluş için yeniden Kur’an’a dönmeleri gerekti-
ğini haber ve emir buyurmaktadır.

Ordu düşmanlıklarını, sahte dindarlık ve muhafazakârlık kılıfıy-
la örtmeye çalışanların, Haçlı AB hayranlıkları ve zina duyarsızlık-
ları mide bulandırıyordu!

Evli çiftlerin zina etmesi halinde verilen cezaların Türk Ceza Ka-
nunundan çıkarılması şartına “evet” diyen ve Recep Erdoğan’ın AB’ye
boyun eğdiğini gösteren 24.09.2014 tarihli, çoğu da AKP yandaşı Ga-
zetecilerin manşet ve haberleri sizi susturmaya yeterlidir! İşte evli er-
kek ve kadınların zina etmeleri halinde verilen cezaların kaldırılma-
sıyla ilgili 24.09.2004 tarihli bazı Ulusal Gazetelerin ‘AB’yle Yaşa-
nan Zina’ Krizi Sonrasında Yazdıkları:

Yeni Şafak: Gitti, Çözdü, Geldi.

Ankara’da koparılan Türk Ceza Kanunu fırtınası, Başbakan Erdo-
ğan’ın Brüksel ziyaretiyle son buldu. Meclis, TCK’yı 6 Ekim’den önce
çıkaracak ve Günter Verheugen olumlu rapor verecek 

Vatan Gazete: Harika Sonuç
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Verheugen “Başbakan zina cezasının kaldırılması konusunda gü-
vence verdi. Türkiye’nin önünde artık hiçbir ENGEL KALMADI” dedi

Star Gazete: 5 dakikada krizi çözdü.

Başbakan Erdoğan “TCK(da istediğiniz değişiklik Meclis’ten) ge-
çecek” dediği Verheugen’den Türkiye’nin önüne yeni şart konulmaya-
cak sözü aldı. TCK üzerinden sorun çıkarmak isteyenlerin hevesleri
de kursağında kaldı.

Sabah: Biz Avrupalıyız! (Çünkü artık zina cezalandırılmayacaktı!)

Başbakan Erdoğan, AB ile Ceza Yasası krizini Brüksel’de yine ken-
disi çözdü. Attığı adımla AB hedefi 41 yıldır hiç olmadığı kadar yakı-
na geldi. (Bu zina eden evlilere verilen cezanın kaldırılmasıyla ilgili)

Radikal:  Rapor Tamam Sıra Kararda

Başbakan, AB ile krizi, zinayı suç haline getirmekten vazgeçerek
bitirdi. Verheugen de müjdeyi şu sözlerle verdi: Artık müzakere tav-
siye etmemiz için Türkiye’nin tamamlaması gereken bir şart yok

Milliyet: AB Kapısı Açıldı. 

Erdoğan Verheugen’e TCK’yı Ekimden önce zina maddesi olmak-
sızın geçireceğiz ancak başka şart istemeyiz mesajı verince hiç sorun
kalmadı.

Milli Gazete: Efelik sökmedi!

“İçişlerimize karıştırmayacağımız!” (palavralarıyla halkı oyala-
yıp), AB’ye, tam teslimiyet gösterildi. Türkiye’ye iki günde 1 katrilyo-
na malolan zina tartışması sırasında “AB içişlerimize karışamaz” çıkı-
şını yapan Başbakan, Verheugen karşısında yelkenleri suya indirdi. Ve
Haçlı ağabeylerinin dayatmasına boyun eğildi.

Hürriyet: Yolumuz Açıldı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel gezisinde zina pürüzü
aşıldı. Erdoğan, TCK(daki zina değişikliği) için söz verince, Avrupa
Birliği yeşil ışık yaktı. TBMM pazar günü olağanüstü toplanıyor. 

Akşam: Tam Yol Avrupa.
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Brüksel’de tarihi uzlaşma. Erdoğan, TCK’yı zinasız çıkarma sözü
verdi. Verheugen AB kilidini açtı: Engel kalmadı. Müzakere tavsiye
edeceğiz” dedi.

Güneş: Yanlış hesap Brüksel’den Döndü.

Kritik zirveden beklenen oldu! Erdoğan, zina inadından vazgeçin-
ce, Verheugen, ‘Artık tarih için engel kalmadı’ diyerek Türkiye’nin
önünü açtı

Evrensel: Erdoğan boyun eğdi.

Türkiye’yi haftalardır zina tartışması ile meşgul eden ve “AB bizim
içişlerimize karışamaz” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
AB’nin bütün şartlarına boyun eğdi. Dün AB Komisyonu’nun geniş-
lemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen ve AB yetkilileri ile görü-
şen Erdoğan, TCK’nın zina düzenlemesi olmadan (Yani artık zina su-
çuna verilen ceza kaldırılarak) Meclis’ten geçeceği sözünü verdi.

Birgün: 2013_e kadar planda yoksunuz.

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen, Türk Ce-
za Kanunu’nda (zinayı suç olmaktan çıkarmak için) yapılan değişik-
likleri (hiçbir Müslüman ve Milli hükümetin cesaret edemeyeceği)
“yüzyılın işi” olarak değerlendirdi. Verheugen AB bütçesi dolayısıyla,
2013 yılına değin Türkiye’nin AB’ye alınması konusunda bir plan bu-
lunmadığını da ekledi.

Yeni Asya: Verheugen; Güvence aldık. (Bay nurcular, bunun ne-
yin karşılığında verildiğini niye söylememişti?)

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Avrupa Ko-
misyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Erdo-
ğan’dan tam güvence aldığını belirtti. (Sözde dindar Nurcular bile
zinaya verilen cezanın kaldırılmasına sevinmekteydi!?)

Elazizcilerin tutarsızlıkları sırıtıyordu!

“ABD ve müttefikleri Ortadoğu’dan çekilmek zorunda kalınca mey-
dana gelen boşluk nedeniyle Arap Baharı denilen süreç başladı. Süre-
cin öne çıkardığı Türkiye bölge lideri küresel güç olup dünya siyasetin-
de öncü rol oynamaya başladı. Başbakan Erdoğan liderliğindeki 11 yıl-
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lık AKP iktidarı büyüyen Türkiye’nin yeni yükünü bu mevcut siyasi
partiler ve liderleri artık taşıyamamaktadırlar. AKP’nin iç koalisyon
yapısı, diğer 1923 rejiminin ürünü partiler bölge lideri küresel bir güç
haline gelen Türkiye için ayak bağıdır… Bu yüzden Türkiye’yi yöneten
derin milli irade AKP’nin dağıtılmasını, içinden Cemaat destekli bir İs-
lami parti çıkartılmasını, Millî Görüş kökenlilerin Saadet Partisi’ne ka-
tılmasın öngörmekte ve bu amaca yönelik bir siyasi mühendislik proje-
sini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar işin zor kısmı ger-
çekleştirildi: Cemaat’le AKP iktidarı arasında kavga çıkartıldı, geriye
dönüşü imkânsız noktaya vardırıldı. Bundan sonrası kendiliğinden ge-
lecek ve Cemaat kaçınılmaz şekilde partileşecektir. İktidar-Cemaat
kavgasını önleyemeyen güçler artık sürece asla mani olamazlar… 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak Türkiye’nin bu ye-
ni siyasi konjonktürünü doğru okuyor izlenimini vermektedir. Cemaat
medyasına yaptığı açıklamalar oldukça isabetlidir. Bu minvalde politi-
kasını sürdürmede büyük yarar vardır. Önümüzdeki yerel seçime ka-
dar Saadet Partisi ile Cemaat’in ittifak etmesi her iki tarafa yarar sağ-
layacaktır. Çünkü şu saatten sonra partileşmesi kaçınılmaz hale gelen
Cemaat için önemli olan AKP’nin bölünmesidir. Bunu da ancak Saadet
Partisi yapabilir. Bu yüzden Saadet Partisi için vereceği destek amacı-
na hizmet edecektir… Saadet Partisi’nin de 30 Mart’a kadar Cemaat’e
destek verip arka çıkmaya ve güçlendirmeye çalışması kendi yararına-
dır. Çünkü ancak bu şekilde AKP dağılabilir ve Millî Görüş kökenliler
için yuvaya dönüş yolu açılabilir. Türkiye bugün artık yadsınamaz şu
realite ile karşı karşıyadır: AKP iktidarının gerçek muhalifi ve alterna-
tifi mevcut hiçbir muhalefet partisi değil, Cemaat’tir! Şu seçim sürecin-
de Cemaat’i güçlendirmek ve AKP’yi bölmek için Saadet Partisi ne ge-
rekirse yapmalıdır. Çünkü ancak bu politika ile Saadet Partisi şu yerel
seçimden güçlü çıkabilir. Eğer, yerel seçimde bir başarı gösterilemezse
genel seçimde başarı göstermek mümkün olmaz… Saadet Partisi ve
Cemaat bu stratejiyi 30 Mart’a kadar başarı ile uygulayıp yürütebilir-
se, onun ardından birbirinin alternatifi iki İslami parti olarak diğer bü-
tün partileri gölgede bırakabilirler ki, Türkiye’yi yöneten derin irade-
nin siyasi stratejisi de budur. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa
Kamalak’ın yaklaşımına inat, Millî Gazete Köşe Yazarı Sabetayist ha-
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ham her gün Cemaat’e saydırıp ateş püskürtmektedir. Millî Gazete’nin
yayınları da maalesef ağırlıklı olarak bu doğrultudadır.84 diyecek ka-
dar akıllarını putlaştıran ve kuruntularını tabulaştıran bu Elazizci-
ler, Yahu daha düne kadar “AKP ve Erdoğan ekibi, İsrail’i yıkmakla
görevli, Erbakan’ın halis talebeleridir” dememişler miydi?

Cemaatin medyasında, Fetullahçılara yaranmaya çalışan Mustafa
Kamalak, Oğuzhan Asiltürk’ten habersiz ve izinsiz mi böyle hareket
etmekteydi? Oysa Oğuzhan Asiltürk de, Milli Gazete’deki demeçle-
rinde ve sohbetlerinde cemaatle ilgili, Mustafa Kamalak’ın sözlerini
aynen söylemekteydi. Tabi bu şaşkın ve sapkın kafalara göre sadece
Oğuzhan Asiltürk ekibi değil, yolsuzluk operasyonlarında ve internet
yasası konusunda Cemaati destekleyen ve hükümeti eleştiren Yahudi
ve Mason şebekesi TÜSİAD patronları da, hatta Amerika’daki Fetul-
lah destekçisi Siyonist baronları da, hepsi birden hidayete erip Erba-
kan’ın milli derin devletinin güdümüne girmişlerdi!?..

İnsan ürküyor ve anlamakta zorluk çekiyordu. Şu sözlere bir
bakın: 

'Ok yaydan çıktı bir kere. Bu safhadan sonra geri dönüş 'yok olma-
mız' anlamına gelir. Onun için tüm imkanlar kullanılarak taarruz tek
yoldur. Önümüze kim çıkarsa ezip geçeceğiz. Seçimlerde yüzde 65 ile
bile gelseler, dosyalarla (bunları, Erdoğan iktidarını) götürmek zorun-
dayız. 44 yılda ördüğümüz hırkayı 'buyurun siz giyin' diyecek değiliz.
Komünist, faşist, Alevi ve CHP'li fark etmez herkesle ittifak edin.' 'Hiz-
metin bekası için gerekirse Türkiye feda edilir. 5 bin savcı o kadar
hakim, on binlerce polis ve asker şehit olmaya hazır. Kayıplar önem-
li değil.' 'Bütün bilgiler ve her alanda(ki kirli belgeler); amir, memur,
hakim, savcı, asker, general, vali, müsteşar, esnaf ve talebe(yle ilgili
fişlemeler)  sayı ve özellikleriyle masamızda (duruyor). Herkesi her an
'hain ilan ediliriz' endişe ve baskısı altında tutun. Gerekirse zaaflarını
açıklamakla tehdit edin. Hizmetimizi muhafaza için, güçlü olandan
yana olmak esas düsturumuz olmalıdır. Türkiye'deki mücadelede
ABD'nin yanında yer alırsak güçlü çıkarız.'85 şeklinde yüksek yargı
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üyesi hâkim ve savcılara böyle talimatlar verebilen bir Hocaefendi
kimlerin güdümündeydi ve Cemaati kimlerin hizmetindeydi?

“ABD’de tanıştığım bazı insanlardan da paralel örgütün ABD'de de
neler döndürdüklerine dair tarafıma aktarılan bilgiler arasında yer alan
ve tesadüfen SABAH'ın pazar günü manşetinden verdiği, Gülen Cema-
ati'nin ABD'li siyasetçilerin seçim çalışmalarında yaptığı bağışlar mev-
zusunu irdeleyeceğim. Benim bilgi kaynağım sadece Hillary Clinton için
cemaat mensuplarından toplanan miktarın 250 bin Dolar ve Gülen Ce-
maati'nin ABD'deki en önemli isimleri arasında sayılan Bayrock şirketi-
nin ortaklarından Burak Yeneroğlu'nun da Obama'nın kampanyası için
yaptığı bağışın 652 bin 900 dolar olduğunu söylüyor… Acaba hiçbir ge-
rekçesi, bahanesi yokken Gülen'in ABD gibi katı mülteci yasasına sahip
bir ülkede elini kolunu sallayarak dolaşmasına ve Pensilvanya'da konuş-
lu o çiftliği örgütünün merkez üssü gibi kullanmasına hangi sebeple göz
yumuluyor? Gülen öğrenci değil; işadamı değil; işçi değil; sanatçı değil.
Ülkesine dönebilmesiyle ilgili de önünde hiçbir engel yok. İstediği an
Türkiye'ye dönebilir. Ki bu ülkenin Başbakanı 2 sene evvel kendisini açık
açık davet de etti; "Bu hasret bitsin" diyerek. Eee o halde? Neden dön-
müyor? Neden 15 yıldır ABD'de yaşamayı tercih ediyor?

Gerçi eski bir cemaat mensubu olan kaynağımın iddiasına göre 17
Aralık operasyonu onun istediği biçimde şekillense ve hayalini kurduğu
biçimde sonuç bulsaydı Gülen Türkiye’ye dönmeyi planlıyordu. Kayna-
ğım bu konuda inanılmaz bir senaryodan bahsediyor; Paralel örgütün
17 Aralık ve sonrasında Başbakan'ın yakın çevresi dahil ülke ekonomi-
sine yön veren tüm yandaş işadamlarını tutuklayarak cezaevine gönder-
meyi planladığını ve sonrasında da hükümeti istifaya zorlayıp ardından
da Gülen'i Humeyni benzeri bir şovla Türkiye'ye döndürme hedefi oldu-
ğunu iddia ediyordu!86 tespitlerine niye hala yanıt verilmiyordu?

Şu sorular niçin hala sorulamıyordu?

Amerika’da çok etkin oldukları bilinen Morton I. Abramowitz ve
Eric S. Edelman gibi önde gelen Yahudi-Siyonist stratejistlerin ha-
zırladığı “Retorikten Gerçeğe: ABD’nin Türkiye Politikasını Yeniden
şekillendirmek” adlı, yarı resmi raporda, daha önce Erbakan’ı yıkıp
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Erdoğan’ı iktidara taşımak üzere AKP’ye destek veren kesimler, şim-
di niye Cemaat ağzıyla konuşuyor ve Sn. Başbakan’a sert mesajlar
gönderiyordu? Bu malum ve mel’un odaklar, AKP Hükümetinin hal-
kın kan damarlarından hortumlayıp Havuz’lara doldurdukları ve
Karaman hocalardan rüşvete fetvalar uydurdukları gerekçesiyle mi,
yoksa bu iktidarın son kullanma tarihi geldiği için mi böyle sert ve
ters davranıyordu?

AKP Hükümeti 17 ve 25 Aralık soruşturmalarıyla ortaya çıkan va-
him iddiaları unutturmak ve halkı uyutmak için her türlü yola baş-
vurduğu görülüyordu. Bütün bu operasyonları doğrudan “paralel
devlet” ile irtibatlandırılmasının ardında herhalde büyük bir hesap ya-
tıyordu. Fakat bunlardan hareketle “paralel devlet” diye bir yapılan-
ma bulunmadığını, dolayısıyla son yolsuzluk operasyonlarının da bu
yapılanmanın işi olmadığını ileri sürmek de hiç kimseye inandırıcı
gelmiyordu. Böyle bir yapılanma uzun süredir vardı ve tahribat yapı-
yordu. Varlığını da büyük ölçüde siyasi iktidarın onayına, göz yum-
masına, hatta teşvik edip arka çıkmasına borçluydu. Çünkü delil üret-
me ve karartma, kumpas kurma, gizli tanık yaratma, dezenformasyon
ve manipülasyon yapma konusunda hayli mahir olan bu yapılanma,
eski iktidar sahiplerini tasfiye sürecinde hükümetin en büyük yardım-
cısı olmuştu. Yeni yaşanan, bu yapılanmanın artık siyasi iktidarın da
canını acıtması; hükümetin de eski müttefiklerden kurtulma telaşıy-
dı” gibi haklı tahliller üzerinde niye kafa yorulmuyordu? Hükümeti
ve Cemaati asıl kullanan ve kışkırtan dış güçler ve içteki çevreler ni-
ye hiç gündeme getirilmiyordu?

Başbakan Erdoğan İstanbul Başakşehir’deki hastane açılışında Fetul-
lah Gülen’e “elebaşı” diyerek “Hoca dedikleriniz ihanet içinde” uyarısı
yaparken, niye Amerika’daki ağababalarına hiç dokunmuyordu?

Washington yönetimi Kıbrıs'taki müzakereler için verilen taviz-
ler nedeniyle her iki lidere teşekkür ederken Beyaz Saray’dan bir de
uyarı geliyordu!

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin 17 Aralık sonrası gerildiği bir
dönem, Beyaz Saray ve Obama'dan Kıbrıs konusundaki katkıları ne-
deniyle Başbakan Erdoğan'a hem övgü hem de uyarı mesajı geliyordu.
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17 Aralık rüşvet operasyonu sonrası Ankara Hükümeti’nin Washing-
ton’ı suçlayan demeçleri sonrası gerilen Türk-Amerikan ilişkilerinde
uzun süre sonra ilk kez bir kanal açılıyordu. Beyaz Saray tarafından
yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Obama ve ABD, iki Kıbrıs lideri
Nikos Anastasiades ve Derviş Eroğlu’nun bugünkü buluşmasını ve
Birleşmiş Milletler gözetiminde bir Kıbrıs anlaşması için müzakerele-
rin yenilenmesini memnuniyetle karşılıyor”, ABD, ayrıca bu çabada
diğer uluslararası taraflar ile Başbakan Erdoğan ve Başbakan Samaras
liderliğindeki Türkiye ve Yunanistan’ın oynadıkları yapıcı rolü de
memnuniyetle karşılıyor. Kıbrıs’taki bölünme, fazla uzun sürdü. Bir
anlaşma yoluyla, adanın tüm halkları için istikrar ve ekonomik refa-
hın ilerletilmesiyle iki toplum potansiyellerini gerçekleştirebilir. Ta-
rafları, ortadaki hayati meseleleri hızlı bir şekilde çözmeleri ve müm-
kün olduğunca erken biçimde Kıbrıs’ı iki bölgeli, iki toplumlu bir fe-
derasyon şeklinde birleştirecek bir anlaşmayı başarmaları konusunda
cesaretlendiriyoruz.” denilerek, ABD hatırına Kıbrıs’ı feda eden Er-
doğan hem kutlanıyor, hem uyarılıyordu!

Blog yazarı Ozan Tüzün, "Tayyip Erdoğan'ın yıllar geçtikçe mü-
kemmelleştirdiği ve her sorulan soruya cevap verirken kullandığı bir
algoritma var" diyor ve Başbakan Erdoğan'ın kullandığı yöntemleri
şöyle formüle ediyordu:

Adım 1: Yapılan yanlışın ifade edilme şeklini değiştirip onu
“yanlış olmaktan” çıkarmaya çalışmak, iyi bir şey gibi topluma ak-
tarmak.

Adım 2: O suçu işleyecek ve o hataya düşecek dünyadaki en son
insanın kendisi olduğuna toplumu ikna etmeyi başarmak.

Adım 3: Söz konusu olayın ve itirazların önemini indirgemek,
olayı normalleştirmek, hatta yaptığının az bile olduğunu örneklerle
açıklamak. 

Adım 4: Şefkat, şeref ve erdem görüntüsüyle karşısındakini ez-
meye uğraşmak, “İstesem yapardım ama yapmadım” kanaatini oluş-
turmak… 

Adım 5: Soruları asla cevapsız bırakmamak; soruları "varsaya-
lım dediğiniz doğru" şeklinde yanıtlamak, yani bunun olasılığını
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kabul edip, bu olasılığa karşı da sorumlu bir şekilde davrandığını
ispatlamak.

Adım 6: Soruyu soranın bu konudaki samimiyetini sorgulamak,
“kasıtlı ve kışkırtıcı davranıyor” imajı oluşturmak.

Adım 7: Olaydan yırttıktan ve kendini temize çıkardıktan sonra,
bu sefer bu avantajı rakibini kötü göstermek için kullanmak.

Adım 8: “Konu kapandı, sorular yanıtlandı ve kendisini temize çıkar-
dı”. Konuşmasını kendini ve yaptıklarını överek zirvede bırakmak. 

Bunlara ek olarak: 

• İyi şeylerde "biz" deyip kendine pay çıkarmak; ilişkilendiril-
meyi istemediği şeylerde ise "devlet, polis vs" gibi kurum adları ve-
rip suçu onlara atmak.

• Soruya ve suçlamaya, kendi değerlerini değil; suçlayanın de-
ğerlerini ve silahlarını kullanarak karşı çıkmak. Örneğin, "Anayasa-
da, devlet halkını alkolden, uyuşturucudan korur yazıyor. Bu görev ba-
na verilmiş; bu maddeyi biz eklemedik ki" şeklinde demagoji yapmak.

• Adını telaffuz etmek istemediği insanların / kurumların ismini
farklı konuşmak, farklı söylenemiyorsa tahkir edici adlar takmak.
Örneğin Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal, Öcalan yerine İmralı,
CHP yerine CeHaPe zihniyeti tabirlerini kullanmak.

• Cevaplanması uzun sürecek soruları sanki cevap evet/hayır ka-
dar kısaymış gibi laf arasında sormak, karşındakinin cevap hakkını
elinden alıp bastırmak.

• “Her şeye hâkim bulunuyorum, her şeyi biliyorum” havası oluş-
turmak; böylece insanlara otokontrol korkusu aşılayıp, izlendikleri-
nin bilinciyle kıstırmak.

• Son: Ve tabi sürekli “İnançlı, maneviyatçı, çok cesur bir devlet
adamı” rolü oynamak ve ölçüsüz bir din istismarı yapmak!

Ancak Recep Bey’in unuttuğu bir şey vardı. Hiç kimsenin yaptık-
ları yanına kar kalmayacaktı, Allah mutlaka intikam alacak ve hain-
lerin tuzaklarını boşa çıkaracaktı. İbrahim Suresinin şu ayetleri dik-
katle okunmalıdır:

AHMET AKGÜL 167



45. Siz, kendi nefislerine zulmedenlerin yerleştikleri mevkilerde
oturmuş (ve iktidar sahibi olmuş)tunuz. Onlara ne yaptığımız size
açıklanmıştı ve size örnekler aktarmıştık. (Ama siz ibret almamıştınız)

46. Gerçek şu ki, onlar (Hakka ve halka karşı) hileli-düzenler kur-
muşlardı. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak (ka-
dar kuvvetli ve Şeytani) de olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış dü-
zen (acı ve alçaltıcı bir akıbet) vardır.

47. Sakın ha, Allah'ı elçilerine verdiği sözden (ve zafer vaadinden)
dönecek sanmayın. Gerçekten Allah Azizdir, intikam sahibidir. (Sizin de
zulüm ve hıyanetlerinizin hesabını soracak, saltanatınızı yıkacaktır)

51. (Bu azap,) Allah'ın herkesi kendi kazandığıyla cezalandırması
(ve yaptıkları hile ve hıyanet cinsinden intikam alması) içindir. Şüphe-
siz Allah, hesabı pek çabuk görendir.
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ORDUYU ÖZELLEŞTİRME ÇABALARI VE
HIYANETİN ÇIBANBAŞLARI

NATO, Milli orduları “dolaylı özelleştirmenin” ve emperyaliz-
min güdümüne çekmenin en sinsi ve en etkili adımıydı. Böylece bü-
tün orduların silah envanterlerinden eğitim sistemine, tatbikat pro-
jelerinden istihbarat birimlerine, her türlü bilgileri artık NATO’nun
kontrolü altındaydı. Artık NATO’ya bağlı bütün ülke orduları, bu
örgütü kuran ve kullanan Siyonist-haçlı merkezlerin emperyalist
hedeflerine hizmetçi konumuna taşınmıştı. Uzun bir zaman, ittifa-
ka dahil ülkeleri, Sovyet Rusya tehdidinden ve kominizm tehlike-
sinden koruyacağı iddiasıyla halkları avutan ve karanlık odaklar,
Kominizm iflas edip Sovyetler birliği dağılınca, bu sefer “muhtemel
ve müşterek düşman!?” yerine İSLAM’ı koymuşlar, “ılımlı” yani Ba-
tı ile uyumlu olmayan, özellikle Kur’ani bir nizamı ve İslami hayat
tarzını savunup amaçlayan tüm Müslümanları “radikal” sayıp, terö-
rün kaynağı gibi göstermeye başlamışlardı. Kendilerini haklı çıkar-
mak ve dünya kamuoyunu aldatıp korkutmak için, “EL-KAİDE” gi-
bi örgütleri piyasaya salmışlardı.  Hatta, Türkiye’nin NATO’ya ka-
bulün gizli şartı ve açık dayatması olarak bir tugay Mehmetcik Ko-
re’ye yollanmış, Amerikan Conileri yerine, Kominist Rus ve Çin or-
dularının önüne kurbanlık gibi atılmışlardı.

“Özel ordu- Paralı asker” kavramı ve arkasındaki Yahudi parmağı!

Dışarıdan sizin için savaşacak birilerini bulmak ve güdümünüzde
tutmak, savaşın kendisi kadar eski sayılır.  Mısır Firavunlarından Vik-
torya dönemi Britanyasına kadar neredeyse her imparatorluk şu veya



bu şekilde yabancı birliklerle anlaşma yapmıştır. Benzer şekilde he-
men hemen her çağa ait edebi eserlerde bunların hikayelerine rastla-
nır. Bazı devirlerde, “paralı askerler” olarak bilinen ve en yüksek tek-
lifi veren taraf için savaşan bu özel savaşçılar, yabancı güçlerin sinsi ve
siyasi teşebbüslerin sonucu oluşmaktaydı. Günümüzde çok daha iyi
biçimde örgütlenmiş ve eğitilmiş birlikler, kiralık katiller, kendilerini
emperyalizmin hizmetine sunmaktadır.  Her ikisinde de önemli unsur
maddi amaçlarıydı: Yani savaşmakla elde edilen kazançlarıydı. Barbar
Batının vahşet ve dehşet çağı olan günümüz dünyasında özel askeri
endüstrisini anlamak için gereken altyapıyı, bunların faaliyet alanları-
nı ve sömürü sektörünün gelişmesine etki eden şartları özellikle ve
derinlemesine incelemek lazımdı. Bu paralı askerler ve kiralık lejyo-
nerler, emperyalizmin ve Siyonist sömürü düzenini önünü açan ve işi-
ni kolaylaştıran şeytanın savaşçılarıydı. 

Askerlik tarihinin özelleştirme perspektifinden yeniden anlatılma-
sında kavranması gereken nokta bu tip aktörlerin her devirde zalim
devletler hain diktatörler ve işbirlikçi çevrelerce, masum ve mazlum
topluluklara karşı kullanıldığıdır. “Bizim genel varsayımımız, savaşın
Milli ordular tarafından, ortak ve meşru bir amaç için mücadele yapıl-
ması yolundadır. Oysa bu idealleştirme kılıfıdır. Çünkü tarih boyunca
savaşçılar, kar amacı güden ve tek bir hükümete sadakat beslemeyen
özel birliklerden oluşmaktadır” diyen, ABD Savunma bakanlığı ve
Brookings Entitüsü uzmanı Yahudi Peter Warren Singer, hem tarihi
gerçekleri çarpıtıyor hem de NATO ve BRS (Askeri Destek Şirketi) gi-
bi kurumlara meşruiyet kazandırmaya çalışıyordu. Bu maksatla Özel
askeri kuruluşlar ve paralı ordular zaman içinde sistematik olarak ge-
lişim gösteriyor, hükümetler güçsüz düşürülüyordu. Serbest piyasa da
askeri anlamda büyük imkanlar bulunabiliyor ve en etkin şekilde ör-
gütlenmiş olan aktörler genellikle çokuluslu Yahudi şirketleri oluyor-
du. Kısacası, askerlikte özelleşmenin tarihi çoğunlukla, Soğuk Savaş
sonrası günümüz dünyasını andırıyordu. 

Milli Devletlerin ve merkezi denetimin zayıflatılması özel asker
için uygun bir ortam yaratıyordu.  Paralı askerlerin çoğu kendileri-
ni aslen bir kimseye bağlanmadan, hizmetlerinin karşılığında yeter-
li ücret ödeyen herkes için çalışan profesyonel askerler olarak gö-
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rürken, er ya da geç paranın arkası kesileceğini veya savaşın sona
ereceğini herkes biliyordu.  Bu durumda da askerler işsiz kalırdı.
Dönebilecekleri bir evleri ya da kariyerleri olmadığı için de, bu as-
kerlerin çoğu Siyonist odaklarca birleştirilip kendi aralarında “şir-
ketler” oluşturuluyordu.  Bunlar, grup olarak askerlerin istihdamı-
na olanak sunmak veya en nihayetinde birbirlerine destek ve koru-
ma sağlamak için kuruluyordu; ama para kazanmaları içinde yeni
savaşların kışkırtılması gerekiyordu. 

Ancak özel askeri birliklerin Siyonist dünya sistemine entegre
olması kademeli şekilde gerçekleşiyordu ve Avrupa birliği hedefiy-
le tamamlanıyor ve NATO’ya dönüşüyordu.  Böylece birçok profes-
yonel ordu, hizmet ettiği milletlerle milli ve manevi bağlarını fikren
değilse de fiilen koparmış oluyordu. 

BRS’nin amacı ve etkinlik alanı! 

“Ticaret, kendi silahımızın gücü ve koruması altında ve kutsal çı-
karlarınız yararına başlatılıp sürdürülmelidir.  Ne ticaretin savaşsız,
ne savaşın ticaretsiz yürütülmesi mümkün değildir” diyen, Hollanda
Doğu Hindistan şirketi genel başkanı Yahudi asıllı Jan KOHEN ve
“Askeri Destek Şirketi: BRS’yi” kurup geliştiren diğer Siyonist Yahudi
Herman Brown: “Gelişmeleri takip edin, yoksa siz farkına bile vara-
madan geri kalabilirsiniz. Kolay şeyleri herkes yapabilir. İlerlemek is-
tiyorsanız zor olanı başarmaya girişin, savaşları ve barışmaları siz
kontrol edin” derken aynı şeytani hedefle hareket etmektedir. BRS, sa-
vaşlara destek sektöründe ve paralı kiralık askerlikte en önemli şirket-
lerden birisidir. Brown&Root ismi soğuk savaş sonrası dönemde
Amerikan ordusunu oldukça meşgul eden acil durum operasyonlarıy-
la anılır hale gelmiştir. Şirket 1992 yılından bu yana Irak, Afganistan,
Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan, Yunanistan, Haiti, Macaristan, İtalya,
Kosova, Bosna, Kuveyt, Makedonya, Suudi Arabistan, Somali, Türki-
ye, Özbekistan ve Zahire’de faaliyet göstermiştir. Kısacası Amerikan
ordusu nereye gidiyorsa Brown & Root da oraya gitmektedir. Şirketin
eski CEO’larından olan dönemin Bakan yardımcısı Dick Cheney bu
konuya ilişkin şunları söylemektedir: “Balkanlar’da ve Ortadoğu’da
askerlerimizi ilk karşılayan ve onları en son uğurlayan kişiler bizim
kardeşlerimizidir.” Hatta Kosova’daki Amerikan Barış Gücü askerleri-
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nin kendi aralarında üniformalarında Brown & Root reklamının ol-
ması gerektiğine dair şakalar yaptığı bilinmektedir. Oldukça kapsam-
lı bir şirket olan BRS’nin personel sayısı ve gayri safi geliri askeri teda-
rik ve danışma sektörlerindeki benzer şirketlere kıyasla oldukça yük-
sektir. Şirket çalışanlarının sayısı 30,000 ve toplam gayri safi geliri ise
yıllık 9 Milyar solar seviyesindedir. Fakat BRS birçok yönüyle Execu-
tive Outcomes ve MPRI şirketlerine benzemektedir. BRS de diğer iki
şirketle yaklaşık aynı zaman dilimi içinde, aynı şekilde orduların kü-
çülmesi ve askeri müdahale ve operasyonların artmasıyla ortaya çıkan
iş fırsatlarını önceden sezerek bu piyasaya girmiştir. Tüm askeri en-
düstrilerde olduğu gibi BRS çalışanlarının çoğu da emekli askerlerden
meydana gelmektedir. BRS’nin şirket geçmişi de askeri tedarik ve da-
nışma sektörlerinde son zamanlarda ortaya çıkan şirketlerin birleşme-
sini doğrular niteliktedir. Şirket yıllık geliri 26 milyar dolar olan ve
100 ülkede 100,000’in üzerinde çalışanı bulunan dünya çağında Ya-
hudi güdümlü bir inşaat ve elektrik şirketi sayılan, Haliburton Hol-
ding’e bağlı hizmet vermektedir.

Askeri destek şirketlerinin lojistik alanda dış kaynak hizmeti (out-
sourcing) gibi alanlara girmeleri yeni büyük bir pazarın oluşmasına
işarettir. Lojistik, askeri malzeme, vasıta ve personeli temin, bakım ve
ulaşımıyla uğraşan, kısacası sahadaki birliklere destek olan bir araçlar
bütünü olarak tanımlanabilir. Lojistik faaliyetler askeriyelerin işleyiş-
lerinde de belirleyici bir role sahiptir.  Bu tür faaliyetlerin işleyişlerin-
de de belirleyici bir role sahiptir. Bu tür faaliyetler genellikle ikinci
planda kalıyor gibi görünse de ordunun muharebe sahasındaki nihai
başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Tarih lojistiğin operasyonel ve
stratejik düzeyde muharebelerin can damarı olduğunu göstermiştir.
Askeri destek şirketleri bir bakıma NATO çerçevesinde kontrol altına
alınan devlet ordularına altyapı imkanlar sağlayan özel organlar gibi-
dir. Çatışma alanlarına yabancı yatırım getiren tedarik şirketlerine ben-
zer olarak Brown & Root gibi destek şirketleri de askeri kuvvetlerin
konuşlandırılmasına ve operasyonlarına hazırlık görmektedir. Şirketin
sağladığı yardımlar o kadar önemli ki Amerikan askeri planlama uz-
manları artık BRS veya lojistik hizmet sağlayan benzer şirketlerin var-
lığı olmadan kapsamlı bir askeri operasyon tasavvur edememektedir. 
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Paralı Asker Şirketlerinin Örgütsel Yapısı!

Brown&Root Services ve genel olarak Halliburton şirketinin orta-
ya çıkış hikâyesinin; Avrupa haritasının yeniden çizilmesine yol açan
ve yeni bir çatışma yüzyılının temellerini atan ve Avrupa Birliğini ku-
rup güdümüne almayı amaçlayan Siyonist planı Versay Antlaşma-
sı’nın imzalandığı 1919 yılıuna dayandığı bilinir. Bu tarihte Erle P.
Halliburton Oklahama’ya bağlı Wilson’daki evinin tek odasında petrol
kuyularını çimentolama şirketi olan New Method Oil Well Cementing
Company’i hayata geçirmiştir. Bu sırada komşu eyalet Teksas’ta da Ya-
hudi George ve Herman Brown kardeşler kayın biraderleri Dan Ro-
ot’un finansal desteğiyle Brown & Root inşaat ve mühendislik şirketi-
ni meydana getirmiştir. Kardeşi Herman’ın 1963 yılında vefat etmesin-
den sonra George Brown, Brown & Root şirketini Halliburton’a 36,7
milyon dolar karşılığında satıvermiştir. Oluşan bu şirketler grubu son-
raki yıllarda büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün Brown & Root
ABD’nin sayılı mühendislik ve inşşat şirketlerinden birisi haline gel-
miştir. Şirket aynı zamanda Apollo 13 uzay aracında bulunan müret-
tebatın hayatını kurtaran geçici karbondioksit temizleme sistemi pro-
jeleriyle NASA uzay programı içinde de önemli roller üstlenmiştir.
Günümüzde çalışan sayısı olarak Brown&Root 80,000 ve Halliburton
100,000 seviyesine geçmiştir. Körfez savaşının kışkırtıcıları: Bu Ya-
hudi şirketi 100’ün üzerinde alt şirketiyle tüm dünyada faaliyet sür-
dürmektedir. Daha önce olduğu gibi bu seferde şirketin gelirlerinin
büyük bir patlama yaşamasının ardındaki etken savaş sektörü ve sis-
temidir. Körfez krizinin arından 320 petrol kuyusundaki yangını
kontrol altına almak için paralı Halliburton personeli görevlendiril-
miştir. Ayrıca Kuveyt’teki hasar görmüş tüm kamu binalarının hasar
tespiti ve onarım işleri de Brown & Root şirketine verilmiştir. BRS ku-
rulduktan kısa bir süre sonra askeri piyasaya adım atmış. Şirket
1992 yılında Amerikan Ordusu LOGCAP(Lojistik Sivil Artış prog-
ramı) çerçevesinde muhtemel durum harekatlarının planlama süre-
cinde ordu ile birlikte çalışmasını öngören bir sözleşme imzalamış-
tır. İmzalanan bu sözleşmeyle Amerikan ordusu ilk defa böylesine
küresel çapta bir planlama sürecini özel bir kuruluşa aktarmıştır.
Sonraki on yıl içinde Halliburton faaliyetlerini genişletip hızlandı-
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rış ve tüm idari birimleri tek bir çatı altında toplayarak şirketini ye-
niden yapılandırmıştır. 1995 yılında eski ABD Savunma Bakanı
Dick Cheney şirketin başına atanmıştır. Şirket 1996’da petrol piya-
sasındaki durgunluğa rağmen çok iyi bir ekonomik performans sağ-
lamış ve bunu oldukça karlı askeri sözleşmeler sayesinde yakala-
mıştır. Şirketin yayınladığı faaliyet raporunda yaptığı işlerin ne ka-
darını askeri işlerle bağlantılı olduğu tam olarak açıklanmamakla
birlikte, petrol ve gaz endüstrileri için ifade edilen rakamlar çıkarıl-
dığında yıllık gelirin yaklaşık 8 milyar dolarlık bir kısmını yürütü-
len askeri faaliyetler sonucu kazanıldığı sonucuna varılmaktadır.
Üstelik bu rakamlar petrol piyasasındaki durgunluk nedeniyle diğer
tüm rakip şirketler kriz yalarken bile artmıştır. Brown&Root’un de-
ğeri Balkanlarda büyük çaplı askeri destek faaliyetlerine başlaması-
nın ardından üç yıl içinde petrol endüstrisinde bulunan benzer şir-
ketlere kıyasla yüzde 20 daha fazla çoğalmıştır. 

İş Dünyası ve Siyaset: Brown & Root Şirketiyle Bağlantılı Siya-
set Adayları!

Brown & Root’un başarısındaki faktörlerden birisi de siyasete olan
yakın irtibatıdır. Şirketin 1937 yılında Büyük Bunalım’ın tavan yaptı-
ğı bir dönemde almış olduğu Mansfield Barajı projesi hem şirketin
kendisi hem de sonraki dönemlerde ABD Başkanı olacak olan Lyndon
Johnson’un kariyerini kurtarmıştır. 

Eski ABD Savunma bakanı Dick Cheney’nin 1995’te Hallibur-
ton’un CEO’su olmasının ardından Brown & Root’un siyasi bağlantı-
ları kamuoyuna daha fazla yansımaya başlamıştır. Cheney önceki gö-
revinden dolayı herhangi bir nüfuz kullanımının söz konusu olmadı-
ğını vurgulayabilmek için BRS’nin Amerikan ordusuyla imzaladığı
sözleşmelere bilinçli olarak bizzat kendisi katılmamıştır.

2000 yılı yazında Cheney başkanlık seçimi için George W. Bush’un
ekibinde aday gösterildiği için şirketten ayrılmıştır.  Şirketin yönetim
kurulunun Cheney için 33,7 milyon dolarlık bir emeklilik ikramiyesi
verme kararı aldığı yazılmıştır. Seçim kampanyası sürecinde Cheney
Clinton yönetiminin balkanlara çok fazla Amerikan askeri gönderme-
sine karşı çıkmıştır. Ancak burada ilginç olan nokta şu ki çok kısa bir

174 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



süre sonra başında olduğu şirketin ekonomik gücünü sağlayan etken
Amerikan askerlerinin ülke dışında görevlendirilmesini ve özel-para-
lı-kiralık asker şirketlerine büyük imkan ve imtiyazlar verilmesini biz-
zat kendisi sağlayacaktır. 

Şimdi asıl sorulması, doğru ve doyurucu yanıtın alınması gere-
ken şudur: Türkiye, güya NATO bünyesinde ve ABD ile stratejik
müttefiklik çerçevesinde; Afganistan’a, Lübnan’a, Libya’ya ve Su-
dan’a gönderdiği ve maalesef küresel zulüm ve sömürü sistemine
alet ettiği Mehmetcikler, dış güçlerce bu paralı ve kiralık askerlerin
en ucuzu ve en uyumlusu mu sayılmaktaydı?

TSK yenilmese açılım olmazdı!

Büyük İsrail’in küçük ortağı olacak Kürdistan’ın mimarlarından
CIA uzmanı Yahudi Henry Barkey, Irak Üzerine Düşünceler isimli
internet sitesine röportaj veriyordu. Türkiye'nin Kürt açılımının ve
Barzani ile yakınlaşmanın ancak TSK'nın yenilgisi ve tasfiyesiyle
gerçekleşebildiğini söyleyen Barkey, Kürtler üzerinde etkisini kay-
betmemek için Barzani'yi fazla Erdoğan yanlısı bir tablo çizmemesi
konusunda uyarıyordu.

Türkiye'nin Kürt sorununa bakışının 2005 yılı civarında, döne-
min Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Neçirvan Barzani ile görüş-
meye çalışmasıyla başladığını söyleyen Henri Barkey bu çabanın
Türk Genelkurmayı tarafından engellendiğini ve Türkiye-Kuzey
Irak yakınlaşmasının uzun süre ekonomik kulvardan, AKP'nin Ku-
zey Irak'ta yatırımları teşvik etmesiyle ilerlediğini belirtiyordu.
Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürtlerle ilişkide en önemli yılın
2007 olduğunu vurgulayan Barkey, "Ordu Gül'ün cumhurbaşkanlığına
seçilmesini engellemeye çalıştı ve kaybetti. Ordunun yenilgisi belirle-
yici oldu; bu tarihten sonra Türkiye'nin Kürt politikasının dönüştüğü-
nü görebilirsiniz" diyordu. Barkey, Başbakan Erdoğan ile Barzani'nin
Diyarbakır buluşmasıyla ilgili olarak "Barzani, fazla Erdoğan yanlısı
olmamaya dikkat etmeli. Türkiye Kürtleri üzerinde etkisini (ya da et-
kili olduğu algısını) koruması buna bağlı. İnce bir denge bu, ama ba-
şarabilir" diye uyarıyordu.
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TSK’nın Yapısı ve Yıpratılması

Siyonist odakların Büyük İsrail hedefiyle kışkırtıldığı, Mason İttihat-
çıların ise balıklamasına atladığı I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmpara-
torluğu 7 cepheden saldırıya uğrarken 2.850.000 kişiyi silah altına alı-
yordu. 70 piyade, 2 süvari tümeninden kurulu 24 kolordulu 9 ordu bir-
liğinden oluşan bu yapı Mondros Mütarekesi'nden sonra zorunlu terhis-
lerle 50.000 kişiye indiriliyordu. Osmanlı Ordusu'nun kalan iki kolor-
dusundan biri Suriye cephesinden Ankara'ya konuşlanan Ali Fuat Paşa
komutasındaki 20. Kolordu, diğeri ise Kafkas Cephesinde Erzurum'da
konuşlandırılmış Kâzım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'ydu.

Şanlı Türk Kurtuluş Savaşımız sırasında ve sonrasında bu kolor-
dular ve Kuva-yi Milliye oluşumları TBMM tarafından düzenli hale
getirilerek bugünkü Ordumuzun temelleri atılıyordu. Kurtuluş Sa-
vaşı TSK’nın katıldığı ve kazandığı ilk savaş oluyordu. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğunda bu ordular yeni bir yapılandırmayla
Türk Silahlı Kuvvetleri adını alıyordu. Türk Ordusu Cumhuriyet ta-
rihi boyunca birçok isyan bastırıyor, Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâ-
tı'nda savaşıyor, PKK'ya karşı başarılı operasyonlar yapıyordu. Ay-
rıca Afganistan, Kosova, Lübnan, Somali gibi birçok ülkeye NATO
ve BM güdümündeki uluslararası askeri kuvvetlere destek amaçlı
asker gönderiyordu.

Şanlı Kurtuluş Savaşımız!

I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf
Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bü-
tünlüğünü korumak için çok cepheli siyasi ve askeri mücadele başlatı-
lıyordu. Mustafa kemal önderliğinde 1919-1922 yılları arasında yapılan
gayretler sonucu 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile
fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen so-
na eriyor ve Misak-ı Milli hedeflerine büyük ölçüde ulaşılıyordu. Ağus-
tos 1922'de Türk kuvvetleri 200.000 askerle Batı, Doğu ve Güney cep-
helerinde savaşıyor, derken Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taar-
ruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kutlu sona ulaşılıyordu.

Kıbrıs Barış Harekâtımız!

Kıbrıs Harekâtını, 20 Temmuz 1974'te Başbakan Yardımcısı Prof.
Dr. Necmettin Erbakan’ın yüksek dirayet ve cesaretiyle verdiği ka-
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rar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri başlatıyor ve zaferle sonuç-
landırılıyordu. Harekâtın sonucunda tüm Haçlı Batının ve Ameri-
ka’nın desteklediği Rum birlikleri mağlup ediliyor ve Kıbrıs'ın ku-
zeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluyordu.

PKK Terörü ile mücadele safhamız!

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ile 1980'li yıllardan beri mücadele
yürütülüyor, defalarca bitirdiği bu kanlı ve kiralık örgüt, dış güçler ve
Siyonist çevrelerce yeniden diriltilip karşımıza çıkarılıyordu. Millî Sa-
vunma Bakanlığı verilerine göre 1984-2009 arasında 5821 asker ve
subayımız, 775 emniyet elemanımız, 1350 köy korucusu, 4.828 sivil
vatandaşımız çatışma ve saldırılarda hayatını kaybediyor, yaklaşık
28.000 PKK militanı ise öldürülüyordu. Bu mücadele çerçevesinde
PKK'nın iki numaralı adamı Şemdin Sakık 14 Nisan 1998'de, elebaşı
Abdullah Öcalan ise 15 Şubat 1999'da yakalanıyor (veya çok sinsi
maksatlarla ve dış odaklarca bize teslim ediliyor), yargılama süreçleri-
ni takiben vatana ihanet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp
İmralı’ya konuluyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri 1991 yılından beri Ku-
zey Irak'taki PKK kamplarına yönelik Süpürge, Kazıma, Atmaca, Çe-
lik, Tokat, Çekiç, Şafak, Sandviç ve Güneş kod adlı sınır ötesi harekât-
lar düzenliyor, büyük başarılar elde ediyor, ama sonunda PKK ile ma-
saya oturuluyor, TSK yenilmiş gibi gösteriliyordu.

TSK Yapılanmamız: Genelkurmay Başkanlığı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yöneten ve yönlendiren Türkiye'deki en
üst düzey askeri birim oluyordu. Savaşta Başkomutanlık görevini
Cumhurbaşkanı adına yerine getiriyordu. Kuvvetlere komuta etmek,
bunların savaşa hazırlanmasında personel, haber alma, harekat, yapı-
lanma, eğitim-öğretim ve lojistik hizmet ilkeleri ve programları yürüt-
mek Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda bulunuyordu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Türk Kara Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birimi
sayılıyordu. Bünyesinde 4 Ordu, 14 Kolordu, 8 Mekanize Tümen, 11
Zırhlı Tugay, 23 Mekanize Piyade Tugayı, 15 Motorize Piyade Tugayı,
8 Komando Tugayı, 4 İnsani Yardım Tugayı, 5 Topçu Tugayı bulunu-
yordu. Ayrıca Kıbrısta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adı altında bir ko-
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lordu seviyesinde yaklaşık 60.000 Personel barındırıyordu. Anayasa
ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve kollan-
ması ile ilgili kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Türk Kara
Kuvvetindeki asker (er ve erbaş) sayısı 550.000’e ulaşıyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, görev alanı il ve ilçe belediye sınır-
ları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerler olarak
belirlenmiş olan kolluk kuvvetimizi oluşturuyordu. Savaş ve olağa-
nüstü haller dışında İçişleri bakanlığına bağlı çalışıyor.  Türkiye yü-
zölçümünün % 92'sinde görev yapıyordu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye'yi denizden gelecek tehditlere kar-
şı savunmak ve ülkenin denizle alakalı menfaatlerini korumak ve kol-
lamakla görevli kuvvetimiz oluyordu. Deniz Kuvvetleri 27 Fırkateyn,
14 Denizaltı, 9 Korvet, 108 Hücumbot, 23 Füze Saldırı Gemisi, 102
Sahil Güvenlik Gemisi ve 21 Mayın Gemisi ile Karadeniz, Ege ve Ak-
denizde saygı duyulan bir güç konumunda bulunuyordu. 55.000 ak-
tif çalışanı ile personel sayısı bakımında dünyanın 8. büyük deniz
kuvveti sayılsada envanter bakımından 3. sıradaydı. Donanma Komu-
tanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutan-
lığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı olmak üzere dört ana ast
komutanlıktan oluşuyordu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Görevi, deniz yetki alanlarında ulusal ve uluslararası hukuku etkin
kılmak, can ve mal güvenliğini sağlamaktır. 1 Ocak 1985'de İçişleri
Bakanlığı'na bağlanan komutanlık; bu tarihten önce Jandarma Genel
Komutanlığı'na bağlıydı. 5.070 aktif personele sahip teşkilat TSK'da
tümen seviyesinde temsil edilmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

1911 yılında kurulan ve şu anda envanterinde 2000'in üzerinde
uçak barındıran, barışta Türk Hava Sahası'nı savunan, savaşta kara ve
deniz kuvvetlerine destek sağlayan, dostlara güven, düşmana korku
aşılayan kahraman ordumuzun çok önemli bir parçasıdır.
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TSK’yı Yıpratma Operasyonları!

TSK, iç güvenliğin tehdit altında olduğunu ifade ederek zaman za-
man sivil yönetime müdahaleler yapmıştır. Bu müdahalelerde temel
hukuki dayanak Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35.
maddesinde yer alan "Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk
yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini
kollamak ve korumaktır." hükmü sayılmıştır. Ancak 12 Eylül Darbe-
si'nin yargılanması için hazırlanan iddianamede bu maddenin darbe-
ye meşruiyet kazandırmayacağı ve hiçbir kanun maddesinin Anaya-
sa’nın üzerinde olamayacağı vurgulanmıştır. Devlet düzeninin temel
kurumlarından TBMM ve tüm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak
için 35. maddeyi gerekçe göstermenin hukuka aykırılığa kılıf bulma
gayreti olduğu aktarılmıştır. TSK bu maksatla 1960 ve 1980 yıllarında
ve maalesef dış güçlerin tertip ve teşvikine kapılarak iki kez darbe
yapmış, 1971 ve 1997 yıllarında ise hükûmeti istifaya zorlamıştır.

2007 yılından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı muvazzaf ve
emekli mensupları, darbe hazırlığı ve ülkeyi kontrol atına almak amaç-
lı kaos planlarına ilişkin davalarla ilgili olarak CIA-MOSSAD destekli
derin Cemaatin uyarladığı sahte belgeler ve PKK’lı şahitlerle, maalesef
yargılanmaya başlanmıştır. Bu davalar arasında Sarıkız, Ayışığı, Yaka-
moz ve Eldiven darbe teşebbüsü iddiaları, Balyoz darbe planı ve İrti-
cayla Mücadele Eylem Planı, Ergenekon davaları bulunmaktadır. Bu
davalar çerçevesinde 300'den fazla TSK mensubu tutuklu olarak yargı-
lanıp, bir kısmı ağır mahkûmiyetlere uğratılmıştır. Daha sonra patlak
veren Hükümet Cemaat çatışması nedeniyle bu mahkemelere sunulan
delillerin sahte olduğu, kasıtlı olarak uydurulduğu ve “TSK’ya kumpas
kurulduğu” en yetkili ağızlarca itiraf edilmeye başlanmıştır.

Ülkesine, bölgesine ve bütün mazlum milletlere güven ve huzur
kaynağı olacak güç ve yetenekteki şanlı ordumuzun, NATO emrin-
de fikren ve fiilen güdükleştirilen tarihi misyonu, şimdi haçlı AB’ye
girmek gafletiyle resmen de karartılmaya çalışılmaktadır. Bir takım
yanlış kafaları ve haksız dayatmaları bahane ederek bütün ordumu-
zu karalama ve etkisiz kılma çabaları elbette kasıtlıdır ve dış bağlan-
tılıdır. Amerika’nın ve Avrupa’nın bize ne denli dost ve müttefik ol-
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dukları, Şanlı Kıbrıs hareketimizde ve PKK ile mücadelemizde açık-
ça ortaya çıkmıştır.

Danışmanın “kumpas” ifadesi Başbakan’ı ve Fetullahçıları suçüs-
tü yakalatmıştı!

Başbakan Erdoğan’ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan’ın yazdığı
bir makalede “orduya kumpas kuruldu” şeklindeki ifadesi, Balyoz sa-
nıklarına dayanak sayılmıştı. Sanıklar “kumpas” ifadesini ileri sürerek
Başbakan’ın davada tanık olarak dinlenmesi talebinde bulunmuşlardı.
Balyoz davasında yeniden yargılama talepleri ikinci kez reddedilen sa-
nıklar, avukatları aracılığı ile bu karara itiraz haklarını kullanmıştı.
İtiraz dilekçesinde “yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine dair
kararın görevli olmayan hakimler tarafından yapıldığı” iddiası yer al-
mıştı. Dilekçede TÜBİTAK raporunun yeni delil niteliği taşıdığı ifade
edilerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tanık olarak dinlenilme-
si gerektiği vurgulanmıştı. Balyoz davasından hükümlü bulunan
emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve
emekli Albay Hakan Büyük’ün avukatı Hüseyin Ersöz, yeniden yargı-
lama talebinin oluşturulan yeni heyet tarafından reddedilmesi üzerine
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak karara itiraz
edilmişti. Avukat Ersöz tarafından mahkemeye sunulan 11 sayfalık di-
lekçede, Balyoz davasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim
2013 tarihinde onandığı hatırlatılmıştı. Onama kararının ardından
başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yürütme ve yasa-
ma organına mensup kişiler tarafından kolluk ve yargı içinde örgüt-
lenmiş yasadışı bir yapının TSK mensuplarına “kumpas” kurduğu
şeklindeki değerlendirmeler yaptıkları anlatılan dilekçede, “Bu açıkla-
malar mahkemenizin 2010/283 E sayılı dosyası ile asker kişilerin yar-
gılandığı diğer davalarda yaşanan önemli hukuka aykırılıklarla birlik-
te değerlendirildiğinde hukuki sürecin adil yargılanma hakkına aykırı
olarak sonuçlandığı yönünde bir kanının kamuoyunda hakim olmasına
neden olmuştur. Sayın Başbakanın yargı içinde örgütlenen ‘paralel
devlet’, Başbakanın Siyasi Başdanışmanı Sayın Yalçın Akdoğan’ın ‘Mil-
li orduya kumpas kuruldu’ ve eski Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şa-
hin’in ‘Yargıtay’ın imamı var’ sözlerinden hareketle müvekkillerin yar-
gılandığı 2010/283 E sayılı dosyada hakimlerin tarafsızlıklarını orta-
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dan kaldıran karar ve uygulamalar birlikte değerlendirilerek yargıla-
manın yenilenmesi talep edilmiştir” ifadeleri yer almıştı.87

Fehmi Koru’ya gönderilen Genelkurmay’ın açıklaması nasıl
okunmalıydı?

Genelkurmay Başkanlığı adına Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü imzasıyla gönderilen açık-
lamayı şöyleydi:

Sayın Koru,

1. Kamuoyunca Poyrazköy davası olarak adlandırılan yargılama-
da, mahkeme tarafından bilirkişi olarak tayin edilen TÜBİTAK gö-
revlileri tarafından, Donanma Komutanlığında 06 Aralık 2010 tari-
hinde yapılan arama sırasında bulunan ve 5 nolu harddisk olarak
adlandırılan dijital veri depolama malzemesi üzerinde yapılan ince-
leme sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye veril-
mesini müteakip, basın yayın organlarında rapor içeriği ile ilgili de-
ğerlendirme ve yorumlar yer almıştır.

2. Söz konusu değerlendirme ve yorumlarda, 28 Temmuz 2009 ta-
rihinden sonraki bir zamanda, söz konusu harddiskin kullanımdan
kaldırılmasını müteakip, sistem saati değiştirilmiş başka bir bilgisa-
yardan 5 nolu harddiske toplu veri aktarımı yapıldığı ve harddiskin
delil bütünlüğünün bozulduğu alaşılmıştır.

3. Muvazzaf ve emekli çok sayıda askeri personelin yargılandığı
davaları ilgilendiren 5 nolu harddisk ile ilgili olarak, yargılanan aske-
ri personel tarafından, 5 nolu harddiskin yasadışı bir oluşum tarafın-
dan sahte veriler yüklenerek bulunmasının sağlandığı iddiaları da
soruşturma ve kovuşturma sürecinde sürekli hatırlatılmıştır.

4. TÜBİTAK bilirkişi raporunun söz konusu iddiaları destekler ni-
telikte olması da dikkate alındığında, Donanma Komutanlığında ya-
pılan arama sonrasında bulunan materyallerin kim tarafından kötü
niyetle düzenlenip konulduğunun ortaya çıkarılmasına yönelik so-
ruşturma yapılması gerektiği değerlendirildiğinden, Donanma Komu-
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tanlığı Askeri Savcılığına söz konusu olayla ilgili soruşturma emri çı-
karılmıştır. İyi çalışmalar dileriz…”

Konuyu biliyorsunuz: Taraf gazetesinin bavul içerisinde gelen ‘bel-
geler’ üzerinden yaptığı yayınlar sonucu yargılama süreci başlatılmış,
sonunda ‘Balyoz’ genel başlığı altında tek bir dava yürütülmüştü. 361
rütbelinin yargılandığı davada 237 rütbeli 20 yıla varan cezalar aldı;
mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da onanmıştı. Davanın teme-
lini oluşturan ‘kanıtlar’ yalnızca ‘bavul’ içerisindeki belgeler değildi;
daha sonra Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda zulada saklanan
CD ve DVD’ler ile hard disklerde de aynı belgeler rastlanmıştı. Mah-
keme ve Yargıtay, belgelerin ‘sahih’ olduğuna, kanıtların birbirinden
farklı iki ayrı kaynaktan desteklenmesine bakarak karar vermiş olma-
lıydı. Ancak TÜBİTAK bilirkişi raporu, Gölcük’ten çıkan 5 nolu hard
diskin ‘üzerinde oynanmış olabileceği’ izlenimi verince, yargılananlar,
yakınları, avukatları ve taraftarları haklı olarak  “Balyoz davası çöktü”
görüşü eşliğinde ‘yeniden yargılanma’ talebi seslendirmeye başlamıştı.

Bu arada garip olan ve kafaları karıştıran ve şimdilerde cemaatin
tarafını tutan ve TSK aleyhine kampanya sürecini başlatan Taraf ga-
zetenin belgelerin ‘sahih’ oluşunu savunmak yerine suskun kalmasay-
dı. Üzerine gidildiğinde ise, önce, bavulla boy boy resim çektirenin hâ-
lâ kadrolarında bulunduğunu unutup “Ayrılan ekip yaptı” gerekçesine
sığınmışlardı. Oysa benim beklediğim, yayınlarını savunan,”Belgeleri
sağlayan kaynağımız sağlam” türü bir cevaptı.88

Demokrasi jelatinli ‘Özel paket’te neler vardı?

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından tutukluluk süresinin
kısaltılmasına, kişisel verilerin korunmasından yasal dinleme kararı-
nın alınmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler içeren “Ağır
Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunul-
muştu. Yeni Demokratikleşme Paketi’nin ana başlıkları sıralanıyordu:

• Özel yetkili mahkemeler ve özel yetkilik savcılıklar kaldırılacak.
(Olumlu)
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• Özel yetkili mahkemelerin baktığı davalara suçun işlendiği yer-
de bulunan ağır ceza mahkemelerinde bakılacak. (Ancak mevcut özel
mahkemelerin açılmış ve yürümekte olan davalara hala bakacak ol-
ması adalete – eşitlik ilkesine aykırı ve çifte standart oluşturacağın-
dan sorunlu)

• Kişisel verilerin korunması amacıyla, bu verileri hukuka aykırı
olarak kaydedenlere, yayanlara veya ele geçirenlere verilecek cezalar
önemli derecede artırılacak. (Çerçeve ve gerekçe olarak olumlu, ama
iktidarın yolsuzluk davalarıyla ilgili araştırma ve yayınları yasakla-
ma kısıtlama amacı sırıttığından kuşkulu)

• Arama, telefon dinlemesi ve teknik takip gibi soruşturma işlem-
leri sırasında elde edilen kişisel veriler ile özel hayata ilişkin bilgileri
yok etmeyenlere verilecek cezalar ağırlaştırılıyor. (Sadece hükümeti
rahatlatma amaçlıysa sorunlu) 

• Müdafiinin soruşturma aşamasında dosyayı inceleyebilmesi ve
belgelerden örnek alması konusunda kısıtlama olmayacak. (Olumlu)

• Özel yetkili mahkemelerin görevine giren suçlarda uygulanmak-
ta olan azami 10 yıllık tutuklama süresi, 5 yılla sınırlandırılacak.
(Olumlu)

• Birden fazla suç işleyenler ile suçu meslek edinenler bakımından
tutuklamayı kolaylaştırıcı düzenlemeler getiriliyor. (Olumlu) 

• Gözaltı, tutuklama, arama ve el koyma, dinleme, gizli soruştur-
ma ve teknik takip işlemlerine karar verilebilmesi için “somut delille-
rin” bulunması zorunlu olacak. (Olumlu ama yandaşları koruma
amaçlı kullanılmasını önleyecek kuralar yoktu.)

• İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçlarla
izleme, gizli soruşturmacı görevlendirme ve taşınmazlara, hak ve ala-
caklara el koyma koruma tedbirleri bakımından karar verme yetkisi
tek hakim yerine ağır ceza mahkemesine tanınacak ve mahkeme bu
kararı oybirliğiyle alacak. (Tek hakimin vereceği keyfi kararları önle-
yelim derken, ağır ceza hakimlerinin oy birliği aranması, artık ada-
let ve devlet için çok hayati ve acil tedbirlerin alınmasını geciktire-
ceği hatta erteleyeceği için kaygı verici bir durumdu)
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• İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayada alınması, teknik araçlar-
la izleme ve taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma koruma tedbir-
lerinin uygulanacağı suçlar arasından; Türk Ceza Kanunu’nun 220.
maddesi çıkarılıyordu. Böylece bu suç kullanılarak katalogda bulun-
mayan suçlar bakımından bu tedbirlerin uygulanma ihtimali ortadan
kaldırılıyordu.

• Suç nedeniyle taşınmazlara, hak ve alacaklara el konulabilmesi
için ilgisine göre BDDK, SPK, MASAK ve Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumundan rapor alınması zorunluluğu ge-
tirilerek mülkiyet hakkının korunması amaçlanıyordu.

• Arama kararı gereğince kişinin bilgisayarındaki verilere el konul-
duğunda bunların bir yedeğinin sahibine verilmesi zorunlu olacak,
böylece bu verilerde sahtelik ya da değiştirme imkânı kalmayacaktı.
(Olumlu)

• Kolluk görevlileri telefon dinlenmesine ilişkin talepte bulunur-
ken, “tedbir uygulanacak hattın sahibini gösterir belgeyi” de talebe
ekleyecekti. Böylelikle dinleme kararı verilirken kimin hakkında ve-
rildiği açıkça bilinecekti. (Olumlu)

• Telefon dinlemesine ilişkin süreler 6 aydan 3 aya indiriliyor. Ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak sürenin mü-
teaddit defalar uzatılmasına son veriliyor ve bu durumda en fazla 3 ay
uzatılabilmesi imkânı getiriliyordu.

• Teknik araçlarla izleme tedbirine ilişkin süreler 8 haftadan 4 haf-
taya indiriliyordu. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgi-
li olarak sürenin müteaddit defalar uzatılmasına son veriliyordu. Bu
durumda süre en fazla 4 hafta uzatılabilecek” deniyordu.

• Telefon dinlenmesine, gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ve
teknik takip yapılmasına karar verilmesi için yeni bir usul benimsen-
diğinden, daha önce bu işlemler için alınan kararların geçerliliğini de-
vam ettirebilmesi için 15 gün içinde bu Kanun hükümleri uyarınca
yeniden karar alınması zorunluluğu getiriliyordu.

Unutmayalım ki, Başbakanın Tv yayınlarını ve yorumlarını bile
telefonla yönlendirdiği bir dönem yaşanmaktaydı!
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Tayyip Erdoğan Gezi olayları patladığı sırada Fas’a gidiyor, Türkiye
ise çok gergin bir süreçten geçiyordu.  Bahçeli ise olaylar karşısında
Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyordu.  Erdoğan telefonda Haber
Türk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Saraç’a şunları söylüyordu: “Fas’ta
televizyon izliyorum Devlet Bahçeli’nin bütün konuşmalarını alt yazı
olarak da geçtiğini görüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanının birinci gö-
revinin hatırlatılmasını gereksiz buluyorum.” diyor ve talimatla yayın-
dan kaldırıyordu. Oysa Devlet Bahçeli, 4 Haziran 2013 günü partisinin
grup toplantısından sonra, bir gazetecinin,  “Eylemlerle ilgili olarak
Cumhurbaşkanı’ndan randevu istemeyi düşünüyor musunuz?” sorusu-
na cevap olarak: “Sayın Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir görüşme
talebimiz söz konusu olmamıştır. Kendisi de bu manada bir davet yap-
mamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her gün öğleden sonra başlayıp,
akşam saat 21.00’de Türkiye’nin her tarafında huzuru istikrarı ve kar-
deşliği tehdit eden gelişmeler karşısında vakit kaybedip görüşmelerle
geçiştirmek yerine, sahiplenip hizmet etmesinde yarar vardır. Türki-
ye’yi huzura kavuşturmalıdır, birinci görevi budur” diyordu.

“İşte Tayyip Erdoğan’ı Fas’tan telefon ederek bir televizyon kanalı-
nın alt yazısına müdahalede bulunacak kadar korkutan ihtimal, Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bahçeli’nin önerisinin gereğini yerine ge-
tirip, “meseleyi sahiplenerek birinci görevini yapması” idi diyen Ars-
lan Bulut haklıydı. Çünkü Anayasa’nın 104’üncü maddesinin birinci
fıkrasına göre “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını
gözetir” hükmünü içeriyordu. Yine bu maddeye göre Cumhurbaşka-
nı  “Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim
veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çı-
karmak” yetkisine sahip bulunuyordu. Cumhurbaşkanı, görevini ya-
pacak olsa nasıl bir adım atacaktı? Olağanüstü bir durum söz konusu
olduğu, üstelik Başbakan da Fas’ta bulunduğu için Bakanlar Kuru-
lu’na başkanlık yapacaktı!  Tayyip Erdoğan’ın “Ya Cumhurbaşkanı bu
yetkisini kullanırsa?” korkusu bugün de bitmiş sanılmamalıydı. Çün-
kü Cumhurbaşkanı, görevini yerine getirmezse, hırsızlık soruşturma-
sıyla başlayıp, yürütmenin yargıya ve emniyete müdahalesine rağmen
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havuzlamanın ortaya çıkmasıyla gelişen olaylar Çankaya’yı da içine
alacaktır! Çünkü devlet organları, artık düzenli ve uyumlu çalışma-
maktadır!” tespitleri de anlamlıydı.

AKP’nin hazırlayıp kanunlaştırdığı yeni internet yasasıyla ilgili,
Sabataist ve laikçi Kemalist yapılanması ve şimdilerde hükümete
karşı koyu Cemaat yanlısı TÜSİAD baronları, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’e, “ne olursunuz veto buyurunuz!” mektupları döşeniyor-
du. Zaman yazarı ve Yahudi asıllı Hristiyan Joost Lagendik “Sn.
Cumhurbaşkanımız, bizi bu tuzaktan kurtar!” diye yalvarıyordu. Va-
tan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman’a göre ise, “Sn. Abdullah Gül,
“Cemaatin kışkırtmalarına kapılmıyor, oyunlarını bozuyordu!” Erdo-
ğan’ın Tarzan’ı ve AKP borozanı Şamil Tayyar’a göre ise: “Global Er-
genekon, yani Neo-con’lar, Cemaat eliyle Mustafa Sarıgül’ü çıkarıp
kahraman Başbakan’ı düşürmeye çalışıyordu!”
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MÜNAFIK KESİMLERİN MARAZI VE 
TÜRKİYENİN MANZARASI

Sn. Başbakan “Bütün devlet kurumlarından ve adliye koridorla-
rından paralel çeteyi temizleyeceğiz!” diye nutuklar atıyor, ama haf-
talar aylar geçmesine rağmen hiçbir ciddi soruşturma hala başlatılmı-
yordu. Bazı Polisleri, savcıları ve bürokratları başka yerlere tayin et-
mekle bu yapının nasıl çökertileceğini herkes merak ediyordu.

AKP hükümeti, seçimlerden hemen sonra AB’ye Kabul edilme
hatırına, başta Kıbrıs olmak üzere, çok büyük tavizler vermeye ha-
zırlanıyordu. 

“ABD Modeli İstihbarat teşkilatı kurulacak” palavralarıyla ve de-
ğiştirilen yeni MİT yasasıyla, Türkiye dolaylı biçimde CIA ve MOS-
SAD’ın güdümüne sokuluyor ve bütün bunlara “demokratikleşme”
kılıfı geçiriliyordu. 

Son iki aylık cari 9 Milyar dolara yaklaşıyor, yetkili uzmanlar Tür-
kiye ekonomisinin “kara para ile ayakta kaldığına ve her an çökme
riski taşıdığına” dikkat çekiyor ve her dört gençten birinin işsiz dolaş-
tığı bir ülke sosyal patlamalara gebe bulunuyordu. Ama ne gam, Re-
cep Başbakanın oğlu Prens Burak Erdoğan 17 Milyon dolarlık yeni bir
ticaret gemisini deniz taşımacılığı filosuna katıyordu. 

Toplum TV’lerdeki sözde dini programlar hipnozlanıp uyuşturulu-
yor, Takva ehli Cemaatin Bugün TV’sinde çırılçıplak Salsa dansları ya-
yınlanıyor, Cübbeli Hoca Travestilere sahip çıktığı vaazında “Bende
her yol var!” diye övünüyordu. “Travestilik, eş cinsellik, tinercilik; İs-



lam’a da, insan fıtratında, toplum ve aile yapımıza da aykırı ve ahlak
dışı günahlardır. Bu kötü ve çürütücü sapkınlıklardan kurtulmak ve ko-
runmak için devlet, millet ve cemaatler olarak çok ciddi ve acil önlem-
ler alınmalıdır ve bu batağa sürüklenenlerin yeniden ıslahı ve topluma
kazandırılması lazımdır!” denilmesi gerekirken Sn. Cübbeli: “öyle
travesti, eşcinsel, tinerci diye insanları dışlamamalıdır. Onlar yap-
tıkları işin günah olduğunu bildikleri ve mübah kabul etmedikleri
müddetçe kâfir sayılmayacaktır ve bir tövbe ile evliya derecesine bi-
le çıkacaktır” gibi zahiren doğru görünen, ama sanki gizlice bu ha-
ramları ve hayâsızlıkları basite indirgeyen ve hoş görüp dolaylı reklam
eden bir tavırla, acaba hangi çevrelere yaranmak istiyordu? 

Üstelik Bay Cübbeli “bir zamanlar çarşaf-peçe giymeyenleri ve sa-
kalını tıraş edenleri bile kınayıp dışlarken şimdi ne oldu da böylesine
hoşgörülü kesiliverdiniz?” sorularına yanıt verir gibi: “Benim otuz yıl-
lık vaazlarımı toplayın hep bu minvalde konuştuğuma şahit olacaksı-
nız ve tek bir kelime çelişki bulamayacaksınız!” mealinde asılsız iddi-
alarda bulunuyordu. 

Sn. Recep Başbakan: “yasa dışı dinlemelerle özel hayatım ihlal edi-
liyor” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunu-
yor; ama 12 yıldır kendi sorumluluğu altındaki resmi kurumlar ve
AKP himayesiyle palazlanan paralel casuslar eliyle binlerce komuta-
nın, kurmay subayın, vatansever bürokrat ve aydının aleyhine yürü-
tülen karalama kampanyalarını unutuyor ve hiçte yüzü kızarmıyordu.
Oysa Tayyib’in yalaka medyası “Ergenekon’un dinci kanadı” diye
aylarca Milli Çözüm Ekibine iftira atıp kinlerini kusarken bay baş-
bakan susuyordu!

Bay Adnan Oktar Bülent Arınç’ı fena haşlıyordu!

"Bülent beni duyuyor musun? Başbakan da olamayacaksın, Cum-
hurbaşkanı da! Adamın şartlarına bak ya! İnanılır gibi değil! Genç
kızlar gülmeyecek, inşallah maşallah demeyecekler. Dekolte giymeye-
cek, dekolte giymek edepsizliktir. Biz neyin edepsizlik ve ahlaksızlık
olduğunu iyi biliriz Bülent! Beni konuşturma! (Hazret, haşa takdir
makamı ya, Cumhurbaşkanı ve başbakanı sanki kendisi tayin edi-
yordu!)
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Sen genç kızların neşesinden niye rahatsız oluyorsun? De yahu, ha-
yata küstüm, içime kapandım de. Sorunlarım var de. Ben anlıyorum se-
nin derdini. Olabilir insanlık hali. Sorunların var demek ki. Bizim so-
runlarımız yok, acayip güçlüyüz Bülent! Elinden geleni de ardına koy-
ma! İlle de erkek görmek istiyorsan, sana bol bol erkek göndereceğiz
Bülent!” diyerek, Sn. Arınç’ın erkeklik gücünün bittiğini ima edecek
kadar şaşırıp şımarıyor ve AKP’yi modern gösterip topluma sevdir-
mek için kediciklerini dekolte kıyafetlerle A9 TV kanalına çıkardığı-
nı söylüyordu: “Biz ve kediciklerime Kimse karışamaz. Biz özel olarak
AKP'yi güzel ve modern göstermek için yapılan bu jestleri yapıyoruz.
(yani kızlarımızı dekolte giydirip sulu şakalar yapıyoruz) Kim me-
raklısı bunun? Seni kurtarmak için böyle davranıyoruz. Komünistler
senin iflahını keserdi biz olmasak, öyle gevrek gevrek konuşamazdın”89

Şevki Yılmaz’ın şerefi ve şeriati ortaya çıkıyordu!

Biz zamanlar AB’yi “ahlaksızlık batağı ve Haçlı-Siyonist tuzağı”
sayan, Faiz düzenini meşru görmenin hükmünü sıkça hatırlatan,
Fuhşu ve zinayı teşvik edenlerin ve destekleyenlerin acı ve alçaltıcı
akıbetlerini haykıran Şevki yılmaz, şimdi;

“Üzüntülerimi arz ettikten sonra müjdelerimizi de iletmek istiyo-
rum Ya Resulellah!; Gece teheccüd namazına bile kalkan, gündüzleri
haftalık oruçlarını tutan, dilinden baldan tatlı zikrullahı bırakmayan,
Sizi anmaya aşkla devam eden ve kavgadan uzak, ilimle donanmış ye-
ni bir neslin müjdesiyle huzurunuza geldik Ya Resulellah! Yüz yıldır Si-
yonistlerin içimizdeki uşakları hain mason ve çeteleri tarafından hayat-
tan kovulan Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’in ve Sizin hayatınızı
anlatan Siyer dersinin tüm okullarda okutulmaya başladığı yeni bir dö-
neme girdik Ya Resulellah!”90 diyerek Siyonist Yahudi Lobilerinden
(C)esaret madalyalı ve Haçlı AB’ye sevdalı Recep T. Erdoğan’ı İslam
kahramanı; Ecevit ve Demirel dönemlerinde bile suç sayılan ZİNA’nın
cezasını sildiren ve faizi “dünya gerçeği” gören AKP’nin mücahit (!)
gençlerini ise “Hakikat nizamının yolcuları!” makamına çıkarmaktan
sakınmıyor, Esfeles-Safilin çukurlarında, Alayi İlliyyin havaları atıyor-
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du. Oysa Recep Başbakan, Kenan Evren’in “Mecburi ders olarak Ana-
yasa’ya koydurttuğu” din eğitimini kaldırıp değiştirmek ve esaret tas-
ması gibi cesaret madalyası takan Siyonist gâvurların ve yerli masonla-
rın keyfini yerine getirmek için göstermelik ve seçmeli “Kur’an ve Si-
yer derslerini” başlattığını, ahmaklar dışında herkes biliyordu.

Aziz Erbakan Hocamız:

“Ey yürekleri dağlar kadar büyük, ve azimleri kayalar kadar sağ-
lam Milli Görüşçüler, Saadet Partililer!.. Ne olursa olsun, gelecekten
asla ümit kesilmeyecektir. Tarihe bakın, inancınıza sarılın, Milli Gö-
rüş’e sarılın... Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğraya-
caktır!” müjdeleriyle, yürekleri dağlar kadar büyük ve engin, azimle-
ri granit kayalar kadar sağlam ve metin Milli Görüşçüler eliyle küfür
ve kötülük düzeninin mutlaka yıkılacağını, zalimlerin ve hainlerin so-
nunda hüsrana uğrayacağını haber veriyordu; zaten bu Kur’anın ve
Resulüllahın müjdesi oluyordu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Paralel ya-
pı”nın elinde kendisine ait kasetlerin de bulunduğundan emin oldu-
ğunu söylüyordu. Şimdi Melih Gökçek’e sormak gerekiyordu: Yara-
sı yoksa, niye gocunuyordu? Melih Gökçek’ten “Cemaatin elinde ka-
setim var, sıkıntıya girebilirim!” itirafı geliyordu.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili Sabah gazetesi-
ne röportaj veren Gökçek, bu süreçte Başbakan Tayyip Erdoğan’ı yal-
nız bıraktığı gerekçesiyle de özür diliyordu. “Bir şeylerden mi çekindi-
niz? 17 Aralık’tan sonra 30 Mart’a kadar bir şey söylemediniz. Konuş-
mak için seçimi mi beklediniz?” sorusuna “Biraz öyle oldu. Bu konuda
geç kaldığımız için Başbakanımızdan da özür diledim” diyordu. ‘Para-
lel’ yapının elinde kendisiyle ilgili kasetler bulunduğundan emin ol-
duğunu belirten Melih Gökçek, “Ben kasetimin olduğuna yüzde 100
inanıyorum. Beni sıkıntıya sokabilirler mi? Evet sokabilirler” şeklinde
konuşuyordu. ‘Paralel yapı’yla ilişkisi olduğunu da söyleyen Gökçek,
bu ilişkinin Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde başladığını
son 5 yılda ise çok ilerlediğini belirtiyordu. “Bu yapıya yurtlar yaptı-
nız, arsalar verdiniz. Belediye imkânlarından yararlandırdınız. Bu in-
sanların sonra size yaptıkları karşısında ne hissettiniz?” sorusuna ise

190 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



Gökçek “Kendimi aldatılmış hissediyorum. Çok kırgınım. Aldatıldığı-
mı 17 Aralık’tan sonra çok daha iyi anladım” cevabını veriyordu.

Bu arada İslamcı ve Ilımlı yazar Ahmet Taşgetiren: “Rakibinin çıba-
nını deşerken kendi kangren yarasını deşifre eden kahraman!” misali,
Fetullahcı Cemaati kötüleyip, Recep Bey ve Hükümetini överek göze
girmeye ve tabi kendi aklınca hikmet üretmeye çalışırken, “AKP’nin
ABD himayesinde bir Siyonist proje olduğu” gerçeğini dile getiriyordu.

Cumhuriyet Türkiye’sinde sivil ve samimi bütün dini hizmet, ce-
maat ve tarikatların önemli bir kısmı halis niyetler ve manevi gayret-
lerle başlıyor, daha sonraları masonlar ve münafıklarca bazılarının iç-
lerine sızılıp istismar edilmeye çalışılıyordu. Ancak “Yeniden Milli
Mücadele” Derneği, daha kurulurken İngiliz Masonları ve Yahudi
odaklarınca bizzat tezgâhlanıyor ve o süreçte siyasi hayatımıza giren
ve masonik yapı için tehlike arz eden Milli Görüş’e alternatif olmayı
ve önüne takoz koymayı amaçlıyordu. Bu “Yeniden Milli Mücade-
le”ciler de, özellikle Siyonizme ve Yahudi tehlikesine dikkat çekiyor
bütün yayınlarında ve sohbet konularında buna odaklanıyor; ancak
“partileşmenin ve siyasi organizenin Müslümanlara hiçbir yarar sağla-
mayacağı ve mevcut potansiyeli boşa harcayacağı” uyarısı yapılıyordu.
(Daha sonraları Aykut Edibali döneminde bunlar da partileşiyordu.)

İçlerine elbette samimi ve seviyeli insanlarımız da katılıyor, iyi ni-
yetli faaliyetlerde bulunuyordu. Ancak bu ekolden yetişen bazı meş-
hur kimselerin özel irtibatları, farklı parti ve kesimlerde de bulunsa-
lar da devam ediyordu. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek,
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, RP E. Diyarbakır Millet Vekili Ömer
Vehbihatipoğlu, Zaman Yazarı Hüseyin Gülerce ve AKP yalakası Ah-
met Taşgetiren de bu “Yeniden Milli Mücadele Derneği”nin yetiştir-
meleri oluyor, farklı ve aykırı gibi görünen kesimlerde yer alsalar da
aslında aynı karanlık amaçlara hizmet veriliyordu. İşte Yeniden Milli
Mücadele kökenli ve şimdi koyu Tayyip tetikçisi Ahmet Taşgetiren
Fetullahcılarla ilgili şu soruları gündeme getirmişti: Amerika Camia’yı
niçin sahiplenirdi? Ne kadar süre kollayabilirdi? Camia’yı kollamak
için Hükümeti feda eder miydi? Türkiye - Amerika ilişkilerinde Ca-
mia’nın konumu ne kadar belirleyiciydi? Barak Obama ile Tayyip Er-
doğan arasında bir mesafe oluşmuşsa, bunda Camia’nın etkisi ne de-
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receydi, ya da Camia Türk - ABD ilişkilerinde nasıl bir kıymet-i har-
biye değerine sahipti?

Ahmet Taşgetiren TBMM başkanı Cemil Çiçek’in şu sözünü de
nakletmişti: “Hiçbir yabancı güç sağmayacağı ineğe yem vermezdi!”
İyi de bu itiraf “biz de AKP olarak bu dış odaklara süt verelim diye des-
teklenip beslendik” anlamını da içermez miydi?

“Camia, şu veya bu takvimde Amerikan çıkarlarına hizmet edecek
bir rol oynayacaksa, Amerika buna inanıyorsa, ona yatırıma kalkışa-
caktır yapacaktır. Bu yatırıma da, Türkiye’deki AKP yönetimleriyle iliş-
kisinin asla düzelmeyeceği düşüncesine varırsa yanaşacaktır. Yani Ame-
rika, Tayyip Erdoğan’lı bir Türkiye ile ilişkilerinin asla düzelmeyeceğini
düşünüyorsa, onun yerine birisini ikame etmeyi planlıyorsa, o birisi de
bu ikameyi gerçekleştirecek reel -siyasi, sosyal, askeri (!), ekonomik- im-
kânlara sahip bulunuyorsa ve bunu efektif hale getirebilme şartları oluş-
muşsa bu yatırımı yapacaktır. Şimdi gelelim Türkiye realitesine:

Mahalli seçimler yapılmış ve Tayyip Erdoğan seçimden net skorla ba-
şarılı çıkmıştır. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve en favori
aday Tayyip Erdoğan’dır. Önümüzdeki yakın gelecekte AKP’nin zaaf
göstereceği ve yerine muhalefetin şu veya bu kanadının, Camia’nın da
desteği ile iktidar olabileceği ihtimali son derece zayıftır. Yani yakın ge-
lecek, başında dil - söylem farklılıkları bulunan simalar olsa bile, yine
AKP’li yılları gösteriyor. Türkiye, var olduğu coğrafyanın en etkili gücü
ve Amerika’nın bu coğrafyaya ilişkin bir hesabı varsa - gelecekte de ola-
caksa, bunu Türkiyesiz planlaması imkânsızdır” diyen Ahmet Taşgeti-
ren: “ABD ve İsrail’in asıl işine yarayan AKP iktidarıdır, bu nedenle
AKP bizi gözden çıkarmayacaktır. PKK gibi Cemaati de yine özel çı-
karları için kullanması Amerika’nın hakkıdır. AKP’de PKK ve Cema-
at gibi ABD’nin bir planıdır!” gerçeğini dolaylı şekilde itiraf ediyordu.

“Amerika’nın herhangi bir ülkede böyle (Cemaat gibi) “aykırı” ya-
pılara yatırım yapmayacağını söylemek istemiyorum. Amerika, dost
ülkelerle ilişkilerini bile tek sepete koymayan bir ilişki çeşitliliğine sa-
hip. Mesela Amerika’nın PKK ile ilişkilerine dair Türkiye’nin kuşkula-
rı yabana atılamaz. PKK’nın 30 yıl içinde varlığını sürdürmesi, lojisti-
ği sağlaması vs. uluslararası koruma olmadan ve o uluslararası koru-
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ma Amerika’nın bilgisi dâhilinde bulunmadan mümkün olmazdı. Ame-
rika o zaman da Türkiye ile dosttu (!), Türkiye’nin terörle mücadele-
sine katkıda bulunuyordu (!), “Terörist başı”nı yakalayıp, Türkiye’ye
teslim ediyordu, ama bir şekilde de Kuzey Irak’ta yuvalanmasına ze-
min hazırlayarak, PKK belasının devam etmesine göz yumabiliyordu”
diyen Ahmet Taşgetiren’in:

“Amerika “Bunlar (Fetullahçılar) benim eğitim açığımı kapatıyor-
lar, onun için onlara şükran borçluyum” zihniyeti ile mi davranırdı?
Türkiye ile problem yaşayıp, küresel yatırımları Amerika’dan idare et-
mek, Camia’ya güvenli bir karargâh imkânı sağlar mıydı? Böyle bir ya-
pının İslam coğrafyasında karşılığı var mıydı? Amerika’nın pazarladı-
ğı bir “İslam liderliği, mehdiyyet, hilafet” imajı nasıl okunmalıydı?”91

şeklindeki sorularını “ABD icazetli, Yahudi Lobilerinden cesaret kolye-
li ve AB’den ileri demokrasi vizeli Erdoğan iktidarı nasıl bir şeyse, işte
Cemaat de öyle bir şeydir!” şeklinde yanıtlamak gerekiyordu.

Ali Bulaç’ın çifte standardı mide bulandırıyordu!

24 Nisan tarihli “Muhafazakâr lâiklik!” başlıklı yazısının son bö-
lümünde: “Başörtüsü, sakal, frapan tesettür, kutsal geceler, İslami dilin
kullanımı, kısaca muamelat ve ukubata taalluk etmeyen her türlü dinda-
rane söylem ve fiil, bu (AKP’li dindar ve muhafazakâr) çevreleri sanki di-
nin tamamına sahiplermiş gibi bir duyguya sevk etmektedir. Zaman za-
man da dine veya diyanetvari riütellere yönelen saldırılara karşı koyma-
ları (yani ucuz mücahitlik taslamaları), muhafazakârı din (istismarı)
konusunda daha cesaretlendirmektedir. Eski İslamcılar, laiklerin saldırı-
larına karşı koyarken kendini sekülerleştirmektedir. Dinin (sadece) dili-
ne, sembollerine ve ritüellerine sahip olduğundan (İslam’ın ahkâmından
ve ahlakından uzaklaştıklarından) piyasa kapitalizminin yasalarının tü-
münü işletebilir, ölümcül rekabet edebilir. Muhafazakâr siyasetçi, başarı
için her yolu mubah sayabilir. Namaz kılan avukat haksız bir davayı sa-
vunabilir; sakallı tüccar faiz işlemlerini yürütebilir, taşeron işçisi çalıştı-
rıp, emeğini sömürebilir; ihale kapmak için tezvirat yapabilir, gerektiğin-
de rakibini karalayabilir; değil mi ki para kazanmış, dilediği gibi tükete-
bilir; onu Türkiye açmıyorsa Maldiv adalarında hiç utanmadan ve Al-
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lah’tan korkmadan bir gün tok bir gün aç yatan, 90 yaşında ta Arabis-
tan’dan İstanbul’un fethine gelen Ebû Eyyûb el-Ensari Hazretleri adına
açılan tatil köyünde tatil yapabilir... Dava (dedikleri dünya hırsı ve ikti-
darı) için yolsuzluk, usulsüzlük, yalan, hile, komplo her şey mümkün ve
mubah görülmektedir. Cevabını aramamız gereken soru şudur: Muhafa-
zakârlardan ve eski İslamcılardan nasıl bir canavar çıkarabildik?” 

“Canavar!” başlıklı (28 Nisan) yazısının sonunda ise: “Eski İslam-
cılar “İslamcılıktan istifa edip”  öyle yollarına devam edeceklerine; “dinin
somut hükümlerini bir kenara bırakıp (şekilci ve taklitçi) diyanetle yetine-
bileceklerine” hükmetmişlerdir. Tabii ki buna da zayıf da olsa bir “dini/fık-
hi meşruiyet” kılıfı geçirmişlerdir. Buna göre “laik düzende İslami hüküm-
ler uygulanmaz; iç ve dış güçler ve mevcut hukuki mevzuat buna izin ver-
memektedir. Ama güçlenmek de lazım, bu da ancak iktidar olmakla müm-
kün. Modern iktidar tek yanlı olarak güç ve zenginlik kazandırır. Bu du-
rumda güç toplayıncaya kadar iktidar olur ve iktidarı kullanırken İslami
hükümleri askıya alabilir, dini ritüellerle yetinebiliriz” kanaati gelişmiş ve
yerleşmiştir. Çünkü sembollerin ve ritüellerin hem dindar görünmeyi ko-
laylaştırdığı, hem de laik hasımlara karşı avantaj sağladığı düşünülmekte-
dir. “… ‘İktidar için iktidar’ hırsıyla yanıp tutuşan eski İslamcılar ve mu-
hafazakâr dindarlar, dinin hükümlerine karşı bağımsızlaşarak modern Le-
viathan’ı kendi iktidarlarında diriltmiş, bu arada sekülerleşmiştir. Dosto-
yevski “Tanrı yoksa her şey mübahtır” demişti. Pekiyi, hem Tanrı’yı ve di-
ni ritüellere ve sembollere hapsedeceksin, hem sekülerleşip her şeyi mübah
göreceksin! Bu olur mu ey Müslüman?” diye soran Zaman Yazarı ve Fe-
tullahçı Ali Bulaç bazı “doğru”ları, kendi “yanlış hesapları” için istis-
mar ediyordu. Şimdi Bay Ali Bulaç’a sormak gerekiyordu:

“Avukatlığına soyunup savunduğunuz Cemaat, İslam’ın sadece
ibadet ve ahlak hususlarına değil, muamelat ve ukubat (yani şeriat)
esaslarına da sahip ve talip oluyor muydu? Ayrıca zatıâlinizin böy-
le bir amacı, çabası, Kur’an ve sünnete dayalı bir düzen hazırlığı ve
İslami bir anayasa taslağı bulunuyor muydu? Bulunuyor ise niye
bunlar toplumla paylaşılmıyor ve tartışılmıyordu? Dini ve dindarlık
kisvesini istismar eden ve sekülerleşen AKP’lileri, yıllar boyu alkış-
layan, her haltına kerametler uyduran bu zevatın akılları başlarına
yeni mi geliyordu? Evet, din istismarcısı AKP, ABD ve AB’nin madal-
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yalı taşeronuydu, peki Cemaat hangi merkezlerin sivil görünümlü
memuruydu?

Seçimlerden hemen sonra Erdoğan sürpriz ABD Zirvesi’ne katı-
lıyor; Başbakan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ile
bir araya geliyordu!

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdo-
ğan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ve beraberindeki
heyetle 15-04-2014 günü Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaptığı gö-
rüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar da
ele alınıyordu. Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları ko-
nusunda Türkiye'nin hassasiyetine dikkati çekerek söz konusu me-
selenin ikili ilişkileri olumsuz etkilemesine müsaade edilmemesi
gerektiğini kaydediyor, ABD Temsilciler Meclisi Boehner de iddiala-
rın tarihçiler tarafından ele alınması gerektiğini bildiriyordu. Asıl Ko-
nu: Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler oluyordu. Görüşmede, Suriye
ve Ukrayna'daki gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunul-
du. Suriye'de Şam rejiminin de desteğiyle etkinliğini artırma eğilimi
gösteren El Kaide terör örgütünün bölge güvenliğini tehlikeye soktu-
ğuna değinen Başbakan Erdoğan, El Kaide bağlantılı terör gruplarının
uluslararası işbirliği gerektiren bir tehdit olarak ele alınması gerektiği-
ni vurguluyor, Şam rejiminin uzlaşmaz tutumunun Cenevre sürecini
akamete uğrattığını da hatırlatarak bu durumun ülkedeki kaosu daha
da derinleştirdiğini ifade ediyordu. ABD'li konuklar da Şam rejiminin
yaptıklarının kabul edilemez bulduklarını, Türkiye'nin Suriyelilere
yaptığı insani yardımları, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye-
lileri kamplarda ağırlamasını büyük bir takdirle karşıladıklarını belir-
tiyordu. Görüşmede, bazı AKP milletvekilleri ile Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve ABD Büyükelçisi Francis Ricciardo-
ne da hazır bulunuyordu.

ABD yetkilileri “Kürt açılımında AKP’nin yanındayız” mesajını
veriyordu! 

ABD’nin Ankara Büyük Elçisi Francis Ricciardone, açılımla ilgili
“Türk hükümetini ve Kürt liderleri hem cesaretlendiriyor, hem de des-
tekliyoruz” itirafında bulunuyordu. ABD’nin Suriye’yle ilgili stratejik
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hedefler konusunda AKP Hükümeti ile aynı safta olduğunu açıklayan
Ricciardone, Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusunda ise olum-
suz yanıtlar veriyordu. Suriye konusunda Askeri müdahale noktasın-
da bir ülke arasında belirgin bir fark var mı? Sorusuna “Ben o konuda
gerçekten de aynı noktada olduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz Türki-
ye’yi, ABD’yi, NATO’yu korumak için uygun araçları bulmanın müca-
delesini veriyoruz” diyordu. Ve zaten ABD’ye giden ve Siyonist Lobi-
lerin güdümündeki vakıfları ziyaret eden Beşir Atalay’ın: “AB süreci
ve desteği olmasaydı, bizim başta Kürt açılımı ve diğer demokratik
adımları atamazdık” itirafı içine “AB süreci ve desteği olmasaydı MİT
yasasını da çıkaramazdık” gerçeğini de katmak gerekiyordu.

Bu arada AB delegasyonu yerel seçimlerden hemen sonra, Diyar-
bakır'ı ziyaret ederek Kışanak ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar
ile görüşüyordu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Danışmanı Michael
Miller ve Avrupa Birliği Türkiye Komisyon Temsilcisi Sema Kılıçer, Di-
yarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Ahmet Sayar'ı ziyaret ve tebrik ediyordu. AKP Genel
Merkezi’ni ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardo-
ne, AKP’li yetkililerle görüştükten sonra “aralarındaki ilişkinin yüksek
seviyede” olduğunu belirtiyordu. El Cezire için kaleme aldığı makalesin-
de HDP’li Sırrı Süreyya Önder, özerkliğin fiilen gerçekleşeceğini belirte-
rek “BDP-HDP ve AKP haricinde, Türkiye’nin tamamında örgütlenme id-
diasında parti kalmadığını göstermektedir” diyerek “Seçim sonuçlarının
tüm ülkenin özerlik istediği” anlamına geldiğini savunuyordu.

Türkiye’yi Suriye batağına kim itiyordu?

Siyonist Yahudi ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardo-
ne’nin, Hürriyet’e verdiği röportajdaki satır aralarında Türk-Ameri-
kan ilişkileri açısından asıl önemli konular, Suriye batağı ve Kürt
Açılımı teşkil ediyordu. Riccardone’ye göre Suriye konusunda An-
kara ile Washington’un amaçların aynı fakat yaklaşımların farklı ol-
duğunu vurguluyordu. ABD Büyükelçisi’nin Kürt Açılımı konusun-
da şu cümleyi ağzından kaçırıyor ve Recep Beyin “gizli görevini” or-
taya koyuyordu. “Bu tarihi vazifenin tamamlanması için Türk hükü-
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metini ve Kürt liderleri hem cesaretlendiriyor, hem de destekliyo-
ruz.”92 Böylece ABD’nin Erdoğan’a ve Öcalan’a “tarihi bir vazife”
verdiği resmi ağızdan da itiraf edilmiş oluyordu. Bu “tarihi vazife-
nin” sadece Kürt Açılım’dan ibaret olmayıp, hem Erdoğan’ın Suri-
ye’ye saldırı hazırlığından hem de ortağı Öcalan’ın PKK-PYD’ye ver-
diği “Suriye’de özerklik ilan edin” talimatından zaten anlaşılıyordu.
İşte Ricciardone Hürriyet’e verdiği röportajla Erdoğan’ın “tarihi va-
zifesine” bu kez tamamlamak üzere yeniden başladığını ilan ediyor-
du. Nitekim bu cephede yeni hamlelerin yaşanacağı; Üst üste gelen
Riccardone’nin açıklamalarından, Seymour Hersh’in “Doğu Guta’da-
ki kimyasal saldırıda Erdoğan’ın parmağı olduğu” iddialarından ve
“Reyhanlı patlamasını Şam’ın değil, El Kaide’nin işi olduğu” yönün-
deki Dışişleri Bakanlığı yorumlarından anlaşılıyordu.93 Pulitzer
ödüllü Amerikalı araştırmacı gazeteci Seymour Hersh 2013 Ağustos
ayında Şam’a yakın Doğu Guta’da gerçekleşen kimyasal saldırıyla il-
gili hazırladığı kapsamlı dosya konusunda daha fazla ayrıntıya gir-
mek istemediğini belirtiyordu. 2004 yılında da Amerikan askerinin
Irak hapishanelerinde (Ebu Gureyb vb.) yaptıkları işkenceleri orta-
ya çıkaran Hersh, kaleme aldığı bilgiler dışında son derece temkin-
li konuşuyordu. “The Red Line and The Rat Line” (Kırmızı Hat ve
Gizli Hat) adlı makalesinde yer verdiği, kimyasal saldırının Türk
hükümeti tarafından düzenlenmiş olabileceğini gösteren bilginin
çok güvenilir kaynaklardan geldiğini ve yüzde yüz arkasında durdu-
ğunu belirtiyordu. Amerikalı istihbarat yetkililerinin ifadeleri ve is-
tihbarat belgelerine dayandırılan yazıda, saldırının Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın bilgisi dâhilinde El Kaide bağlantılı
El Nusra Cephesi tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyordu.

Adım adım “Özerk PKK Kürdistanı’na” kayılıyordu!

Irak ile Suriye’nin Kuzey’i ve Türkiye’nin Güneydoğu’sunda bir-
birini etkileyen ve besleyen gelişmeler hızlanıyordu. Merkezî Irak
yönetimi ile petrol satışı ve gelir dağılımı konusunda uzun süredir
anlaşmazlık yaşayan Erbil’de artık bağımsızlık konuşuluyordu. An-
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cak, bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani bu konuda her za-
manki gibi temkinli duruşunu koruyordu. Önceki gün Arap Televiz-
yonu SkyNews’te bir programa katılan Barzani, “Her ne kadar şu an-
da bağımsızlık için en iyi zaman ve fırsat olsa da Kürtler nasıl davra-
nacaklarını biliyorlar” diyerek uygun ortamı bekliyordu. Bir yandan
Bağdat’la anlaşmazlıklar yaşayan Erbil yönetiminin El Kaide unsur-
ları ve Kuzey Suriye’de özerk yönetim oluşturan PYD ile sorunları
devam ediyordu. Bağımsızlığı tartışan Erbil, Kuzey Suri-
ye’de PYD’nin tek taraflı özerk yönetim oluşturmasına karşıtlığını
sürdürüyor. Barzani yönetiminin Suriye sınırına inşa ettiği ‘hendek’
ise en güncel tartışma konusuydu. PYD yönetimi Erbil’in sınırı ken-
dilerine kapattığını savunuyor. Erbil yönetimi ise tam tersine Kuzey
Suriye’deki Kürtleri Irak’tan gelebilecek El Kaide bağlantılı saldırı-
lardan korumak için hendek oluşturduklarını söylüyordu. PYD şu
anda en büyük mücadeleyi radikal unsurlardan IŞİD’e karşı veriyor.
Irak’ta da büyük bir tehdide dönüşmüş durumda olan IŞİD, Sela-
haddin bölgesindeki petrol hatlarının kontrolünü ele geçirmeye ça-
lışıyordu. Böylece El Kaide tehlikesi ileride PYD ile Erbil’i yakınlaş-
tıracak gibi görünüyordu. Suriye’deki savaş, kargaşa ve yönetim
boşluklarıyla oluşan özerk yapıyı Güneydoğu için rol model olarak
sunma çabası ise gelişmelerin Türkiye’yi en yakından ilgilendiren
kısmını oluşturuyordu. Özellikle KCK ve BDP’den gelen açıklama-
lar bunu gösteriyordu. AKP iktidarının da Avrupa Birliği Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı bağlamında bir düzenlemeye dair hazırlık-
lar yaptığı biliniyordu.

İşte bu hengâmede Aydınlık Gazetesi, Hz. Peygamber Efendimi-
zin Kutlu Doğum Haftasına sahip çıktıkları için CHP ve BDP’ye yük-
leniyor, oysa onların bunu istismar amaçlı yaptıklarını çok iyi bili-
yor, ama bu kadarcık bir İslam yakınlığını bile hazmedemiyordu.94

Başörtüsü giyen kadınlar üzerinden İslam’a kin kusan Pınar Kür ad-
lı zavallı sapkına Aydınlıkçılar hararetle sahip çıkarak şuur altları-
na yerleşmiş şeytanlık damarlarını açığa çıkarıyordu.95 Yetmez, İs-
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lam düşmanlıklarına kılıf yaptıkları Osmanlı karşıtlıkları, Çaldı-
ran’da hezimete uğratılan ve Osmanlıyı parçalamayı ve halkımızı
yozlaştırmayı amaçlayan Safevi Şah İsmail hayranlığına kadar uza-
nıyordu.96 Ve tabi bütün bunları gören halkımıza AKP’ye sığınmak-
tan başka çare kalmıyordu.

Türkiye merkezli tarihi bir inkılâp (devrim ve değişim) bekleni-
yordu!

Kâinatın en büyük devrimine, tek başına girişen ve “bir çiçekle
baharın nasıl geldiğini” gösteren Hz. Peygamberimizin ve yine şan-
lı Kurtuluş ve yeniden kuruluş mücadelemizin başarı sırrını beş
madde halinde özetlemek istiyorum:

1- Dert edin, araştır, öğren ve anla ki, inanasın…

Çünkü ihtiyaç duyan iştiyak duyacaktır, okuyup öğrenmeye çalı-
şacaktır; iştiyakla çalışan ise amacına ulaşacaktır.

2- Sen inan ki, başkalarını da inandırıp coşturasın! Ne denli
edebiyat yapsan ve ateşli nutuk atsan da, sen gerçekten inanmadı-
ğın şeylere başkalarını inandıramazsın.

Evet, inanarak başlamak, başarmanın yarısıdır…

3- Savunduklarını önce sen yaşa ki, itimat ve itibar edilip örnek
alınasın! Diliyle hali, fikriyle fiili uyuşmayanlar, davetine ve davası-
na uygun yaşamayanlar ezilen toplumlara liderlik yapamayacaktır.  

4- Şahsi karşılık umma ki, gönüllü rağbet ve destek bulasın!
Çünkü nefsi çıkar ve makam peşinde riyakârlık ve istismarcılık ya-
panlar, toplum vicdanının röntgenine yakalanacaktır. Evet, ruhi ter-
biye ve ahlaki terakkiyle, önce nefsini dizginle ve kendini aş ki, tüm
engelleri ve rakiplerini aşıp zafere ulaşasın.

5- Netice hesabı yapma ki, kahraman olasın; hem kurtulasın,
hem kurtarasın! Ucuz hesapların ve uyuz kuşkuların esiri olanlar,
şeytani korkuların tesirinden kurtulamayacaktır.

Unutma! Hiçbir zaman kalabalıklar içlerinden bir devrim lideri
çıkarmayacak; bir lider kalabalıkları şuurlandırıp, onurlu mücade-
leye hazırlayacak ve hak yolunda koşturacaktır!
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MİLLİ GÖRÜŞ AÇISINDAN
TÜRKİYE’NİN SORUNLARI VE

ORDUNUN SORUMLULUKLARI

MİLLİ GÖRÜŞÜN ORDUYA BAKIŞI!

Erbakan Hocamız’ca defalarca ve çok önemli ortamlarda dile geti-
rilen ve aslında levha halinde yazılıp asılması ve üzerinde kafa yorul-
ması gereken şu vecizeleri, maalesef yeterince anlaşılmış değildir:

“Bir kimse Malazgirt’te inanışının şahlanışını yaşamadan; Koso-
va’da, Niğbolu’da bir kılıç olup parlamadan; Ulubatlı Hasan olup İs-
tanbul’u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden; Ka-
nuni olup şanlı ordularıyla Avrupa’nın içlerine yürümeden… (Çanak-
kale’de) Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi “Ya Allah!” diyerek
namluya sürmeden… Bir insan (Kutlu Kurtuluş Savaşımızın ilk büyük
zaferi sayılan ve Mustafa Kemalin komutasında yapılan) Sakarya’nın
siperlerine girmeden ve (bizzat kendisinin büyük bir dirayet ve cesa-
retle tarihi hareket ve çıkarma emrini verdiği) Kıbrıs’ta düşman tahki-
matının arasından geçmeden, Milli Görüş’ün ne olduğunu anlaya-
maz!” sözleri, kahraman ordumuzun değerini ve Milli Görüş düşünce-
sini ne güzel ifade etmektedir. Şanlı Kurtuluş Savaşımızı ve Kıbrıs çı-
karmamızı yapan askerle; Malazgirt’ten, Kosava’ya, İstanbul’un Fet-
hinden Mohaç’a, tarih boyunca destanlar yazan ecdadın aynı ruh ve
şuura sahip oldukları da veciz bir şekilde belirtilmektedir.

Bu tarihi ve talihli ifadeler:



1- Milli Görüşü anlamak için asker ruhuna ve cihat (yani Milli
Savunma, hak ve adaleti hakim kılma) şuuruna sahip olmak gerek-
tiğini.

2- Çünkü Malazgirt’te, Kosova’da, Niğbolu’da, İstanbul’un Fethi sı-
rasında, Mohaç’ta, Çanakkale destanında, Sakarya’da ve Milli Kurtu-
luş savaşında ve nihayet şanlı Kıbrıs çıkarmasında başkalarının değil,
bizzat kahraman askerlerimizin zalim güçlerle mücadele ettiğini.

3- Ve zaten Hz. Peygamber Efendimizin İstanbul’un Fethini müj-
deleyen hadis-i şerifin de, Sultan Fatih’e işaret ederken aslında
Türk askerini ve onun inançlı ve liyakatli komuta kademesini öve-
rek zikrettiğini

4- Böylece hem Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın, hem de
Aziz Erbakan Hocamızın bizim “Ordu-Millet” gerçeğimize işaret ve
beşaret ettiklerini açıkça bildirmektedir.

5- Erbakan Hocamızın yukarıdaki sözleri, aynı zamanda “Ma-
demki Milli Görüşü en iyi anlama yeteneğine ve yetişme geleneğine
sahip bulunan, herkesten ve her kesimden önce “vatanı ve kutsalla-
rı için fiilen mücadele eden ve zaten bu düşünce ve disiplinle eğiti-
len” kahraman askerlerimizdir. Öyle ise “Yeniden büyük Türki-
ye”nin ve Adil bir Düzenin ihyası da herhalde ve öncelikle askerle-
rimizin gayretiyle gerçekleşeceğine dikkat çekilmektedir.

6- Ve zaten, ülkemizin de yarısını kendi sınırları içinde sayan
“Arz-ı Mev’ud-Yahudilere vaad olunan topraklar” hedefine odakla-
nan Siyonist Merkezler (ve onların güdümündeki ABD ve AB) bu
şeytani projelerinin önündeki en büyük engel olarak ordumuzu gör-
düklerinden, malum 28 Şubat darbesini: “Erbakan’ın kökünü kurut-
mak ve TSK’yı etkisiz ve yetkisiz bırakmak” üzere tertipledikleri, fe-
raset ehlince gözlenen ama özenle gizlenen bir gerçektir.

7- Erbakan Hoca’nın yukarıdaki tespitlerini bu şekilde tahlil ve
tefsir etmemizi sindiremeyen ve bu hikmetleri bugüne kadar sezip
fark edemeyen kimselerin, dar çerçevede ve kapalı odalar içerisinde
yapacakları tenkit ve itirazlar hiçbir öneme ve değere haiz değildir;
çıkıp bu yorumlarımızın yanlışlarını ve çarpıtılmış yanlarını ortaya
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koymaları gerekir. Çünkü Erbakan sayesinde makam ve menfaat sa-
hibi olmak ve uzun yıllar maaş ve mevki hatırına yanında bulunmak
başka şeydir. Onu anlamak ve inanmak ve bunlar uğruna her türlü
fedakârlığı göze almak ise çok daha başka şeydir.

İşte 05 Haziran 2001 Milli Gazete’nin Yıldızlı yazısı: Asker ve
Milli Görüş!

Türkiye’de en iyi anlaşması gereken iki kesimden söz ediyoruz:
Asker ve Milli Görüşçüler! Baştan belirtelim ki, bu yaklaşım bazıla-
rına “itici” gelebilir. Bazılarının “bıyık altından gülümsemesine” yol
açabilir. Fakat bütün bunlar gerçeği ve olması gerekeni asla değiştir-
meyecektir. Önce bu görüş “bazıları”na niçin “itici” gelebilir, onu
düşünelim. Çünkü bu “bazıları” Türkiye Cumhuriyeti’nin “mürteci-
lik” diye bir problemi olduğunu kabul etmektedir. Oysa Bizim mille-
timiz hamdolsun bugün, İslâm’ı en iyi anlayan bir millettir. Ve bu
millet, dininin kendisini geri götürmeyeceğini, bilâkis ülkesini dün-
yanın en ileri, en medeni, en müreffeh ülkesi haline getirmenin dini
bir vecibe olduğunu bilmektedir.. Böyle bir şuurun Cumhuriyet Tür-
kiyesi için “tehlike” arz etmesi safsatadan başka bir şey değildir.
Ama o “bazıları” kendi çıkarlarını sürdürmek için en iyi yolun “Mil-
let-Devlet kavgası”nı kışkırtmak olduğunu düşünmektedir. Doğru-
dan doğruya İslâm’ı, Müslüman’ı zikretmezler. Bir irtica yargısıyla
propagandalarını sürdürürler. “Tehlike” olarak ortaya koydukları,
Anadolu’nun örtülü kadınının büyük şehirlerde de kendi tarzıyla ha-
yat sürmesi, başörtülü kızın üniversiteye gitmesi, İmam Hatip Lise-
si’ni bitiren evladımıza devlette görev verilmesi gibi son derece do-
ğal ve insani olan şeylerdir. Bu saydıklarımızın bugüne değin, hiçbir
terör işine, yolsuzluk, vurgun, talan pisliğine bulaşmamış olmaları
bu “bazıları” için her hangi bir anlam ifade etmez. Onlar yine de hoy-
rat, düzmece raporlarıyla çeşitli kesimleri etkilemek peşindedir.

Bu ülkenin gerçek değeri olan Milli Görüş’le askeri cenahın, bir-
birini en iyi anlayan, hatta birbirini tamamlaması gereken iki cüz ol-
duğunun belki binlerce karinesi vardır. Ancak bugün bir örnek ver-
mekle iktifa edeceğiz. Aydınlık’tan Uğur Yıldırım’ın sorularını ce-
vaplayan emekli Hava Korgeneral Aslan Öner 34 askerimizin şehit
olduğu CASA olayını değerlendirirken, söz dolaşıp Kuzey Irak’a,
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oradan da Kıbrıs’a geliyor. Sayın Öner, Ecevit’i kastederek “Sen ne
anlarsın harekâttan. Ada’nın yarısını zaten almışız, o ise Amerika is-
tiyor diye harekatı durduruyor. Halbuki al tamamını, ondan sonra otur
onlarla masaya. Onlar yalvarsın sana yarısını ver”... diye. doğru bir
çıkış yapıyor. İşte 1974’teki O harekat yapıldığında hükümete Milli
Görüş ortaktı ve harekatı Ecevit’e rağmen Erbakan başlatmıştı ve bu
tarihi gerçeği Rahmetli Rauf Denktaş da İtirafta bulunmuşlardı. Mil-
li Görüş’ün kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm için o zamanki ısrarı bu-
gün de herkes tarafından hatırlanmaktadır. Şimdi bu asker hassasi-
yeti nasıl olur da Milli Görüş’le değil de Ecevit zihniyetiyle paralel
zannedilir, anlaşılır şey değildir!

“Burada aşılması gereken problem yerli, milli ve gerçek Türkiyeli
olup olamamakla ilgilidir. Şecerenizi çok iyi takip edip Oğuz boyların-
dan geldiğinizi ispat edebilirsiniz. Ama bu toprakları Türkiye yapan
imani, tarihi ve kültürel değerlerden uzak düştüğünüzde, ya da onları
siyasette bir yere gelmek için engel gibi gördüğünüzde, soy ağacınız
hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran zihni-
yet “Müslüman Anadolu” diyebilen zihniyettir. Kaçak güreşi seven
herkesin “bazı çevreler”den kastının ne olduğu çok iyi biliniyor: AS-
KER! Bu tür savunma ve safsatalar bir bakıma Müslüman Türk’ün as-
kerini “Müslüman Anadolu” gerçeğinin karşısında göstermektir. Daha
açık bir ifadeyle, askerin “din düşmanlığı yaptığını” ileri sürmektir.
Oysa Siyasi teşekküllere düşen görev, Türkiye’mizi dış güçlerin mari-
fetiyle açılan böyle bir tuzağa itmek değil, çekip çıkarıvermektir; bu
toprakları kanlarıyla yoğuran “iman” gerçeğinin ve kahraman askeri-
nin bir tehdit unsuru değil, bilakis kıyamete kadar varlığımızı sürdür-
memizin tek garantisi olduğunu göstermektir.97”

Erbakan’ın Silahlı Kuvvetler ve Savunma Sanayi Çabaları!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu ve reorganizasyonu
aşağıdaki temel prensipler doğrultusunda yapılmalıdır:

TSK’nın silahaltında tutulan ateş kabiliyeti yüksek, mevcudu ge-
rekli, her kademeye indirilmiş ihtisas sahibi elemanlar ve profesyonel
kadrolardan müteşekkil bir konumda bütün vatan sathına yayılmış eli
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silah tutan ve gerektiğinde savaşa ait her türlü hizmeti yapabilecek
inançlı vatandaşlardan meydana gelen bir millet-ordu haline dönüş-
türülmesi amaçlanmıştır. Silâhaltındaki kadrolara sürekli eğitim yap-
tırılacak, silâhaltında olmayanlar da çalışma hayatlarını bozmayacak
şekilde zaman zaman modern silahlar ve gelişen konular üzerinde eği-
tim alıp deneyim kazandırılacaktır.

Silâhaltında olan ve olmayan millet-ordunun en belirgin hususiye-
ti asırlar boyu her zaman olduğu gibi manevi ve maddi eğitim derece-
sinin en üst düzeyde tutulması olacaktır. Manevi eğitimde şehidi şehit
yapan, gaziyi gazi yapan mananın öğretilmesi kaçınılmazdır. Ordunun
gayesi ve görevi yurdu her türlü dış saldırı ve tehdide karşı korumak
ve savunmak, yurttaki “Hakkı üstün tutan” “Adil Düzen”i yıkıp yeri-
ne “Sömürü ve Zulüm Nizamı” kurmak isteyen dış güçlere fırsat ver-
memek olacaktır. Bunun için aynı gayeyi benimsemiş kardeş Müslü-
man ülkelerle “Savunma İşbirliği Teşkilatı” yani Müslüman ülkelerini
kendi NATO teşkilatını kurmalarına öncülük yapılacaktır.

Diğer Müslüman ülkelerde yapılma imkânı olmayan ve ileri tekno-
loji gerektiren harp silah ve vasıtalarını Türkiye’de üretip onların da
ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. Onların harp silah ve vasıta-
ları bakımından zulüm düzenini savunan emperyalist ve Siyonist ül-
kelerle bağımlılıklarının ortadan kaldırılmasına çalışılacaktır. Müslü-
man ülkeler savunma işbirliği teşkilatına üye bütün Müslüman ülke-
lerin savunma silah, araç ve gereçleri standardize edilecek, işbirliği ve
iş bölümü yapılarak bu ihtiyaçların teşkilata üye ülkelerden karşılan-
ması prensibi esas alınacaktır.

Erbakanın Milli İstihbarat tanımı:

Yukarıdaki amacı güden ordu, milleti ve devleti temsil eden siya-
si otoritenin emrinde olacaktır. Bunu içtenlikle severek yapacak şe-
kilde bütün ülkedeki eğitim buna göre yeniden ayarlanacaktır. En
çok önem verilecek hususlardan birisi de ordu istihbaratının ve mil-
li istihbaratın tamamen milli bir istihbarat olmasıdır. Her ne suret-
le olursa olsun bu istihbaratların “işbirliği yapıyoruz!” adı altında
CIA ve MOSSAD gibi zulüm düzenine hizmeti esas alan emperya-
list ve Siyonist maksatlar için kurulmuş olan dış istihbarat teşkilat-
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larının art maksatlı etkilerine maruz kalmamaları en fazla dikkat
edilecek husus olacaktır.98

En büyük tehdit ve tehlike, “vatanın işgal edilmesi ve düşman
esaretine düşülmesi” ihtimalini hesaba katmamak ve milli savunma
(cihat) görevini aksatmaktır!

Amerika’nın, “halkı Saddam'ın zulmünden kurtarıp, ülkeye demokra-
si getireceği” bahanesiyle Irak’ı işgal ettiği, bir kısım Iraklının da: “Ame-
rika bizleri Saddam’ın zulmünden kurtardı, halkımıza huzur ve özgürlük
getirecek” diye sevindiği haberlerinin yayımlandığı dönemde bir Türk
gazeteciyle röportaj yapan Iraklı bir direnişçi şunları anlatmıştı:

“İşgal sürecinde tıp fakültesinde talebeydim, aslında direnişçi değil-
dim, Irak’ın işgaline “Saddam’ın zulmünden kurtulduk, Irak’a demok-
rasi gelecek!” diye seviniyordum, hatta tankın üzerindeki işgal asker-
lerine çiçek ve içecek ikramında bile bulunmuştum.”

Peki, neden direnişçi oldunuz? Sorusuna ise: “Bir gün evime gitti-
ğimde, bize demokrasi getireceğine inandığımız işgalci askerlerin ba-
bamı ve erkek kardeşlerimi öldürüp, anneme ve kız kardeşime tecavüz
ettiklerini görünce afallamış, acı ve alçaltıcı gerçeğin farkına yeni var-
mıştım. Artık direnişçi olmaktan başka çarem kalmamıştı!”

“Allah yolunda (Adil bir Düzen kurulsun, hazırlıklı ve caydırıcı bir
savunma gücünüz bulunsun diye) infak (harcama ve fedakarlık) yapın;
ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.  İhsanlı davranın
(Hakkı Hâkim kılma ve milli savunma konusunda oldukça dikkatli ve
gayretli çalışın, görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getir-
meye bakın) Şüphesiz Allah, ihsan ehlini sever (ve mükâfatlandırıp ba-
şarıya ulaştırır)” (Bakara: 195)

Erbakan Hocamız Fetih konuşmalarında bu ayeti kerime için
şunları anlatmıştır:

Yüzlerce yüksek faziletinin her birisi binlerce mü’mine şefaat hak-
kı kazandırmaya yeten ve Hz. Peygamber Efendimizi Hicret’te kendi
evinde misafir etme ve İslam Devleti’nin kurulma merkezi şerefine
erişen büyük sahabi Eba Eyyüp El-Ensari Hazretleri 90 yaşında 6 oğ-
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lu ile birlikte dönemin süper gücü Bizans’a karşı İstanbul surları önü-
ne geldiğinde, oklara karşı herkesten önce o atılıyordu. Genç Kuman-
dan: "Ey muhterem ve mübarek Zat, Sen bize Allah Resulü’nün bir he-
diyesi ve emanetisin, Sizin duanız ve bereketiniz yeterlidir. Niçin bu
şekilde oklara hedef oluyorsun ve tehlikeden sakınmıyorsun? Sana bi-
risi isabet ederse, biz ne yaparız? Niçin geride durmuyorsun?" ricasın-
da bulunuyordu. Bunları birkaç kere tekrarladığı halde O’nu durdura-
mayınca, en sonunda “kendinizi tehlikeye atmayın!” ayetini hatırlatı-
yordu. Ancak Eba Eyyüp El-Ensari Hz. leri Genç kumandana muha-
rebe meydanında şu dersi veriyordu:

"Bak evladım bu ayet indiği zaman sen daha doğmamıştın. Çok
uzun ve yorucu bir seferden dönüp evlerimize dağılmak üzere iken, ye-
ni bir gazaya çıkma talimatı verilince bazılarımız: “Hurma bahçelerini
havalandırma ve dallarını budama mevsimidir, bunları yaptıktan sonra
çıksak olmaz mı?” teklifinde bulununca bu ayeti kerime inmiş ve "Ey
Müslümanlar, hurmaların altını havalandıracağız, yapraklarına baka-
cağız gibi, dünyevi birtakım kaygılarla, hakkı, adaleti hâkim kılmaktan
ve herkesin saadeti için çalışmaktan geri durmak suretiyle kendinizi
tehlikeye atmayınız. Unutmayın ki asıl tehlike hakkı ve adaleti hâkim
kılmaktan geri durmaktır” mana ve mesajıyla bizi uyarmıştı.

“Ayasofya Kilise olacak!” diyen Bartholomeos’a, Hükümet sessiz
kalarak, dolaylı destek mi sağlamaktaydı?

Milli Gazete’nin “Papazlar zirvede” manşetiyle gündeme taşıdığı 14
Ortodoks Kilisesinin patrik ve başpiskoposunun İstanbul buluşması,
Ortodoksluk Bayramı dolayısıyla ruhani liderlerin katıldığı gösterişli
bir ayinle sonlanmıştı. İstanbul’da 6 Mart’taki gövde gösterisine dönü-
şen buluşma öncesi Bartholomeos’un “Ayasofya ancak kilise olarak açı-
lır, aksi olursa tek vücut oluruz…” küstahlığı hala yanıtsızdı. Aradan
geçen süre boyunca hiç bir “resmi ağız”; “Ayasofya İslam’ın mülküdür
ve Fethin sembolüdür” deme cesaretinde bulunamamıştı. Fener Rum
Patriği Bartholomeos’un daveti üzerine bir araya gelen 14 Ortodoks Ki-
lisesi’nin patrik ve başpiskoposunun İstanbul buluşması, Ortodoksluk
Bayramı dolayısıyla ruhani liderlerin katıldığı ayinle kapatılmıştı. Bart-
holomeos’un yönettiği ayine, konuk patrik ve başpiskoposların yanı sı-
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ra vatandaşlar da katılmıştı. İstanbul’da 3 gün süren toplantıda, 14 Or-
todoks Kilisesi’nin patrik ve başpiskoposu, Panortodoks Konsili’nin te-
olojik ve teknik prosedürlerini görüşüp tartışmışlar, Ekümenik’in fikri
ve siyasi altyapısını hazırlamaya çalışmışlardı. Toplantıda, ayrıca Orta
Doğu’daki Hıristiyan toplumların durumu da ele alınmıştı. Toplantıya;
İskenderiye, Antakya, Kudüs, Rusya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan,
Gürcistan patrikleri ile Kıbrıs, Yunanistan, Polonya, Arnavutluk, Çek ve
Slovakya otosefal kiliselerinin yöneticileri çağrılmıştı.

Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki katliamlar sonucu 145 bin Müs-
lümandan geriye sadece 900 kişi kalmıştı

Orta Afrika Cumhuriyetinde Fransızların ve suç ortağı gâvurların
Müslüman Katliamına şu ana kadar “dur” diyen çıkmamıştı. Dünya-
nın sessiz kaldığı katliamlara maalesef Müslüman ülkeler de seyirci
kalmaktaydı. Son iki ay içinde ülkedeki saldırılarda binlerce Müslü-
man katledilmiş ve göçe zorlanmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgü-
tü(RHW) tarafından yayımlanan rapora göre Orta Afrika’da sadece
900 Müslüman kalmıştı. Bu sayının dört ay önce 145 bin olması Orta
Afrika’da yaşanan vahşetin ve şiddetin boyutlarının kanıtıydı. Sözde
barış gücü sömürgeci Fransa ise Müslümanları yakalayıp Anti Balaka
teröristlerine teslim etmekten başka bir şey yapmamıştı. İşte mazlum-
lara ve Müslümanlara umut ve güven aşılayacak, zalim saldırganlarda
ise korku uyandırıp hizaya sokacak güçlü ve caydırıcı bir “İSLAM SA-
VUNMA PAKTI”nın hala kurulamayışı ve Türkiye’nin Adil Düzen’i
uygulayacak ve Batıl sistemleri devre dışı bırakacak siyasi, iktisadi ve
askeri bir DENGE UNSURU konumuna hala ulaşamayışı, bu küstah-
lık ve katliamlara fırsat ve cesaret sağlamaktadır.

Demokrasi ve insan hakları ihlali gerekçesiyle bir zamanlar kara
komşumuz Suriye’ye neredeyse savaş açacak kadar horozlanan Baş-
bakan’ın, Karadeniz komşumuz Kırım’ın işgaline karşı niye sessiz
ve takipsiz kaldığı sorulmayacak mıydı? Yahudilerin Filistin’de dev-
let kurmak üzere yüksek paralarla ve hileli zorbalıklarla aldıkları
toprağın tam 2 misli vatan toprağı şu anda yabancılara satılmış du-
rumdadır. Sultan Fatih’in vasiyetnamesinde “Bu aziz ülkenin toprak-
larının bir kısmını Gayri Müslimlere satanlar Allah’ın Peygamber’in ve
benim lanetime müstahaktır” sözlerini, Cennetmekân Abdülhamit
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Han’ın Siyonist Theodor Herzl’e “Vatan toprakları kutsaldır, şehit
kanlarıyla alınan mübarek topraklar para ile asla satılmayacaktır. Sa-
tanlar da alçaktır!” sözlerini… Rahmetli Erbakan Hocamızın 40 gün
hastanede yattığı ve sözde talebelerinin Siyonist odakların korku-
sundan bir nezaket ziyaretine bile yanaşmadığı, vefatı öncesi söyle-
diği “Vatan toprakları ayaklarımızın altından kaymaktadır ve artık
vicdan ehlinin uyanması zamanıdır!” sözlerini gaflet, cehalet ve dala-
let ehline bizden başka kimse hatırlatmayacak mıydı?

Şuurlu Türk Subayının Farkı!

BM’nin en üst mercileri tarafından “BM sizi koruyacaktır” diye al-
datılarak her türlü silahtan arındırılıp, kendilerini savunma imkânın-
dan mahrum bırakılan Srebrenitsa’da binlerce insanın ve özellikle
genç erkeklerin katledildiği, genç kızlara ve kadınlara tecavüz edildi-
ği Bosna-Hersek işgalinin yaşadığı dönemde Samsun’da askerlik yap-
tığım birliğin bölük komutanı olan yüzbaşının bölüğü toplayarak yap-
tığı şu konuşma askerimizin bağımsızlık sevdasını ve cihat (Milli Sa-
vunma) aşkını yansıtmaktadır:

“Bölüğü niçin topladığımı merak ediyorsunuz... Bosna-Hersek’in
Sırplar tarafından işgal edildiği bir dönemde, kaçıp ülkemize gelerek
yardım dilenen genç erkek ve kadınlar görünce, onlara yardım etmedi-
ğim gibi çok öfkelendim. Neden biliyor musunuz? Yahu, Ülkeleri işgal
edilmiş, insanları katlediliyor, işgalciler tarafından namuslarına el uza-
tılıyor, bunlar gelmiş burada dilencilik yapıyor! Ülke savunması ve ba-
ğımsızlık savaşının kazanılması için planlı destek organizasyonları elbet
yapılmalı. Ama “Efendim Silahımız yok!” diyerek cepheden kaçmamalı,
kolaycılığa sığınmamalı… Sizin orada kazma, kürek, sopa ve taşta mı
yok? Bunlarla düşmanlarınıza karşı koymayıp buralara gelmişsiniz?
Hiçbir şey yapamıyorsanız gidin vatanınız ve namusunuz için ölün!” di-
yerek Türk subayının ve insanının farkını ortaya koymuştu.

Ufuk şahsiyetler, bir toplumun Kutup Yıldızlarıdır!

Efendimizin mübarek ve mutahhar (tertemiz) eşleri Hz. Aişe Va-
lidemiz’e, Hz. Peygamber Aleyhisselamın ahlakı ve hayat tarzı so-
rulduğunda: “Siz Kur’an okumuyor musunuz? O’nun (SAV) ahlakı
Kur’an idi” şeklinde cevap verdiği sağlam rivayetlerle aktarılmakta-
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dır. Ve zaten Peygamber Efendimiz Hazretlerinin, “Allah’a ve ahire-
te inanan ve ebedi mutluluğu uman kimseler için “üsvetün hasenetün
= en güzel ve en mükemmel örnek” (Ahzap: 21) olduğu bizzat
Kur’an’ın beyanıdır. Yani Resulüllah (SAV), mutlak hakikat nuru-
nun, canlı bir vücut şeklinde temsil ve tecelli ettiği “ufuk insan”dır.
O (SAV), yaparak ve yaşayarak Kur’an’ı bizzat uygulayan ve insanlı-
ğa İslam’ı ve Saadet nizamını öğretip fiili tebliğde bulunan Nebiyyi
Ahir zamandır. 

Ve işte Efendimizden sonra, İslam’ın temel kaynaklar bakımın-
dan değil, ama anlayış kısırlaşması ve tatbikat bozulması yaşanma-
ya başlandığı her asırda, Dinin üzerindeki tozlanma ve yozlaşma
bulutlarını kaldırıp yeniden asli fikir ve fonksiyonlarına kavuştura-
cak “Müceddid = yenileyici ve orijinal haline çevirici” makamında ön-
der şahsiyetler, Cenabı Hakkın rahmet ve hidayetinin bir gösterge-
si sayılmaktadır. Bütün peygamberlere karşı çıkan ve şeytani cephe
kuran münkirlerin, müşriklerin, istismar ve sömürü saltanatı tehli-
keye giren münafık kesimlerin ve sahte dincilerin, böylesi Müced-
did, Müçtehid ve Mürşid şahsiyetlere düşman olup saldırıya geçme-
leri de elbette doğaldır.

Recep Bey bir zamanlar Erbakan Hoca’ya, “Bırakın da artık sırça
saraylar içerisinde oturup dursunlar. 80 yaşına gelmiş bir adam bakın
ne söylediğini, ne yaptığını da bilmiyor” diye hakaretamiz şeyler söy-
lerken, bugün “Erbakan Hoca’nın kıymeti çok iyi anlaşıyor” şeklinde
istismarcılık yapması da bunların fıtratını ve fırsatçılığını yansıtması
bakımından anlamlıdır.

Erbakan Hoca’nın Anıtkabir’i ziyareti ve anlamı!

SP 1. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkan seçilen Rahmetli
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yeni oluşan Başkanlık Diva-
nı üyeleri Anıtkabir’e bir ziyaret yapmışlardı. Erbakan ve beraberinde-
kiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk koyup saygı duruşun-
da bulunduktan sonra Misak–ı Milli Kulesi’ne teşrif buyurmuşlardı.
Erbakan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamış ve deftere özetle
şunları yazmıştı: “Senin, her şeyin önünde önem verdiğin tam bağım-
sızlığımızı kazanma ve muasır medeniyetlerin önüne (fevkine) çıkma
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gayeni gerçekleştirmek üzere aziz milletimiz, 11 Mayıs 2003’te Saadet
Parti’mizin muhteşem kongresiyle ikinci şahlanışını yaptı. Türkiye’miz
için ortaya koyduğun büyük hedeflerin önem ve değerini bugün mille-
timiz hâlâ yakından takip etmekte ve hedefine ulaştırmaya çalışmak-
tadır. Yeniden büyük Türkiye’yi ve yeni bir dünyayı kurmak için bütün
gücümüzle çalışarak, Senin Türkiye’nin her bakımdan en önde bulun-
ması gayeni gerçekleştirmek üzere elimizden gelen her türlü gayreti
gösterip çabalayacağız. Muvaffakiyet Allah’tandır.’’99

Zahiren ve hukuken, hiçbir mazereti ve mecburiyeti bulunmadan
ve zerre kadar istismar ve sığınma niyeti taşımadan, Rahmetli Hoca-
mızın bu Anıtkabir ziyareti ve özel deftere yazdığı samimi ifadeleri
tarihi bir önem ve anlam taşımaktadır. Başbakan olarak atandığında
veya Hükümet ortağı olduğunda, ya da herhangi bir milli bayram
dolayısıyla bu ziyaret yapılsaydı, bunu bir takım protokol ve prose-
dür mecburiyetleri olarak sayanlar haklı çıkardı. Ama Meclis’te yer
almayan bir partinin Genel Başkanı seçilmesi üzerine Hocanın bu
ziyareti, çok derin manalar ve mesajlar barındırmaktadır. Aziz Ho-
camızın bu tavrı, Milli Çözüm ekibinin “Bizim Atatürk” kitabını
yazmasının da en önemli dayanaklarındandır. Erbakan’ın hiçbir gü-
ce ve kesime yaranma ve yaklaşma ihtiyacı duymadan ve hiçbir bas-
kı altında kalmadan gerçekleştirdiği bu ziyareti ve özel deftere kay-
dettiği sözleri, biz ilmi-fikri takipçilerine ve siyasi rakiplerine örnek
olacak ve ibret alınacak bir davranıştır.

Ya Adil Düzen kurulacak, ya da insanlığın huzur ve onur kökle-
ri kuruyacaktı!

Değerli Akevler ekibinin, şu ilmi ve önemli tespitleri, aslında her
şeyi açıklamaktaydı:

“AKP -hem de tek başına- iktidara geldiği günlerde, “Üstadımız”
ve “Adil (Ekonomik) Düzen Çalışanı” arkadaşlarımızla değerlendir-
meler yapılmıştı:

“Eğer AKP bu düzende ve bu programıyla başarılı olursa, bundan
bizim mazisi yaklaşık yarım yüzyıla dayanan ve yüzlerce haftadan be-
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ri sürdürmeye çalıştığımız “KUR’AN VE İLİM SEMİNERLERİ” yanlış
söylüyor” anlamı çıkacaktı. Oysa bu hem Kur’an’a, hem akla ve vicda-
na, hem de ilmi kurallara aykırıydı. İlk başta (gafil ve cahil güruhça
hala) AKP gayet başarılı görünüyordu, ama aslında ortada gerçek bir
başarı bulunmamaktaydı, sadece “zulüm sistemi” içinde geçici pansu-
manlar ve bu düzene payanda olacak atılımlar vardı. Zaman ilerler-
ken; Tayyip Erdoğan her şeye ve her yere hâkim olduğu zannına ka-
pılmıştı, oysa malum kesimler O’nu uyutup kandırarak “devleti para-
lel bir şekilde” ele geçiriyorlardı ve bu acı ve alçaltıcı gerçeği bizzat
kendileri itiraf ediyorlardı! Çok iyi yaptıklarını ve başarıdan başarıya
koştuklarını zanneden Erdoğan, kurmayları ve yalakaları aslında ne
kadar kötü işler yaptıklarını Kur’an okusa anlayacaklardı; ama oku-
muyorlardı, bazıları gibi sadece tilavet ediyorlardı. Yaptığı icraatların
büyük bir çoğunluğu Kur’an’a aykırıydı. Sözde bilim adamı yaftalı ki-
şilerin “Adil (Ekonomik) Düzen” ile ilgili yazdıkları yalan yanlış “ra-
porların” da etkisiyle, bilinçaltına “Kur’an ile bir düzen kurulamaya-
cağı düşüncesi” yerleşmiş ve hidayetleri kararmıştı. Onlar için önem-
li olan “zalim düzen”in kuralları içinde iktidar olmak ve dış güçle-
re hizmetkârlığı, topluma kahramanlık diye sunmaktı. Bu empoze
etme işi zora girince AKP iktidarı diğer fikirlerin üstünü kapatabilme-
yi meşru görmeye başladı ve neredeyse interneti bile kontrolüne alma-
ya çalıştı. Kaset ve belge çöplüğüne dönen “siyasi arena” bugünlerde
artık iyice çirkinleşmiş durumdaydı, gün geçmiyor ki bir siyasinin
gizli kaseti çıkmasın ve aleyhine belgeler yayınlanmasındı. Bu kaset-
lerden montaj olanlar da, gerçek olanlar da vardı. Belgelerde de du-
rum farksızdı, bir de iftiralar atılmaktaydı. Belli bir gruba mensup bu-
lunmak veya siyaset camiasının ileri gelen ve tanınan simalarından bi-
ri olmak sanki yalan haberlere malzeme olmak için yeterli bir gerek-
çeymiş gibi bu insanlar hakkında bol keseden yalan yanlış haberler
yapılıp yayılmaktaydı. Çamur at izi kalsın felsefesi uygulanmakta, ya-
pılanlar mide bulandırmaktaydı. Ahlaki değer diye bir kavram kalma-
mıştı. Sahnede sahte Müslümanlar birbirlerini taşlarken, sömürü
sermayesi sahipleri ve Mason mahfilleri keyif çatmaktaydı.

Aslında böylece “Adil (Ekonomik) Düzen”in önündeki en büyük en-
gel olan “Muhafazakârlık Müslümanlarını” ve münafık din istismarcı-
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larını Allah bertaraf etmiş olmaktaydı. Demek ki, insanların namaz
kılması, eşlerinin başını kapatması ve dindarlık rolü oynaması dünya-
ya “adalet” getirmiyormuş; hiçbir şeyi düzeltemediği gibi daha da kö-
tüleştirebiliyormuş,  hep beraber bunu bir kere daha anladık. Sadece
bireylerin değil, “sistemin/düzenin” de iyi olması lazımmış. Muhafaza-
kârların ve münafıkların yöntemi yanlıştı ve bunların inançsız icraat-
ları şu sonuçları doğurmaktaydı: Yıllar süren diktatörlükler ve zorba-
lıklar, dünyaya öcü, gerici ve zayıf olarak lanse edilen, sürekli ezilen
ve hunharca öldürülen Müslümanlar ve zulme boğulan insanlık; yani
SOSYAL TUFAN’dı! Son çare; tüm bu yaşananlar Kur’an’a ve “Adil
(Ekonomik) Düzen’e” olan ihtiyacın artık ne kadar dayanılmaz bir
noktaya geldiğinin kanıtıdır. Kur’an’dan istidlâl edilerek oluşturulan
“ADİL DÜZEN’E GÖRE İNSANLIK ANAYASASI” bu ihtiyacı karşıla-
yabilecek tek çalışmadır ve insanlık Erbakan zihniyetine her zaman-
kinden daha çok muhtaçtır.100

İlker Başbuğ’un talihsiz tavrı!

Daha önce Milliyet’e verdiği röportajda “Kozmik Oda’yı açsaydım,
Bülent Arınç’ın suikastıyla suçlanacaktım” diyerek dirayet ve metane-
tini ortaya koyan İlker Başbuğ ile tahliye edildikten sonra evindeki gö-
rüşmeyi: 

“Üç gün önce cezaevinden çıkmış gibi değil de üç gün önce Ge-
nelkurmay Başkanlığı görevinden istifa etmiş gibiydi: Vakur, huzur-
lu ve intizamlı... Evde bir bayram havası var. Coşkuyu fazla belli et-
memeye çalışan ama olumlu bir şeylerin döndüğünü düşündüren
bir hava...” diye aktaran Ahmet Hakan’ın:

“Türk ordusuna bir dış operasyon mu yapıldı?” sorusuna “Elimde
bir bulgu, bir veri olmadan suçlama yapamam. 1 Mart Tezkeresi’nin
Meclis’ten geçmesi konusunda TSK’nın suçlandığı konuşuluyor. Son
MGK toplantısında “Tezkere kabul edilsin” görüşünün çıkmaması doğ-
ruydu, aksi halde Meclis’e yön vermiş olacaktı. Ama ben Tezkere’nin
çıkması gerektiğine inanıyordum”101 yanıtı kafa karıştırıyordu.
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Bu sözlerle 28 Şubat’ın ve Ergenekon operasyonlarının arkasın-
daki Dış güçleri (ABD Yahudi Lobilerini) saklama ve suçu Cemaat
gibi yerel mahfillere yıkma çabası sırıtıyordu. Oysa Cemaati TSK’ya
kumpas kurup kodeslere tıkacak kadar güçlü göstermek, Ordu’nun
ağırlık ve saygınlığını inkâr anlamına geliyor, “öyle ise bu TSK’ya na-
sıl güveneceğiz?” sorusunu gündeme taşıyordu. Bu görüşme Sn. İl-
ker Başbuğ’un, sanki bu yanıtları vermesi için Ahmet Hakan’la rö-
portaj ayarlandığı izlenimi veriyordu.

Oysa Cemaatin yazarları:

“Çok yazık ki iktidar ne Ergenekon'u anlayabilmiş ne de vesayetle
mücadeleyi. Olaya bakışı ilkesel değil konjonktürelmiş. Yoksa bir yan-
dan “Darbe girişimi hazırlanmıştır, AKP kapatma davası da bunun bir
uzantısıdır” diyeceksiniz öbür yandan yolsuzlukları unutturmak için
alelacele yaptığınız yasa ile hepsini tahliye edeceksiniz!”

“AKP’nin bugün itibariyle genel seçim oyları 2002 düzeyinin altına
inmiş durumda.” Başbakan, gücün kaynağı olan sandıktaki meşruiye-
tini kaybediyor.” Doğrusu yüreğime su serpildi. Anladığım kadarıyla
bu iş bitmiş… Seçimlerde AKP’yi büyük ve kaçınılmaz bir hüsran
bekliyor. Hele Facebook ve YouTube çıkışından sonra, eğer sonuç
böyle çıkmazsa benim tek bir açıklamam var: Demek ki iktidar oy çal-
mış, manipülasyon yapmış, seçime şaibe karışmıştır.”102

“7 yılda karara bağlanamayan Zirve davasında, testere ile adam ke-
senlerin tahliye olmalarını, Danıştay saldırısında suçüstü yakalanan
katilin tahliyesine karar verilmesini de kimse savunamaz. Hükümetin,
yasayı hazırlarken, bu fecaati önleyecek tedbirleri almamasını bu mil-
lete izah etmesi gerekir. Bu tahliyeler ile öyle bir hava estiriyorlar ki;
“Ergenekon davası sanal bir davadır, bu dava çökmüştür, yargılanan
herkes suçsuzdur. Ergenekon davasının, vatanseverleri yıldırmak için
açıldığı artık anlaşılmıştır…” Tahliye yetmez, serbest kalanlara birer
de madalya takılmalıdır… Hatta ve hatta İlker Başbuğ, cumhurbaşka-
nı olmalıdır… Yahu bu tahliyeler, beraat değildir. En somut örneği,
Danıştay saldırısının faili, “bir kanun katakullisi” ile tahliye olmuştur.
Beraat etmemiştir. Adamın suçu müebbet hapistir, beraat etmemiştir.
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Salıverilen ve müebbet hapis cezası alanların da hiçbiri beraat etmedi.
Dava, 7 aydır gerekçeli kararı yazmayan mahkeme yüzünden Yargıtay
aşamasındadır. Yeniden yargılama da söz konusudur. 

Yani bu davaya konu olan olaylar, darbe hazırlıkları, yığınla belge,
delil hepsi sanaldı öyle mi? İstifa eden Genelkurmay Başkanı Işık Ko-
şaner; “Hukukun dışına çıktık, bunu yol edindik, hep böyle gideceğini
zannettik” derken rüya görmüştü, öyle mi? AKP’nin, yüzde 47 oy aldı-
ğı halde kapatılmaya çalışılması, cumhurbaşkanlığı seçimine 27 Nisan
muhtırası ile müdahale edilmesi, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Eldiven
darbe planları, topraktan çıkarılan mühimmatlar, silahlar, Cumhuri-
yet Gazetesi’ne atılan bombalar, daha niceleri hep sanaldı öyle mi? Son
dört yıldır, “bu tutuklamalara, davalara bakmayın, vesayet bütün güç-
leriyle hâlâ ayaktadır” diye yazıyorum. 30 Mart sonrasında, bambaş-
ka bir Türkiye’ye hazır olalım…”103

Silivri'yi cemaat mi boşalttı? Yoksa...

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hilal Kaplan tahliyeler ile ilgili kızılacak
asıl adresin hükümet değil davaları yıllardır çözüme ulaştırmayan ce-
maat mahkemeleri olduğunu iddia ediyordu. Kaplan bu gerekçesini
ise Fetullah Gülen'in o açıklamaları sonrası Haberal'ın tahliyesiyle
başlayan süreçle ilişkilendirip şunları yazıyordu:

Önce hukukî terimlerin havada uçuştuğu tartışmalardan başı dö-
nenler için şu yalın gerçeği belirtelim; Ergenekon davasındaki tahliye-
ler, tutuklu yargılanma süresini beş yılla sınırlayan yasa değişikliğiyle
değil, Anayasa Mahkemesi'nin Başbuğ içtihadıyla ilgilidir. Yani huku-
ken bakıldığında bile Silivri'yi 'sıfırlayan' AKP değil, gerekçeli kararı
yedi aydır yazamayıp hükümleri kesinleştirmeyen mahkemedir. Bazı
Gülencilerin hali hepten ikircikli ve çaresizdir. Bir yandan 'AKP, Erge-
nekoncuları bıraktı' diye ajitasyon yapıyorlar, diğer yandan 'Nerde bu
Ergenekon, üye olacağım' diyen Kılıçdaroğlu CHP'sine destek atmak
zorunda kalıyorlar. Bir de kalkmış, şimdiye kadar Ergenekon ve Zirve
gibi davalara sahip çıkmış, meşruiyet sağlamış aydınlara kara çalma-
ya çabalıyorlar. Dikkatten kaçırmak istedikleriyse şuydu: Ergene-
kon'da örgütünü, Zirve'de katilleri yedi yılda bulup cezalandıramayan,
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iki haftada yazmaları gereken hükmün gerekçesini bir yıla yakın süre-
dir yayınlamayan o aydınlar değil, sizin 'kutsal inek' misali yücelttiği-
niz yargınız! Serbest bırakmıştır!”

Cemaatten bomba Hakan Fidan iddiası!

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, MİT Müsteşa-
rı Hakan Fidan'ın Fetullah Gülen ile görüştüğünü iddia ediyordu.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, AKP'nin cema-
ate kumpas kurduğunu, 16 Mayıs'da Erdoğan'ın Beyaz Saray'a Fe-
tullah Gülen ile ilgili geniş kapsamlı bir dosya sunduğunu söylüyor-
du. Erdoğan'ın bu dosyayı sunarken Bülent Arınç'ın da eş zamanlı
olarak Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlatan Karaca, aynı dönem-
de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Gülen ile görüştüğünü belirti-
yordu. Hidayet Karaca, Samanyolu Haber Televizyonu Genel Yayın
Yönetmeni Metin Yıkar’ın sorularını cevaplarken, 2004 yılına ait
MGK kararlarının, 10 yıllık süre içerisinde adım adım uygulandığı-
nı vurguluyordu. 17 Aralık'tan çok önce Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret
ettiğini ve bu dönemde, Fetullah Gülen dosyasının ABD yönetimi-
ne verildiğini, aynı dönemde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Fe-
tullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlatan Karaca, “asıl saf olanlar cema-
at üyeleriymiş” diye konuşuyordu. 

MİT Müsteşarı, Gülen ile ne görüşüyordu?

Hocaefendi ile 16 Mayıs'tan sonraki bir tarihte, MİT Müsteşarı Ha-
kan Fidan Amerika'da Pensilvanya'da yüz yüze görüştü. Bunu ilk kez
burada açıklıyorum. Bu mesele siyasi kulislerde de konuşuldu. Peki Sn.
Fidan; siz hangi gerekçe ile Hocaefendi'yi ziyaret ettiniz? Şimdi insan
sormaz mı?  16 Mayıs'ta Cemaatle ilgili bir dosyayı ABD'ye ileteceksi-
niz, ardından da gidip Hocaefendi ile görüşeceksiniz! Kim kime kum-
pas kuruyor, nasıl bir algı oluşturulmaya çalışılıyor?” diyen Hidayet
Karaca, yoksa Cemaatele Hükümetin ABD derin güçleriyle kapıştı-
rıldığını ve danışıklı dövüş yapıldığını mı ima ediyordu?
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Atatürk ve Erbakan’ın Milli Savunma Sevdası
ve

ORDUYA KARŞI ŞER İTTİFAKI

Erbakan Hoca’nın Milli haysiyeti ve Ordu hassasiyeti!

Erbakan Hoca, 28 Şubat süreci üzerine Milliyet’in sorularını yanıt-
larken: “Siz 28 Şubat'ı planlayanların, medyaya ve işadamlarına bir
şekilde tesir ettiklerini açık açık söylüyorsunuz, ama asıl 28 Şubat'ı
yapan askerlere hiç dokunmuyorsunuz, onları hiç sorumlu tutmuyor
musunuz?” sorusuna:

“Tutmuyorum, çünkü ben biliyorum ki bizim ordumuz Türkiye'nin
Milli Görüş'e en bağlı, en sağlam kuruluşudur. Elbette çeşitli etkilemeler
olmuştur ve bugüne kadar da birtakım olaylar meydana gelmiştir. Fa-
kat, bu işin aslını değiştirmez. O nedenle bu kabil münferit şeyleri ba-
hane edip, Ordumuz hakkında yanlış düşüncelere varılmasını istemiyo-
rum. Çünkü Ordumuz, bütün tahribatlara rağmen Milli Görüş'ümüz
açısından en sağlam kuruluşumuzdur. Sizin hiçbirinizin haberi yok. Ben
1960 yılında, ihtilalin arkasından Gümüş Motor Fabrikası'nı kurduğum
zaman askerler bana gelip “neye ihtiyacınız varsa karşılayalım, bu mil-
li sanayi hamlenize yardımcı olalım” diye sorduklarında Ben onlara,
"200 generale konferans vermek istiyorum" deyince şaşırdılar. Çünkü
ben “eğer ABD bize ambargo uygularsa, hiç değilse kendi pistonumuzu
kendimiz yapalım, hep dışarıya bağımlı olmaktan kurtulalım” istiyor-
dum. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nın altındaki sinema salo-
nunda 200 general toplandı. Onlara bir saatlik sanayileşme davamız ve
programımızla ilgili film hazırladım. Filmin iyi gözükmesi için salonda-



ki elektrikler kapatılmıştı. Konferansım bittiği zaman elektrikleri açtık-
larında baktım ki salondaki 200 generalin 200'ü de ağlamaktaydı. (Bun-
ları söylerken Erbakan'ın gözleri yaşarıyor) Yani söylenenlerden öylesi-
ne etkilenmiş durumdalardı. Çünkü hepsi temelde Milli Görüş zihniye-
tine bağlı, tertemiz insanlarımızdı!104” yanıtını veriyordu.

“Bu uygulanan politikalarda AKP hükümetini Silahlı Kuvvetlerle
uyum içinde görüyor musunuz? sorusunu ise Erbakan: “Görmüyoruz.
Silahlı Kuvvetler demokrasiye saygılı, bundan dolayı iktidarın büyük
hataları karşısında ölçülü hareket ediyorlar, ama dediklerini ve yanlış
işlerini tasvip etmiyorlar. Yani Ordu bunları ikaz için, demokrasi gö-
rüntüsüne halel getirmeden, yapabileceğini yapıyor, daha ne yapsın?
Ama şahsen bana sorarsanız yine demokrasi içinde kalmak üzere, ben
onların çok daha etkin olmalarını istiyorum.  Milli menfaatlerin korun-
ması hususunda bunu bekliyorum, Niçin Tayyip Bey gidecek de Kıb-
rıs’tan taviz verilmesi için taahhütlerde bulunacakmış, ne münasebet!
Bu Milli Güvenlik Kurulu’nda oturulup konuşulmalıdır. Çünkü bu ta-
vizlerin hepsi bizi zayıflatıyor, çorap söküğü gibi, Kıbrıs’ın arkasından
Ege gidiyor. Demokrasi esastır, Türkiye’yi siyasi güç idare eder, ancak
şimdi bu konuları tartışacak istişare meclisleri var, Milli Güvenlik Ku-
rulu bunun bir platformudur. Burada yapılacak görüşmelerde ben
(TSK’nın) daha etkin olmasını, bu milli menfaatlerin çok daha şiddetli
şekilde korunmasını temenni ediyorum.” şeklinde cevaplıyordu.105

Erbakan'ın birçok '28 Şubat' değerlendirmesi takdirle anılmak-
taydı!

“Bakınız Sayın Çevik Bir şimdi “Bizi medya dolduruşa getirdi!” diye
itiraf ediyor; malum medyayı da dış güçler kışkırtıp yönlendiriyor. 28
Şubat, birtakım dış güçlerin, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen çevre-
lerin etkileriyle meydana getirilmiş olan hadiselerdir. ‘Biz Milli Görüş ta-
kipçisiyiz. Türkiye'de Milli Görüş'ün en sağlam sahibi Silahlı Kuvvetle-
rimizdir.’ Dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkenin geriye gitmesi değil,
ileriye gitmesi için herkesten fazla çalışan kuvvetlerdir. Bunu bir iltifat
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olsun diye söylemiyorum. Samimi inancım böyledir. Şimdi dolayısıyla,
Çevik Bir, ‘Efendim o zaman medya bizi dolduruşa getirdi’ diyor. Bunu
kendisi söylüyor. Silahlı Kuvvetler büyük bir camiadır, Askerin içerisin-
de de pek çok farklı insan çıkabiliyor. Hepimiz insanız, insan yanılabili-
yor, etki altında kalabiliyor, işte, gelip itiraf ediyor. Biz de söylediği söze
inanıyoruz, bu itiraflar söylediğimiz gerçekleri de teyit ediyor.”106

Erbakan: “Ordumuza gölge düşürecek yayın yapılmamalı!” diye çı-
kışmıştı!

Ankara- İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) gö-
revli Tabip Albay Korkut Alkan'ın hastasına cinsel tacizde bulunduğu
haberleri, Başbakan Necmettin Erbakan'ı oldukça kızdırmıştı. Erba-
kan Hoca: "Orduya gölge düşürecek yayınların yapılmamasını" isti-
yordu. Partisinin Meclis Grubu'nda konuşan Erbakan, "Ordumuz cay-
dırıcılık bakımından dünyanın en güçlü ordusudur. Çünkü orduların
asıl gücü imanıyla ölçülür. Hal böyleyken birtakım basın şu veya bu
maksatla kahraman ordumuza gölge düşürmek için yayınlar yapıyor-
lar. Bundan büyük üzüntü duyuyorum" diyor ve sözlerini şöyle sür-
dürüyordu: "Ordumuz 600 bin kişilik bir büyük topluluktur. Bu
topluluğun içinde bir-iki kişi şu ya da bu şekilde hatalı harekette bu-
lunmuş olabilir. Bunları bahane edip ordumuza gölge düşürecek şe-
kilde yayınlara girişilmesi, vatanımıza ve milletimize en büyük kö-
tülüğü yapmak demektir. Bunlardan kesinlikle kaçınmamız gerekir.
Çünkü Ordumuz gözbebeğimizdir. Ordumuz gücümüzdür, huzur ve
hürriyet garantimizdir. Bundan dolayıdır ki ordu mensuplarımızın
kendileri, bu peygamber ocağının, bu müstesna müessesenin üzeri-
ne gölge düşmemesi için nasıl en büyük ihtimamı göstermeleri ge-
rekiyorsa basınımızın da aynı itinayı göstermesi beklenir. Her türlü
yanlış hareketler hem ordumuz içinden kökünden temizlenmeli,
hem de bu şekilde yayınlar yapanlar bundan vazgeçmelidir. Ordu-
muzun en büyük gücü prestijidir, psikolojisidir, halkımızın, milleti-
mizin ordumuza olan sevgisidir, güvenidir.”107
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Ordu karşıtlığı üzerinden ucuz kahramanlık yapanları Hoca uya-
rırdı!

28 Şubat denilince aklıma hep rahmetli Erbakan Hoca’nın sözleri
gelir. Bir basın toplantısından sonra Milli Gazete yazarlarının kalma-
sını isteyip şunları söylemiş ve ikaz etmişti:

“Her yazınızda 28 Şubat, 28 Şubat! deyip duruyorsunuz.!?” (Yani
bütün suçu ve sorumluluğu Orduya atıp, böylece dış güçlerin ekmeği-
ne yağ sürüyorsunuz!) Ardından da “subaylara (komutanlara) şefkat
gösterilmesi gerektiğini, onların böyle eğitildiğini ve bazılarının yanlış
yönlendirildiğini niye hesaba katmıyorsunuz?” demek istiyordu.108

Erbakan en özel sohbetlerinde bile Orduya saygılıydı ve sahip çı-
kardı! 

Örneğin TSK ile ilgili olarak kendisine birçok telkinler ve öneriler
yapılmış olmasına rağmen, Orduyu her zaman “Peygamber Ocağı”
olarak görmüş ve ordumuz ifadesini özel sohbetlerinde dahi hiçbir
zaman yalın olarak değil hep “Kahraman Ordumuz” diye niteleyerek
kullanmıştır. Hiç unutamıyorum bir gün Altınoluk’ta bahçede birlik-
te yemek yerken sohbet esnasında bazıları ordumuzla ilgili olarak
olumsuz bir şeyler söyleyince; “… 1000 yıl İslam’ın bayraktarlığını
yapmış bu kahraman ordumuzun…” dedi ancak gözleri doldu. Üzün-
tüden çenesi oynamaya başladı. İçin için ağlıyordu. Onun o halini gö-
rünce herkes sustu. Bir müddet kimse konuşamadı.”109 (Yani Ordu
karşıtlığının yanlışlığını ve haksızlığını böylece hatırlatmıştı.)

AKP’yi askere karşı Siyonistler kışkırtmaktaydı!

Ruşen Çakır’ın: “Ergenekon soruşturması sizin gözlüğünüzle bakıl-
dığında nasıl görünüyor?” sorusunu ise Erbakan Hoca: “Ergenekon so-
ruşturmasının teferruatını bilmiyorum. Fakat genel olarak bildiğim
şudur ki; AKP’yi iş başında tutmak Siyonizm’in 20. Haçlı Seferini he-
define ulaştırmak için ana vazifesidir. Bunu başarmak için “Bakınız
AKP de maneviyata hizmet ediyor!” diye inançlı insanların oylarını
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AKP’ye çekmeye çalışıyorlar. (AKP’nin güya askerleri hizaya soktuğu-
nu göstermeye uğraşıyorlar.) AKP ile (mevcut) Askeri (yetkililerin)
arasının iyi olduğunu, (sadece darbe heveslilerinden hesap sorulduğu-
nu) yayıyorlar!” anlamındaki sözlerle yanıtlıyordu. 110

E. GKB İsmail Hakkı Karadayı: “Erbakan yaşasaydı, asla TSK’nın
karşısında olmazdı!”

28 Şubat Davası'nda savunmasını yapan dönemin Genelkurmay
Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, "Bu dava merhum
Erbakan hayattayken neden açılmadı da 16-17 yıl beklendikten sonra
ortaya çıktı? Şayet o hayattayken bu dava açılmış olsaydı, Erbakan ta-
şıdığı vicdani sorumluluk ve Milli duyarlılık gereği asla silahlı kuvvet-
lerin karşısında olmayacaktı" diyerek gerçeklere tercüman oluyor ve
anlaşılan Hoca’nın kıymetini gereği gibi bilememenin de pişmanlığını
sergiliyordu!111

"Benim amirim Başbakandır; Erbakan hayatta olsaydı lehime ta-
nıklık yapardı!"

28 Şubat davasında yargılanan dönemin Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) Genel Sekreteri İlhan Kılıç, rahmetli Başbakanlardan Necmet-
tin Erbakan'ın askerle arasının çok iyi olduğunu açıklamıştı. Amirinin
Başbakan olduğunu dile getiren Kılıç, şanssızlığının ise amiri Erba-
kan'ın rahmetli olması olduğunu vurgulamıştı. "Hayatta olsaydı lehi-
me tanıklık yapardı" diye de yakınmıştı. Sn. İlhan Kılıç Genelkur-
may'dan 2 yıl izinli gibi sivil elbise ile görev yaptığını hatırlatıp "Ami-
rim Başbakandır. Bir suç varsa üstleniyorum. Bu işlerle hiçbir ilgimiz
yok." diyerek: "Ben hükümeti, niye çalıştırmayayım. Bizim dönemi-
mizde Sayın Erbakan, Çiller çok başarılı görevler yaptılar." şeklinde
İtirafta bulunmuşlardı.112

İşte bu ordu, son yolculuğunda Hocasını yalnız bırakmamış, baş-
ta 1. Ordu Komutanı olmak üzere nice generallerle İstanbul’daki ta-
rihi cenaze törenine katılmışlardı.
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Emin Çölaşan gibilerin ayarı ve hayal kırıklığı!

“Necmettin Erbakan'ın cenazesi Ankara ve İstanbul'da düzenlenen
törenlerle kaldırıldı. Benim gözüm İstanbul'daki törende yer alan gör-
kemli bir çelenge takılmıştı: "Türk Silahlı Kuvvetleri." Erbakan da her
fani gibi bir gün ölüp bu dünyadan ayrılacaktı. Ama onun ölümü sonra-
sında Genelkurmay'ın üzüntü bildirisi yayınlayacağını, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin cenaze töreninde 1. Ordu Komutanı düzeyinde temsil edi-
lip namaza katılacağını, bazı general ve üst rütbeli subaylar tarafından
uğurlanacağını, kırk yıl düşünsem aklıma getiremezdim, demek ki ben
çok safmışım! Ordumuza helal olsun!”113 Anlamındaki sözlerle Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin ve şerefli generallerinin bu ülke için hayatını fe-
da eden bir Başbakan’ın cenaze törenine katılmasını bile içlerine sin-
diremeyen sünepeler, Atatürk’ü de Silahlı Kuvvetlerimizi de kendile-
ri gibi bir avuç köksüzün hizmetkârı ve istismar aracı zannediyordu
ve işte yanıldıklarını fark edenler de böyle ağzından fossuruyordu!

Bugün, O’nun yolunda olduklarını iddia ve istismar eden ve Siyo-
nist-Kemalist kesimlerin korkusundan adını bile dile getiremeyen Fe-
tullahçılar, resmi ağızların itirafı ile  “TSK’ya kumpas”lar kurarken,
Üstat Bediüzzaman’ın Ordumuza derin hürmet ve muhabbeti vardı:

“Gariptir, hem çok gariptir. (hayret ve hüzün verici bir haldir ki;)
Yedi yüz sene müddetince İslamiyet’in ve Kur’an’ı (Kerim’in) elinde şe-
ref-şiar (şöhret ve şeref kazanmış), barika-asa (şimşek misali adalet
sopası) bir elmas kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, (istismar ve
suiistimal niyetiyle), muvakkaten (geçici olarak) İslamiyet’in bir kısım
şeairine (dini alamet ve ibadetlere) karşı istimal etmeye (kullanmaya)
çalışır. Fakat muvaffak olamaz, (sonunda) geri çekilmeye (mecbur ka-
lır). “Kahraman Ordu, dizginini onun (Deccalizmin ve dış güçlerin)
elinden kurtarıyor (ve kurtaracak)” diye (ilgili hadis ve haberlerin) ri-
vayetlerinden anlaşılmaktadır”114

“…….Fakat, kahraman ve mücahit Ordu’nun ve dindar Milletin,
ruhundaki iman nuru ve Kur’an ışığı ile hakikat-ı hali göreceği (dış
güçlerin ve İşbirlikçi hainlerin kötü niyetlerini fark edeceği) ve O ku-
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mandanın (Haçlı ve Siyonist odaklara kapılmış İslam düşmanı komu-
tan ve iktidarların) çok dehşetli tahribatını tamire çalışacağı (böylece
Milli ve manevi bir değişim yaşanacağı) rivayetlerden anlaşılır.”115

Erbakan ve Mustafa Kemal’in “yerli kalkınma ve Milli Savunma
Sanayii” atılımları!

Atatürk ve Erbakan'ın ortak noktalarını vurgulayan Zaman yazarı,
keşke 28 Şubat sürecinde, Hoca Efendilerinin ve Zaman kalemşorları-
nın “Erbakan karşıtı cepheye, neden destek çıktıklarını?” da  yanıtla-
saydı!? Ancak, Milli Çözüm dergisi olarak yıllardır yazıp anlatmaya
çalıştığımız bu gerçekleri algılaması ve vurgulaması nedeniyle Sn.
Murat Yülek’i (sanırım eski Milli Görüşçülerden Ertan Yülek Bey’in
oğluydu) bu ferasetli ve cesaretli tavrından dolayı da kutlamamız la-
zımdı. Sn. Yülek, Atatürk ve Erbakan'ı karşılaştırmış, her iki liderin de
ekonomide sanayileşmeye büyük önem verdiğini hatırlatıp Ata-
türk'ün vefatından sonra Türkiye'nin kalkınma hızının düşmeye baş-
ladığını şöyle yazmıştı:

“Sanayileşme mutlaka lazımdır. Bunun içindir ki Amerika’dan Sin-
gapur’a, dünyanın farklı büyüklükteki ülkeleri sanayilerinin gelişmesi
için çabalamaktadır. Ancak diğer hedefler gibi, sanayileşme de hükü-
metlerin en öncelikli gündemleri arasına girmedikçe gereğince ele alın-
mayacaktır. Özel sektör de yetersiz ise sanayileşmeniz yavaş ilerleye-
cek (ve ülkeniz dışa bağımlı olmaktan kurtulamayacaktır.)”

Türkiye’de sanayi sektörü ve politikaları: Atatürk ve Erbakan!

Atatürk ve Erbakan siyasi/ideolojik olarak ne kadar farklıysa, sana-
yileşme konusunda birbirlerine o kadar yakındır. Türkiye iktisat tari-
hine baktığım zaman, sanayileşmenin iki dönemde “ana ekonomik
öncelik” olarak ele alındığını görüyorum: Atatürk ve Erbakan. Her iki
lider de sanayileşmenin önemini kavrasa da dönemlerindeki geniş yö-
netici ya da siyasetçi kitleleri bunu kavrayamamıştı. Bu da, her iki dö-
nemde de, ‘sanayileşmenin’ tam anlamıyla başarılmasını engelleyip
(Türkiye’nin önünü tıkamıştı.) 

İkisi de özel sektöre önem veriyordu!
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Hem Atatürk hem de Erbakan ‘devlet liderliğinde’ sanayileşmeyi te-
mel alıyordu. Ancak ikisi de özel sektörün ekonominin motoru olması
gerektiğini düşünüyor ve söylüyordu. Her ikisi de belki ekonomist de-
ğildi; kalkınma konusundaki düşünceleri ‘gözlem’ ve ‘sezgiden’ kaynak-
lanıyordu. Benzer ‘gözlem’ ve ‘sezgi’ 19. yüzyıl Meiji dönemi ve 20. yüz-
yıldaki hızlı Japon kalkınmalarında ve yine 20. yüzyıldaki Kore kalkın-
masını yönlendiren ve yürüten liderlerde de görülüyordu.

Peki, acaba bu iki sanayileşme tecrübesinin de yeterince başarılı ola-
maması hangi sebeplerden kaynaklanmıştı? Büyük eğilimleri tek bir se-
bebe bağlama saflığına düşmemek için ‘önemli’ gördüğüm iki sebebi
açıklayalım: Atatürk döneminde ‘sanayiye inanmış’ bürokrat ve siyaset-
çi sayısı azdı; Cemal Bayar’dan Şevket Süreyya Aydemir’e siyasi görüş-
leri taban tabana zıt olsa da ‘kalkınmacı’ devlet adamı yok denecek ka-
dar kısıtlıydı, 1940’lı yıllarda kaybettiğimiz havacılık sanayii bunun en
üzücü sonuçlarındandır. Atatürk’ün sağlığını kaybettiği 1930’ların ikin-
ci yarısında kalkınma hızı düşmeye başlamıştı. Bunun üzerine büyük
buhran ve İkinci Dünya Savaşı öncesi şartları gelince, kaynak fakiri
Türkiye kalkınmasını hızlandıramamıştı. Atatürk döneminde, ‘big
push’ kategorisinde değerlendirebileceğimiz oldukça orijinal sanayileş-
me yöntemleri kullanılmıştı ve o ilk yıllarında bir sanayi bazı (temel sa-
nayi programı) oluşturmuşlardı. Ancak bu süreç bir Japon ya da Alman
kalkınması örneklerinde olduğu gibi sürekli olamamıştı. Eğer olsaydı;
Gerschenkron’un literatürüne Türk modeli olarak geçmiş olacaktı. Sü-
merbank ve Etibank’ın kurulması, bunların bünyesinde çok sayıda di-
ğer kamu şirketi ve tesisinin doğması Atatürk döneminde olmuş, Sü-
merbank ve Etibank aynı zamanda bir kalkınma finansmanı kuruluşu
olarak tasarlanmıştı. Dahası, ülkede teknik bir kadronun oluşturulma-
sı gerektiği anlaşıldığından bu kuruluşlar; mühendisleri ve teknisyenle-
ri hem burs veren hem işbaşında eğiten birer okul gibi çalışmıştı.

Erbakan dönemi, siyasi istikrarsızlığa mı, yoksa Siyonist odak-
ların ve yerli ortaklarının şeytani korkularına mı kurban edilip yı-
kılmıştı? 

Erbakan dönemindeki sanayileşme girişimleri ise siyasi istikrarsız-
lığa kurban edilip sonuçsuz bırakılmıştı. “Dönemin diğer siyasi parti-
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lerinin sanayi ve kalkınma konularının önemini kavrayamamış olmala-
rı, bu dönemdeki sanayileşme Rönesans’ını akamete uğratmıştı” demek
mübalağa sanılmamalıydı. Çünkü Erbakan döneminde kapsamlı bir
sanayileşme süreci başlatılmıştı.

Elektromekanik alanında Temsan (jeneratör ve türbin üretimi),
Taksan (Takım tezgâhları), elektronik alanında Testaş, havacılık ala-
nında Tusaş (bugünkü TAI) Erbakan’ın inisiyatifiyle kurulmuşlardı.
Motor, kamyon ve otobüs üretmek için kurulan Tümosan da. Tümo-
san’ın Aksaray’daki tesisleri sonradan Mercedes tarafından, Konya’da-
ki motor tesisleri ise Albayrak grubu tarafından satın alınmıştı. O dö-
nemde Türkiye tekstil üretiminde ilerliyor, yatırımlar yapılıyor ancak
tüm tekstil makinelerini ithal ediyordu; özel sektör tekstil makineleri
üretimine girmiyordu. Tekstil makineleri üretmek için Sümerbank İs-
tanbul Defterdar (boya apre ve terbiye makineleri), Malatya (dokuma
tezgâhları) ve Gaziantep (iplik makineleri) tesisleri Erbakan tarafından
kurulmuş, lisans anlaşmaları yapılmıştı. Kalkınmanın finansmanı için
yurtdışındaki tasarrufları da Türkiye’ye kazandırmak amacıyla Desi-
yab’ı kurulması tarihi bir adımdı. Atatürk döneminde olduğu gibi, Er-
bakan döneminde de bu şirketler sonradan özel sektöre devredilebile-
cek statüde kurulmuşlardı. Ancak mevcut iktisadi devlet teşekkülleri
ve KİT’ler de o dönemde bir yatırım süreci başlatmıştı. Sümerbank
tekstil, seramik, fayans, ayakkabı, kimyevi boyalar alanlarında (İzmir-
Bayındır, Iğdır, Tortum ve daha birçok kent ve kasabada), Türkiye Çi-
mento Sanayi çimento alanında (Ergani ve Urfa’dan Edirne Lalapaşa’ya
kadar), SEKA kâğıt üretiminde (örneğin Çaycuma, Giresun Afyon, Ba-
lıkesir), Makine Kimya Endüstrisi (Çankırı, Polatlı, Erzurum), Türki-
ye Gübre Sanayi (Mardin Mazıdağı, Kars, Gemlik gibi şehirler) çok sa-
yıda yeni tesis kurmayı Hoca başlatmıştı. Bu tesislerin Türkiye’nin kır-
sal kesimine dağılarak yerel kalkınmayı desteklemeleri amaçlanmıştı.
Ne yazık ki, tüm bu gayretler siyasi çatışmalara kurban edilip, Türki-
ye’nin sanayileşmesi akamete uğratılmıştı. Benzer sektörleri hedefle-
yen Kore ise alabildiğine ilerleyerek bugün LCD ekranlardan akıllı te-
lefonlara, otomotivden nükleer santral teknolojisine kadar dünyanın
en önemli ekonomileri arasına sıçramıştı. Unutmadan, Atatürk döne-
mini Yahya Sezai Tezel’in ‘Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi’ (Yurt
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Yayınları), Erbakan dönemini ise Kahraman Emmioğlu’nun “Türki-
ye’nin Sanayileşme Serüveni” (Elips Kitap, 2012) kitabından anek-
dotlarla takip etme imkânını hatırlatmamız faydalı olacaktır.”116

Yeri gelmişken her iki şahsiyeti de daha iyi tanımak için; “Erba-
kan Devrimi” ve “Bizim Atatürk” (Togan yayınları) kitaplarımızın
da okunması lazımdı. 

Ve asla unutulmasın ki, hem Atatürk’ün hem de Erbakan’ın sana-
yi hamleleri arasında “Milli harp teknolojileri” çok önemli bir yer
tutmaktaydı ve bu “güçlü ve caydırıcı saygın bir orduya sahip olma
sevdasıydı!” ne yazık ki, dış odakların kışkırtmalarına kapılan veya
din düşmanlığı damarları kabaran bazı paşaların ve sivil maşaların
“Erbakan karşıtlığı”; baltayı kendi bacaklarına vurmaktan ve işte
bugün perperişan olmaktan başka sonuç doğurmamıştı. Sanırım ta-
mamen nefsani ve dünyevi ihtiraslarla ve şeytani merkezlerin poh-
pohlanmasıyla kızıştırılan ve birbirlerini acımasızca harcayan Ce-
maat-Hükümet kapışmasının en hayırlı tarafı da, iktidarın; “TSK’ya
karşı kumpasların başlarına neler açacağını fark edip çark etmeye”
mecbur kalmasıydı.

Bizim feryadımız; inancımızın ve sorumluluklarımızın icabıydı!

Babanızı veya evladınızı öldürmeye kastettiğine, yakinen kanat
getirdiğiniz bir kişinin; merhametli ve işinin ehli bir doktor rolüy-
le, hastanıza narkoz verdiğini, bazı iltihaplarını temizlemeye girişti-
ğini, elini kolunu bağlayıp güya arızalı organını kesmek üzere kar-
nını yarmaya ve kalbini çıkarmaya yöneldiğini gördüğünüzde; “Ya-
hu hüsnü zan edelim, hele sonunu gözleyelim, bu iyi niyetli ve gayret-
li müdahalesine destek verelim!” gibi telkin ve tavsiyelere asla aldır-
maz, o hekim görüntülü katile engel olmaya çalışırsınız. Hatta sizi
yasaklayıp kısıtladıklarında ise, en azından avazınız çıktığı kadar
feryat edip bağırırsınız! İşte bugün ülkemizin, Milletimizin, Dinimi-
zin ve Devletimizin altına dinamitler koyduklarını ve patlatmaya
hazırlandıklarını fark ettiğimiz dış güçlere ve işbirlikçilerine bu fır-
sat verilmemesi için çırpınıp durmaktayız, halkı uyarmaya çalış-
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maktayız. Bizim AKP Hükümeti ve Fetullah Gülen Cemaatiyle ilgi-
li tespit ve tenkitlerimiz, hiçbir şahsi rekabet ve husumet duygusu-
na dayanmamaktadır, çünkü bunlarla ne ticari ne de siyasi bir hesa-
bımız bulunmamaktadır.

Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın: “Her taşın altından çıkan M. Fatih
Saraç” yazısı117 da hem kafa karıştırmakta, hem de mide bulandır-
maktaydı!

Madem, ABD Hazine Bakanlığı, terör ve istihbarat müsteşarı Si-
yonist Yahudi Davit S. Kohen, El-Kaide bahanesiyle AKP’yi suçlama-
ya çalışmaktaydı. Madem M. Fatih Saraç, Suudi Arabistan’da İslami
tahsil almıştı, babası ve ataları hep ulema ve evliya sınıfındandı!
Madem, Erbakan Hoca’nın da gönül bağı bulunan Zevat’la, Emin Sa-
raç Hoca efendi ve çocukları da irtibatlıydı!

Öyleyse, biz AKP iktidarının ve Sn. Erdoğan’ın din ve devlet tahri-
batını yakinen bilen kimseler olmasaydık “Yahu böylesi muhterem ve
mübarek insanların evlatlarına imkân ve fırsat tanıdığı ve Davit S. Ko-
hen gibi Yahudi Siyonistlerin hücumuna uğradığı için” bunlara sahip çı-
kardık! Yoksa Bay Soner Yalçın, zaten dindar halkımız, bu tür tenkitle-
re kızıp, doğal bir tepkiyle AKP’ye daha çok bağlansın diye mi, böyle
davranmaktaydı ve bunun karşılığında ne tür imkân ve imtiyazlara
mazhar olmaktaydı? Çünkü bu denli büyük hizmet, ya ahmaklıkla ve-
ya yüklü bir maaşla yapılırdı. Sahi bu Soner Yalçın acaba; başta AKP’de
Cemaat içerisinde, CHP ve MHP’de, TÜSİAD gibi etkin derneklerde,
meşhur gazete ve TV’lerde ve sanat etkinliklerinde, şu anda hala etkin
ve yetkin olan Yahudi soyluları ve Mason soysuzları niye hiç yazmazdı?

Hürriyet’te Bay Bekir yine Coşmuş.. Kendilerinin ve gazeteleri-
nin de talimat aldıkları ABD Yahudi Lobilerinin boynuz madalyalı
adamları olan Sn. Erdoğan bahanesiyle ve hiçbir ilgisi ve gereği yok-
ken, bütün şeytanların asıl hasmı olan Rahmetli Erbakan Hoca’ya
kinini kusmuştu.118 Bütün bu kuşkularını yalayıp yutacakları gün-
ler uzak mı sanılıyordu? Yine Hürriyet’ten Yılmaz Özdil, güya öldü-
rülen Şehzade Mustafa’nın üzüntüsünü çekiyormuş havasıyla Kanu-
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ni Süleyman’a sataşıyor, herhalde “bu Osmanlı Sultanları olmasaydı
ve Anadolu’yu İslamlaştırmasalardı, biz şimdi ne güzel gâvur kalacak
ve her şeyimizle Batılı olacaktık!” diye hayıflanıyordu.

“Mahir”lik yanlış yorumlamak mıydı?

“Yaptığımız analizler çoğu zaman duygusal ya da ideolojik olduğu
için birbirine ters sonuçlara varıyoruz. Mesela CIA’yı dünyanın en et-
kili istihbarat örgütü sayıyor ve herhangi bir olaya açık bir sebep bu-
lamazsak onun yaptığını söylüyoruz. Şimdi şu olaya bir cevap bula-
lım: Cemaat adı ile anılan grubun Türkiye’de siyasal gelişme içinde
çok önemli rol oynadığı hatta onun tarafının kazanma şansının yük-
sek olduğu söyleniyor. Acaba, Türkiye’deki bu olaylarla CIA ilgilen-
miyor muydu ve Türkiye’deki yapı ne olursa olsun, ya da kim iktida-
ra gelirse gelsin bu onun için fark etmiyor muydu? Bir ihtimale göre;
bu harekete (Cemaate) sızılamıyor, yani eskiden beri her siyasi deği-
şim hareketi içinde CIA aranırken, şimdi bu harekete ya saygı duyu-
luyor ya da CIA’nın gücü onu yönlendirmeye yetmiyordu!? Yoksa, ül-
kesinde siyasi değişim planlayanlar merkezlerini ABD’ye kurabilirler
ve herhangi bir takibe de maruz kalmazlar diye mi düşünülüyordu?
Peki, bu durumda mesele nerden kaynaklanıyordu? 

Bana göre: Türkiye büyük bir değişimin başlangıcında bulunuyor.
Türkiye bölgesinde etkili olmaya ve oradaki halklarla yakın ilişkiler
kurmaya aday görünüyor. Bir ülkeyi örnek alırlarsa oradaki halkla or-
tak yanları bulunması halinde yakınlık kolaylaşıyor. Bu durumda Tür-
kiye’yi kendi sınırları içine hapseden sebeplerin kaldırılması gerekiyor.
Yani bölge ülkeleri ile ortak yanlarını geliştirmesi bekleniyor. Türki-
ye’yi dışa kapalı tutan yani ortak bir düşünce sayılmayan (Laik) Cum-
huriyetin Kuruluş ilkeleri tarihi bir kıymet sayılıp, çağdaş düşüncele-
rin kabul edilmesi isteniyor. Bu durum dine yönelik sınırlandırmaların
da hafifletilmesini gerektiriyor. Bu ülkemizin bir din devleti olması an-
lamına gelmiyor… Bu hem cemaatin, hem de CHP’nin kuruluş döne-
mindeki felsefelerinin tasfiyesini gerektiriyor. Eğer birbirine karşıt gi-
bi görünen bu iki yapı ortak olursa sorun çözüleceğe benziyor. Çünkü
iktidarın ve diğer partilerin dine karşı olduğu söylenemez ve cumhuri-
yetin tarihi bir övünç kaynağı olduğu düşüncesine de kimse karşı çık-
mıyor. Ancak bu ortamda bir araya gelirlerse şüpheyle karşılanır ve
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tasfiye edilenler onlar olur. Dünya ölçeğinde de ülkemizde bir değişik-
lik bekleniyor ve İslam karşıtı olmayan, Birinci Dünya Savaşı’nın so-
nuçlarını tarihe gömüp yeni bir hedef belirlenmesi isteniyor. Bu hedef,
ülkemizde önemli değişiklik yapmayacak, ancak farklı düşüncelere ve
halklara saygı duyulacak ve sahip çıkılacak. Mesela barış süreci nasıl
soy farklılığını bir sorun olmaktan çıkarmışsa, ülkemiz İslam camiası-
nın da içinde olacak.”119 diyen Mahir Kaynak:

a) Fetullahçı Cemaatin bir CIA oluşumu olduğunu vurguluyordu.

b) Hem cemaatin, hem de CHP’nin kuruluş felsefelerini; yani Ce-
maati’n İslamiyet prensiplerini, CHP’nin de Cumhuriyet ilkelerini
terk etmeleri gerektiğini söylüyordu.

c) AKP’nin bu Kemalist sisteme karşıtlık rolüyle, küresel-Siyo-
nist sisteme entegre olmasının akıllıca ve kaçınılmaz olduğunu an-
latıyor ve tavsiye buyuruyordu.

d) Böylece aslında sloganik laflar ve cilalı kılıflar dışında, ne
Türkiye’de ne bölgemizde, ne de yeryüzünde hiçbir şeyin değişme-
yeceğini, Gizli Dünya Devleti’nin ve kapitalist sömürü düzeninin
aynen devam edeceğini hatırlatıp, “siyasal İslam” korkusu taşıyan-
ları teselli ediyordu.

Cengiz Çandar ise “Siyasal İslam’ın bittiğini, Erdoğan efsanesi-
nin tükendiğini” ilan edip “Peki, 'siyasal İslam' çökerse Tayyip Erdo-
ğan ayakta kalabilir mi? Ya da Tayyip Erdoğan'ın 'çöküşü'ne rağmen,
'siyasal İslam' bir 'proje' olarak devam edebilir mi?” diye soruyordu!

“Tayyip Erdoğan’ın ‘önlenemeyen yükselişi’nin de ‘gerilemesi’ ve gide-
rek ‘çöküşü’nün de başlangıç tarihi, tarihçiler ve siyasal bilimciler arasın-
da tartışma konusu olmaya başladı bile. Örneğin, ‘önlenemeyen yükseli-
şi’ ne zaman başlamıştı? İstanbul Belediye Başkanlığı’na 1994 yılında se-
çildiği gün mü, yoksa 1999’da dört aylık hapis cezasını yatmak üzere Pı-
narhisar Cezaevi’ne gittiği gün mü? 2001’de AKP’nin kuruluşu ile mi,
yoksa 2002’de iktidara gelişi ile mi? Veya kabul edilmesi için gerekli ve
yeterli hiçbir sıfatı olmamasına rağmen, Beyaz Saray’da George W.
Bush’un konuğu olduğu o 2002 Aralık günü mü, Mart 2003’te Başbakan-
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lık koltuğuna oturduğu gün mü? Aynı şekilde, hatta daha da ‘tartışmalı’
biçimde ‘çöküş başlangıcı’ da tarihçiler ve siyasal bilimcilere konu olacak.
Haziran 2011’de seçimleri yüzde 50 ile kazandığı vakit mi, Haziran 2013
Gezi olayları mı? Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk soruşturması mı, baş-
ka bir tarih mi? Şimdiden bilmediğimiz geleceğe ait bir tarih mi? Hangi-
si? Tayyip Erdoğan için de ‘Yükseliş’ bitmiş, zamanın çok hızla aktığı bir
tarih diliminde, ‘duraklama’, ‘gerileme’ ve ‘çöküş’ iç içe geçmişe benziyor. 

Tayyip Erdoğan’ı önemli ve ilginç kılan, sadece kendi kişisel serüveni
değil. Onun başarısı, ‘İslamcı’ kimliği ve sıfatından ötürü ‘Siyasal İslam’
denilen akımın, bir yönüyle Batılı olan, bir laik ülkede başarılı bir ‘mo-
del’ haline gelmesini ifade ediyordu. Dolayısıyla onun ‘başarısızlığı’ ve
‘gerilemesi’, kendisi ve Türkiye’den de öteye anlamlar taşıyor. Acaba, ‘si-
yasal İslam’ın ‘sonu’na mı tanıklık ediyoruz. Acaba, ‘siyasal İslam’ ulus-
lararası sistem bakımından ‘kullanım süresi’ni doldurmuş bir proje mi-
dir? diyerek aslında, AKP ve Cemaat eliyle İslami ve Adil bir Düzen’in,
artık umut olmaktan çıkarıldığını itiraf ediyor ve tabi yanılıyordu!

“Cemaat; bugün, geçmişteki bencilliğinin, Kürt sorunundaki ufuk-
suzluğunun, yol açtığı mağduriyetlerin şiddetli tokadını yiyor… Bu-
nunla beraber, Cemaat’i cezalandıran hükümetin yaptığı şey de zıva-
nadan çıkmış durumdadır. Cemaat’i işlediği suçlar ile suçla ve en ağır
cezaya çarptır. Böylece ceza ağır bile kaçsa adaletin içinde kalabilir-
sin. Ama Cemaat’i işlemediği ama elverişli suçlar ile itham edip yalan-
lar ile linç etmeye kalktığında adaletin dışına çıkarsın. Başka hiçbir se-
bep olmasa bile hükümetin memurlarının devlet biziz kibirleri ve Gü-
lencilere vurmada sınır tanımayan insafsızlıkları ileride büyük bir to-
kat yiyeceklerinin habercisidir. Adına hükümetin darbe dediği ve Ce-
maat’in kendi menfaati için yaptığı salahat/ yolsuzluk hamlesi hükü-
metin kolunu kırdı… Bugün gelinen nokta ve gidişat dindar cumhuri-
yetteki ilk ihtilafın nasıl insafsız ve Müslümanları utandıracak bir se-
viyede bir yalan/iftira banyosuna döndüğünün tarihi olarak kayda ge-
çecek. Hükümetin Cemaat’i cezalandırırken cezasından fazla vurduğu
her darbe yarın dönüp hükümetin kendisini vuracak. Bu gidişle hükü-
met ve Cemaat birlikte düşecek. Düştükten sonra Cemaat parçalarını
kısmen toplayabilir ama hükümetin toplayacak parçası kalmayacak.”
yazısında Cengiz Çandar tam bir Siyonist ağzıyla:
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“Görülebileceği gibi, Türkiye’deki ‘siyasal İslam’ projesinin çökün-
tü halinde bulunduğuna dair birbirlerinden çok farklı, çok uzak hatta
çok zıt isimler arasında neredeyse bir ‘konsensüs’ söz konusu. Peki,
‘siyasal İslam’ çökerse Tayyip Erdoğan ayakta kalabilir mi? Ne olarak?
Nasıl? Ya da Tayyip Erdoğan’ın ‘çöküşü’ne rağmen, ‘siyasal İslam’ bir
‘proje’ olarak devam edebilir mi? Ama şu kesin: Her kim tarihi anlam-
da yok olmak ister ise şu dönemde Tayyip Erdoğan’ın ipine asılır. İs-
ter siyasi olarak ister düşüncesiyle ister cebiyle ister ahlakıyla...” söz-
leriyle Hükümetle birlikte İslamiyet’in de yıkılışını kutluyordu!

Doğrularla yanlışları harmanlamak, ustalık değil sahtekârlıktı!

“...TSK’ya kimler ve neden saldırıyor ve niçin ‘yıpratma kampanya-
sı’ yürütüyordu?

Adım adım gidelim... 1- Bill Clinton Mayıs 1997’de ‘Yeni bir Yüzyıl
için Ulusal Güvenlik Stratejisi’ adı verilen belgeyi imzalamıştı. Belgenin
özü ‘kendi çıkarlarına dayanan ekonomik milliyetçiliğin’, gerekirse silah
gücüyle dünyaya egemen kılınması üzerine kurgulanmıştı. Aynı belgede
Türkiye ve bulunduğumuz bölge ile ilgili şu cümleler yar almıştı: ‘...iki
yüz milyon varillik petrol rezerviyle Hazar Denizi bölgesi (Türkmenis-
tan, Kazakistan, Özbekistan, Kafkasya, İran, Kuzey Irak, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu) dünyanın artan enerji talebini karşılamada önemli
bir rol oynamaya adaydır... Kendi petrol kaynaklarımız tükeneceğinden
bu bölgedeki kaynaklara ulaşmak, yaşamsal çıkarlarımızın icabıdır’...
2- Bölgedeki dinamiklerin değiştiğini düşünen Türk Genelkurmay’ı,
1997’de ‘Milli Askeri Strateji Konseptini (MASK)’ değiştirip, ‘aktif gü-
venlik politikası, bölgenin bağımsızlığı, TSK’nın modernize edilerek dı-
şa bağımlı olduğu noktaların saptanıp giderilmeye çalışılması” gibi di-
namiklere farklı bakmaya başlamıştı. Bu değişim aslında ‘Ortadoğu’da
yerleşme’ hedefini ortaya dökenlerin, ne yapmak istediğini ‘ilk algılayan
yapı’ olma özelliğinden kaynaklanıyordu... 3- MASK’ın değişmesi bazı
çevreleri huzursuz ediyordu. Bu yapılar, TSK’nın ‘bölgede barışçıl geliş-
melere sıcak bakmasından ve kararların Ankara’dan alınmasından’ cid-
di anlamda rahatsız olmuştu. Ayrıca MASK’ın değiştirilmesi ‘eleştirili-
yor’ ve şu ifade kullanılıyordu; ‘...Türkiye’nin bölgede bağımsız bir gü-
venlik faktörü olarak güçlenmesi ve artan askeri gücü, bölgedeki istik-
rarsızlığı artırmaktadır’!? 4- Aynı dönemde yazılan sorgulamaya yöne-
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lik özellikle DERİN KÜRESEL YAPILARIN raporlarında; ‘Türkiye’nin
2015 yılına kadar alacağı tavrın ve ülke içindeki gelişmelerin’ küresel
yapıların ana çıkarlarının’ bulunduğu Büyük Ortadoğu bölgesinde belir-
leyici olacağı belirtiliyor ve ilgili merkezler uyarılıyordu. 5- Bütün bun-
lar olurken Türkiye 1999-2001 arasında tarihinin en büyük ‘finansal
manipülasyonu’ ile karşı karşıya kalıyordu. 57. Hükümet FİNANSAL-
ENTELLEKTÜEL KAPASİTESİ yeterli olmadığı ve gerekli siyasi istikra-
rı oluşturamadığı için içeriden-dışarıdan atılan adımlar ile acizleştirilip,
ülke Kemal Derviş’e teslim edilirken, koalisyon ortağı partiler siyasi eri-
me sürecine sokuluyordu. Ve en önemlisi GÜÇLÜ BİR SİYASİ DURUŞ
olmadığı için Türkiye’nin değerlerinin tasfiye edilmesi süreci başlıyordu.
6- Türkiye’de rejimle ‘düellosu’ olanlar ve Devlet düşmanı eski ‘bazı
fraksiyon mensupları’, yukarıdaki dinamiklerle eşzamanlı harekete ge-
çiyor ve TSK’ya saldırı da pozisyon alarak, DERİN PLAN içinde karala-
ma ve yıpratma kumpası başlatıyordu. Sevgili dostlar, SALDIRI artık sa-
dece Hükümet, TSK veya başka kurumlara değil! Saldırının şiddeti Tür-
kiye adına çok ciddi bir noktaya gelmiş bulunuyor ve bence en önemlisi
konu artık bu saldırı, ekonomiden-siyasete her alanda DEVLET’i tehdit
eden bir boyuta ulaşıyor ve her geçen gün yeni bir “kol açarak” ilerle-
meye çalışıyordu! Bu nedenle sorun iktidarı ve TSK’yı ve/veya bazı ku-
rumları” aşarak Türk DEVLETİ’nin varlığına yönelik bir durum halini
alıyor ve her Türk vatandaşı devletimize ve ülkemize yönelik BÜYÜK
KALKIŞMA’yı net olarak anlaması ve gereğini yapması gerekiyordu!120

diyen Erdoğan hayranı Yiğit Bulut, doğrularla yanlışları harmanlayıp,
Mahir Kaynak ağabeyi gibi, AKP’yi aklamaya ve halkı bu iktidarın pe-
şine takmaya çalışıyordu.

Ali Ünal’ın şaşkınlığı!

Kıdemli bir siyasetçinin “Gidişat AKP için hiç de hayra alamet de-
ğildi. Siyasi anlamda Nuh’un Gemisi gibiydi AKP. İlk yıllarda her siya-
si görüş orada temsil edilmişti. Üçüncü dönemde ise maalesef bu özel-
liğini kaybetti. Rotası da şaşıp değişti. Bakmayın bugün transatlantik
gibi göründüğüne, (AKP) Titanic’e dönüşmek üzereydi” tespitlerini ak-
taran zaman yazarı Ali Ünal: “Nuh’un Gemisi benzetmesi güzel, ama
Titanic biraz ağırdı. AKP’nin kuruluş günlerini anımsadım. Peşi sıra
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kapatılan RP ve FP’den sonra geleneksel çizginin siyaset yapma imkâ-
nı kalmamıştı. AKP’ye vücut veren kadrolar arayışa başlamış, RP’de
işaretlerini veren, FP’de su yüzüne çıkan ‘yenilikçi hareket’ (Erbakan
siyasetine ve Milli Görüş istikametine) tepki olarak ortaya çıkmıştı.
Bu, mevcut yönetim anlayışına ve siyaset tarzına itirazdı. Siyasi haya-
ta o dünyada gözlerini açmış olsalar da Necmettin Erbakan gibi doğal
bir lidere isyan etmekten sakınılmamıştı. Tayyip Erdoğan’ın desteğini
alan Abdullah Gül, Erbakan’a rağmen aday olup Recai Kutan’a karşı
başarı sağlayamamıştı. Ama AKP’nin temelleri o kongrede atılmıştı.
Yeni bir parti için siyasi iklim, saha ve zemin çok elverişli durumday-
dı. 90’lı yılların siyasetçileri yıpranmıştı. Koalisyonlar, halka istikrar-
sızlık ve ekonomik kriz olarak yansımıştı. 28 Şubat gibi müdahalele-
rin örselediği siyasetin her şeyiyle yenilenmesi kaçınılmazdı. Bu şart-
larda doğan AKP’nin büyüyüp serpileceği açıktı. 2002 seçimlerine gi-
derken siyasi yapıyı altüst edecek bir tufanın gelmekte olduğunun her-
kes farkındaydı. O güngörmüş siyasetçi haklıydı; AKP Nuh’un Gemisi
gibi kurulmuş, kapılarını ardına kadar açmış, sağın bütün renklerini
bünyesine katmıştı. Çok geçmeden sola da açılmıştı. Ertuğrul Günay
gibi solun simge isimleri AKP’ye katılmıştı. ‘Milli Görüş gömleğini çı-
kardığını’ ilan eden Erdoğan ve arkadaşları, herkesi kucaklamış, sade-
ce muhafazakâr sağ kitleleri değil, ülke gerçeği olarak gördüğü bütün
unsurlarla diyaloğa geçip Masonları dahi bünyesine almıştı.”121 Ama
sonra Cemaate ters düşünce, bir anda “gaflet, dalalet, hatta hıyanet
ocağı olup çıkmıştı” demeye getiriyor, AKP’nin bütün tahribatlarını
birlikte kurgulayıp uyguladıklarını unutuyordu!

Hüseyin Yayman’ın yavanlığı!

“CHP tabanı ile Gülen hareketi varoluşsal olarak birbirine karşıdır.
İki hareketin politik ve sosyolojik kodları tamamen farklıdır. Bunun da
ötesinde Türkiye tasavvurları çok ayrıdır. Normal şartlar altında böy-
le bir ittifak kurulamayacaktır. Ancak son yaşananlar yerel seçimlerde
CHP ile Gülen hareketinin taktik bir koalisyona gideceği anlaşılmak-
tadır. Bu koalisyonun ana motivasyonunu CHP ve Gülen hareketinin
ortak paydaları değil, ‘Erdoğan karşıtlığı’ oluşturmaktadır. Ancak CHP
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ile Gülen hareketi arasında başta Kürt meselesi olmak üzere din-dev-
let ilişkisi, özgürlükler, Ergenekon/Balyoz davaları ve Alevilik konu-
sunda ciddi görüş aykırılıkları vardır. İki hareketin sosyolojik tahlili
yapıldığında bu işbirliğinin ‘Erdoğan’dan kurtulma’ ittifakı olacağı
açıktır. Bu strateji taraflar için politik olarak doğru olabilir ancak meş-
ruiyet bakımından beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır. 30 Mart’tan
beklenen sonuç alınamazsa ‘cemaatle girilen konsorsiyum’ CHP’de
depreme yol açacaktır. Tepki Alevi kesimden değil, ‘ulusalcı beyaz
Türk’lerden kaynaklanacaktır. CHP oy artışı sağlasa dahi Ankara ve
İstanbul’dan birini kazanamadığı takdirde Kılıçdaroğlu’nun genel baş-
kanlığı tartışmaya başlanacaktır. Benzer bir risk Gülen Hareketi için
de geçerli olacaktır. Açıktan yapılacak bir seçim koalisyonu hizmeti,
dindar/muhafazakar kesimin gözünde ‘oportünist ve Müslümanların
iktidarına engel olan’ bir taraf yapacaktır. Aslında Gülen hareketinin
asıl hedefi AKP’yi bölüp, başında Abdullah Gül’ün olduğu yeni bir mer-
kez sağ parti kurdurmaktı. Ancak bu plana Abdullah Gül yanaşmamış-
tır”122 diyen Prof. Hüseyin Yayman, din istismarcılarıyla devrim
simsarlarının buluşmasından ve siyonizmin piyonları olduklarının
anlaşılmasından niye bu denli korkuyordu?

İnternet yasası, “insan haklarını gözetmek ve ahlaki tahribatı ön-
lemek” amaçlı mıydı; yoksa “iktidarın foyalarını gizleme ve muhalif-
lerini izleyip ezme” hesaplı mıydı?

Tartışmalı internet düzenlemesi kamuoyundan yükselen itirazlara
rağmen TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. Bundan böyle kim han-
gi sayfaya girdiği, kim hangi haber sitesinde hangi haberleri takip etti-
ği, yabancı sitelerden hangilerinde gezindiği, hangi IP numaraları ile
iletişime geçtiği, Facebook’ta kimle sohbet ettiği, Youtube’da kimin
hangi videoları kaç saniye izlediği kayıt altına alınacaktı. Yasayla birlik-
te 35 milyon internet kullanıcısının her birinin Google’da hangi saatte
hangi kelimeyi aradığı ve nereye tıkladığı da takip ve tespit olunacaktı. 

Hükümet Ayıbını Kapatma telaşındaydı!

ROTA Haber Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık: “Bu yasanın iki
boyutu vardır. Birincisi hizmetlere ilişkin trafik bilgilerinin iki yıl ko-
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runması, ikincisi ise özel içerik yani kişisel bilgilerin kayıt altına alın-
masıdır. Bu düzenlemenin iki boyutu da insan haklarına ve iletişim
kurallarına aykırıdır. Hükümetin, ortaya çıkan yolsuzlukların üzeri-
nin kapatılmasına dair düzenlediği bir yasadır. Bir nevi sansürün hort-
latılmasıdır. Yolsuzluklarla birlikte hükümet sansür dönemi başlat-
mıştır. Yargının veremediği yetkiyi başkaları kullanacaktır. Bu yasa
ayıp ve utanılacak bir telaşı yansıtmaktadır.”

“Yolsuzluk üzerine” keramet uydurulmaktaydı!

“Kesilen birkaç ağacı bahane edip hükümeti ihtilal ile düşürmeye
kalkışanların derdi nasıl 'ağaç' değilse, günlerden beri yolsuzluğu ba-
hane ederek başta Sayın Başbakan olmak üzere AKP iktidarını yıprat-
maya çalışanların da dertlerinin yolsuzluk olmadığı anlaşılmıştı. Eğer
böyle olsaydı, zaten şüpheliler gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı, ya-
kınları bakan oldukları halde istifa edip ayrılmıştı ve iş yargıya intikal
etmiş bulunmaktaydı, hükümet de bunların üstünü örtmek için bir şey
yapmamıştı. Başbakan ve diğer yetkililer 'Oğlumuz olsa müsamaha et-
meyiz, gereken yapılır ve yapılmalıdır' diye açıklamışlardı. Bütün bun-
lardan sonra bu sakız çiğnenip durulmazdı”!?123 diye Hocaların Ho-
cası Hayrettin Karaman, herhalde bu internet yasalarının, bu
HSYK’yı kontrol çabalarının, emniyet ve yargıdaki bu tayin furyala-
rının niye yapıldığını ve Sn. Başbakan’ın niye böyle huzursuz dav-
ranıp huysuzlaştığının hala farkında olmamıştı. Ve hele bu denli ba-
sit ve fasit bir iktidar yalakalığı hiç ama hiç yakışmamıştı.

Başbakan Fetullahçılara: “Haşhaşi çeteleri, paralel yapı provoka-
törleri!” diye hakaretler yağdırırken; onlar ise Erdoğan’ı: “Faşist
TSK’nın korkusuna kapılmak, Ergenekon’cuların kuyruğuna takılmak-
la” suçluyordu. Zaman yazarı Ermeni vatandaşımız Etyen Mahcup-
yan, Yeni Şafak’a verdiği röportajda: “Fetullah Gülen’in dini lider kim-
liğinden ve itidalden uzaklaştığını ve kendisinin AKP’ye oy kullanaca-
ğını” açıklıyor, Tuday’s Zaman yazarı İhsan Yılmaz Erdoğan’ı “dediko-
ducu kocakarı”ya benzetiyor; diğer Zaman yazarı Ekrem Dumanlı ise
”Başbakan’ın Cemaat içerisinden, Fetullah Gülen ve hizmet aleyhine
yalancı tanıklar ayarlamaya çalıştığını” iddia ediyordu. Oysa kendile-
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rinin de TSK aleyhine, nice PKK’lı teröristleri “gizli tanık” yaptıkları
hemen unutuluyordu. Yahudi sermayeli Alman Der Spiegel Dergisi
ise, her ne hikmetse Cemaatin tarafını tutuyor ve Paris’te öldürülen üç
PKK’lıyı infaz cinayetini MİT’in yaptığını yazıyordu.

Özel Ermeni okullarından diplomalı, eski Taraf yazarı ve yayın yö-
netmen yardımcısı, şimdilerde ise Yeni Şafak’taki hızlı AKP yalakası
Markar Esayan ise: “Neden hedef Erdoğan oluyor? Çünkü Erdoğan'ın
hedef seçilmesi, Yeni Türkiye'ye yönelik irade ve reformların içinde iş-
levselleşiyor ve anlam kazanıyor. Tekrar gibi olacak, ama Başbakan
eğer farklı davranmayıp, mesela GES'i MİT'e bağlamasaydı, Çözüm Sü-
reci'ni başlatmasaydı (TSK ağırlıklı), güvenlik siyasetine sahip çıkılsay-
dı,  faizleri gevşetip serbest bıraksaydı, 'One minute' çıkışını yapmasay-
dı, BM'ye ‘Dünyanın beşten büyük’ olduğunu hatırlatmasaydı, bugün
diktatörlük-otoriterlik gibi bir gündemimiz olmayacaktı.”124 buyurarak,
“Erdoğan’ın kahramanlıklarının; dışarıda hoş karşılanmadığını, içeride
ise kıskanıldığını” anlatmaya çalışıyordu. Oysa dış güçler kendilerine
daha rahat hizmet edebilmek için, işbirlikçi hükümetlerin gerekirse
ABD, AB ve İsrail aleyhine konuşup halkın havasını almalarına ruh-
sat verdiklerini Markar Esayan ya hala bilmiyordu veya halkımızı
kandırmak istiyordu. İşte Erdoğan bir yandan AB, BM aleyhine atıp
tutuyor, ama onların kuyruğunu da bir türlü bırakmıyordu. Bir taraf-
tan İsrail aleyhine horozlanıyor, ama gizli ilişkilerini ve işbirliğini
sürdürüyordu. İspanya’da yolsuzlukla suçlanan prenses, Kralın kızı
bile olsa mahkemeye çıkarılıyor, ama bizde Başbakan’ın oğluna dava
açmaya kalkışanlar görevden alınıp sürgüne yollanıyordu! Ve zaten
“ileri demokrasi” dedikleri de, herhalde diktatörlüğün “kuş konmasıy-
la” değil, “seçim sandığıyla” belirlenmesine deniyordu! 

İyi de, peki neden hala Recep Erdoğan %50 oy alıyor, ana muha-
lefet bile hala %20’lerde dolaşıyordu? Aydınlar, yazarlar ve yorum-
cular mı Erdoğan’ın yanlışlıklarını topluma anlatamıyordu, yoksa
halkımız mı anlayış kabiliyetini yitirmiş bulunuyordu? Hayır, halkı
suçlayanlar, hatta haddini aşıp aşağılamaya kalkışanlar yanılıyordu
ve şu gerçeği anlamıyordu: Sn. Recep T. Erdoğan, gerçekte gizli ve
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sinsi bir din tahribatı ve istismarı yaptığı halde, görünüşte İslam’a
sahip çıkıyor, halkın inancına hor bakmıyordu; ve defalarca mağdur
edilen ve güven duygusu vicdanlara yerleşen Rahmetli Erbakan’ın
devamı rolü oynamayı başarıyordu! Bu nedenle toplumun teveccü-
hünü kazanmak ve AKP’nin oyunlarını bozmak isteyenlerin, Erdo-
ğan’ın istismar ve suiistimal ettiği değerlerin hakikatine ve samimi-
yetle sahip çıkmaları gerekiyordu!

Konuyu şu ayeti kerimelerin mealleriyle bağlamamız uygun ola-
caktır!

“Yakında biz Onun hortumu (belirgin uzvu olan burnu) üzerine
(zillet ve rezalet) damgası vuracağız!” (Kalem: 16)

“Şimdi (Sahte dostlukları sona erip) birbirlerine karşı kendilerini
kınamaya ve suçlamaya başlamışlardır”

“Yazıklar olsun bize, gerçekten azgınlar ve haktan sapkınlarmı-
şız!” diye  (yakınıp dizlerine vuracaklardır)” (Kalem: 30-31)
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ÇANAKKALE, M. AKİF, ATATÜRK VE ERBAKAN

Çanakkale Şehitlerine!
“Asım'ın nesli...” diyordum ya... nesilmiş gerçek: 
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek. 
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 
Ey, bu topraklar için; toprağa düşmüş asker! 
Gökten ecdâd inerek, öpse o pâk alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın, kurtarıyor tevhidi... 
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 
Sana dar gelmeyecek, makberi kimler kazsın? 
'Alıp seni tarihe, gömelim' desem, sığmazsın. 
'Bu, taşındır' diyerek, Kâ'be'yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, 
Kanayan lâhdine çeksem, bütün ecrâmıyle; 
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; 
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âğûşunu açmış, duruyor Peygamber”125

Asım’ın Nesli: Alim, mürşit, mücahit ve şehit sahabeden Asım Bin
Sabit Hz.lerinin varisi ve takipçisi olan kahraman Osmanlı askerleri

125 Safahat. 6. kitap / Asım



ve Çanakkale şehitleri… Hz. Asım (RA), Bedir savaşına katılmış, Ku-
reyşin sancaktarını ve ileri gelen takımından bir kısmını cehenneme
yollamış olduğundan, müşrik kadınları onu katledip kafatasında şa-
rap içmeye yemin etmişlerdi. Nihayet Uhud savaşı ardından H. 4. yıl-
da (M. 625), bazı hainler Hz. Asım’ın başına konan 100 deve ödülü-
nü almak hevesiyle, aldattığı bazı kişileri Hz. Peygamberimize gönde-
rip “kendilerine İslamiyeti öğretmek üzere Asım Bin Sabit başkanlığın-
da bir ilim ve irşat heyetinin kabilelerine gönderilmesini” rica etmişler-
di. Efendimiz (SAV) bu tekliflerini kabul edip, Hz. Asım başkanlığın-
da 12 kadar seçkin sahabesini tebliğ ve tedris için görevlendirmişti.
Ancak hainler Ufsan Mekke arasındaki Hede mevkiinde Reci kuyusu
çevresinde mola veren sahabelere, 200 kişilik bir eşkıya çetesiyle sal-
dırıp, develeri bekleyen birisi hariç hepsini şehit etmişlerdi. Ne var
ki, cenazesinin başına korkunç saldırgan ve kalabalık arılar üşüşen,
gecede şiddetli yağmurla oluşan sel sularıyla sürüklenip kayboluve-
ren Hz. Asım’ın cesedine, müşrikler el sürememişti.

Ecdad: Şerefli ceddimiz, dedelerimiz

Makber: Mezar, Kabir

Rida: Omuz örtüsü, kıymetli şal

Tevhidi: İslam Birliğine ve iman akidesini

Lahd: Toprakta açılan mezar kuyusu

Ecram: Gökteki bütün yıldızlar

Tüllenen Mağribi: Akşam güneşinin batış anındaki tatlı manzara

Ağuş: Kucak, şefkatle sarılma

Rahmetli Mehmet Akif’e, sonunda resmi vefasızlık ve vicdansız-
lık yapılmasını her iki taraftaki bazı kuşku ve korkulara ve dengele-
ri gözetme zorunluluğuna vermek, bizce daha doğru olacaktı. Kim
bilir belki de kader, Rahmetli şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy
Hz.lerinden, Mason İttihatçıların safında Cennet Mekan Abdülhamit
Han’a “İstibdatçı” hikmeti diye saldırıp sataşmalarının intikamını
alıp onu manen temize çıkarmaktaydı. Bu hikmeti, dostu Mithat Ce-
mal’e yazdığı “İstibdad” şiirini okuyanlar daha iyi anlayacaktı. (Bak.
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Safahat 1. Kitap. Sh. 87 Ravza Yay.) Ve tabi, böylesi müstesna şahsi-
yetleri, bazı hatalarıyla yargılamak haksızlık olacaktı. Çünkü onların
yaşadığı ortamın, şartların ve sıkıntıların, bu zevat üzerinde hangi
psikolojik travmaları oluşturduğunu hesaba katmak lazımdı. Yoksa
rahatlık döşeğinde ve edebiyat kürsüsünde hava atmak kolaydı.

Mustafa Kemal’in, hem rahmetli Mehmet Akif’e, hem de Aziz
Milletimize en büyük iyiliklerinden birisi de, özellikle onun şiirini
İstiklal Marşı olarak seçtirip resmiyet ve ebediyet kazandırmasıydı.
Aksi halde Akif’in Sefahati de, başka şiir ve eserleri de; ya diğerleri
gibi unutulacaktı, en azından bugünkünün yüzde biri kadar bile
okunmayacak ve sürekli gündemde tutulmayacaktı. Mehmet Akif
Üstad’a yapılan eza ve cefalara ağır tepkiler gösteren kardeşlerimi-
zin, Onun ailesine ve çocuklarına Menderes ve Demirel döneminde
gösterilen duyarsızlıkları hiç konuşmaması da ayrı bir tezat ve tu-
tarsızlıktı. Yazar Çetin Altan’ın aktardığına göre 1966 senesinde, ya-
ni İslam kahramanı ve demokrasi kurbanı (!) Adnan Menderes’in
devamı, İslam köylü Morrison Süleyman’ın devri hükümetinde,
Hürriyet gazetesindeki bürosuna gelen ve çok perişan vaziyette ken-
disinden birazcık harçlık isteyen Rahmetli Akif’in oğlu, birkaç gün
sonra çöp bidonları arasında ölü bulunacaktı. Mehmet Akif bahane-
siyle bir dönemi şiddetle ve nefretle tahkir ve tekfir edenlerin, yani
nurcu, Süleymancı, tarikatçı, tüm İslamcı kardeşlerin Akif’in aile ef-
radını böylesine perişan bırakan Menderes ve Demirel Hükümetle-
rine “Mehdiyet muamelesi” yapması nasıl izah olunacaktı?

Kaldı ki Rahmetli Akif, “ Çanakkale Şehitlerine” şiirini İstan-
bul’da veya Anafartalar da yazmamıştı. İttihatçıların kurduğu “Teşki-
lat-ı Mahsusa” adına, Onun Başkanı Eşref Kuşçu ile birlikte Sultan
Abdülhamit Hanın Hicaz demiryollarını tahribe başlayan İngilizlerin
kışkırtmalarına aldanan Arabistan Müslümanlarını uyarmak ve Os-
manlıya karşı isyanları bastırmak üzere gittiği o bölgede kaleme al-
mıştı. Çanakkale harbini hiç aklından çıkarmayan Akif, cepheden ge-
len zafer haberleriyle ilgili telgrafları alınca abdest alıp şükür namazı
kılmış, son secdeyi, herhalde öldü sanılacak kadar uzatmış ve selam-
ladıktan sonra o gece bu şiiri yazmıştı. Destansı Çanakkale savunma-
sını anlatıp alkışlayan bu nazım duanın içerisinde Anafartalar komu-
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tanı Mustafa Kemal’in de elbette hissesi vardı. Velhasıl tarihi hadise-
leri ve şahsiyetleri, bugünkü birlik ve dirliğimizi dağıtmak ve çarpış-
tırmak için değil, bağımsızlık ve bekamızı korumak ve halkımızı ba-
rıştırmak üzere yorumlamak lazımdı. Yoksa ilahi adalet, ahirette her-
kesin hesabını soracak, hak ettiğine kavuşturacaktı.

AB’yi kurtuluş sananların, Çanakkale sevdası sahtekârlıktır!

Allah'ın vadinden ve kudretinden, Hz. Peygamberimizin Ahirza-
man Mehdiyet ve Medeniyet müjdesinden; Milli Görüş'ün galibiye-
tinden ve Adil Bir Düzenin gelişinden ümidini artık tamamen kesen
Fetullah Gülen gibi Ilımlı İslamcılar ABD'ye, M. Şevket Eygi gibi gü-
ya en katıksız şeriatçılar ise sonunda AB'ye sığınmaktan başka çare
kalmadığını söylüyordu. Oysa Almanya Parlamento Başkanı ve Tür-
kiye uzmanı Von Hassel iki dönem öncesi seçimlerde Die Welt Ga-
zetesinde yazdığı makalede şöyle diyordu:

"Ey Avrupalılar, size yalvarıyorum, Türkiye'yi bir an evvel Ortak Pa-
zara alınız. Bu işi fazla geciktirmeyin. Çünkü Türkiye'de Milli Görüş
gittikçe güçleniyor ve iktidara geliyor. Gözünüzü açın ve fırsatı kaçırma-
yın. Çünkü Erbakan'ın iktidarı; Yeni Bir Türkiye'nin değil, Yeni Bir Dün-
yanın kurulması demektir." Evet bu Alman Hristiyan pek çok dindar
ve bilgiç Müslüman dan daha isabetli ve ferasetli görünüyordu.

Bu zat; "Üç Şerden Birini Seçmek" başlıklı yazısında açıkça
AB'yi savunuyordu:

"Ulusalcılar, Ergenekoncular, militan GY'ler (Gizli Yahudileri)
AB'nin içişlerimize karışmasından son derece rahatsızlar ve köpürü-
yorlar. Gerçekten bağımsız bir Türkiye istediklerinden mi? Keşke öyle
olsa... (Gizli Yahudilerin ve sabataistlerin AB'nin içişlerimize karışma-
sından rahatsızlık duydukları bir çarpıtmadır. Aksine AB'ye girmeye
bunlar canu gönülden arka çıkmaktadır. M.Ç.) Onlar Müslüman ço-
ğunluk üzerindeki baskılarının kalkmasını, memleketi atalarının ve
babalarının çiftliği gibi idare etme sisteminin yıkılmasını istemiyor,
kendi düzenlerini korumak için sinirleniyor.

Biz Müslümanlar bu durumda ne yapmalıyız? Üç şık var:

Birincisi: Kendi kimliğimize, kültürümüze, millî yapımıza, kendi ki-
şiliğimize uygun; insan haklarına bağlı ve saygılı gerçek ve tam bir de-
mokrasi. Şimdilik bu yol bize kapalıdır.
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İkinci şık: Ulusalcı vesayet demokrasisine razı olmak; öz vatanımız-
da ikinci sınıf vatandaş, sömürge yerlisi olarak yaşamaya devam etmek.

Üçüncüsü: Avrupa Birliği'ne üye olmak, AB vesayeti altında yaşa-
maktır.

Samimî konuşayım, bunların üçü de şerdir, sakıncalı tarafları var-
dır. Ancak bunlardan hangisi ehven ve ehaff''tır, yâni en hafifidir diye
sorarsanız. Bence AB üyesi olmaktır.

Türkiye AB üyesi olursa ne gibi olumlu gelişmeler meydana gele-
cektir? Hatırıma gelenleri sayayım:

1. Kokuşma azalacak, ülkeye temizlik ve şeffaflık gelecektir. Avru-
pa Birliği, son derece kirli, kokuşmuş bir ülkeyi istemeyecektir.

2. İnsan haklarına riayet edilecektir.

3. Müslüman çoğunluk din, inanç, ibadet, inandığı gibi yaşamak,
dinî dernek kurmak, din okulları açmak hürriyetine erişecektir.

4. Tasavvuf ve maneviyat dergâhları tekrar serbest ve yasal hale
gelecektir.

5. Müslümanlar üzerindeki kılık kıyafet, kültür, yazı lisan edebiyat
baskıları ve diğer zorlamalar sona erecektir.

6. En önemlisi, ülkenin kalkınmasını önleyen resmî ideolojiye son
verilecektir.

7. Devlet ve hükümet idaresinde hukukun üstünlüğü prensibi göze-
tilecektir.

AB'ye girmenin sakıncaları olmayacak mıdır? Elbette olacaktır,
hem de bir yığın. Lakin dikensiz gül olmaz, sakıncasız menfaat olmaz.
Yazımın başında üç şıkkın da şer olduğunu beyan etmiştim. Biz bun-
lardan en hafif olanını tercih ile mükellefiz.

Şu hususu da beyan edeyim: Ülkemde tam ve gerçek manada bağım-
sız, millî kimlik ve kültüre bağlı ve saygılı bir sistem olsa, elbette şerle-
rin ehven ve ehaff olanını seçmeyi düşünmem. Realist olalım, biz Müslü-
man çoğunluk şu anda ülkemizin, devletimizin gidişatı, idaresi hakkın-
da söz sahibi değiliz. Vesayet altındayız, elimiz kolumuz bağlı. Seçimle-
ri yüzde 90 kazansak yine haklarımıza sahip olamıyoruz. Bu eli kolu
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bağlılıkta, bu zillet ve esarette kendi hatalarımızın, hıyanetlerimizin,
yanlışlarımızın çok büyük rolü var. Sımsıkı bir birlik olmamız gerekir-
ken bin parçaya ayrılmışız. Yeterli sayıda uzmanlar, güçlü kadrolar ye-
tiştirememişiz. Kendimize yabancı düşmüşüz. Ahlâkımız ve karakteri-
miz bozulmuş, egemen azınlıkların oyuncağı ve esiri olmuşuz. Bu kötü
durumdan kurtulmamız (kurtulabileceksek) AB üyeliği ile belki müm-
kündür. Osmanlı İmparatorluğu 19'uncu asırda Avrupa düvel-i muazza-
masının (büyük devletlerinin) bir nevi himayesine girerek parçalanma-
sını geciktirmişti. Avrupa devletleri bizi korumuş olmasalardı, 1877
Moskof savaşından sonra İstanbul'a kadar kayb etmiş olduğumuz Rume-
li topraklarımızın önemli bir kısmını geri alabilir miydik? İnşaallah bu
ülkede bir gün gelir tam bağımsızlık güneşi doğar. O zaman himayeye
mimayeye, AB'ye MABE'ye lüzum kalmaz. Tam bağımsızlık olmuyorsa
şerlerin ehveni ve en hafifi tercih olunur. AB'ye üye olursak ahlâksızlık,
fuhşiyyat artarmış... Sanki bugün çok ahlâklıymışız, çok faziletliymişiz
de...”126 sözlerini hayret ve esefle hatırlıyoruz.

Şimdi 2008 de söylenen bu talihsiz sözlerin ve önerilerin: 

• Kur'an'ın hüküm ve amaçlarına

• Vicdani şuur ve insani onur yaklaşımına

• Milli haysiyet ve hürriyet anlayışına

• Tarihi ve tabii oluşumlara ve fiili durumlara

Ve; AB'nin de, ABD'nin de, Türkiye'deki gizli, masonik ve saba-
taist çetenin de, hepsinin Siyonist Yahudi şebekesinin güdümünde
ve kontrolünde olduğu hakikatine uygun olup olmadığını, iz'an ve
insaf ehlinin takdirine bırakıyoruz... Ve bu mandacı ve sığınmacı
tiplerin gerçek tiyniyetini de tiksinerek seyrediyoruz! Ve bugün
2014’te AKP’nin tam 12 yıldır ve tam çoğunlukla iktidar olduğu şu
süreçte, AB’ye girme hayaliyle verdiği ağır tavizler ve talihsizlikler
dışında ne gibi bir kazancımız olduğunu bu zerzevat zevattan soru-
yoruz!.. Üstelik madem ki AB’ye girmek kurtuluş yoluydu, Haçlı Av-
rupa’ya teslim olmayıp Çanakkale’de yüz binlerce şehit vermesi ha-
şa lüzumsuz ve şuursuz bir kayıp mı oluyordu?
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Çanakkale ve Milli mücadele, maddi büyüklüğün değil, manevi
üstünlüğün kutlu sonuçlarıdır!

Ağustos ayı Necip Milletimiz için, “büyük zaferler ayı” gibidir.
Tarihin seyrini değiştirecek onlarca talihli zafer, hep Ağustos ayı
içinde nasip ve müyesser edilmiştir. Bunda ilahi kaderin mutlu ve
umutlu bir işaret ve müjdesi gizlidir. Alparslan Gazi’nin, Anado-
lu’nun Müslüman Türk’e vatan olmasını kesinleştiren şanlı Malaz-
girt zaferi, 26 Ağustos 1071 de, Kanuni Sultan Süleyman’ın meşhur
Mohaç zaferi, 29 Ağustos 1526’da, Barbaros Hayrettin Paşa’nın, tari-
hin en büyük deniz savaşı Preveze zaferi, Ağustos 1538’de başlamış
Eylülde bitmiş… Ve Gazi Mustafa Kemal’in önderliğindeki, Başku-
mandanlık Meydan Zaferi yine 30 Ağustos 1920’de gerçekleşmiştir.

30 Ağustos zaferi, sadece Türkiye’nin değil, bütün İslam âleminin
ve Mazlum milletlerin kurtuluş ümidi ve emperyalizme karşı direniş ve
diriliş simgesidir. Ve zaten bizzat Atatürk, bu milli mücadelenin: “tüm
mazlum ve Müslüman milletlerin hürriyet ve istiklal vesilesi” olduğunu
belirtmiştir. Gazi, bu onurlu direnişin: “Haçlı Batıya karşı bir iman, İs-
lam ve insanlık meselesi olduğunu” da defalarca söylemiş, bu yönde Al-
lah’a sığınarak sürekli dua etmiş ve manevi yardım dilemiştir.

Milli şairimiz Mehmet Akif’in de işaret ettiği gibi, şanlı Çanak-
kale Direnişi ve Dumlupınar Zaferi öncesi yapılan dualar, Hz. Pey-
gamberimizin şanlı Bedir Zaferi öncesi yaptığı: “Allah’ım, bu bir
avuç inanmış mücahidanı mağlup edersen, yeryüzünde, artık sana kul-
luk edecek, Hak ve adaleti yürütecek kimse kalmayacak!” duasını ha-
tıra getirmektedir. Ve zaten Aziz Atatürk’ün, Peygamberimiz “Hz.
Muhammed’i; şeklen değil, fikren anlamak ve Onun prensiplerini
uygulamak gerektiğini” söylemesi oldukça önemlidir.

Kur'an'ın, insanlığa model şahsiyet olarak sunduğu Hz. Muham-
med, Atatürk tarafından da bir örnek ve kurtuluş rehberi olarak
gösterilmiştir. Atatürk, toplumun kalkınabilmesi ve sorunlarını aşa-
bilmesi noktasında Hz, Muhammed'in yol göstericiliğine her dö-
nemde ve her halde ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Kaynaklarda
bu konuda, Atatürk'ün son mesajı başlıklı şu bilgi aktarılır: Bütün dün-
yanın Müslümanları, Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in gös-
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terdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etme-
li, tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek alarak kendisi gibi hare-
ket etmeli: İslâmiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli; zira
ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.”127

İşgalci Yunan’ı ve emperyalist patronlarını Anadolu’dan çıkaran
hareket nasıl başlamıştı?

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Kurtuluş Sa-
vaşı'nı zafere yaklaştıran ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır-
larının çizilmesini sağlayan, Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyon
Kocatepe tarihi bir önem ve özellik taşıyordu. Sakarya Savaşı'nın ka-
zanılmasının ardından, kamuoyunda ve TBMM'de baş gösteren taar-
ruz sabırsızlığı üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa, 4 Mart 1922'de Bü-
yük Millet Meclisi'nin gizli bir toplantısında endişe ve huzursuzluk
duyanlara açıklama yaparak kafalardaki soru işaretlerini ortadan kal-
dırıyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, burada yaptığı konuşmasında
şöyle diyordu: "Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu te-
hir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha za-
man lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz,
hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür." Mustafa Kemal Pasa bu
konuşmayla bir taraftan zihinlerdeki şüpheleri bertaraf etmeye çalışır-
ken, diğer taraftan da orduyu son zaferi sağlayacak bir taarruz için ha-
zırlıyordu. Haziran 1922 ortalarında, Başkomutan Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa, taarruza geçme kararını alıyordu. Asıl amaç, yok edici bir
meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin bir sonuç alacak şe-
kilde vurmaktı. Mustafa Kemal Paşa, bir taraftan 2l Ağustos 1922 gü-
nü Çankaya Köşkü'nde çay daveti vereceğini gazete ve ajanslara bildi-
rirken, diğer taraftan da ordu birlikleri arasında bir futbol maçı orga-
nize edilmesi bahanesiyle ordu komutanlarını Akşehir'e davet ediyor-
du. Böylece Yunanlıların ve işgal devletlerinin dikkatleri dağıtılıyordu.

Büyük günün heyecanı!

26 Ağustos sabahı Başkomutan, Mustafa Kemal Paşa yanında Ge-
nelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ve milli mücadeleye zorla
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ve sonradan katılan Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü)  ile
birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'de bulunuyordu.
Büyük Taarruz topçuların sabah saat 04.30’da taciz ateşi ile başlıyor
ve saat 05.00’te önemli noktalara yoğun topçu ateşi ile devam edi-
yordu. Türk piyadeleri Allah Allah nidalarıyla sabah saat 06.00'da
hücuma geçerek, tel örgüleri aşıp Tınaztepe'yi geri alıyordu. Ardın-
dan Belentepe daha sonra Kalecik-Sivrisi düşmandan temizleniyor.
Taarruzun birinci günü, 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe'den
Çiğillepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat
mevzilerini ele geçiriyordu. 5. Süvari Kolordusu düşman genlerin-
deki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulunuyor. 2. Ordu da
cephede tespit görevini aksatmadan sürdürüyordu.

26 Ağustos günü ordumuzun Büyük Taarruzu Genelkurmay Baş-
kanlığı'nca TBMM'ne bildiriliyor, bu haber Meclis'te ayakta alkışla-
narak karşılanıyordu. 27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken Türk
ordusu bütün cephelerde yeniden taarruza geçiyor, bu taarruzlar ço-
ğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla başarılıyordu.
27 Ağustos saat 18.00'de Afyon, 8. Tümen tarafından kurtarılıyor,
Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı
Afyon'a taşınıyordu. 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günle-
ri, başarılı geçen taarruz harekâtı düşmanın 5. tümeninin çevrilme-
si ile sonuçlanıyordu. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi ya-
pan komutanlar, hemen harekete geçerek muharebenin süratle so-
nuçlandırılmasını gerekli bulunuyor, düşmanın çekilme yollarının
kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak, tamamen teslim olma-
larını sağlama yolunda karar alınıyordu. Karar, süratli ve düzenli bir
şekilde uygulanıyor. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz hare-
kâtı Türk Ordusu'nun kesin zaferi ile sonuçlanıyordu. Büyük Taar-
ruz'un son safhası askeri tarihimize Başkomutanlık Meydan Muha-
rebesi olarak geçiyordu.

30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda,
düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak, Dumlupı-
nar'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat ida-
re ettiği savaşta tamamen yok ediliyor veya esir alınıyordu. Böylece
tasarlanan kesin sonuç beş gün içinde elde ediliyor ve hazırlanan
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plan tam başarı ile uygulanıyordu.  Kurtuluş Savaşının son darbesi
olan Büyük Taarruz'un nasıl kazanıldığını gösteren, en duygulu olay
ise Miralay Reşat Bey'in, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği sözü
yerine getiremediği için intihar ederek canına kıyması oluyordu.
Kocatepe'den verilen emirle Büyük Taarruzu başlatan Türk askerle-
ri, taarruzun ilk ve ikinci gününde tüm tepeleri eline geçirmeye baş-
lıyor, Çiğiltepelerinde bulunan Yunan askerlerine karşı direnen 57.
Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ile Gazi Mustafa Kemal Paşa
arasında şu telefon konuşması yapılıyordu:

"- Niçin hala hedefinizi alamadınız?

- Yarım saat sonra bu hedefi alacağım paşam!"

Ancak geçen yarım saat sure içerisinde Çiğiltepe'yi düşman as-
kerinden alamayan Miralay Reşat Bey, “verdiğim sözü yerine getire-
mediğim için yaşayamam” diyerek beylik tabancasıyla hayatına son
veriyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa Çiğiltepe sırtlarında çarpışan
57. Tümen Komutanlığını tekrar telefonla aradığında Miralay Reşat
Bey'in intihar ettiğini öğreniyor ve Gazi’ye onun vedanamesi okunu-
yordu: “Yarım saat zarfında o mevkiyi almaya size söz verdiğim hal-
de, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam" deniyordu.
Vedanamesinin ardından geçen 15 dakika sonra Çiğiltepe düşman
askerlerinin elinden alınıyor ama Atatürk, böylesine onurlu bir su-
bayını kaybetmenin acısını yaşıyordu.

Ateşkes teklifi ve sonuçları

Afyon Kocatepe'de verilen emirle başlayan Büyük Taarruz sonucu
bozguna uğrayan düşman askerleri, büyük kayıplar vererek geri kaçı-
yor, İzmir'de düşmanın denize dökülmesinin ardından İtilaf devletle-
rinden değişik teklifler gelmeye başlıyordu. İtilaf Devletlerinden İstan-
bul'da bulunan Fransız Fevkalade Komiseri General Pell, İzmir'de Ga-
zi Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek, Türk Askerinin Trakya’ya girme-
mesi ve ateşkese evet demesi tavsiyesinde bulunuyordu. Mustafa Ke-
mal Paşa ise “Trakya'yı da kurtarmadıkça ordularımızın durdurulması-
na imkân olmadığını” bildiriyordu. Bunun üzerine İzmir'e İtilaf Devlet-
leri Dış İşleri Bakanı imzasını taşıyan 23 Eylül 1922 tarihli bir nota ge-
liyor ve iki önemli nokta yer alıyordu. Bunlardan biri, askeri harekâtın
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durdurulmasıyla, diğeri de Barış Konferansı'yla ilgili bulunuyordu. Bu
Nota'ya Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından şöyle yanıt veriliyordu:
"Biz, Rumeli'de Doğu Trakya'yı milli sınırlarımıza kadar tamamen al-
madıkça askeri harekâttan vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır. An-
cak yurdumuzun bu bölgesinden düşman birlikleri çıkarıldığı takdirde
böyle bir harekâta devam etmeye kendiliğinden gerek kalmayacaktır.”
Bu notaya verilen cevapta: “Venedik veya başka bir şehirde toplanacak
olan İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon, Romen, Sırp-Hırvat-Sloven Devle-
ti ile Yunanistan'ın da çağrılacağı bir konferansa, delegelerimizi gön-
dermeyi kabul edip etmeyeceğimiz” soruluyor ve görüşmeler sırasında
Boğazlardaki tarafsız bölgelere bizden asker gönderilmemesi şartıyla,
Edirne dahil olmak üzere Meriç'e kadar Trakya'nın bize iadesi ile ilgili
talebimizin olumlu karşılanacağı vurgulanıyordu.

26 Ağustos 1922 sabahı verilen Büyük Taarruz emri çok şükür
kesin zaferle sonuçlanıyor ve yapılan anlaşmalar sonrasında Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bu günkü sınırlarının çizilmesine ve Yeni Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kesinleşmesine yol açılıyordu.

Mustafa Kemal Paşa’nın Afyon’da Türk subaylarına hitabı! 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 82 yıl önce, 31 Temmuz 1920 tarihin-
de, Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde subaylara hitaben yaptığı ko-
nuşma, çerçeveletip duvara asılacak ve esas alınacak bir öneme sahip
bulunuyordu:

Efendiler!

Eski silah arkadaşlarımla böyle yakından ve samimi temasta bu-
lunmaktan büyük bir vicdani zevk hissetmekteyim. Sizinle oturup
uzun hasbıhal etmek isterdim. Fakat çoksunuz; müsait yer de yoktur.
Bu sebeple hissiyatımı birkaç cümle ile özetlemekle yetineceğim. 

Arkadaşlar! İngilizler ve yardımcıları milletimizin bağımsızlığını
imhaya karar vermişlerdir. Milletler bağımsızlıklarını hiç kimsenin lü-
tuf ve atıfetine borçlu değildir. Hiç kimse kimseye, hiçbir millet diğer
millete hürriyet ve bağımsızlık veremez, veremeyecektir. Milletlerde
tabiaten ve yaratılıştan mevcut olan bu hak, ancak kuvvetle ve müca-
dele ile korunur. Kuvveti olmayan, dolayısıyla mücadele yapamayan
bir millet, mahkûm ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin bağımsızlığı
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gasp edilir. Dünyada hayat için, insanca yaşamak için bağımsızlık la-
zımdır. Bağımsızlık sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun
için mevcudiyetini ispat etmek gerekir. OKuvvet ise ordudur. Ordunun
hayat ve saadet kaynağı, bağımsızlığı takdir eden milletin, kuvvetin lü-
zumuna olan vicdani imanıdır. 

İngilizler, milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için, pek tabii
olarak evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Müta-
reke şartlarının tatbikatı ile silahlarımızı, cephanelerimizi, bütün mü-
dafaa vasıtalarımızı elimizden almaya çalıştılar. Sonra kumandanları-
mıza ve subaylarımıza tecavüz ve taarruza başladılar. Askerlik izzeti-
nefsini yok etmeye gayret ettiler. Ordumuzu tamamen lağvederek, mil-
leti bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından
mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz
bıraktıklarını zannettikleri milletin de izzetinefsine, her türlü hakları-
na ve mukaddesatına taarruzla milleti alçaklığa, boyun eğmeye alıştır-
mak planını takip ettiler ve ediyorlar. 

Her halde ordu, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi olmaktadır.
Orduyu imha etmek için ise; mutlaka subayını mahvetmek, aşağılamak
lazımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gi-
bi boğazlamakta hiçbir engel ve zorluk kalmayacaktır.  Bu hakikat kar-
şısında ve içinde bulunduğumuz vaziyete göre subaylar heyetimize dü-
şen vazifenin mahiyeti, ehemmiyeti ve kıymeti kendiliğinden meydana
çıkmaktadır. Milletimiz, hür ve bağımsız yaşamak lüzumuna tam bir
iman ile kani olmuş ve buna kati azim ile karar vermiş durumdadır. Za-
man zaman şurada burada üzüntü verici karaktersizliklerin görülmüş
olması, hiçbir vakit milletimizin genel kanaatine, hakiki imanına sekte
vurmamıştır ve vuramayacaktır. Dolayısıyla kuvvetin, yani ordunun
mevcudiyeti için lazım olduğunu söylediğim kaynak -ki milletin vicdanı
imanıdır- bu vardır. Ordu ise, arkadaşlar, ancak subaylar heyeti sayesin-
de vücut bulur ve ayakta kalır. Bilinen bir askeri hakikat, felsefi haki-
kattir; “ordunun ruhu subaylardadır”. O halde subaylarımız, düşmanla-
rımız tarafından yıkılmak istenilen ordumuzu tamir edecek ve canlandı-
racak; ordumuzun ve milletimizin bağımsızlığını mutlaka sağlayacak ve
koruyacaktır. Milletimiz: bağımsızlığının muhafazasından ibaret olan
hayati gayesinin teminini, ordudan ve ordunun ruhunu teşkil eden su-
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baylardan bekleyip durmaktadır. İşte subayların yüce olan vazifesi bu-
nu başarmaktır. Allah göstermesin, milletin bağımsızlığı ihlal edilir ve
tehlikeye girerse; bunun vebali subaylara ait olacaktır. Subaylar, izah et-
tiğim yüce, mukaddes ve bütün açılardan üzerlerine düşen vazife itiba-
riyle, bütün mevcudiyetleriyle ve bütün dikkat ve ferasetleriyle giriştiği-
miz bağımsızlık mücadelesinde, birinci derecede faal ve fedakâr olmak
zorundadır. Şahsi ve hususi hayatları itibariyle de subaylar, fedakârlar
sınıflarının en önünde bulunmak mecburiyetinde olanlardır. Çünkü düş-
manlarımız herkesten evvel onları öldürmeye çalışır. Onları aşağılar ve
hor görürler. Hayatında bir an olsa bile subaylık yapmış, subaylık izze-
tinefsini, şerefini yaşamış ve ölümü hiçe saymış bir insan, hayatta iken,
düşmanın tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere asla katlanama-
yacaktır. Onun yaşamak için bir çaresi vardır: Şerefini korumak! Hâlbu-
ki düşmanlarımızın da kastettiği, o şerefi ayaklar altına almaktır. Dola-
yısıyla subay için “ya istiklal, ya ölüm” vardır. Fakat arkadaşlar ölme-
yeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi
daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız!”128

Atatürk’ün bu haklı takdirine ve ayrıcalıklı taltifine mazhar olan
komutanlarımız, subaylarımız, er ve erbaşlarımız; Erbakan’ın dira-
yet ve cesaretiyle başlatılıp başarılsın şanlı Kıbrıs Barış Harekâtın-
da da, tüm Siyonist ve emperyalist odakların şımartıp kışkırttığı
PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda da, uluslararası barışı sağla-
maya ve koruma sorumluluklarında da, bu tebriki hak ettiklerini
defalarca ispat etmişlerdir. Atatürk’ün ifadesiyle, “vicdani imanları”,
bağımsızlık tutkuları ve yüksek vatanseverlik duyguları sayesinde-
dir ki, Türk Ordusu, İstanbul’un Fetih müjdesinde, Hz. Peygambe-
rimiz tarafından övülme şerefine erişmiştir.

Atatürk'ün, Büyük Taarruz sabahı, ordu hücuma hazırlanırken;
"Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et, yardımını esirgeme! Türklü-
ğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında, esaret zincirinde kalma-
sına müsaade etme! Rabb'im, Yunanlıların kazandığını gösterme bana,
onlar kazanacaksa, şu gök kubbe benim başıma yıkılsın daha iyi" diye
dua etmiş, "Anacığım dua et!" demiş, bu sırada gözlerinden birkaç
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damla yaş süzüldüğü görülmüştür.129 Yine aynı gün, Türk topçuları
düşman siperlerini dövmeye başladığında, “Allah'ım, Türk Milletini
ve ordusunu koru!”130 diye Mevlasına yönelmiştir. Büyük Taarruz'da
Atatürk'ün askerleri: "Allah! Allah!" diyerek düşmana hücum etmişler-
dir.131 Atatürk de; “Allah Türk ulusunu ve ordusunu koruyacak-
tır”132 diyerek moral vermiştir. Siyonist güdümlü Haçlı İtilâf devlet-
leri, Atatürk'ün Samsun'a gitmekte olduğu Bandırma vapurunu yaka-
layıp geri çevirebilmek için torpido göndermişler, fakat aynı rotayı ta-
kip edemeyen torpido Bandırma vapuruna yetişememiştir. Atatürk
bu olaya: “Bu Allah’ın bir inayetidir, görüyorsunuz Allah bizimledir"133

şeklinde yorum getirmiştir. Atatürk, kazanılan zaferin Allah'ın bir ba-
ğışı olduğunu, zaferden sonra İzmir'e geldiğinde şu şekilde ifade et-
miştir: "Bir gün, bu yangın yerlerinde gene baharlar tomurcuklanacak;
yeni mamureler çiçeklenecek. Allah, bize bu günleri gösterdi ya; ötesi
kolay; milletimiz sağ olsun!"134 demiştir. Atatürk, 1923’te Kütahya'da
öğretmenlerle yaptığı bir konuşmada: “Cenabı hakka binlerce hamdü
sena olsun ki, düşman karşısındaki aziz ordular için sarf ettiğimiz bü-
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zi. Ahmet Banoğlu, Nükte ve Fıkralarda Atatürk, İnkılâp ve Aka Kitabevle-
ri, İstanbul, tsz., 212;
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tün emekler, sonunda mes'ut meyvelerini verdi”135 diyerek Allah’a bağ-
lılığını her fırsatta göstermiştir.

Atatürk, Milli mücadelede, Allah ile olan ilişkisini iki temel üzeri-
ne kurmuştur. Bunlardan birisi Allah'ın yardımını istemek, diğeri de
her başarıda O'na şükretmektir. Atatürk Yunan kuvvetlerini yenebil-
mek için millete yayınladığı beyannamede, Allah'a şükür ve O'ndan
yardım dileme olgusunu bir arada gündeme getirmiştir:

"İstiklâl mücadelemizde inayet-i samedisini (karşılıksız ve hesapsız
manevi desteğini) Türk milletinden esirgemeyen Cenabı Hakk'a hamd-
ü sena etmeği asla ihmal etmeyiz” demiştir. Ve zaten Milli Mücadele
sırasında yapılan önemli toplantıların gündem konuları arasında
Kur'an ve dua okunması özellikle yer almıştır. Örneğin Atatürk'ün
başkanlık ettiği Erzurum Kongresinin on üçüncü birleşimindeki gün-
dem konuları şu şekilde hazırlanmıştır:

1. Ömer Fevzi Bey'in Parlamento (Meclis-i Mebusân) seçimlerine
dair sunumları, 2. Ad okunarak delege yoklaması, 3 Hey’eti Temsili-
ye'nin seçiminin yapılması, 4. Ömer Fevzi Bey'in söz konusu takriri-
ne bağlı olarak, Sadarete çekilecek telgrafın görüşülüp kararlaştırılma-
sı, 5. Mustafa Kemal Paşamın kapanış konuşması, 6. Kur'an ve dua
okunması, 7. Beyannamenin delegelerce imzalanması.136

Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında camilerde Kur'an ve Sahih-i Bu-
harı okunmasını bizzat istemiş ve talimatla yaptırmıştır.137 Türk Kurtu-
luş savaşının kutsal bir boyutunun olduğunu; bu mücadelenin aynı za-
manda, Müslümanların kurtuluşunu amaçladığını vurgulamıştır. Ata-
türk, 1921 yılında Azerbaycan temsilcisi İbrahim Abilof’u Çankaya'da
kabulünde şu açıklamayı yapmıştır; "Bu kutsi mücadelede, milletimiz,
İslâm'ın kurtuluşuna ve dünya mazlumlarının refahlarının artırılmasına
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hizmet etmekle müftehirdir (gurur ve onur duymaktadır)"138

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na Müslümanların Batılılardan kurtuluş
mücadelesi olarak bakmıştır. Bu mücadelede Türk milletinin Müslü-
man kimliğini hep ön plana çıkarmıştır. Küfrevizade Şeyh Abdulbaki
Efendi'den Bitlis halkını milli mücadele hakkında aydınlatmasını is-
teyen Atatürk, ona yazdığı mektupta şu ifadeleri kullanmıştır:

"...Yakında Müslümanların, Avrupalı müstevlilerden kurtuluşu hu-
susundaki başarı haberlerini inşallah size bildiririm.''139 Böylece
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın gayesini, İslâm'ın kurtuluşu
olarak açıklamıştır. Bu amaçla için savaşan Türk ordusunun başarı-
sı için dua edilmesini istemiş, Şeyh Ahmed Şerif Senûsî'ye, "İslâm'ın
kurtuluşu amaçlarına yönelik olan bugünkü savaşçıların başarılı ol-
maları için dualarınızı beklerim" temennisinde bulunmuşlardır.”140

“Mustafa Kemal’in sadece Kurtuluş Savaşında ve Cumhuriyetin kuru-
luş yıllarında, Milletimizi arkasına almak için böyle dindar rolü oynadı-
ğı” iddiaları bizce yanlıştır ve haksız bir ithamdır. Belki Atatürk’ün İs-
lam’ı hurafelerden kurtarmak, yozlaşmış bazı kurumların ıslahına ça-
lışmak istediğinde, kangrenleşmiş kısımları temizlerken sağlam or-
ganlarda da zarara yol açtığı, köklü devrim ve değişimler yaparken ba-
zı sert tedbirlere mecbur kaldığı bir vakıadır. Hatta Sabataist ve maso-
nik mihrakların Atatürk’ün girişimlerini istismar edip kötüye kullan-
dıkları da hesaba katılmalıdır. Ancak Onun “yeni bir Tanzimat ve Mil-
li tamirat” sürecinde, ya bilmeden veya stratejik bir tercihle yaptığı ba-
zı tahribatların, şartlar olgunlaştığında ve milletimizin ayakları üstün-
de durmaya başladığında, bunların düzeltileceği ümit ve inancını taşı-
dığı anlaşılmaktadır. Bize düşen tarihimizi ve böylesi şahsiyetleri, in-
sanımızın inanç dünyasıyla ve kamu vicdanıyla barıştırmaktır.

Büyük Medeniyet devrimi ve Atatürk’ün altyapısı 

Mehdiyet olarak bilinen, Türkiye merkezli büyük medeniyet dev-
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rimi önderinin son hilafet merkezinden; yani İstanbul’dan ve Türki-
ye'den çıkacağı bildirilmektedir. Bediüzzaman Hz’leri; "Merkezi Hila-
fet eski zamanlarda, Medine ve Şam'da bulunduğundan, raviler kendi
içtihatlarıyla, daima (Şam ve Medine Hilafet merkezi olarak) öyle ka-
lacak gibi mana verip, Hz. Mehdiyi "Merkezi Hilafeti İsfamiye yakın-
larında tasvir etmişler..." diyerek bu gerçeğe işaret etmişlerdir.141 Mu-
teber hadis ve haberlerde Adil Medeniyet rehberini (Hz. Mehdiyi) ger-
çek hüviyetiyle tanıyacak ve tabi olacak ve onun haklı fikirlerine sa-
hip çıkacak sadık yardımcılarının ve samimi bağlılarının genellikle ay-
nı bölge insanlarından oluşacağı ve bunların Araplardan olmayacağı
ve de Arapça konuşmayacakları hususu da oldukça dikkat çekici-
dir.142 Bundan anlaşılıyor ki Mehdi Arap olmayan önemli bir Müslü-
man kavimden zuhur edecektir. Bu konudaki hadis ve haberler ve
bugünkü hakikatler, hep Türkiye'yi göstermektedir. 

İşte Mustafa Kemal kader tarafından Müslüman Türk milleti ön-
celiğinde gerçekleşecek, dünyadaki bu en şerefli ve talihli değişime
alt yapı hazırlamak ve mutlu medeniyet merkezi olacak Türkiye
Cumhuriyetini kurmakla görevli bir şahsiyet gibidir. Atatürk'ün, Si-
yonist dış güçleri ve sebataist yerli işbirlikçileri oyalayarak, bağım-
sız Türkiye Cumhuriyetini kurtarma adına, Osmanoğullarından
kaldırdığı ve devre dışı bıraktığı, ama ileride şartlar ve imkânlar el-
verdiğinde Türkiye'nin tekrar İslam Âlemine manevi liderlik ve lo-
komotiflik rolünü üstlenmek üzere, TBMM'nin uhdesine aldırdığı
hilafet meselesinin, Mustafa Kemal'in hala gizli tutulan vasiyetna-
mesinde öncelikli bir yer tuttuğu bilgileri de hesaba katılırsa, bu ko-
nu daha bir önem ve anlam içermektedir. Hz, Mehdi'nin "İstanbul'u
Manen fethedeceği, savaş ve silahla değil, tekbir ve sloganlarla şehir
yönetimini ele geçireceği", çeşitli hadis ve haberlerde yer atmaktadır.
Fatih'in Hocası Büyük Âlim ve Mürşit Akşemsettin Hz.'leri de "Ri-
saletün Nuriye" adlı eserinde, "İstanbul'u Sultan Mehmet'in madden.
Hz. Mehdinin ise manen fethedeceğine" dair yorumları önemlidir.143
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Hz. Mehdi'nin yanında Hz, Peygamber Efendimizin mübarek sanca-
ğı, kılıcı, hırkası gibi mukaddes emanetlerin bulunacağının rivayet
edilmesi144 de, O Zatın İstanbul'dan çıkacağının bir işaretidir. Çün-
kü bilindiği gibi mukaddes emanetler Topkapı sarayında muhafaza
edilmektedir. Mustafa Kemal’in, Topkapı sarayını özellikle ve önce-
likle müze yapıp, kanuni koruma altına alması ve muhtemel yağma-
lardan kurtarması da oldukça ferasetli ve faziletli bir girişimdir. 

Bütün işaretler ve gelişmeler, büyük Mehdiyet Devriminin ve
Adil Düzenin Türkiye’den çıkacağı doğrultusundadır:

"Naim, Hakim bin Nafi'den tahric etti. Dedi ki: Süfyani Türkler ile
savaştıktan (onları İslami ve insani haklarından mahrum bırakmaya
uğraştıktan) sonra, O'nun (zihniyet ve ekibinin) yok edilmesi görevi,
Mehdi'nin elinde olur. Mehdi, ilk kurduğu orduyu (teşkilat ve toplulu-
ğu) da Türk(leri tehdit edenler)e gönderir."145

"Horasan tarafından (Türklerin Orta Asya'dan göçtükten sonraki
ilk yerleşim merkezleri ve İslam'la tanışma yerleri olan ve bu haberin
verildiği tarihte İran topraklarında yaşayan ve daha sonra Anadolu'ya
geçecek olan Selçuklu ve Osmanlı Türklerinden) çıkan siyah sancak-
lıları gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa, onlara gidin (ve
katılın) çünkü onların içinde Allah'ın Halifesi Mehdi vardır."146

"Mehdi'nin has yardımcıları Arap olmayacak, başka milletten ola-
cak ve Allah yolunda hiç bir kınayanın ayıplamasından ve dedikodu-
sundan korkmayacaklardır,"147

Bediüzzamanın:

"Hem Türk unsurunda, ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde bir
inşikak çıkacak (Türk toplumu içersinde sağ-sol şeklinde asla barışma-
yacak ve bir araya gelmeye yanaşmayacak şekilde bir parçalanma ve
kardeş kavgası kızıştırılacak) Bir şık (diğer) bir şıkkın kuvvetini kırdı-
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ğı için, o vakit milletin kuvveti hiçe inecek"148 dediği ve Türkiye'deki
bu anarşi ve kargaşa döneminde sağ ve solun dışında milli ve yerli bir
düşünce ekibinin, zahiren zayıf olmasına rağmen, bu dış mihraklı kar-
deş kavgasını ve masonik sağ-sol yapılanmasını etkisiz bırakacağını
haber verdiği hareket ve şahsiyet acaba hangisidir?

Ve yine:

"Saat (Mehdiyet ve kıyamet alametleri) yaklaştı. Ve ay yarıldı (Ay'a
varılıp iz bırakıldı)"149 ayetinin bir işari mucizesi 1969 da gerçekleşti
ve Ay'a ilk insanlı uzay aracı gönderildi. Bu ayet aynı zamanda, çok
önemli değişim ve devrimlerin başlangıç vaktine de dikkat çektiğine gö-
re, acaba 1969 tarihinde ve kar yağan bir ülkede, hangi önemli şahsiyet,
hangi önemli bir harekete fiilen girişmiştir? Naim Bin Hammad, Mu-
hammed bin Cübeyr'den tahric etti: "Mehdi'nin kaşları ince, yüzü (yıl-
dız gibi ve bulunduğu her ortamda ve herkes tarafından fark edilecek bir
şekilde nurlu) parlak, ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır, Hicazdan
(veya Medine'den) gelip Şam'da mimbere (hizmet mevkiine) oturduğun-
da 40 yaşında bulunacaktır."150 Bediüzzaman Hz.leri bu gibi hadislerin
tedvini (yazılıp kitap halinde tespiti) sırasında İslam devletinin başken-
ti Şam olduğundan, ve devamlı böyle kalacağı sanıldığından, hep Medi-
ne-Şam üzerinde durulduğunu söylemektedir. Yoksa, örneğin son İslam
Medeniyeti Osmanlı'nın; müjdelenmiş Medine'si İstanbul'dan, siyasi ha-
reketine zemin hazırlayacak, çok önemli bir sivil örgüt kurumunda gö-
rev alması nedeniyle, yeni Cumhuriyetin başkenti Ankara'ya gelip yer-
leştiği tarihte, tam kırk (40) yaşında olan bir şahsiyetin kim olduğunu
merak etmek, bizi daha doğru ve doyurucu bir adrese götürebilir!..

Hikmet ve feraset ehli zatlar Mehdi'nin, Müslüman Türk Milleti-
nin şahs-ı manevisi olarak tecelli ve tezahür edeceğini aynen şu söz-
lerle dile getirmektedir:

"Ahir zaman alametleri hakkında bize yol gösteren en önemli delil-
lerden birisi, Hz. Mehdi'nin çıkışıdır. Mehdi, ahir zamanın en büyük
fitnelerinin gerçekleşeceği dönemde ortaya çıkacaktır." Hz. Mehdi'nin
geleceği zaman hadislerde açık olarak belirtilmiştir. Mehdi'nin ortaya
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çıkışından kısa bir süre önce belirecek birçok alamet, insanların bu
kutlu şahsı anlamasına yardımcı olacaktır. Mehdi'nin gelişinden önce-
ki ortamla ilgili Peygamberimiz (sav)'in şu haberi aktarılmaktadır:
"Ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından (zalim ve hain ikti-
darlardan) şiddetli belalar gelir, öyle ki yerleri Müslümanlara dar edi-
lir. O zaman Allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dol-
duran benim soyumdan birisini gönderecektir."151

Bu konuda hadislerin tamamında Türkiye merkezli bir medeniyet
mimarı olan Mehdi'nin ortaya çıkışından hemen önce, dünyada zu-
lüm ve kargaşanın hâkim olacağından bahsedilmektedir. Hadislerin
devamında yine ahir zamanda, İslam ümmetine karşı çok büyük bir
saldırı, çok büyük bir baskı olacağından da söz edilmektedir. Bunla-
rın tamamında, adalet ve saadet rehberi Mehdi'nin çıkış yeri, çıkış za-
manı ve kişisel alametleri ile ilgili de, çok açık ve belirleyici birçok ha-
dis bulunmakta ve Türkiye işaret edilmektedir. Bu lider, İslam'ı özüne
döndürdüğü gibi, Adil Nizamın ve Kur'an ahlakının yaşanmasına vesi-
le olacak, tüm İslam âlemini içine alan bir "İslam Birliğinin" kurulma-
sına da öncülük edecektir. Bu birlik, demokratik kriterleri ve hukukun
üstünlüğü prensibini gözeten, merkezi bir organize ve otorite anlamına
gelir. Tüm bu işaretlerden anlaşılacağı gibi, İslam Birliğini kuracak olan
Mehdilik görevi, günümüzde üstün ahlak sahibi Müslüman Türk Mil-
letinin Şahs-ı manevisinde tecelli etmektedir. Ve yine Bediüzzaman:
(İman ve İslam) Öylesine kökleşmiş ki, inşallah hiçbir kuvvet Anado-
lu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ki ahir zamanda Cenab-ı Hak'kın,
izniyle gelecek ve hayatın geniş (siyaset) dairesinde (hizmet görecek
olan) Hz. Mehdi ve şakirtleri, bu daireyi genişlendirir ve (atılan) to-
humlar sümbüllenir. Biz de kabrimizden (bu mutlu gelişmeleri) seyre-
dip Allah'a şükrederiz152 sözleriyle, beklenen Adil Medeniyet rehberi
Mehdinin Anadolu'dan zuhur edeceğini haber vermektedir. Tüm in-
sanlığın kurtuluş ve huzur rehberini ve İslam’ın zaferini temsil eden
Mehdiyet konusunda, Büyük İslam âlimi Muhyiddin Arabi Hz.lerinin
özellikle Konya'yı işaret etmesi de önemli bir müjdedir.
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ERBAKAN’IN “ERDOĞAN’I
HANGİ İŞTE KULLANACAĞI!”

Cemaat, kaset savaşlarıyla Hükümeti yıkacağını sanıyor, Hükümet
ise yolsuzluklarını “şantaj, montaj edebiyatıyla” savuşturmaya çalışı-
yordu. Halkımıza hiçbir ciddi ve gerçekçi proje sunamayan ve umut
aşılayamayan Muhalefet ise Cemaatin kasetlerinden medet umuyor-
du. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Cemaatin Erdoğan
aleyhine piyasaya süreceğini söylediği ses kayıtlarını kastederek: “24
Mart’tan sonra, Başbakan o makamda oturamaz!” tehditleri savuruyor-
du Oysa Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da aynı çirkin ka-
set komplolarıyla istifa ettirildiğini unutuyordu. İmani ve Kur’ani de-
ğerlere inanmasa bile, sosyal demokrat geçinen bir insanın en azın-
dan böylesi kumpaslara karşı çıkması gerekiyordu. Bu saldırılardan
bunalan ve suçluluk psikolojisiyle hırçınlaşan Sn. Başbakan ise, Suri-
ye’ye savaş açarak gündemi saptırmaya ve seçmenini avutmaya çalışı-
yordu. Güya sınırımıza yaklaşan bir Suriye uçağının düşürülmesiyle
kahramanlık naraları atan Erdoğan, 22 Ekim 2013 günü hava sahamı-
zı ihlal eden Rus uçaklarına, Merzifon 5. Ana Jet Üssünden kalkan F-
16’larımızın niye müdahale etmediğini hiç konuşmuyordu. Türkiye
ve İsrail ortaklaşa Suriye’ye sataşıyor, Taha Akyol ise “NATO ve Batı
ile birlikte vuralım” diye akıl veriyordu.

AKP iktidarı böylece PKK ve El Kaide için yol temizliği mi yapı-
yordu?

Suriye uçağının düşürülmesinin PKK ve El Kaide’ye yaradığını
kaydeden eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral



İsmail Hakkı Pekin, ‘Türkiye’nin bu şekilde kendi ayağına kurşun sık-
tığını’ söylüyordu. Hayret, Suriye savaş uçağının düşürülmesine en
çok PKK ve El Kaide seviniyordu. Çünkü Uçağın düşürülmesi ve
Esad yönetiminin zayıflatılması çabası PKK’nın özerklik ilanına
destek olarak değerlendiriliyordu. AKP, terör örgütlerine yol temiz-
liği yaparken, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in, “Türkiye
kendi ayağına kurşun sıkıyor” uyarısı çok önemli mesajlar içeriyor-
du. Sanki Suriye’ye operasyon konusunda İsrail ve Türkiye ortak
hareket ediyordu. İsrail, bir hafta önce Suriye topraklarını vurur-
ken, Türkiye de Suriye’nin savaş uçaklarını düşürüyordu. ABD des-
tekli teröristler Lübnan hattı kesilince Türkiye desteği ile Lazkiye’yi
hedef alan saldırı başlatılıyordu. PKK’nın Suriye kolu PYD ise faali-
yetlerini artırıyordu. PYD, Şam yönetimiyle birlikte hareket eden
Haseki bölgesindeki Kürt aşiretlerini kontrol altına almaya çalışı-
yordu. TSK’nın hükümet emriyle IŞİD’i temizleme operasyonu ya-
pan Suriye Ordusu’nun hava unsurlarını hedef alması, Suriye’deki
terör gruplarına ve PKK/PYD’nin “Kanton” denilen özerk bölgeleri-
ne rahat nefes almasını sağlıyordu.

Angajman değişince özerkliğin önü açılıyordu!

Suriye’nin Kesep kasabasına yönelik Türkiye üzerinden saldırı ey-
lemi, teröristlerin Şam başta olmak üzere büyük kentlerdeki saldırıla-
rı için kilit önemde olan Yebrud’un Suriye Ordusu’nca teröristlerden
temizlenmesinden sonra ve kuzeyde PYD’ye yönelik operasyon hazır-
lıklarının konuşulduğu sırada gerçekleşiyordu. Bunun hemen ardın-
dan Suriye uçağı “angajman kuralları” gereğince düşürülüyordu. AKP
hükümetinin “angajman kurallarını değiştirmesi” dönüm noktaların-
dan biri oluyordu. 22 Haziran 2012’de, hangi görevle bölgede bulun-
duğu tam olarak anlaşılamayan Türk uçağının Suriye tarafından “ha-
va sahası ihlali” gerekçesiyle vurulmasından sonra Türkiye angajman
kurallarını değiştiriyordu. Yeni angajman kuralları gereği, Suriye tara-
fından sınıra yaklaşan her unsur tehdit olarak değerlendirilip “askeri
hedef” muamelesi görmeye başlanıyordu. Ayrıca dikkat çeken önemli
bir gelişme, Akçakale olayının hemen öncesinde de bölgeye askeri yı-
ğınak yapılıyordu.
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SP Genel Başkanı Sn. Mustafa Kamalak ise AKP'yi İttihat ve Te-
rakkiye benzetiyor, ama nedense Cemaatin karanlık bağlantılarına
ve tahribatlarına hiç değinmiyordu!

Türkiye’nin bugün ikinci İttihat ve Terakki dönemini yaşadığını ifa-
de eden Kamalak, “Birinci İttihat ve Terakki döneminin, koskoca impa-
ratorluğu nasıl batırdığını hepimiz biliyoruz. Gidiş, ne yazık ki İttihat ve
Terakki’nin gidişinden farklı değil.” diyordu. SP lideri Mustafa Kamalak,
Balıkesir mitinginde partililere bir belge açıklıyordu. Bu belge, İçişleri
Bakanlığı’nın, bir soru önergesi üzerine TBMM Başkanlığı’na sunmuş
olduğu 20 Aralık 2013 tarihli bir rapora dayanıyordu. 2009 yılında ya-
pılan seçimlerden bu yana bin 752 belediye başkanı hakkında soruştur-
ma açılıyordu. Belgeye göre bunlardan 678’i AKP’li, 511’i CHP’li, 263’ü
MHP’li, 121’i de BDP’ye mensup belediye başkanı oluyordu. Mustafa
Kamalak’ın gündeminde Başbakan’ın her miting meydanında dile getir-
diği ‘paralel devlet’ iddiaları da yer alıyordu. Hükümetin gece gündüz
bir paralel yapıdan bahsettiğini hatırlatıp: “İşleri güçleri ‘paralel yapı’. O
zaman ben soruyorum; ey hükümet yetkilileri, ey bakanlar, ey Başba-
kan, siz yeni mi geldiniz iktidara? 12 yıldan beri işbaşında değil misi-
niz? Sizin gerçekten dediğiniz gibi Haşhaşi tipi, virüs tipi, yamyam tipi,
yarasa tipi cinayet örgütü gibi şebeke varsa 12 yıldan bu yana neden
bunların üstüne gitmediniz? Gerçekten iddianızda samimiyseniz böyle
bir terör örgütünü adliyeye sevk etmek, mahkemeleri harekete geçirmek
gerekmez miydi? ‘Siz işbaşına geldiğinizde böyle bir terör örgütü yoktu
da, sonradan mı oluştu?’ O zaman da sorumlu sensin. 17 Aralık tarihin-
de bir pislik deşifre edildi. O pisliğin üzerini örtmek için siz böyle bir ha-
yali düşman uydurdunuz. Ne biçim samimiyetsizlik bu. Bütün bunları 17
Aralık operasyonundan sonra mı keşfettin? Vahiy mi geldi sana? Böyle
devlet yönetimi olmaz. ‘Yanılmışız, safmışız’ diyorlar. Ülke yönetimi ba-
siret ister.” diyerek AKP’yi tenkit ediyordu.

AKP’yi dış mihraklar kurdurdu!

Mustafa Kamalak, Türkiye’nin bugün ikinci İttihat ve Terakki dö-
nemini yaşadığına dikkat çekiyordu. “Birinci İttihat ve Terakki döne-
minin ülkeyi nerelere sürüklediğini, koskoca imparatorluğu nasıl batır-
dığını hepimiz biliyoruz. Birinci İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde ge-
lenleri, Abdülhamit Han’ın öğrencileri ve subaylarıydı. Abdülhamit
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Han’ın siyasetinin 33. yılında öğrencileri tarafından yolu kesildi. Amaç,
İsrail’in kurulmasıydı. Bunun için Osmanlı Devleti’nin yıkılması gereki-
yordu. Yıkılabilmesi için savaşa sokulması icap ediyordu. Bütün bunlar
adım adım gerçekleşti ve İsrail devleti kuruldu. AKP’yi kurduranlar da
dış mihraklardır. 24 Eylül 1998 tarihli Güneri Cıvaoğlu’nun bir makale-
si yayımlandı. Orada: ‘Millî Görüş camiası içinden bir isim, allanıp pul-
lanıp iyice cilalanarak, ‘İşte Millî Görüş’ün müstakbel genel başkanı’ di-
ye lanse edilecek’ deniyordu. Kimdi bu isim? Recep Tayyip Erdoğan. Mil-
letvekili bile olmadan Beyaz Saray’da ağırlanıyordu. Batı ülkelerinde
krallar gibi karşılandı. İttihat ve Terakki’nin önde gelen üç tane paşası
vardı. Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa. Abdülhamit Han’ın öğren-
cileri sayılırdı. AKP kuruluşunda da Erbakan’ın üç öğrencisi vardı. Teva-
fuk, burada da Erbakan Hoca’nın siyasetinin 33. yılı. Buradaki üç beyi
de siz zaten bilirsiniz! İttihatçıların amacı İsrail devletinin kurulmasıy-
dı, kuruldu. AKP’nin iktidara taşınması ise Büyük İsrail devletinin ku-
rulmasını sağlamaktır. Ancak Arz–ı Mevud denilen arazi tam anlamıy-
la elde edilemedi daha. Onların inancına göre Büyük İsrail vatanı,
Nil’den Fırat’a kadar olan alanı kapsamaktadır. Bu alanın önemli bir
kısmı, Türkiye’nin sınırları içinde bulunmaktadır. Gidiş, ne yazık ki İtti-
hat ve Terakki’nin gidişinden farklı değildir. Ülke sürekli geriliyor; bu
gerilmenin sonunda kopma olur. Biz Türkiye’nin düşmanlığa değil, dost-
luğa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çatışmaya, kavgaya değil, kardeş-
liğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.”

Cemaatçilerle Tayyipçiler kıyasıya birbirine giriyordu!

Tayyip Erdoğan, "Başbakan ya da Cumhurbaşkanı yasa dışı dinlenir
mi" diye soruyor; hatta bu fiili, casusluk faaliyeti içinde göstermeye ça-
lışıyordu. Ama Eski Özel Harpçi, güvenlik uzmanı emekli Binbaşı Me-
te Yarar “Amerika'daki NSA'nın (National Security Agency) başkanları,
bakanları, devlette görev alan herkesi rutin olarak dinlediğini” söylü-
yordu. Siyaset bilimci Prof. Hasan Köni de "Seçimle gelen başkanlar da
ülkelerine ihanet edebilir. Bu yüzden başkan da dahil bütün kamu yetki-
lilerinin konuşmaları gözetime tabidir; stoklanır ve yasaların ihlali ha-
linde savcıya intikal ettirilir" diyordu. Dolayısıyla 17 Aralık'ta Tayyip
Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen konuşmalara "yasa dışı"
diyerek konuyu örtmeye çalışması, Recep Bey’in yargıdan kaçması ola-
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rak değerlendiriliyordu. Hele de başka olaylarla bu konuşmalar teyit
ediliyorsa. (Sümeyye Erdoğan'ın acele Ankara'dan İstanbul'a çağrılma-
sı; aileye yakın bir avukatın Şehrizar Konakları'ndan 6 daire alması;
GSM operatörlerinin HTS kayıtlarında telefonlar arasındaki görüşmele-
rin zamanlaması gibi.) "Bu montajdır, dublajdır" iddiasının mutlaka bir
mahkemede kanıtlanması gerekiyordu. Amerika'da olsa, NSA böylesi
bilgileri çoktan yargıya intikal ettirmiş olurdu.

Emekli Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Başbakan'a cevap ver-
mek üzere yeniden BUGÜN Televizyonu'na çıkıyor ve Erdoğan'la
2008'in Şubat ayından başlamak üzere, 2010'un 8'inci ayına kadar en
az 30-40 görüşme yaptığını söylüyordu. Başbakan ise "Ancak 2-3 de-
fa birlikte olduk" diyordu. Yılmazer ile Erdoğan'ın görüştükleri süre
zarfında, Ergenekon ve KCK operasyonları gerçekleşiyordu. Hem Er-
genekon soruşturma ve tutuklamalarında hem de KCK operasyonla-
rına Başbakan'ın desteği olduğu biliniyordu. Bu durum, Yılmazer'in
"Erdoğan'dan perspektif alıyorduk" iddiasını da doğruluyordu. Üste-
lik Başbakan, kendisini Ergenekon'un savcısı ilan ediyordu ve
KCK'dan dolayı Büşra Ersanlı'nın çok tartışılan tutuklanması üzerine
(30 Ekim 2011) "Siyaset Akademisi'nde ders vermiyor mu bu kişi?"
sözleriyle, onun örgüt üyesi olduğunu savunuyordu!”153

Öte tarafta bir dönem FBI’da danışmanlık yapan, ABD'nin radikal
İslam ve terör uzmanı Prof. Paul L. Williams Fetullah Gülen ve cema-
atiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyordu. 1999’dan bu yana
ABD’de yaşayan Fetullah Gülen’in CIA’ya hizmet ettiğini söyleyen
Williams,  cemaatin "50 milyar dolarlık malvarlığı" olduğunu ve “Gü-
len'in çiftliğinde atış talimlerinin yapıldığını” ileri sürüyordu. Yıllardır
Fetullah Gülen ve cemaati üzerine çalışan William, Gülen'in Pensil-
vanya'daki malikânesine giren sayılı isimlerden biri sayılıyordu. Gü-
len hakkında yeni bir kitap hazırlayan William cemaatle ilgili Akşam
gazetesine bir röportaj veriyor ve şunları söylüyordu: 

Gülen’in Erdoğan'a düşman olması şaşırtıcı olmuyordu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mavi Marmara olayının ardın-
dan takındığı tavır ve Suriye’deki tutumu nedeniyle Gülen’i kendisine
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düşman edinmesi şaşırtıcı bulunmuyordu. 34 yıl önce Orgeneral Kenan
Evren, dönemin Amerikan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Zbigniew
Brzezinski’nin “Orta Asya’daki Türk devletleri için yeni bir düzen ge-
tirilmesi” gerektiği fikrine uygun hareket ediyordu. Ancak bu fikri asıl
hayata geçiren Gülen oluyor ve bölgedeki doğalgaz ve petrol yatakla-
rının kontrolünü ABD’ye verebilmek için okullarıyla bölgeye sızmaya
başlıyordu. Bu yüzdendir ki eski CIA yöneticileri kendisine Yeşil Kart
(Green Kart) başvurusunda referans mektubu veriyordu. Gülen konuş-
malarında “Osmanlı'nın yeniden dirilişi ya da yeni İslami dünya düze-
ninden” bahsediyor ve ilginçtir ki CIA de bu fikri paylaşıyor ve destek-
liyordu. Yoksa neden Gülen’in Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Kazakistan'daki okullarında CIA elemanları bulunsun-
du? Bu nedenle Rusya ve Ukrayna, Gülen’in okullarını kapatıyordu.
Gülen’in etkisi Çin’in Uygur bölgesindeki eylemlerde de görülüyordu.
Bu şekilde CIA tarafından zaten bağımsız bir ülke kabul edilen Tür-
kistan, Çin'den bağımsız olması sağlanmaya çalışılıyor ki Uygur Türk-
lerinin lideri de ABD-Chicago’da yaşıyordu.”

Bir zaman Fetullah Gülen’in halifesi olduğu söylenen ve neden-
se yeni dili çözülen Latif Erdoğan ise “Gülen’in, CIA'e rapor verdiği-
ni” söylüyordu!

Bir dönem Gülen hareketinin en etkin isimlerinden eski Gazeteci-
ler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan çarpıcı açıklamalar yapıyor:
“Gülen Yahudi bir CIA görevlisine belli periyotlar dâhilinde rapor su-
nuyor. Olan her hadiseyle ilgili hesap verdiğini çok defalar kendisinden
dinledim. 8 yıl önce kendisini getirmek için ABD'ye gittim, ama gözal-
tına alındım” diyordu. 1990'lı yıllarda cemaatin en etkili isimlerinden
olan Latif Erdoğan, A Haber'de yayınlanan Deşifre programında Fetul-
lah Gülen'le ilgili şok edici açıklamalarda bulunuyordu. Yıllar önce
Gülen'in bir sohbet sırasında, orada bulunanların huzurunda 'Ben Al-
lah'la görüştüm' dediğini aktaran Erdoğan: “Gülen bana Allah ile ko-
nuştuğunu ve kendisine: “Bu kâinatı Hz. Muhammed'im için yarattım
ama senin için de devam ettiriyorum” buyurduğunu aktarıyordu. Me-
sela, 'Ben öfkelendiğim zaman, dışarıda fırtına ve kasırga olur' iddi-
asında bulunuyordu. Latif Erdoğan, onun yanında geçirdiği yılları 'ka-
yıp yıllar' olarak nitelendiriyor. Gülen'in Savaş Ay'a yıllar önce verdiği
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bir röportajda 'Cebrail parti kursa oy vermem' demesini de yeni kını-
yordu. Gülen'e ABD'de oturum vizesi anlamına gelen 'yeşil kart'ın ve-
rilmesi için üç CIA ajanının mahkemede kefil olduğunun hatırlatılma-
sı üzerine Latif Erdoğan, “içinde Yahudilerin de bulunduğu bir grubun
Gülen'e kefilliğinin tamamıyla 'imaj çalışması'” olduğunu belirtiyordu.
Aynı durumun bazı uluslararası yayınlar tarafından “Gülen'in yaşayan
en önemli entelektüeller arasında gösterilmesi” olayında da geçerli ol-
duğunu vurguluyordu. 1999 yılından beri ABD'de ikamet eden Gü-
len'in Yahudi bir CIA görevlisine belli periyotlar dahilinde rapor sun-
duğunu söyleyen Erdoğan, “Olan her hadiseyle ilgili hesap verdiğini
çok defalar kendisinden dinledim. ABD'de durduğu sürece anti ABD ve
anti İsrail söyleminde bulunması mümkün değil. Gülen çok yönlü bir
esaret altındadır. Aidiyetini kaybetmiş durumdadır. Ülkesinden uzak-
laştıkça insan neler kaybettiğinin farkında olmuyor. Önceden İslam âle-
mi için gözyaşı döken bir insan artık bunu umursamaz hale geliyorsa,
bu şüphesiz bir kayıştır” şeklinde konuşuyor ve Gülen’in hareket men-
suplarınca 'mehdi' olarak görülmesini ve kendisine 'kâinat imamı' de-
dirtmesini de Erdoğan, komik bulduğunu dile getiriyordu. Fetullah
Gülen'in Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur'u devre dışı bırakma gayreti
içinde olduğunu belirten Erdoğan, 8 yıl önce Gülen'i Türkiye'ye getir-
mek niyetiyle ABD'ye gittiğini ancak daha uçaktayken ABD vizesinin
iptal edildiğini, bu yüzden havaalanında gözaltına alındığını ve Gü-
len'le görüşemeden Türkiye'ye geri gönderildiğini anlatıyordu. Yakla-
şık 15 yıl önce de telefonlarının Gülen tarafından dinletildiğini öğren-
diğini kaydeden Erdoğan, 'Hocaefendi bana, daha Türkiye'deyken,
'Genelkurmay'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı'na imzaya gitmeden
benim önüme gelir' dediğini açıklıyordu.154

AB ve Cemaatin şeffaflıkla imtihanı

Hizmet Hareketi, Türkiye’nin şeffaflaşma hastalığını ebediyyen çö-
zecek; yeni anayasa ve AB sürecini en kuvvetli destekleyen sivil toplum
kesimidir. Ancak şeffaflaşma çağrılarının sonuç üretmesi için öncelikli
adresin hükümet ve devlet aygıtı olduğu her türlü izahtan vârestedir.
Devletin şeffaflaşmadığı bir ortamda Hizmet’e şeffaflık çağrılarının iyi
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niyeti her zaman sorgulanacaktır. Türkiye demokrasisini tahkim etme-
den, demokratik açıklarını tamir etmeden ülkede sanki Norveç demok-
rasisi varmış gibi sabah akşam Hizmet’e şeffaflık çağrıları yapılması
Brüksel’de kabul görmeyecektir. Daha yedi yıl önce darbe tehlikesi ge-
çirmiş, darbe teşebbüslerinden mahkûm olanların yolsuzlukların üze-
rinin örtülmesi için salıverilmiş, Başbakan’ının seçim vaadi olarak ül-
kesinin kuvvetini cümle âleme göstermek için Twitter’ı kapattığı bir va-
satta bile Hizmet şeffaflık çağrılarını ciddiye aldığını göstermiştir. Er-
doğan’ın muktedir danışmanının Alo Fatih hattında ifade ettiği gibi ik-
tidar, Meclis TV’yi bile kapattırmaya çalışırken, yolsuzluk iddialarına
muhatap dört bakanın fezlekelerini ‘milli irade’ hırsızlığı yaparak
Meclis’te okutturmadığı bir vetirede Hizmet Hareketi, Türkiye’nin şef-
faflaşma hastalığını ebediyyen çözecek yeni anayasa ve AB sürecini en
kuvvetli destekleyen sivil toplum kesimidir. Ancak şeffaflaşma çağrıla-
rının sonuç üretmesi için öncelikli adresin hükümet ve devlet aygıtı ol-
duğu her türlü izahtan vârestedir. Devletin şeffaflaşmadığı bir ortam-
da Hizmet’e şeffaflık çağrılarının iyi niyeti her zaman sorgulanacak-
tır.”155 diyen Selçuk Gültaşlı, Erdoğan Hükümetini itham ederken,
Cemaatin açıklarını da itiraf ediyordu.

Rahmetli Erbakan Hoca, Belkıs Kılıçkaya ile yaptığı 20 Aralık
2010 tarihli röportajında:

“Türkiye’nin milli geliri arttı deniyor. Ne artması… Milli gelirin
içerisine borcu da koyuyor. Borca milli gelir denir mi hiç. Bunlar çocuk
aldatmacası. Herkes kredi kartı ödeyeceğim diye kıvrım kıvrım kıvra-
nıyor. Millet geçim sıkıntısı çekiyor. Geçen gün bana en yüksek seviye-
de bir devlet memuru geldi; “Hocam Avrupa’da falanca yerde şöyle bir
makam boşalmış, lütfen beni oraya tayin ettirin, çünkü burada aldığım
maaşla geçinemiyorum” diye dert yanıyor. Maalesef bütün basın Siyo-
nizm tarafından satın alındığı için bu gerçekler orta yere konulamıyor.
Bak ne anlatıyorum, halkı fakirleştirdi bunlar… İşsizlik % 20… Efen-
dim her zaman vardı, vardı ama böylesi yoktu… Bundan başka bakı-
nız 80 senede gelen bütün hükümetler 80 milyar dolar borç yapmış-
ken, bu sekiz senede 580 milyar dolara çıkarmış bulunuyor… Son ola-
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rak, Tayyip talebemdir; kendisini severim, ama Türkiye’yi daha çok
sevdiğim için O’nu değiştireceğim, kendisini faydalı işlerde kullanaca-
ğım” diyordu. Belki de bu sözleriyle; şahsi iktidar ve ihtirasları uğ-
runa, Hak davaya ve ülke çıkarlarına aykırı olarak dış güçlerle işbir-
liğine girişen Tayyip Erdoğan’ın ve Fetullah Hoca’nın, sonunda bir-
birlerine düşeceklerine ve biri diğerinin çok kirli ve tehlikeli ilişki-
lerini deşifre edip, istemeden de olsa bu milletin gerçekleri görme-
sine yardım edeceklerine işaret ediyordu.

Erbakan Hocam: “Bir insanın soruları, onun aklını ve ayarını yan-
sıtır” diyordu.. Evet, Yetkin Yıldız “Sahi sen kimsin?” sorusuyla onur-
lu ve şuurlu uyanışlara vesile oluyor ve milli derin organizasyona dik-
kat çekiyordu!

Sahi sen kimsin?

Bu cesareti nereden buluyorsun? Bu ülkenin en hatırlı müteah-
hitlerini nasıl gözaltına alıyorsun? Duble yolların, Marmarayların,
Tokilerin, barajların, havaalanlarının, yani koca koca yatırımların
haramsız yapılmadığını ve milli amaçlar taşımadığını ispatlamaya
mı çalışıyorsun? Başbakan’ın ve bakanların gizli dosyalarını nere-
den biliyorsun? Kimsenin bilmediği villaları, dolarları, euroları, ka-
saları nisaları nereden çıkarıyorsun?

Sen kimsin, kimsin sen?

“Arkasında kim bulunursa bulunsun, ucu kime dokunursa dokun-
sun, sonunda kime Fatiha okunursa okunsun; Şeriatın kestiği parmak
acımaz, herkes hesap vermeye hazır olsun!” diyerek, nasıl böyle mert
ve metin davranabiliyorsun?

Gerçekten kimsin sen?

Ülkede 50 yıldır nam salan terör eşkıyalarını ve mafya bozuntu-
larını takmayan; tehditlerinden ve şantajlarından korkmayan, baskı-
lardan, karalamalardan yılmayan… Sabataist cuntayı ve Mason Lo-
calarını hesaba katmayan… Banka baronlarınca ve medya patronla-
rınca satın alınamayan… Özel görevli aşüftelerce, fahişelerce, acem
dilberlerince baştan çıkarılamayan adam!.. Ey fikri sabitlerin, ide-
olojilerin, askerlerin, sivillerin kontrol edemediği kahraman, ger-
çekten sen kimsin, kimsin sen?
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Dış güçler ve işbirlikçiler milletimizi kamplara ayırıp birbirine
düşürürken terör ve mafya örgütleriyle ülkeyi kan gölüne döndü-
rürken, Mehter Marşı eşliğinde ve halkın desteğiyle iktidar olanla-
rı; Masa, kasa ve nisa ile kirleterek "dansöze" çevirip iktidarsız kı-
larken, Sen Cemaatle Hükümeti karşı karşıya getirip, bu en yetkili
kimselerle bu en etkili kesimlerin çıbanlarını deşmeyi ve bunların
gizli ve kirli ilişkilerini deşifre etmeyi nasıl beceriyorsun?

Din iman satarak, ulemalık ve evliyalık taslayarak bir yandan
Amerika’ya uşaklık, Avrupa’ya âşıklık yaparken, bir yandan da Karun
gibi servetlerini artıran ve şehvetlerini azdıran marazlı münafıkların
saltanatlarına dinamit koymaktan hiç korkmuyor musun? Dini ve
devleti yıkmak için kiralanan ve kullanılan kişi ve ekiplere, birbirle-
rinin hıyanet ve melanetlerini ortaya döktürmeyi nasıl başarıyorsun?
Sağcı, ulusalcı ve İslamcı diye, aslında aynı düzen ve dengelere figü-
ranlık yapan aydın ve akil kılıflı beyinsiz takımının foyalarını, böyle-
sine ustalıkla nasıl açığa çıkarıyorsun? Ya hu! Sen Kimsin?

Washington Yönetimi’nin kıdemli Avrasya Danışmanı Yahudi
Stephen Larrabee “ABD Erdoğan’dan vazgeçmiş değil” diyordu!

Bu Siyonist stratejist Washington ile Tayyip Erdoğan’ın arasındaki
ilişkinin kesinlikle sona ermediğini söylüyordu… ABD’nin hoşuna
gitmeyen şeyler yaşandığını ve Erdoğan’ın siyasetlerinin bazı açılar-
dan hoş karşılanmadığını belirtiyor, ama ilişkilerin süreceğini vurgu-
luyordu. ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından RAND Corpo-
ration’ın Avrupa Güvenliği Masası Şefi Stephen Larrabee, Fetullah
Gülen ile Başbakan Erdoğan arasındaki çatışmaları değerlendiriyordu.
Diğer birçok Amerikalı uzmana göre daha temkinli konuşan Larrabee,
Washington’un Erdoğan’ı bir kenara attığı yönündeki iddialara hara-
retli bir şekilde karşı çıkıyordu. Larrebee, Soğuk Savaş’ın en şiddetli
dönemlerinde, 1978-1981 yılları arasında, dönemin ABD Başkanı
Jimmy Carter’ın Beyaz Saray Milli Güvenlik Kurulu üyesi(MGK/NSC)
Sovyetler ve Doğu Avrupa uzmanıydı ve Carter’ın Sovyetler konusun-
da sağ kolu olarak biliniyordu ve bugün de Washington’un en kıdem-
li Avrasya, Rusya, Doğu Avrupa ve Türkiye uzmanıydı ve Larrabee’nin
Türkiye ve Başbakan Erdoğan ile ilgili değerlendirmeleri Washington
Yönetimi’nin siyasetlerini yansıtıyordu.
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- Gülen ile Erdoğan arasındaki kavgayı genel olarak nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Gülen’in Financial Times’da çıkan yazısını (11 Mart) görmüşsün-
dür. Tam bir serbest kürsü makalesi yazmış. Kendi görüşlerini açıklı-
yor ve farkını ortaya koymaya çalışıyor. Erdoğan’ın adını anmıyor, an-
cak Erdoğan’ın yanlış yaptığını düşündüğü noktaları ve olguları orta-
ya koymaya çalışıyor... Ve biliyorsun, Erdoğan ilk iktidara geldiğinde
hemen hemen her konuda anlaşıyorlardı. Ancak Erdoğan giderek oto-
riterleşince aralarında besbelli derin bir çatlak oluştu ve bugün bu çat-
lak düzeltilemez bir şekilde açıldı. Bence Gülen, birçok anlamda Ba-
tı’ya destek veren bir konumda bulunuyor ve Batı’nın eleştirilerine ter-
cümanlık yapıyor!

- Washington ile Erdoğan’ın arasındaki ilişkinin bir sona geldiği-
ni söyleyebilir miyiz?

Hayır, hayır... Kesinlikle doğru değil... ABD’nin hoşuna gitmeyen
vs. şeyler var tabii. Ama ABD ile Türkiye arasında hala güçlü bir bağ
ve birliktelik var. Ve her ne kadar Erdoğan’ın siyasetlerini bazı açılar-
dan sevmese de, bu ilişkinin değişmesi pek olası durmuyor...

- CHP lideri Kılıçdaroğlu en son Washington’a gitti, sonrasında
ABD Büyükelçisi kendisiyle kapalı kapılar ardında görüştü... Size
göre Kılıçdaroğlu ABD için Erdoğan’a alternatif olabilir mi?

ABD Türk içişlerine karışmaz, Washington hangi hükümet iktida-
ra gelirse onunla temasa geçer. Şu an Erdoğan iktidarsa ve dolayısıyla
temel muhatap da o... Buna rağmen Washington, CHP dahil diğer par-
tilerle de bağlarını iyi tutmaya çalışıyor. Ama bir alternatif arayışı
içinde değil. Yani iç siyasete karışmaz; Gülen olsun, ya da CHP olsun
veya bir başka parti... Bu tabii ki Erdoğan’ın her yaptığına katıldığı an-
lamına da gelmiyor. Ama ne olursa olsun, Washington seçilmiş her
partiyle muhatap olmaya hazır bulunuyor.

- Erdoğan’ın Rusya ziyaretini ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne gir-
me talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pek bir anlam da ifade etmiyor; çünkü Şanghai İşbirliği Örgütü’nü
herhangi bir şekilde AB’ye benzetmek son derece zor. Ve AB’ye katıl-
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manın faydaları, ŞİÖ’nün sunacağı imkânlarla kıyaslanamayacak ka-
dar fazla...

- Erdoğan’ın İran ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık Ba-
tı’dan ziyade daha Avrasyacı bir siyaset mi izliyor?

Hayır, ama artık ABD de İran politikasında değişiklik yaptı. İran tek-
rar müzakerelere başladı. Bu Türkiye için de, İran’la ilişkilerini iyileş-
tirmek için ve geçmişteki gerginlikleri düzeltmek için açık bir kapı oldu.
Ve bu kesinlikle belli başlı yeni bir yöneliş olduğu anlamına gelmiyor,
Türkiye’nin bir başka oluşma dahil olması endişesini doğurmuyor! Yani
Türk siyasetinde temel bir değişim ve bir kaymaya yol açmıyor...

- Türkiye’de bazı çevreler Erdoğan’a karşı yapılan yolsuzluk ope-
rasyonunun İran ve Rusya ile kurduğu ilişkilerden dolayı yapıldığı-
nı öne sürüyor... İran’ın Türkiye’deki paraları da göz önüne alındı-
ğında, bu senaryoyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu operasyonun ve ortaya saçılan ses kayıtlarının vs. arkasındaki
temel motivasyonun ne olduğunu bilmiyorum. Ama Erdoğan’ın politi-
kaları konusunda belli bir memnuniyetsizliğin olduğunu ortaya koydu-
ğu açıktır. Ve yolsuzluğun da bu kadar derin olduğu da göz önüne alı-
nınca... İran ve Rusya ile olan ilişkilere cevaben yapılmış bir operas-
yon olduğunu düşünmüyorum. Bundan ziyade, yolsuzluğun kendisine
yönelik bir memnuniyetsizliği ve meselenin çok derin ve hassas oldu-
ğunu gösteriyor.156

Bu ABD’li Yahudi Stratejist:  “AKP iktidarından son kullanma ta-
rihine kadar tepe tepe yararlanmak için, henüz Erdoğan’dan vazgeç-
mediklerini” söyleyip oyalarken, Erbakan’ı yıkıp Erdoğan’ı iktidara
taşıyan diğer Yahudi Stratejistler Abramowitz ve Edelman’ın hazır-
ladığı raporda “AKP’nin zayıfladığına” dikkat çekiliyor ve  “Yerel se-
çimlerin ardından Türkiye erken seçime gidecek” mesajı veriliyordu!

Raporda, Tayyip Erdoğan için ‘seçilmiş sultan’ denilirken gücünü
toplamak için attığı her adımda meşruluğunu daha fazla kaybettiği ana-
lizi yapılıyordu. Meşruluğun ise Haziran Ayaklanması’nda ortadan
kalktığı belirtiliyordu! ABD, Türkiye’deki artan siyasi krizi mercek altı-
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na alırken, eski Türkiye büyükelçilerinden Morton Abramowitz ve Eric
Edelman’ın başkanlığında hazırlanan raporda Erdoğan yönetimindeki
Türkiye’nin ABD’nin istikrarlı bir müttefiki olamayacağı ve ilişkiler için
risk oluşturacağı belirtiliyordu. Washington’daki son Türkiye senaryo-
larına göre, CHP’nin Ankara’yı alma şansı yüksek görülüyordu. Yerel
seçimlerin ardından Türkiye erken seçime hazırlanacağı ve Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın artık Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayacağı vurgu-
lanıyordu. Gezi Parkı protestoları ve yolsuzluk skandalları üzerinden
Başbakan Tayyip Erdoğan için raporda, “seçilmiş bir sultan” ve İspan-
yolcada lider anlamına gelen “İslami caudillo” diyerek Latin Amerika ve
İspanya’daki diktatörlere atıfta bulunuluyordu.

Köşk adaylığı için Başbuğ ve Akşener öne çıkarılıyordu!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için temel sorun, CHP ve MHP’nin or-
tak bir adayda uzlaşması gerektiği, aksi takdirde, Gül’ün Çankaya’da
2019’a kadar oturmaya devam edeceği vurgulanıyordu. Cumhurbaşkan-
lığı koltuğu adaylarından biri Meral Akşener. muhafazakâr ve milliyetçi
çevrelerden oy alabileceği belirtiliyordu. Serbest bırakılan eski Genel-
kurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un da siyasi bir figür ola-
bileceği yorumları yapılıyordu. Acaba bütün bunlar: “Yahu bunlardansa
en iyisi Erdoğan olsun” dedirtmek için mi, gündeme getiriliyordu?

Siyonist Henri Barkey: “Erdoğan’ın meşruiyetini yitirdiğini” açık-
lıyordu

Eski CIA Türkiye uzmanı ve Lehigh Üniversitesi Öğretim Üyesi
Henri Barkey, ABD Başkanı Barack Obama’nın, Başbakan Tayyip Erdo-
ğan ile yaptığı telefon görüşmesindeki mesajların doğru aktarılmadığı
gerekçesiyle rahatsız olduğunu söylüyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan
Barkey, Erdoğan’ın seçimleri kazansa bile meşruiyetini yitirdiğini belir-
tiyordu. Erdoğan’ı artık ciddiye almanın zor olduğunu söyleyen Barkey,
Erdoğan’ın kendisine karşı kurulan “komplolardan” bahsetmesinin
hem Amerikalıları hem de Avrupalıları tedirgin ettiğini savunuyordu.
Yoksa böylece Erdoğan’ı kahramanlaştırmak ve köşke kolay taşımak mı
amaçlanıyordu?

Strateji uzmanı Mehmet Bori’nin şu tespit ve tahlilleri, içinde bu-
lunduğumuz süreci ve gerçeği doğru okumak adına oldukça önemli
sayılıyordu:
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Dünyanın tek süper gücü ABD, 17,5 trilyon dolar borç ile çok derin
bir ekonomik kriz içerisinde boğuluyordu. Günümüzde Çin ise dünya-
nın en büyük üreticisi olarak 19’uncu yüzyıldaki Almanya’nın rolünü
üstlenmiş görünüyordu. Ülkemizdeki siyasi kutuplaşma kargaşasından,
perde arkasında dönen küresel oyunları göremez olmuştuk. Oysa Birin-
ci Dünya Savaşı’nın senaryosu aynen tekrarlanıyordu!

IMF Başkanı Christine Lagarde, BBC’de yayınlanan bir konuşma-
sında; “2014 yılının ilk iki ayında politik ve ekonomik belirsizliğin gi-
derek arttığını ve Dünya’nın 1945’ten ziyade 1914’e doğru yönelmeye
başladığını” söylüyordu. Lagard, 1914 benzetmesiyle, dünyanın 1.
Paylaşım Savaşı öncesindeki benzer bir durumla karşı karşıya olduğu-
nu kastediyordu. Bulunduğumuz durumu anlamak için Büyük Savaşı
hazırlayan nedenlere kısaca göz atmamız gerekiyordu:

1815 Waterloo zaferinden sonra İngiltere, dünya denizlerinin kar-
şı konulamaz tek hâkimi haline geliyordu. İngiliz gemileri, demir, kö-
mür ve tekstil gibi stratejik ürünlerin ticaretini dünyanın her yerinde
özgürce yapabiliyordu. Aynı zamanda Sanayi Devrimi’yle yakaladığı
üretim, İngiltere’yi dünyanın güneş batmayan imparatorluğu konu-
muna sokuyordu. Bu dönemde İngiliz İmparatorluğu’nun uyguladığı
serbest ticaret dogması zamanla tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ser-
best ticaret adına tahıl ithalatına yüksek vergi uygulamasıyla kendi
çiftçisini koruma altına alan yasanın (Corn Laws) kaldırılmasından
(1846) sadece 25 yıl sonra İmparatorluk uzun süreli bir ekonomik
krize giriyordu. Amerika kıtasında ithal edilen ucuz tahıl çiftçiyi biti-
riyor, iç üretimi kısıtlıyordu. Tarımdaki çöküş zamanla bütün sektör-
lere yansıyor, serbest ticaret sayesinde zenginleşen tüccar ve banker-
lere karşılık halk giderek sefalete sürükleniyor, devlet bütçesi koca
imparatorluğu finanse edemez hale geliyordu. İngiltere, 1890’larda
her açıdan dünyadaki mutlak hâkimiyetinin sonuna yaklaşıyordu.

İngiltere ve Almanya çatışması yaşanıyordu

Aynı dönemde Almanya gümrük duvarlarıyla, kendi iç piyasasını
koruyor ve bu sayede son 200 yılın en yüksek büyümesini yakalıyor-
du. Yükselen Alman ekonomisi dünya ticaretinde söz sahibi olmaya
başlıyordu. Bu gelişmelere paralel olarak Almanya, İngilizlerin deniz
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üstünlüğünü by-pass ederek asıl hedefi, Musul petrollerine ve oradan
Basra Körfezi’ne, yani bugünkü Körfez ülkeleri ve İran petrollerine
ulaşmayı amaçlayan Berlin-Bağdat Demiryolu Projesi’ni başlattığında
İngiltere ve Almanya’nın çatışması kaçınılmaz olmuştu.

İngiltere’nin stratejisi: 1) Dönemin sanayi devi ve en büyük üre-
ticisi Almanya’yı kuşatmak, 2) Enerji ve hammadde kaynaklarını
kontrol altında tutmak üzerine kurulmuştu.

1908 yılından itibaren Balkanlar’da başlayan karışıklığın asıl sebebi
buydu. Takip eden yıllarda, Berlin-Bağdat demiryolunu kesmek için 1.
ve 2. Balkan Savaşları İngiltere tarafından tetikleniyordu. Bu çatışma-
lar kaçınılmaz olan Büyük Savaşın hazırlık hamleleri oluyor. Ve 1. Pay-
laşım Savaşı, Berlin-Bağdat hattını birbirine bağlayacak olan eksik nok-
ta Sırbistan’da başlıyordu. Savaş başlamadan önce İngiliz İmparatorlu-
ğu ekonomik ve finansal kriz içinde kıvranıyor ve Dünya hâkimiyeti-
ni korumak için savaştan başka çaresi kalmamış görünüyordu.

İngiltere’nin rolünü bugün ABD oynuyordu!

1. Paylaşım Savaşı öncesinde İngiltere’nin yaşadığı durumun bire
bir aynısını bugün ABD yaşıyordu. Dünyanın tek süper gücü ABD,
17,5 trilyon dolar borç ile çok derin bir ekonomik kriz içerisinde bo-
ğuluyordu. Küreselleşme ile birlikte uyguladığı neoliberal politikalar,
Amerikan sermayesinin Doğu’ya kaymasına, bunun yanında ülkenin
ucuz mallarla dolmasına neden oluyordu. Yatırımların ucuz işgücüne
yönelmesi sonucu başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde
imalat sanayii patlaması yaşanıyordu. Bu süreçte küresel sermaye zen-
ginleşirken Amerikan halkı işsiz kalıyor ve devletin finansal yapısı çö-
küyordu. Günümüzde Çin dünyanın en büyük üreticisi olarak 19.
yüzyıldaki Almanya’nın rolünü üslenmiş görünüyordu. Washington,
küresel hâkimiyetini sürdürebilmek için İngiltere’nin 1. Paylaşım Sa-
vaşı öncesinde uyguladığı stratejinin bir benzerini uyguluyordu. Stra-
tejinin üç ana unsuru gözleniyordu:

1- Çin’i kuşatmak,

2- Enerji ve hammadde kaynaklarını kontrol altına almak,

3- Dışarı kaçan sermayeyi tekrar ülkeye döndürmeyi başarmak.
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Bu son madde, yüz yıl önceki stratejiden tek farklı ve en önemli
noktayı oluşturuyordu. Bu stratejide yine savaş kaçınılmaz oluyor-
du ve tüm şiddetiyle hazırlık yapılıyordu. Umarım sıcak çatışmaya
dönüşmezdi.”157

Ancak bazı konular, ya gözden kaçırılıyor veya dikkatlerden sak-
lanıyordu:

1- Amerika’dan Çin’e (ve yine Japonya ve Güney Kore’ye) Gİ-
DEN SERMAYE, Yahudilere aitti ve bu bilinçli bir tercihti. Asırlar-
dır kullandıkları ve “Gizli Derin devletini” oluşturdukları ABD’nin
yaptığı bunca zulümler sonunda dünyanın başkaldırısına ve muhte-
mel saldırısına uğraması endişesiyle, Siyonist sömürü sermayesi
Çin’e ve Uzakdoğu ülkelerine yönelmişti. Bu tercihlerinde, kolay
hammadde temini ve ucuz işçi emeği de etkiliydi.

2- Yani ÇİN, adil ve güvenilir bir dünyanın lokomotifi değil, ye-
ni bir sömürü ve zulüm merkezi haline getirilmekteydi.

3- Evet, yeni bir çatışma ve hesaplaşma kaçınılmaz görülmektey-
di; ancak bu kapışma Adil bir Düzen’in kurulmasıyla neticelenecekti.

4- Bu Adil Düzen ise, Türkiye önderliğinde ve İslami prensipler-
le şekillenecekti. Bu nedenle, önce Türkiye’de kutlu bir devrim ve
değişim gerçekleşecekti.

5- Ardından Kuvayı Milliye ruhuyla kurulacak Milli Çözüm ve
Onarım Hükümeti, bölgemizdeki ABD ve İsrail hâkimiyetini bitire-
cek tarihi bir denge dönüşümüne öncülük edecekti.

6- Daha sonra; Rusya, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Amerika
ve mecburen Avrupa da bu yeni ve Adil Dünya düzenine katılıp des-
tek verecekti.

Özetle, komünizm de, kapitalizm de iflas edip tükenmişti, bek-
lenen medeniyet İslam’la şekillenecekti!
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ÖZDEMİR İNCE GİBİLERİNİN TAVRI VE AYARI

Özdemir İnce 19 Şubat 2014 tarihli Aydınlık’ta “Erbakan yaşasay-
dı sorardım” başlığıyla Rahmetli Hoca’yı ve Onun referans aldığı İs-
lam’ı hedef alan bir yazı döşenmişti. “Necmettin Erbakan’ın Cumhuri-
yet’le, Cumhuriyet Devrimleri’yle, Cumhuriyet’in uygulamalarıyla ba-
rışık olmadığı görülüyor. Kurduğu ve Anayasa Mahkemesi tarafından
kapatılan partiler bu barışık olmamanın somut tanık ve kanıtlarıydı.
Söz konusu kapatılmaların AİHM tarafından onaylandığını da unutma-
yalım” diyen Bay Özdemir’e: “İyi de, bu tapındığınız ve referans aldı-
ğınız AİHM şimdi bizi Kıbrıs’ta işgalci saymakta, APO’ya verilen ağır-
latılmış müebbet hapis cezasını “kabul edilmez” bulmakta ve bozulma-
sı yönünde karar almaktadır, diye haklı görmeniz mi gerekmektedir?”
şeklindeki sorulara acaba yanıtı nedir? Erbakan Hoca’nın Davam kita-
bı “Maarif Davamız” bölümündeki: “Daha iki asır evveline kadar Pa-
ris’te Sorbon Üniversitesinde kürsüye çıkan profesörler bizim âlimleri-
mizin kıyafetini giymeyi bir iftihar vesilesi sayıyordu. Hâlbuki bugün
ne haldeyiz? Bugün eğitim sistemimizin hâli nedir? Bugün bir bakıma,
kendi maarif sistemi kendisi için insan yetiştirmeyen tek millet hâline
geldik.” (s.179) tespitleri, tamamen gerçeklerin ifadesi ve Milli bir gay-
retin neticesi iken, bu sözler neden Özdemir Bey’i incitmektedir?

İsmet İnönü’nün imzaladığı FulBright anlaşması gibi uzun zaman
ABD’li, son yıllarda ise AB’li uzmanların telkin ve tertipleriyle şekille-
nen genetiği bozulmuş mevcut eğitim sistemimiz, neslimizi güdükleştir-
miş ve farklılıkları derinleştirmiştir. Gençliğimiz Milli ve manevi değer-
lerinden uzaklaştırılıp bencil ve beleşçi hale getirilmiştir. Türkiye hızla
insan kaynağını çok iyi değerlendirip teknoloji ve medeniyet üretecek



bir eğitim sistemini revize etmelidir. Eğitim politikalarındaki ölçüsüz
devlet müsrifliği sivil toplum kapasitesini sürekli geriye götürmektedir.
Eğitim sisteminin sivil toplum eliyle/işbirliğiyle derinleştirilmesi de ha-
yati bir önemdedir. Milli bir eğitim sistemimiz olmadığı için maalesef
devlet ve millet olma parametreleri de tamamlanabilmiş değildir. Bu-
nun nedeni, devlet hafızamızı ve hassasiyetimizi ve milli reflekslerimi-
zi Cumhuriyete taşırken Milli Eğitim Bakanlığını ihmal etmemizdir.
Cumhuriyeti TSK, MİT ve Dışişleri Bakanlığı kolonları üzerine bina et-
mek yetersizdir. Oysa her akıllı devlet gibi bizim de mutlaka milli ve il-
mi bir eğitim sistemini gerçekleştirmemiz gerekirdi ki, bu yüzden en ba-
sit bir ihraç kültür bile bizi etkilemesindi. Türkiye’de eşitlikçi, adaletli
ve demokratik bir hayat ortamı inşasında temelde eğitici ve üretici bir
eğitim sistemi mutlaka geliştirilip yerleştirilmelidir. Türkiye’nin zaafla-
rını kaşıyıp deşmek, ülkeyi bölmek ve güçsüzleştirmek dış güçler diye
tabir edilen aktörlerin temel hedefidir ve hatta uluslararası rekabetin
neticesidir. Dirençli ve deneyimli bir millet yetiştirecek, her bakımdan
yeterli bir eğitim sistemi ise bunun en güçlü panzehiridir. Türkiye’nin
başta bölgesine olmak üzere tüm çağdaş dünyaya rol model olarak su-
nacağı en değerli varlığı batıdan kopya edilen taklitçi bir eğitim siste-
mi değil, özgün, bilimsel, demokratik, Milli ve manevi temelli bir eğitim
sistemidir” tespitleri elbette acı gerçeklerin ifadesidir.

Bir masonik kuruluş olan ve Fransız kültürü diye Haçlı+Siyonist
barbar Batı düşüncesini yaygınlaştırmayı amaçlayan “Officier de
I’Ordre des Arts et des lettres” ten onur belgesi alacak kadar (Fransa-
1990) Avrupa gâvurluğuna yatkın olan Bay Özdemir İnce, sizin gi-
bilerden İslam’a hürmet ve Erbakan’a muhabbet beklemek elbette
ahmaklık alametidir. Ancak %99’u Müslüman bir ülkede bu değer-
lere ve şahsiyetlere en azından bir saygı gösterilmesi ve hakaret
edilmemesi asgari insanlık icabı değil midir? Aynı “officier dans
I’ordre des Arts et latters” ödülü 13 Ekim 2011’de de Fransa Büyü-
kelçisi’nin takdim konuşmasıyla, yoldaşınız Yalçın Küçük’ün sıkça
gündeme getirdiği ve “Yahudi dönmeliklerine” işaret ettiği Kırım
kökenlilerden Prof. İlber Oltaylı’ya verilirken “Yahudilerle Müslü-
manlar arasında gerçek bir tanışma köprüsü olan ALADIN projesi es-
nasında ortaya koyduğunuz hümanizm anlayışını saygıyla selamlıyo-
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rum” sözleri dikkat çekiciydi; çünkü bahsettiği bu proje dinlerarası
diyalog süreciyle ilişkiliydi. Yani Ey Özdemir İnce, Fetullah Gü-
len’lerle sizlerin yuları aynı Siyonist ve masonik mahfillerin elin-
deydi ve Rahmetli Atatürk “kökü dışarıda fesat yuvaları” oldukları
gerekçesiyle mason localarını kapatıvermişti. Bilirsiniz asıl adı An-
tole Bisgue (Bisk) olan Alain Bosquet, 1919 Ukrayna-Odessa do-
ğumlu bir Yahudi’ydi, ABD ordusuna yazılıp askerlik etmişti, ta
1980’de Fransız vatandaşlığına geçmişti ve sizin de üyesi bulundu-
ğunuz “Mallarme Akademisinin” başkanlığına getirilmişti. Bütün
bunlar, sizlerin ayarınızı, ahlakınızı ve bağlantılarınızı bilerek yaz-
dığımız anlaşılsın diye belirtilmekteydi.

Bay Özdemir İnce, kendi aklınca ve ayarınca Erbakan’ı suçlama-
ya ve saçmalamaya şöyle devam ediyordu:

“Kalkınmada, ahlak ve maneviyat esastır. Bundan dolayı bu mille-
tin manevî değerlerinin artırılması için din adamlarının yetiştirilmesi-
ne ağırlık vermek gerekir. İmam-Hatip okullarının açılmasını sınırla-
mak bir yana, olabildiğince çoğaltılmalıdır. Tarih boyunca idealist ol-
muş büyük bir milletin evlatlarına, sadece materyalist metotlarla ez-
berciliğe kaçan bir öğretim vermek kadar hatalı bir politika olamazdı.
Nitekim kalpleri ve dimağları millî idealden mahrum bırakan, bu ha-
talı gidişat kısa zamanda zararlı meyvelerini vermeye başlamış, bu
boşluktan faydalanmasını bilen bölücü ve yıkıcı cereyanlar, ülke bü-
tünlüğümüzü tehdit eder hale gelebilmiştir. İşin en acı tarafı ise kendi
ideolojilerini aziz milletin parasıyla kurulan eğilim müesseselerimizde
evlatlarımızı aşılamışlardır.” (s.182) Oysa Rahmetli Hoca’nın bu tari-
hi tespit ve tavsiyeleri, acı gerçeklerin tercümesiydi. Atatürk’ün
şüpheli ve şaibeli ölümünden sonra, Onun hatırasını istismar ama-
cıyla oluşturan “masonik Kemalizm” ideolojisi, bugünkü yozlaşma
ve soysuzlaşma sürecinin asıl sebebi değil miydi?

Cumhuriyetten Gamze Akdemir’le yaptığı röportajda:

“Türkiye merkez sağı, dünyadaki bütün merkez sağ partileri gibi
çağcıl, seküler ya da laik olmak zorundadır. Sol partiler gibi. Kapita-
lizmi savunmalarının, liberal ekonomi uygulamalarının herhangi bir
sakıncası yoktur. Çünkü karşısında sosyal demokrasi ya da sosyalizm
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vardır. Türkiye’nin şu anda CHP diye bir sorunu yoktur, olmamalı. So-
run ve felaket AKP’dir!” “İslam bir dindir. Bu dünyanın sorunlarının
çözümlenmesinde referans olmaması gerekir. Kuran’ın 1400 yıldır
adalet dağıttığını söylerler. Müslüman ülkelerde adalet var mı? İnsan-
lara yaraşır bir ahlak var mı? Her şeyin ilacı bilim ve yasalardır!”158

diyerek, hem Kur’an cehaletini, hem İslam nefretini ortaya döken ve
tapındığı Batı taklitçileri gibi, bütün kötülük ve geri kalmışlığın se-
bebi olarak İslam’ı gören Bay Özdemir İnce, hızını ve hıncını alama-
yıp, rahmete gittiği için kendini savunamayacak Hoca gibi bir zata,
şu sözlerle sataşıyordu;

“Osmanlı hayranı Erbakan Hoca, ya Osmanlı tarihini yeterince bil-
miyor ya da bu tarihten ders çıkarmayı beceremiyordu… Erbakan Ho-
ca’nın bilgi dağarı din bilgisi ve mühendislik bilgisi ile sınırlıydı. Ente-
lektüel bir kalitesi yoktu. Tıpkı günümüzün muktedirleri olan talebe-
leri gibi… Hayatta olsaydı kendisine, 17 Aralık 2013’te ortaya çıkan
skandalın baş aktörlerinin arasında imam-hatip mezunlarının bulun-
masının, aktör ve figüranlarının tamamının dindar olmasının derin
hikmetini sorardım”

Önce, Bay Özdemir İnce’ye bir hatırlatmada bulunalım: 

“Gavurluk hıncı dinmez, hala Hoca’yı dişler… 

Yükseklere tükürme, dönüp yüzüne düşer!”

17 Aralık yolsuzluk skandalıyla, Erbakan’ı İmam-Hatip okulları-
nı ve dindarlığı ilişkilendirmek ve bunları suçlu gibi göstermek,
eğer gizli ve derin bir din düşmanlığından kaynaklanmıyorsa, her-
halde kalın bir ahmaklık alametiydi! Şimdi kalkıp Celal Bayar ve
Menderes’in Türkiye’yi ABD’nin yarı sömürgesi haline getirme giri-
şimleri bahanesiyle “Bunlar Atatürk’ün yetiştirmeleri ve takipçileriy-
di” denilebilir miydi? İsmet İnönü’den itibaren “Sabataist ve maso-
nik cunta” tarafından uydurulan ve zorla uygulanan “katı laikçi Ke-
malizm” safsatası hangi ideolojinin neticesiydi ve işte Türkiye’yi ge-
tirdikleri nokta belliydi… Fetullahcı yapı üzerinden ABD Yahudi
Lobilerinin güdümüne giren CHP… Ve yine Cemaat dershaneleri-
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nin temelini teşkil eden ABD ile Fulbright eğitim anlaşmasını imza-
layan İsmet İnönü sizce ne kadar devrimciydi ve bunlar kimin ve
hangi karanlık zihniyetin eseriydi?

Şu salyalı saldırılarınızla halkı daha çok tuzağına ittiğiniz AKP;
aslında Erbakan’a ve TSK’ya karşı tezgâhlanmış olan 28 Şubat’ın ta-
bii bir veledi değil miydi?

Erbakan Hoca için:

“Osmanlı tarihini yeterince bilmiyordu… Entellektüel bir kalitesi
yoktu… Tıpkı günümüz muktedirleri olan talebeleri gibi…” diyerek
kendi karakter ve kapasitesini ortaya döken Bay Özdemir İnce, as-
lında Erbakan Hocaya talebe olmak değil, Onu anlamak seviyesinin
bile çok gerisindeydi. Sadece İstanbul’un Fethini tam üç saat en çar-
pıcı detaylarıyla ezbere anlatan ve defalarca şahit olduğumuz gibi
tarih profesörlerini bile hayran bırakan bir önder ve ender şahsiyet
için “Osmanlı tarihini bilmiyordu” demek ne zırvalatıcı bir cehalet-
ti… Atalarımız “cahil cesur olur” sözünü boşuna söylememişlerdi.
Ya “Hoca’nın entelektüel bir kalitesi yoktu…” demek, cehaletten de
öte bir eblehlik değilse, kasıtlı bir hakaretti ve aşağılık duygusuyla
girişilen bir küçümseme gayretiydi. Dünyayı ezen ve insanlığı acı-
masızca sömüren Yahudi siyonizm’inin hem 5000 yıllık şeytanlık ta-
rihini, hem de kapitalizmin ve komünizm gibi vahşi sistemleri nasıl
hazırlayıp yürüttüklerini… Ve yine kimin yazdığını çok iyi bildiği-
miz, onlarca dile çevrilen yüzlerce ciltlik Harun Yahya serilerini ve
Darwinizm safsatasını çöpe atan yaratılış gerçeklerini okuyup, Er-
bakan’ın insanı hayrette bırakan bilgi zenginliğini ve feraset derin-
liğini, Özdemir İnce’nin tabiriyle “Entelektüel kalitesini” fark etme-
yen, ya feraset fakiriydi veya şeytan tiyniyetliydi.

Defalarca: “Biz Müslüman olduğumuz için geri kalmış değiliz. İs-
lam akla ve ilme en fazla önem veren bir ilericilik dinidir. Müslüman-
lar İslam’ın temel ilkelerini ve Hz. Peygamberin “ilim Çin’de bile olsa
araştırıp bulunuz!” öğretilerini bırakıp taklitçiliğe ve hurafelere yönel-
dikleri için bu perişan duruma düşmüşlerdir” şeklinde isabetli ve in-
saflı tespitlerde bulunan Atatürk’ün takipçisi olduğunu söyleyenle-
rin bu İslam düşmanı tavırları sergilerken, en azından Mustafa Ke-
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mal’den utanmaları gerekmez miydi? Ama zaten bunlar için Atatürk
de, sadece bir istismar aletiydi!

Kıbrıs ve Erbakan!

Bay Özdemir İnce, şimdi gazetelerinde yazdığın komünist yoldaş-
ların elebaşları, bir zamanlar Bolşevik Rusya karşı çıkıyor diye, 1974
şanlı Kıbrıs harekâtımızı ve kahraman askerlerimizi İŞGALCİ(!) Ra-
uf Denktaş gibi vatanperverleri ise İŞBİRLİKÇİ ilan etmişlerdi. Oysa
Kıbrıs bizim Akdeniz’deki son kalemiz ve güvenlik garantimizdi. Es-
ki CHP döneminde Kıbrıs’ta Haçlı Batının kışkırtmasıyla Türklere yö-
nelik katliamlara girişilmiş, İsmet İnönü savaş çizmelerini istemiş,
ama ABD Başkanı Johnson’un mektubuyla bayrakları suya indirmiş-
ti. Ardından Laik sağcı ve mason Süleyman Demirel döneminde tek-
rar bir soykırım başlatılmış, halkın heyecan dalgasıyla Demirel, savaş
gemilerimize talimat vermiş, ama Amerika’nın emriyle Akdeniz’deki
donanmamız derhal geri çevrilmişti. Ama MSP+CHP koalisyonu dö-
neminde Rumlar yeniden azıtmış ve Başbakan Ecevit’in direnmesine
rağmen Rahmetli Erbakan’ın dirayet ve cesaretiyle 1974 Kıbrıs çıkar-
ma harekatımızın emri verilmiş ve ordumuz şanlı bir zaferle, yılardır
çekilen acılara son vermiş ve Kıbrıs’taki insanlarımız huzur ve hürri-
yete erişmişti. Erbakan hoca’nın Refah-Yol Hükümetinin başbakanı
olarak KKTC’nin Kuruluş törenlerine katıldığı tarihi ziyaret esnasın-
da, Sn. Rauf Denktaş: “Kıbrıs harekâtının ve bugün Kıbrıs’taki huzur
ortamının gerçek mimarının Erbakan olduğunu, binlerce insanın huzu-
runda resmen itiraf ettiği” konuşma videosunu “Erbakan.net ve Milli
Çözüm.org” sitelerinden bir kez daha izleyebilirsiniz. Böyle bir Erba-
kan’dan Amerikalı ve Avrupalı gâvurların, Rumların ve Yunanlıların,
Yahudi ve Hıristiyan odakların kıcık alması normaldi, peki yerli gâ-
vurcuklara ne demeliydi?

Yeri gelmişken, Kıbrıs’ın yakın tarihini özetle hatırlatmakta fay-
da vardı…

Diaspora Yahudilerine uygun bir vatan olabilir düşüncesiyle Yahu-
di iş adamı Yasef Nassi’nin, özel teşvikiyle Sultan 2. Selim döneminde
fethedilen Kıbrıs, İngilizlerin hıyanet tertipleriyle elimizden çıkmıştır.
Derken 1959 yılının Şubat ayında önce Zürih’te, sonra da İngiltere’nin

278 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



başkenti Londra’da yapılan toplantıların akabinde Kıbrıs Türk Kesi-
mi, Kıbrıs Rum Kesimi, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan tarafından
imzalanan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması ve Anaya-
sası’nın bütünü içinde yer alan “Garanti Anlaşması”na Rumlar başın-
dan beri karşıdır. Bu anlaşmanın Yunanistan ve İngiltere ile birlikte
Türkiye’ye de garantörlük yetkisi vermesi “Megali İdea” yolunu tıka-
dığı için Rumların işini zorlaştırmıştır. Gerçekte Türkiye’nin ada üze-
rinde garantörlük hakları, Rumların 1963–1974 yıllarında Kıbrıslı
Türklere uyguladıkları soykırımın başarılı olma yolunu tıkamıştır.
Makarios’un silahlı milisleri ve Rum Milli Muhafız Ordusu (Ethniki
Fruro) bizleri çoktan temizlemiş olacaktı ve 1974 Mutlu Barış Hare-
kâtı esnasında da Türk askeri adaya ayak bastığında yanında bir tek
mücahit bulamayacaktı, eğer Türkiye garantör ülke konumunda ol-
masaydı ve Rahmetli Erbakan o milli ve cesaretli tavrı takınmasaydı!..

Zaten BM’nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararından sonra Rum-
lar, Garanti Anlaşması’na ve Türkiye’nin garantörlüğüne karşı çıkmaya
başlamıştı. Özellikle de 8 Ağustos 1964’te Erenköy’de aldıkları ağır ye-
nilgiden sonra yüksek sesle bunu gündeme taşımışlardı. İlk kez Maka-
rios 1 Ocak 1964 sabahı, herhalde yılbaşı gecesi içtiği şaraplardan hala
sarhoş olmalıydı ki, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’nı ve
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı tek taraflı iptal ettiğini açıklayarak ga-
rantörlük uygulamasını ve kavramını kökten ortadan kaldırmaya çalış-
mıştı. Garantör Devletler olan Türkiye ve İngiltere müştereken kendisi-
ne aynı gün ültimatom verince ve de, “Senin tek taraflı Anayasayı ve
Kuruluş Antlaşması’nı lağvetmek hakkın yok, açıklamanı geri almazsan
biz gelir yerine koyarız” uyarısından sonra söylediklerini açıkça yala-
mış ve “yanlış anlaşıldım” diyerek sözlerini geri almıştı.

Her ne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması ve Anayasa-
sı’nda da Türkiye’nin garantörlüğü yazılı olarak bulunuyorsa da,
Rumlar 1963–1974 yılları arasında Türklere her saldırdıklarında ve-
ya politik kriz çıkardıklarında, Türkiye’nin asla müdahaleye kalkışma-
yacağı veya adaya çıkamayacağına kanaatini taşıdıklarından ve Rum
Milli Muhafız Ordusunun Türk Ordusundan daha güçlü olduğuna
inandıklarından, radyodan ve TV’den “Bekledim de Gelmedin” şarkı-
sını çalıp, hem Kıbrıslı Türklerle hem de Türkiye ile alay etmeye kal-
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kışırlardı. (Erbakan Hocanın dirayeti ve özel gayretiyle başlatılan)
1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda boylarının ölçüsünü alan Rumlar,
“Bekledim de gelmedin” şarkısını bir daha çalmamıştı. Türk askerinin
1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda, tüm Haçlı Batının desteğini alan Rum
Milli Muhafız Ordusu’nu hezimete uğrattığı, adada konuşlanıp kendi-
lerine nefes aldırmadığı ve Kıbrıslı Türklere karşı eskiden yaptıkları
gibi tehdit oluşturmalarına fırsat tanımadığı için kendilerine kalan tek
seçenek, Türkiye’yi ada üzerindeki haklarından ve garantörlük konu-
mundan uzaklaştırabilmek için Avrupa’ya yamalanmaktı. Almanya
kendi çevresindeki küçük devletleri AB’ye katmak girişimini başlatın-
ca Yunanistan’ın “Veto” tehdidi ile AB’nin kapısından içeri girmeyi ba-
şardılar. İlk işleri AB Komisyonları’nda köşe başlarına yerleşip, Kıbrıs-
lı Türkleri her haktan mahrum etmek için girişimler başlatmak ve
Türkiye aleyhine kışkırtmaktı. Avrupa Parlamentosu’nda ve Komisyo-
nunda Türkiye aleyhine her tür düzenbazlığı yapıp, yanıltıcı sorular
sorarak; gerek Avrupa Parlamentosu’nu, gerekse de Avrupa Komisyo-
nu’nu etkileyici, Türkiye’yi de mahkûm edici yanıtlar almak uygulama-
sını hızlandırmışlardı” tespitleri doğruları yansıtmaktaydı. Kıbrıs za-
ferinin kazanılması ve elimizde kalması için dünyayı karşısına alan
Erbakan’la, şimdi şahsi ihtiras ve iktidarı için KKTC’yi rüşvet ver-
mekten sakınmayan Recep Erdoğan’ı aynı kefeye koyan ve aynı ka-
rakter diye sunan Özdemir İnce gibilerin, acaba aklında mı, yoksa
ahlaki ayarında mı bir arıza vardı?..

İlahi Din ve Adil Düzen olmadan insanlık huzura kavuşamazdı!

'Küfredenler, gerçeği örtüp gizleyenler, yani kâfirler (sömürü ser-
mayesinin ve zulüm düzeninin sahipleri) ulaşamayacakları şeylere
yöneliyor ve iyice azgınlaşıp tağutlaşıyordu. Siyonist sömürü ser-
mayesi gittikçe tüm dünyanın “ekonomisini, ilmini, dinini ve siyase-
tini” eline geçiriyordu. Artık başbakanları ve devlet başkanlarını bi-
rer valiymiş gibi o tayin ediyordu. Dinleri o dışlıyor ve dejenere edi-
yor, Üniversiteleri o ateizmin merkezi hâline getiriyordu. Ekonomi-
leri o karşılıksız faizli para ile yönlendiriyordu.  İşte bu güce eriş-
meye başlayan Siyonist sömürü sermayesi kendisine bir plan yapı-
yor; “dünya yalnız İsrail oğullarının bir ülkesidir, diğer insanlar onun
işçileridir, köleleridir” zihniyetiyle hareket ediyordu. Köleliğin yeri-
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ne “işçilik sistemini” koyarak dünyayı tek İsrail devleti hâline getire-
ceğine inanıyordu. 

Yahudi Karl Marks; ilme, dine, mülkiyete ve devlete savaş açıyor,
“önce sosyalizm kurulacak, sonra o da yıkılacak ve komünizm hâkim
olacak” diye yola çıkıyordu. Ama komünizmin ne olduğunu tam ola-
rak ortaya koyamıyordu. Onun komünizm dediği aslında sömürü
sermayesinin gizli hâkimiyetini amaçlıyordu. Marks bu hedefe ulaş-
mayı 20. yüzyılda planlıyor, 1998’de insanlığın tek devlet hâline ge-
leceğini hayal ediyordu. Belki de 28 Şubat 1997 bu “Gizli Dünya
Devleti”ni ilan etmeyi hesaplıyor ama başaramıyordu. Şimdi fitne-
ye devam ediyor, üçüncü cihan savaşını çıkarmak istiyordu. Tevbe
Sûresi 74. ayetinde Siyonizm’in tekel sermaye devletine ve dünya
hâkimiyetine işaret ediliyordu. 

“… Andolsun ki onlar küfür kelimelerini konuşmuşlardır ve İslam-
lıklarından (dönmeleşip Müslüman ismi almalarından veya İslamın
hakikatini ve Adil Düzeni öğrenip anladıktan) sonra (tekrar) inkâra
sapmışlardır: Ve asla erişip ulaşamayacakları (bir şeye, dünya hâkimi-
yeti hayaline) kapılmışlardır. Oysa (bütün insanlıktan) intikam alma-
ya kalkışmalarının (nedeni) Allah’ın ve Resulünün fazlu ihsanıyla
kendilerini zengin ve etkin kılması (ve bu yüzden şımarmalarıdır!”

Ortak adı İslam olan hak dinler, insanlığı hukuk düzeni ile tanış-
tırmışlardır, adil yargılama sistemini ortaya koymuşlardır, İslam
farklı dinden ve kökenden bütün halklara özgürlük tanımıştır, özel
mülkiyet hakkını sağlamıştır. Siyonist sömürü sermayesi bile işte
bu özgürlükten ve özel mülkiyetten yararlanarak bugünkü konumu-
na taşınmıştır. Batı’da derebeylerin toprak tekeli varken, şeriatın bu
özel hükmünden yararlanarak, dinlerin yargılama sistemiyle koru-
nan haklardan dolayı sermaye bugünkü duruma ulaşmıştır. Özel
mülkiyet olmasaydı, adil yargılama olmasaydı, yargı kararları ile in-
sanların hukukunu koruma olmasaydı, sermaye büyüyerek bugün-
kü durumuna kavuşamazdı. Eğer bugün insanlığa hükmedebiliyor-
larsa; onların dinlerine, ilimlerine, devletlerine, mülklerine karışa-
biliyorlarsa, bu ancak hukuk düzeni ile sağlanan özel mülkiyetle
mümkün olmuştur, ama maalesef Siyonist sermaye bu imkân ve fır-
satı hep kötülüğe kullanmış ve azıtıp sapıtmıştır. 
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İşte Allah onlara bunu hatırlatmaktadır. Şimdi Türkiye’de ba-
sın/medya yoluyla yargı baskı altına alınmaktadır. Yargının temeli
adalettir, adaletin temeli de imandır, inançtır. Siyonist Yahudi baron-
ların karşılıksız para saltanatı bile “mülkiyet hakkına” dayanmakta-
dır. O halde “din” olmadan yani “Hak düzen” olmadan insanlığın hu-
zurla varlığını sürdürmesi imkânsızdır. Bugün “dini/düzeni” çökert-
mek isteyen faizci sömürü sermayesi, aynen mikroplar gibi aslında
intihara kalkışmaktadır. Malum olduğu üzere, bir bedeni yok eden
mikroplar o beden yok olduktan sonra kendileri de yok olmaktadır.
Gelecekte onların bu yaptıklarını soracak “Adil Düzen” mahkemele-
ri kurulacaktır. Hakemlerden birini onlar seçecek, diğerini davacılar
seçecek, başhakemi de o iki hakem seçecek, böylece “adil yargı sis-
temi” kurulacak, onlar bugün yaptıklarının hesabını verecek, karşı-
lığını bulacaklardır. Bizim Allah’a inandığınızı bildikleri için -kendi-
leri inanmadıkları halde- Allah’a yemin ederek haksızlık ve hırsızlık-
larını inkâra kalkışacak, böylece onlara göre saf olan bizleri bu ye-
minleri ile kandıracaklardır. Hâlbuki Yemin etmenin hukuki sonuç-
ları vardır. Bir kimse 'ben bunu söylemedim’ derse ve bunu yeminsiz
söylerse, biz onun söylediğini ispatlarsak, söylediğinin cezası ne ise
ona uygulanacaktır. Ama yemin eder de söylerse, ondan sonra biz
onun söylediklerinin doğru olmadığını ispatlarsak, söylediklerinin
cezası dışında yalandan yemin ettiklerinden yani yeminli yalan söy-
ledikleri için de ayrıca cezalandırılacaktır. Bu sebeple o cezayı da gö-
ze alarak yalan yemin ettiklerini bilmeleri lazımdır. 

Bugün maalesef üniversitelerin eğitim programlarının çoğu yalan
üzerine kurulmaktadır. Herhangi bir olayın tarihçesini yazdıkların-
da “ortaçağa” gelince burasını “karanlık çağ” diye atlamakta, İslâm
uygarlığından tek kelime konuşulmamaktadır. Çünkü bugünkü Ba-
tı uygarlığı Roma ve Yunan uygarlığının sentezinden oluşmaktadır.
Ama kâfirlik dürtüsüyle orasını karanlık içinde bırakıp kirli köken-
leri unutturulmaya çalışılmaktadır. “Avrupa müktesebat”ından dem
vurulmaktadır, ama ilmin ortaya koyduğu hakları bozarak bu jela-
tinli kılıflara sığınılıp sahtekarlık yapılmaktadır. Oysa onların mük-
tesebatı; “fuhuş, faiz, isyan, cinayetler, savaşlar, zulüm ve sömürüye”
dayanmaktadır. Bütün haksızlık ve ahlaksızlıkları, hak ambalajına
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sarılıp sunulmaktadır. Küfür, yani örtme ambalajları küfrün sözleri
ve jelatinli zulüm ideolojileri ile yapılmaktadır.’ İşte Tevbe: 74 aye-
ti bu gerçekleri hatırlatıp insanlığı uyarmaktadır.

AKP ya tevbe edip Adil Düzen için çalışacak, ya da yıkılıp yok
olacaktır!

İslam hukukta içtihat sistemini getirmiş, ilim erbabının halkın
ihtiyaçlarına ve çağın şartlarına göre temel ve evrensel hukuki esas-
lardan, güncel ve özel yasalar yapılması yolunu benimsemiştir. Batı
ise “bir avuç şeçkinin, o da imtiyazlı zümrelerin çıkar saltanatını sağ-
lamak üzere kanunlar yapılması, ama bunların demokrasi kılıfıyla,
meclisler yapmış gibi sunulması” yöntemini yerleştirmiştir. İşte bu
kanun sisteminin tamamı “küfrün kelimesidir” yani gerçeklerin ör-
tülüp gizlenmesidir. İnsanları başka insanların emrine ve tahakkü-
müne mecbur edilmesidir.

Bugün Türkiye’de sayısı yüz binlere varan kanunlar vardır. Bu
kanunları okuyup öğrenmek, hukukçular için bile neredeyse imkân-
sızdır. İnsan sadece bu kanunların sahifelerini açıp okumaya başla-
sa, ömür boyu nefes almadan uğraşsa başa çıkamayacaktır. Buna
birde kanun mertebesinde uyguladıkları içtihat kararlarını da ekler-
sek, bunların altından hiç kimse kalkamayacaktır. Vatandaş işte bu
kanunları okumuş kabul edilir, biliyormuş gibi hareket edilir ve ona
göre cezalandırılır! Ve bu kanunlar hep çelişkili maddelerden oluş-
makta, bundan dolayı da kanunlar bir işe yaramamaktadır. Savcılar,
yargıçlar, bürokratlar, paralel kuruluşlar birisinin canına okumak is-
terlerse ona uygun kanun maddesini kolaylıkla bulup uygulamakta-
dır. Yani bu kanunlar gerçekte vatandaşı ezmek için vardır ve zaten
o maksatla yapılmıştır. Ama Batı taklitçilerine göre ve “küfrün keli-
mesinde” kanunlar, güya kişilerin haklarını korumak için vardır.
Milli İstihbarat, güya vatandaşı düşmandan korumak için çalıştırı-
lır, gerçekte ise düşmanı vatandaştan korumak için kullanılır, vatan-
daşlar gizli güç odaklarından ve onların sömürü ve zulüm çarkından
habersiz bırakılır.

Bunları söylerken “bu müesseselere karşı gelmek meşrudur ve la-
zımdır, anarşiye kalkışmalıdır” dediğimiz anlaşılmamalıdır. Çünkü
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kötü de olsa bir düzen düzensizlikten evladır. Yeni düzen gelinceye
kadar mevcut düzene bağlı kalınmalıdır. Yeni düzen getirmek üzere
çalışırken mevcut düzenin gereklerine eksiksiz uyulmalıdır. Zulme
uğrasak ta yine devlete itaat olunmalı, anarşiden sakınılmalıdır.
Ayette “Ve lekad kalü kelimete’l-küfri ve keferü ba’de İslamihim/Oysa
küfür kelimesini kavl ettiler ve İslam’dan sonra küfrettiler”159 Yani kü-
für kelimesi sadece söylemekle kalmadılar; ayrıca fiilen de küfre sap-
tılar, zulme daldılar ve söylediklerini yapmadılar… İşte AKP gibi bir
zamanlar bizimle “Adil Düzen” için cihad yapanlar, iktidar olunca
sözlerini unuttular. Cumhuriyet Halk Partisi de İstiklal Savaşı’nda,
Millet ve İslamiyet için cihat yaptı, ama sonra, İslam düşmanlığına yö-
nelip Batılılaşma palavrasıyla halka zulmetmeye başladılar. AKP bu-
günkü seçimlerden belki galip çıkacaktır, ama bunun sonuna kadar
devam edeceğini sanmak yanlıştır. Ya tövbe edip Adil (Ekonomik)
Düzen’in gelmesi için çalışacak, ya da onlarla, yani zalim odaklarla
birlikte o da yıkılıp yok olacaktır. Evet kapitalistler böyle yaptılar. Ya-
hudiler veya masonlar da önce dindarlık rolü oynadılar ama sonra bı-
raktılar, dine, İslamiyet’e ve insaniyete uygun olmayan işler yapmaya
başladılar. Burada şunu belirtmek isteriz ki; sözü edilen münafıklar-
dan kastımız sömürü sermayesinin patronları ve taşeronlardır. Evet
bunların çoğu İsrail oğullarındandır, bunlar Siyonist Yahudi takımıdır,
ancak tüm Yahudileri veya tüm İsrail oğullarını bunlardan saymak
yanlıştır ve haksız bir ithamdır.160

Recep T. Erdoğan’ın “biz de yasağı yasaklarız!” mantığı!

Yüksek seçim kurulu AKP’nin yayına giren bayrak reklamı için; di-
ni ve milli unsurların kullanılmasının 298 sayılı seçim kanununa aykı-
rı olduğu gerekçesiyle yasak getirmişti. AKP’nin tüm televizyon kanal-
larında eş zamanlı olarak gösterilmeye başlanan seçim reklamı, Türk
bayrağı istismarına yönelikti. YSK’nın “dini ve milli unsurlar” kulla-
nıldığı gerekçesiyle aldığı karar reklam filmindeki 3 temel görüntüyle
ilgiliydi: Birincisi reklamda Türk bayrağının kullanılmasını, ikincisi
ezanın kullanılmasını, üçüncüsü ise İstiklal Marşının istismarını ilgi-
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li kanuna aykırı değerlendirmişti. Bu durumun kendisine sorulması
üzerine: “Biz de o zaman bu yasağı yasaklarız!” (Yani bir gecelik ka-
nunla bu yasağı aşarız) diyen Başbakan Erdoğan’ın bu “Kanun kome-
disi ve meclis despotizmi” bütün iddialarımızı ispata yeterliydi!

Ve işte çaresizlikten marketten sabun ve deterjan çalan çocuk 6
yıla mahkûm edilirken, bu fakir milletin ve yetimlerin hakkı olan
trilyonları oğullarına soydurtmaya yardım ve yataklık iddiasıyla
dört bakanla ilgili fezlekenin, hem mecliste okutulmasına izin veril-
memişti, hem de AKP’nin oylarıyla soruşturma açılması engellen-
mişti… İşinize gelirse, “Demokrasi derebeyliği” böyle bir şeydi. Bu-
nu da İslamcı(!) Erdoğan değil, Tanrınız Batı icat etmişti! Hatta İn-
giltere’de verecekleri oylara göre Milletvekillerine Baronlarca peşin
para dağıtılan muhasebe şubeleri Meclis koridorlarından alenen açı-
labilmekteydi…
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SAADET PARTİSİ NEREYE KAYDIRILMAKTAYDI?

Ruşen Çakır Selman Esmerer’in basın toplantısına katıldıktan son-
ra: “Mevcut partiler içerisinde AKP’yi yolsuzluk iddiaları üzerinden en
iyi ve etkili biçimde vuracak ve zorlayacak olan Saadet partisi iken,
görülen o ki SP’liler seçim kampanyasında bu konuya pek değinmiyor-
lar, çünkü eski kardeşlik hukukunu gözetiyorlar.”161 şeklinde tespitler-
de bulunuyor ve SP’yi yöneten kadroların anlayışını ve yaklaşımı or-
taya koyuyordu. Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Belediye Başkan
Adayı tanıtım programı hazırlanıyor, (19 Ocak 2014, Saat 19.00’da)
Genel Başkan Mustafa Kamalak, Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın,
Genel İdare Kurulu üyesi Ahmet Kul, İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ve
Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik katılıp konuşma yapıyor, Ama
Sn. Kamalak’ın ayıp savma cinsinden bir iki cümlesi dışında hiç kim-
se Erbakan Hocamızdan ve O’nun tarihi başarı ve programlarından
bahsetmiyordu. Ve tabi ruhsuz, şuursuz ve huzursuz bir toplantıya
dönüşüyordu. Hatta sadık bir dava kardeşimiz “Dışarıdan bir kişi sa-
lona girse, Milli Görüş’ün toplantısı olduğunu asla anlayamazdı” diye-
rek dert yanıyordu. Ve zaten Kocaeli Hanım Komisyonları toplantısı-
na Ankara’dan gelip katılan eğitimcinin “Seçim çalışmalarında Milli
Görüş’ten bahsetmeyeceğiz, Adil Düzen’i gündeme getirmeyeceğiz,
söylemlerimizi değiştireceğiz, bundan sonra yüzde kaç alırsak alalım,
biz kazandık! demeyeceğiz” tavsiyeleri, kasıtlı ve hesaplı bir zihniyet
dönüşümünü mü yansıtıyordu?

Cemaat ve Hükümetin kapışıp birbirlerinin kirli çamaşırlarını pa-
zara çıkardıklarından halkın kafasının karıştığı, muhalefetin umut
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aşılayamadığı, yani bizim için çok önemli fırsatların meydana çıktı-
ğı bir ortamda bile maalesef hepimizi mahcup ve mahzun eden bü-
tün seçim sonuçları da, işte başımıza çöreklenmiş bu kafa ve kadro-
ların marifetini gösteriyordu. Sanki Saadet Partisi unutulsun ve Ece-
vit’in tabiriyle “Kökü kurutulsun!” diye uğraşılıyordu. Yerel seçimle-
re hazırlık sürecinde ve malum ekibin yasak getirmesine rağmen do-
laştığımız bütün il, ilçe ve beldelerde gördüğümüz manzara yürek
burkutucuydu. Pek çok ilçe ve beldede SP teşkilatı, ya yoktu veya sa-
dece kâğıt üzerinde görünüyor, ama o isimler AKP’ye, BDP’ye veya
MHP’ye çalışıyordu. Sadık, samimi insanlarımızın özverili gayretleri
de, Genel Merkez’in bu tavrı yüzünden boşa çıkarılıyordu. Çünkü
insanlarımız, yerel adayların donanımından ve programından ziya-
de, Genel Merkez’in tavrına, tutarlılığına ve topluma umut aşılayıp
aşılamayacağına göre oyunu kullanıyordu. Sn. Mustafa Kamalak; ni-
yeti, tiyneti ve Milli Görüş’e hıyanet ve hakareti tescilli olan Cema-
ate yaranmaya çalışırken Today’s Zaman gazetesi blog yazarı Halil
Bilecen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda cemaate oy talima-
tı veriyor, adres gösteriyor, ama Saadet Partisinden hiç bahsetmiyor,
çünkü zaten onu “Siyasal İslam’ın partisi” sayıyordu. Buna rağmen
Kamalak Cemaatten oy alacağını sanıyordu. Halil Bilecen, AKP’yi
“siyasal İslam’ın partisi” olarak niteleyerek şunları yazıyor: “Çatla-
sanız da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da CHP; Manisa, Ba-
lıkesir, Erzurum, Adana’da MHP desteklenecek. Siyasal İslam’a oy yok!
Her ilin en güçlü adayı desteklenecek” diyordu.

Abdurrahman Dilipak “Biat, itaat vs.” başlıklı yazısında (24
Ocak 2014, Yeni Akit) “Hocaefendi istediği an Peygamber Efendimiz-
le görüşerek mesajlarını ümmete iletiyor! yalanlarıyla Fetullah Gü-
len’e masumiyet kılıfı takıp her sözünü kutsallaştırdıklarını ve şir-
ke saptıklarını” söylüyordu. Doğruydu, Cemaat bu safsata ve sahte-
kârlıklarla Fetullah Gülen üzerinden Siyonist sistemin ılımlı ve
uyumlu tabileri haline getiriliyordu. Peki, başta bu Dilipak ve diğer
tüm Yeni Akit ve Yeni Şafak gibi yandaş İslamcı yazarları “İslam Bir-
liğini hayali bir heves sayıp Haçlı AB’ye girmeyi gaye edinen, faizi
dünya gerçeği gören, zina cezasını kaldırıp domuzu kasaplık hayvan
haline getiren, Yahudi Lobilerinden özel madalyalar verilen” Recep T.
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Erdoğan’ın ve AKP kurmaylarının bu dalaletlerini niye hiç tenkit et-
miyordu? Bu haksızlık ve sapkınlıklar karşısında susunca, Cemaat-
çiler, “Dilsiz Şeytan!”, ama kendileri “Abdurrahman” mı oluyordu?
Üstelik o yazısına, kasıtlı ve bilinçli söylense insanı küfre götüren,
gafletle söylense cahilliğini gösteren “Kula kulluk yok. Sadece Al-
lah’a itaat edilir!” zırvasıyla başlıyordu. Oysa Nisa Suresi 59. Ayeti
kerimesinde: “Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Elçiye (Resule) ita-
at edin ve sizden olan (Kur’an’a uyan ve İslam’ı uygulayan) Emir sa-
hiplerine de (itaat edin)” buyruluyor, yani Cenabı Hak yanında, Elçi-
ye ve ulül emre itaat de, sadece meşru ve mübah sayılmıyor, bizzat
emredilip farz kılınıyordu. Aynı yazısında “Din Milliyetçiliğini” kav-
miyetçilik ve hizipçilik sayan Dilipak yine gerçeği saptırıyordu. Çün-
kü her mü’minin din milliyetçiliği yapması, yani ümmet bilinci ve
gayreti taşıması, bizzat imanın ve İslam’ın gereği sayılıyordu. İşte böy-
lesi şarlatanlarla Televizyona çıkıp kendisine “Üstadımız bu konuları
daha iyi bilir!” şeklinde cıvık iltifatlar yağdıran zavallılarla bu parti-
nin nereye varacağı sanılıyordu?

Tam on iki sene boyunca:

“Saadet Partisi hayat iman ve cihaddır ilkesini unuttuğu içindir ki
donuk kış uykusuna ve zifiri bir gece karanlığına gömülmüş bulun-
maktadır. Bu yüzden gelişmeler karşısında ne olup bittiğini bilmez hal-
de bazen hezeyan, ama çoğu zaman uyuşmuş gibi bir hareketsizlik
içinde durmaktadır. Millî Görüş’ün borsası yükselirken, Türkiye’nin
resmi politikalarına ilham kaynağı olurken ve İslam Âleminin tek kur-
tuluş reçetesi haline gelirken; Saadet Partisi kabuk yönetimi engelleyi-
ci bir faktör olarak teşkilatları ve yan kuruluşları felç durumuna geti-
rip, kof söylem ve eylemlerle camiamızı avutup uyutmaktadır.

Erbakan’ın yanına hile rejimi ve köle düzeni tarafından yerleştiri-
len işbirlikçi ajanları ters köşeye yatırıp herkesi yanılttığı ve kendisin-
den yollarını ayıran Turgut ve Korkut Özal kardeşlerle ANAP iktida-
rında millî derin devlet üzerinden ilişki kurarak Türkiye’yi yönettiği
bir vakıadır. Daha sonra yine kendisinden yollarını ayırıp AKP’yi ku-
ran Tayip Erdoğan ve arkadaşlarının iktidar olmaları üzerine millî de-
rin devlet üzerinden kurduğu diyalogla Türkiye’yi yönetmeye başla-
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mış, kurduğu mekanizmanın Millî Görüş’ün hedeflerini kararlı şekilde
gerçekleştirmeyi başarmıştır. Başbakan Özal iki dönem tek başına
ANAP iktidarında hile rejimi ve köle düzeni ekonomisinin şablonunu
kırıp dışa açmış ve büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirip Türki-
ye’ye çağ atlatmıştır. Başbakan Erdoğan ise 3 dönem tek başına AKP
iktidarında hile rejimi ve köle düzeni siyasetini ve statükosunu oluştu-
ran yapıyı dağıtarak Türkiye’yi bölge lideri bir küresel güç konumuna
taşımıştır.”162 diyerek Recep T. Erdoğan’ı ve AKP iktidarını kutsayan
ve Erbakan’ın devamı sayan; ama şimdi Cemaati daha güçlü sanıp
Fetullahçı yapıya yaranmaya çalışarak Erdoğan aleyhine yazmaya
başlayan El-aziz ekibi de tam bir şaşkınlık girdabında “Müzebzebi-
ne beyne zalik” (Nisa: 143) Ara yerde bocalayıp-yalpalayıp kıvranır-
lar” durumuna düşüyordu.

Bu takımın yıllarca: “İsrail’in işini bitirmekle görevli Erbakan’ın
kahraman talebeleri” diye alkışladıkları, bugün ise kınayıp yerin dibi-
ne batırdıkları Bay Recep T. Erdoğan’ın, katıldığı Diyanet İşleri ödül
ve hizmet töreninde, “Bu millet ve medeniyet yalancı peygamberleri,
sahte velileri, içi, kalbi, zihni boş âlim müsveddelerini, tıpkı bünyenin
virüsü kabul etmediği gibi reddedip tarihin çöplüğüne mahkûm etmiş-
tir!” şeklindeki çok ağır sözlerle Fetullah Gülen’i kastettiğini herkes
anlıyordu. “İlmini, dünyalık güç kazanmak için, şantaj yapmak için,
şebekeleşme ve örgütleşme amaçlı istismar aracı olarak kullananların,
ilmi de imanı da dilden kalbe inmemiştir” ifadeleriyle Fetullah hoca-
yı işaret ediyordu. Ve tabi hem doğru söylüyordu, hem de bir bakıma
kendisini de tanımlıyordu!. Anlayacağınız bu horoz dövüşünde, bi-
lenmiş ve kinlenmiş gagalar artık kafaları delmek için hücuma kalkı-
yor ve bahse yatırım yapanlar, kendi favorisi kazansın diye çırpınıyor-
du! Bu arada Süpermen Recep Bey, AB temaslarından döner dönmez
aldığı ikazlar üzerine HSYK ile ilgili düzenlemeyi askıya alıyordu.
Tam bu sırada ABD merkezli meşhur Yahudi gazetesi Jewish Daily
Forward, Fetullah Gülen için “Philosemitic” yani “Yahudi sever ve Si-
yonist hedeflere hizmet eder imam” tanımını yapıyordu ve bu haber
26.01.2014 tarihli Takvim Gazetesinde çıkıyordu. Evet, Yahudi Mer-
kezler, gönüllü ve kiralık hizmetçilerini çok iyi tanıyordu!
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Ve kukla kahramanımız Recep T. Erdoğan, dışarıda “Vatan hainle-
ri” diye horozlandığı TÜSİAD patronlarının gönlünü almak ve herhal-
de: “Hizmetlerini daha rahat yapabilmek için böyle davranmak ve hal-
ka karşı hava atmak zorunda kaldığını hatırlatıp rahatlatmak” üzere
de, Dış Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu onların ayaklarına gönderip yağ-
cılık yaptırıyordu! Böyle değilse, koca Dışişleri Bakanı, Vatan haini(!)
Kodamanların kapısında ne arıyordu? Bu arada “kutsal mesaj” gibi,
neredeyse abdest alıp izledikleri Kurtlar Vadisi de Erdoğan’ın tarafın-
da, Cemaatin karşısında tavır alınca, bunlar iyice çuvallıyordu.

Oysa daha düne kadar, tam 11 sene boyunca: “AKP Erbakan’ın ve
Milli Derin Yapının bir projesi ve başarısıdır… Şu anda fiilen dünya li-
derliği için, (AKP) Türkiye (si) ve İsrail Küresel bir mücadeleye tutuş-
muşlardır… Üstelik bu gerginlik İsrail ile Türkiye arasında değil, (İs-
rail) AKP Hükümeti arasındadır… (Bu nedenle) AKP içine yerleştir-
dikleri mensuplarını istifa ettirip, iktidarı zayıflatma stratejisi uygu-
lanmaktadır… Mevcut AKP İktidarında Devletin zirvesini oluşturan
şahıslar Erbakan’ın  rıhle-i tedrisinde yetişmiş (insanlardır)… Bu ne-
denle İsrail’in ve içimizdeki İsrail severlerin hedefi; AKP’yi dağıtarak,
iktidarı yıkmaktır…“ (7 Temmuz 2010 Elaziz. Sh.2) şeklinde heze-
yanlar savunanlar, şimdi “AKP’nin dağıtılması ve bu iktidarın yıkılma-
sı gerektiğini, bu kutlu görevi Muhterem Fetullah Gülen’in ve Kutlu
Cemaatin yerine getireceğini; Mustafa Kamalak’ın Cemaati destekle-
mekle doğru bir siyaset izlediğini“ savunmaktadır. Bu durumda
AKP’yi parçalamak üzere, İsrail projesine hizmet edenler kendileri
ve Cemaat yetkilileri mi olmaktadır?

Türkiye’nin yeni ve yürekli bir sese, Milli ve dirayetli bir adrese
hasret kaldığı, Cemaat–Hükümet kavgasıyla halkın bunların ayarını
ve amacını sezmeye başlayıp umut ışığı aradığı bir ortamda, Sn. Ka-
malak’ın Oğuzhan Asiltürk’ün talimatıyla STV’ye çıkıp, Cemaate ya-
ranma çabalarını gören insanlar hayal kırıklığına uğramaktaydı. Bir
yandan adının önüne “Genel Başkan Baş danışmanı“ sıfatı takıp,
ama bir sefer olsun danışmadıkları, hatta konferansa çağıran İl ve İl-
çe Yönetimlerini görevden aldıkları Sn. Fatih Erbakan’a ve bu dava-
nın sadıklarına karşı takınılan samimiyetsiz tavırları, üst kademele-
re çöreklenen kişilerin yersiz ve yetersiz icraatları yüzünden, Sa-

290 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



adet Partisinin teşkilat ve tabanının bütün özverili çabaları da ma-
alesef neticesiz kalmakta ve işte bu yüreklerimizi burkan ve yüzü-
müzü kızartan seçim sonuçları ortaya çıkmaktaydı. “At sahibine gö-
re kişner!“ diyen Erbakan Hocamız ne kadar haklıydı… Siyonist
odakların kuklası olan oluşumlara yanaşıp yaranmaya çalışan bazı
SP’lilere, Aziz Hocamızın “Zeki Müren tarzıyla muhalefet yapmayın!“
uyarısı ne kadar anlamlıydı! Ve de ey Muhterem Milli Görüşçüler;
“Her toplum ancak layık ve müstehak olduğu yöneticileri başında bu-
lur“ hadisi şerifi, unutmayın, bizler için de geçerli bir kuraldı…

Melih Gökçek’in "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anla-
ma Gecesi" de tamamen istismar maksatlıydı!

Erbakan Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzen-
lenen "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Gecesi" Ata-
türk Spor Salonu'nda yapılmıştı. Merhum Necmettin Erbakan'ın haya-
tını anlatan sinevizyon gösterisinin ardından, Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları okunup alkış-
lanmıştı. Oysa bu vefalı kahramanlar, Siyonist odakların korkusundan
tam 40 gün boyunca Hastanede kalan Aziz Hocamıza bir ziyaret bile
yapamamışlardı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu azası ve Refah
Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal ise; mesajları okunan Cum-
hurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın, "Erbakan Hocanın yanında
talebeleri olarak yetiştiğini ve bugün ülkeye en iyi şekilde hizmet et-
tiklerini" (www.dunyabulteni.net) söyleyerek, AKP’nin ve Melih Gök-
çek’in sinsi planına alet olmuşlardı. Acaba Ahmet Tekdal ve Erbakan
Vakfı “AKP’nin ekmeğine yağ sürme ve Milli Görüşçüleri Melih
Gökçek’e yönlendirme girişimine alet olmaları, feraset fukaralığın-
dan mı, yoksa haysiyet hamlığından mı kaynaklanmaktaydı?” 

“(Hükümet ve Cemaat): Kendilerinin daha az, rakiplerinin daha çok
yıpranması için üçüncü şahısları kendileri lehine savaşa sokmaya çalış-
maktaydı. Cemaatin Başbakan Erdoğan’la sorunları olan bazı aydınla-
rı, hükümetin de Cemaat ile sorunları olan bazı kişi ve kurumları, me-
sela kimi İslami Oluşumları yanına çekmesi bu stratejinin başarılı ör-
nekleri olarak zikretmek lazımdı. Ancak son internet yasası örneğinde
gördüğümüz ve muhtemelen HSYK yasasında da göreceğimiz gibi Cum-
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hurbaşkanı Abdullah Gül, hükümeti değil de dolaylı da olsa bu savaşta
onu yanında görmek isteyen kesimleri (Cemaati) hayal kırıklığına uğ-
ratmıştı. Benzer bir şekilde Kürt siyasi hareketi de, Roboski ve Paris kat-
liamlarını MİT ile (dolayısıyla hükümetle) doğrudan irtibatlandıran bel-
gelerin yayınlanmasına rağmen, Abdullah Öcalan’ın deyimiyle “yangına
benzin dökmeyerek“ hükümeti rahatlatmıştı.”163 tespitleri gerçekleri
yansıtmaktaydı. Peki, böyle bir ortamda, malum odaklara taşeronluk
yapan taraflardan birinin, sırf televizyonda arzı endam etmek hatırına
gönüllü figüranı durumuna düşenler, acaba Milli Görüş camiasına na-
sıl ufuk açacaklardı? Amerikan dilinin ve sömürü düzeninin (dikkat;
İslam Dininin ve Kur’ani prensiplerin değil) özellikle Afrika ve Asya ül-
kelerindeki eğitim–öğretim kılıflı merkezleri gibi çalışan ve Fetullah
Gülen’in Vatikan’da verdiği “Papalık misyonunun bir parçası olma“ sö-
zünün fiiliyata geçirilmiş şekli olan sözde Türk Okulları için “Bunlar
devletin bile yapamadığı çok büyük hizmetlerdir!“ yağcılığına soyunan-
lara; “E madem öyleyse, siz ne diye yüzde birlere düşürdüğünüz bir par-
tinin başında oyalanıyorsunuz, gidip o kutlu kervana katılsanıza!?“ di-
ye soranlar haksız mıydı? “Dehşet verici bir hırsla birbirimizi yiyoruz.
Bu kavganın tek kazananı var; (o da) Kürt hareketi!“ (Hürriyet.
20.02.2014) diyen Taha Akyol, böylece piyonlarını kapıştıran dış pat-
ronların, aslında neyi amaçladıklarını da ağzından kaçırmıştı.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının öncülüğünde kurulan “KADİP”
yani Kültürlerarası Diyalog Platformunun, Yahudiler için hazırlık
yaptıkları anma programları basına yansımıştı. Ne ‘ananas’ şifreli kir-
li ilişki ve iletişimlere, ne de Rahmi Koç’a nasıl kol kanat gerildiğine
hatta para trafiğinin nasıl yönetildiğine de girmeyeceğiz. Şimdiki ko-
numuz Kadın Platformu! Şaşırmayın ama öyle. Bu öyle sıradan bir
Kadın Platformu değil! Gazeteci ve Yazarlar Vakfının çatısı altında bu-
lunan cemaat ablalarının platformu Onursal Başkanları tabi Fetullah
Gülen… Genel hedefleri kendi anlatımları ile; “Ülkede diyalogu yay-
gın hale getirmenin bir diğer kolu ve yöntemi olmak.” Bu kapsamda sa-
yısız etkinliğe de imza atılmıştı. Bunlardan biri, “Akran Arabuluculu-
ğu” eğitimi olmaktaydı. 30 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirilen seminere Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı çalışanları katılmıştı.
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Vakfın çalışanlarına müzakere sistemini anlatan isim ise hayli ilginçti.
Prof. Dr. Abbas Türnüklü… Kim mi bu Profesör? Rotary kulüplerine
proje hazırlayan ve onlarla birlikte yürüten kişi olarak tanınmıştı.
Hatta biz değil “google” Türnüklü’yü “Hür ve Kabul Edilmiş Mason-
lar” listesinin 108. sırasında gösteriyordu. İşte bu profesör almış kar-
şısına Fetullahçı bayanları ve bayları saatlerce “anlaşmazlıkların gide-
rilmesi, müzakere, iletişim, öfke yönetimi ve arabuluculuk becerile-
ri” gibi konuları içeren eğitimler veriyordu!

İlk kez bir Başbakan Rotary toplantısına katılmıştı. Başbakan Er-
doğan: “Bütün beklentimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde AB üyesi
olunmasıdır. Aslına bakılırsa Türkiye bu üyeliği çoktan hak etmiştir”
diyerek bir AB ziyareti öncesi, Masonik odaklara selam yollamıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki
Merit Limra Otel Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Rotary
2430'uncu Bölge Konferansı'na katılarak bir konuşma yapmıştı. Erdo-
ğan konuşmasında, Anadolu topraklarının farklı medeniyetlere beşik-
lik yaptığını belirterek, birçok farklı kültürün bu topraklarda yaşadı-
ğını ve insanlığın ortak mirasına önemli katkılar sağladığını vurgula-
mıştı. “Bunun bilinciyle iktidara gelmiş olan hükümetimiz, Türkiye'nin
yapısal sorunlarını çözme yolunda büyük bir hızla çalışmaktadır. Ön-
celikli olarak ülkemizi yeniden yapılandırmak için düğmeye basılmış-
tır” diyen Erdoğan: “Türkiye'nin dünya ile bütünleşmesine büyük
önem verdiklerini (yani Siyonist sömürü düzeninin bir parçası olmayı
hedeflediklerini. M.Ç.), bu çerçevede, AB'ye girme yolunda gerekli bü-
tün gayretlerin gösterildiğini ve büyük bir kararlılıkla bu adımların
atılmaya devam edildiğini” söyleyerek dindarlık kisvesi altında, Tür-
kiye’nin İslam Dünyası’ndan koparılıp Haçlı Avrupa’nın bir eyaleti
yapmaya çalıştıklarını açığa vurmaktaydı. 

Masonluğun yan kuruluşu olan Rotary toplantısında:

“Türkiye hiç kuşkusuz, çağdaş, demokratik bir ülke olarak Avru-
pa’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu sadece coğrafi bir özellik olarak
söylemiyoruz. Çünkü biz AB’yi bir coğrafi yapı içerisindeki ülkeler bü-
tünü olarak değil, AB’yi bir stratejik ve siyasi değerler birliği olarak
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görüyoruz.” diyen Erdoğan, böylece asıl ayarını ve amacını ortaya
koymuşlardı.164

Rusya'nın resmi televizyonu 1. Kanal, "Haberler" programında
ABD'nin "Büyük Ortadoğu Planı" çerçevesinde bölgede Kürdistan
haritasının oluşmaya başladığını iddia ediyordu.

Kandil’deki PKK kamplarına giren televizyon muhabiri Yevgeni
Baranov, KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık ile de röpor-
taj yapıyordu. Televizyon, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye
konusunda ölümcül hata yaptığını da ileri sürüyordu. Arap Baharı’nın
Suriye’de iç savaşı ateşlediğini vurgulayan Rus televizyonu, “Arap Ba-
harı yüzünden bugün birçoğu haritayı yeniden çizmek istiyor, üstelik
sadece Ortadoğu’da değil” şeklinde yorumda bulunuyordu. Büyük
Ortadoğu projesinin 1990’lı yıllarda başladığını hatırlatan muhabir
Baranov, projenin birkaç kez gözden geçirildiğini belirterek: “Fakat
iki husus değişmez olarak kaldı. Öncelikle, dünya siyasi haritasında
Kürdistan’ın ortaya çıkması, Suriye ve Irak’ın ortadan kalkması. İkin-
cisi ise 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın yıkılması sonucunda ortaya
çıkan sınırların yeniden tartışmaya açılması.. Eğer 1990’lı yıllarda
Balkanlar'da sınırlar serbest şekilde çizildiyse sıra 2000’li yıllarda Or-
tadoğu’ya gelince ortaya şu tablo çıktı: Bu sefer anlaşmak lazım” tes-
pitini yapıyordu. Kandil dağında PKK'lıların arasına giderek programı
sunan Rus muhabir, “Bu yükseklikten bakınca tüm Ortadoğu tıpkı
avucunun içinde” şeklinde izlenimlerini aktarıyordu. Muhabire konu-
şan Bayık, “Bize göre bölgede üçüncü dünya savaşı oyunu oynanıyor.
Çağdaş kapitalizm sistemini temsil eden Batılı güçler Ortadoğu’yu ye-
niden yapılandırmaya çalışıyor. Çünkü bu bölge onların çıkarlarını
memnun etmiyor artık. Eğer dünyayı insan organizmasına benzetirsek
bu durumda omurga Ortadoğu olacak. Eğer Ortadoğu’yu insan orga-
nizmasına benzetirsek, bu durumda da omurga Kürdistan olacak” ha-
vaları atıyordu.

Acı hezimetlere yol açan bu hazin manzara karşısında, bakınız,
“yüksek yetkililerimiz!” nelerle uğraşmaktaydı?
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Saadet Partisi, Milli Görüş’ün isim hakkını Türk Patent Enstitü-
sü’ne başvurarak almışmış!?... Saadet Partisi daha önce başlattığı
bir çalışma sonucunda güya amacı dışında kullanımları engellemek
için Milli Görüş isminin patent hakkını alarak markayı tescil ettir-
meyi başarmışmış!... 

Güya, yapılan girişimler neticesinde ilk olarak Milli Görüş’ün isim
hakkı tescil edilmiş olmaktaydı. Çalışmada ayrıca www.milligo-
rus.org.tr web adresinin de patenti parti tarafından koruma altına
alınmıştı. Konuyla ilgili Milli Gazete’ye konuşan Saadet Partisi Genel
Sekreteri Tacettin Çetinkaya, bu çalışmaya Milli Görüş Lideri Mer-
hum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatta iken verdiği bir talimat
ile başlandığını iddia ve istismar ederek, Milli Görüş’e ait kavramların
amacı dışında kullanılmasını engellemek için bu çalışmayı yürüttük-
lerini açıklamıştı. “Biri Milli Görüş markası. Diğeri de milligo-
rus.org.tr. Ticari bir meta gibi düşünenlerin önüne geçmek için öncelik-
le bu markaları koruma altına aldık” diyen Çetinkaya ayrıca Milli Gö-
rüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adı için de girişim-
lerde bulunduklarını söyleyerek, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismi
için de Hocamızın evlatları bu konuda bir çalışma başlattı. Bunu da biz
takip ediyoruz. Erbakan Hocamız ile ilgili isim tescili işlemleri de ya-
kın bir zamanda tamamlanmış olacaktır” hatırlatmasını yapmıştı.165

Hayret, başkaları kendi davalarından ve programlarından bahset-
tirmek ve “şahsi manevi” hükmündeki liderlerinin prensip ve pro-
jelerini gündeme getirmek için, paralar dağıtıp fırsatlar oluşturur-
ken, Saadet Partisi’nin üst kademe bazı yöneticilerinin, Milli Gö-
rüş’ten ve Erbakan gerçeğinden, kendileri dışında hiç kimsenin söz
etmemesi için girişimlerde bulunması, hangi aklın ve ahlakın ese-
riydi? Peki, Cemaat-Hükümet gerginliği sürecinde ve tabi Oğuzhan
Asiltürk’ün izni ve bilgisi dahilinde ikide bir STV’ye çıkarılan Mus-
tafa Kamalak’ın, CIA-MOSSAD maşası Cemaat’e övgüler dizmesi,
“devletin bile yapamadığı büyük hizmetleri başardıklarını” söylemesi
nasıl izah edilecekti? Yahu madem öyle, sizin gibilerin partiyi bıra-
kıp gidip Fetullahçılara katılmanız gerekmez miydi?
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Oysa:

1- Erbakan Hoca, bir ailenin, bir kesimin veya bir partinin değil;
bütün milletimizin, hatta İslam ümmetinin ve insanlık âleminin or-
tak ve kutlu değeridir.

2- Milli Çözüm Siyasi hizmet hayatına atılışından vefatına kadar,
en sıkıntılı ve sarsıntılı dönemlerde bile devamlı Hocasının yanında
ve yolunda olan bir ekiptir.

3- Bu davadan ve Erbakan’ın şahsından hiçbir makam ve men-
faat görmediğimiz halde O’na sadakatimiz, samimiyetimizin gös-
tergesidir.

4- Erbakan Hoca’yı doğru ve doyurucu şekilde anlatan, O’nun si-
yasi mücadelesini ve ilmi projesini topluma tanıtan başlıca kitaplar
ve yayınlar hamdolsun bizim eserimizdir. Bizim kitaplarımızdan ya-
pılan alıntı ve aşırmalarla hazırlanan pek çok yayının şerefine ve se-
vabına da yine ekibimiz müşterektir.

5- Biz resmen, hiçbir ilişkimiz bulunmayan (daha doğrusu ma-
lum ve mel’un kişilerce girmemiz yasaklanan) Saadet Partisi’ni ve
Hocamızın ailesini ve varislerini, hiçbir şekilde istismar ve suiisti-
male asla yeltenmemişizdir, buna ihtiyaç bile hissetmemişizdir. An-
cak Saadet Partisi’nin haklı ve hayırlı hedeflerini savunup sahiplen-
mek ve samimi Milli Görüşçüleri kardeş bilip sevmek ise imani, in-
sani ve vicdani bir görevimizdir; buna yasak koymaya hiçbir maka-
mın ve marazlının gücü yetmeyecektir.

6- Öyle ise Erbakan Hocamızın kutlu hayatını ve hatıralarını, il-
mi ve İslami program ve politikalarını, ahlaki düsturlarını, karanlık
çağımızı aydınlatan hikmetli yorumlarını yazmaya ve anlatmaya;
yeryüzünde ve ülkemizde hiçbir hukuki kurumun ve vicdani duru-
mun engel koyması mümkün değildir.

7- Mü’min, müstakim ve mücahit kimseler olmaları ve Aziz Ho-
camızın muhterem evlatları bulunmaları nedeniyle; Erbakan ailesi-
ne samimi bir sevgi ve saygı duymamız ve sahip çıkmamız ise, hem
vicdanın gereği, hem de inancımızın emridir. Ve tabi, onların dava
sorumluluğuna ve soyadlarının onuruna yakışmayan davranışlarını
gördüğümüzde ise; buna üzüntü duymak ve münasip bir dille uya-
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rıda bulunmak da, yine İslami ve insani bir görevdir; bu elbette on-
ların da iyiliği içindir.

Birileri sıcak yuvalarında ve rahat koltuklarında sefa sürerken,
hatta huzur ortamında ve hanımlarının koynunda mışıl mışıl uyur-
ken, kimlerin tam 40 senedir, Türkiye’nin hemen bütün illerinde, il-
çelerinde, beldelerinde ve köylerinde; kış-yaz demeden, dağ-bayır
dinlemeden, dava aşkına ve Hocasının hatırına koşturup didindik-
lerine, çamurlu yollar ve çileli yıllar şahittir. Biz İslam’a karşı kış-
kırtılan sağcı ve solcu militanlarla boğuşurken, devamlı karakol kö-
şelerinde ve hapishane hücrelerinde cefa çekerken, bunların çoğu
ha bire ganimet devşirmekteydi.

En yakınlarının, Bakan, Belediye Başkanı ve yüksek bürokrat
yaptıklarının, imkân ve imtiyaz sağladıklarının bile terk edip yalnız
bıraktığı 12 Eylül askeri mahkemelerinin hepsine,  tam beş yıl sü-
resince ve hem de 800 km’den her ay bazen iki sefer gelip Hoca’sı-
nın arkasında duran, O’nun bütün seminer, sohbet ve mitinglerine
katılan ve bavullar dolusu notlar tutan; bunları tebliğ gayreti ve ci-
hat mesuliyetiyle sürekli yazıp aktaran; anlamadıklarını veya eksik-
çelişkili bulduklarını her fırsatta Hocasına sorup gerekli ve yeterli
yanıtlarını alan, hatta onlarca makalesi, tespit ve tasnifi bizzat Ho-
camız tarafından, ya aynen veya bazı eklemelerle seminer notları
şeklinde camiamıza ders olarak okutulan ve “Davam” kitabının ne-
redeyse üçte biri O’nun notlarından aktarılan birisinden daha iyi Er-
bakan’ı kim tanıyabilirdi?

Sağlığında olduğu gibi vefatından sonra bile; ulusalcı solcusun-
dan marazlı sağcısına, sahte şeriatçısından ılımlı İslamcısına, yan-
daş medyasından karşıt yazarlarına tüm münafıkların ve Masonik
takımının İslam davasına ve Erbakan’a yönelik iftira, karalama ve
çarpıtmalarına anında ve hak ettiği oranda yanıt veren ve bu neden-
le “Milli Çözüm Dergisi’nin korkusundan artık Erbakan aleyhine ya-
zıp konuşamaz olduk!” dedirten ve “Haksızlıklar karşısında susan dil-
siz şeytan” konumuna düşmeyen bu sadıklar ekibini susturmayı, dış
güçler ve işbirlikçi zalimler başaramadı, Saadet Partisi içindeki ha-
inler ve gafiller de beceremeyecektir.
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Sakın ha, yanlış düşünülmesin; bu sözler şuursuz kalabalıkların ve
onursuz kadroların medet ve desteğine erişmek üzere sarf edilmiş ifa-
deler değildir. Çünkü “İyyakeneabüdü-ve iyyakenestain!” dedikten
sonra, Hakkı bırakıp halktan inayet bekleyenler; imanen müşrik, ma-
nen müflistir. Tek gayemiz, Hakkı tebliğ, hayrı takiptir.

“Erbakan’ın, zayi olmasın diye mala çevirip üzerine tapuladığı ci-
hat paralarının ve beytül malın üzerine kondular!” iftirasıyla, olma-
dık hakaretleri reva gören ve kardeşleri birbirine düşüren bu sinsi
ve hain ekibin, şimdi Hoca’nın çocuklarını da kışkırtıp, Erbakan’ın
hatırasını, manevi mirasını ve Milli Görüş kavramını tekellerine al-
ma, yani kökünü kurutma girişimleri tam bir fitne alametidir. Milli
Görüş sayesinde beş dönem milletvekili, 3 kere Bakan, 2 sefer Ge-
nel Başkan olmuş insanlar, Recep T. Erdoğan’la AKP mitinglerine
katılıp birlikte el kaldırırken bu tıynetsiz tipleri tenkit bile etmeye-
rek, Milli Çözüm’ün haklı ve hayırlı tebliğini kendi kısır akılları ve
ayarınca bitirmeye çalışanlar, nasıl bir vicdan ve karakter sahibidir?

“Milli Görüş” gibi ilmi ve evrensel bir kavramı “Milletin Görüşü”
gibi kof sloganlarla körletip kirletmekten utanmayan arsız ve ayarsız
insanların bu çirkin ve çelişkili tahribini hala sezmekten bile aciz za-
vallılar mı, cihan çapındaki bir Hak davanın gayret ve mesuliyetini
yüklenecek ve ulvi gayesini gerçekleştirecektir?

Elazığ’dan MGV toplantısına katılan bir üniversite temsilcisine
Hocamız:

“Şu şu talimatlar doğrultusunda niçin çalışma yapmadın? sorusuna
o kardeşimiz:

“Efendim, MGV Genel Merkezi bizden başka hizmetler istedi!” ya-
nıtını verince Hocamız:

“Ben topu sana, sen Genel Merkeze atıyorsun, o da taca çıkarı-
yor! Yahu bizzat Ben ısrarla bir talimat verdikten sonra, yok genel
merkezmiş, yok filan yetkiliymiş, bunların bizim talimatımız aksine
sözlerine uymak, size mazeret ve meşruiyet kazandırır mı?” şeklin-
de uyarıvermiştir!

Oya Akgönenç Wikileaks belgelerine bulaşmıştı!
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Yıllar öncede hatırlatmıştık: Şuursuz ve onursuz davrananlara
zafer verilir miydi? En yetkili konumdaki bir kişi, BDP toplantısın-
da eşkıyabaşı Apo aleyhine bir kelime konuşamazdı, konuşanı ba-
rındırmazlardı. Bir MHP toplantısında, genel başkan bile olsa, rah-
metli Türkeş aleyhine kimse atıp tutamazdı ve bu tavrı karşılıksız
kalmazdı. Ama şimdi Milli Görüş’ün manevi lideri geçinen Oğuzhan
Asiltürk; önce Bursa’da, sonra Partinin Genel İdare kurulunda, ar-
dından Konya’da televizyon karşısında Erbakan Hoca’ya “Dava için
toplanan paraları şahsi hesabına geçirip çocuklarına miras bıraktı” di-
ye iftira atıp dolaşmakta, ama hiçbir ciddi ve cesaretli tepki alma-
maktaydı! Lütfen söyleyin, yıllarca kerametlerini anlattıkları Hoca-
mıza şimdi iftira atanlar mı daha aşağılıktı, yoksa bütün bunlara dil-
siz şeytan gibi susanlar ve hala “itaat” edebiyatı yapanlar mı?

“Acaba, Hoca’nın evlatları ne zaman net bir tavır ortaya koyup, sa-
dıkları ferahlandıracaktı?” diye soranlar da ehli vicdanın hissiyatına
tercüman olmaktaydı.

“Ey Milli Çözüm ekibi ve Ahmet Akgül Beyefendi! Bu Oğuzhan ve
Şevket Kazan taifesine aldanıp, yıllarca aleyhinize konuştuğum için
hakkınızı helal edin. Tek şuurlu, onurlu ve cesur çıkışı siz yapıyorsu-
nuz” diyen okuyucumuz Adil Kayagöz haksız mıydı? 

“Milli Görüş”ten “Milletin Görüşüne” evirilmenin hikmeti ve he-
defi neydi?

Hatırlarsınız; Sn. Recai Kutan Bey’in Başkanı bulunduğu ESAM
(Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)nin düzenlediği “Milli
Anayasa Şurası”, maalesef bizleri hayal kırıklığına uğratmış ve “dağ
fare doğurdu” cinsinden sonuçlar ortaya çıkmıştı. Böylece, başta hü-
kümete, muhalefete ve Meclis dışı partilere olmak üzere, bütün top-
lum kesimlerine “Adil Düzen Anayasasını” ve tabi “Yeniden Büyük
Türkiye” davasını ve “Yeni Bir dünya” nizamının temel esaslarını an-
latma ve insanlara umut ve heyecan aşılama fırsatı da kaçırılmıştı.

Üzülerek, hatta duyduğumuz mahcubiyetin altında ezilerek be-
lirtelim ki, bu Anayasa Şurası sanki “AKP’ye yaranma, yakınlaşma
ve yandaş kazandırma” toplantısıydı. Erbakan Hoca’yı ve Milli Gö-
rüş davasını devre dışı bırakarak, hile ve hıyanetle bizden koparıla-
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rak iktidara taşınan bu AKP’nin sözde “yeni ve demokratik anayasa”
diye milli birlik ve dirliğimizi bozmaya, ülkemizi AB’nin resmen bir
eyaleti yapmaya ve özerk Kürdistan’a zemin oluşturmaya yönelik
bir “hukuki altyapı hazırlama” görevini yürüttüğünü bu muhterem
zevatın hiçbiri anlamamış mıydı? Ve zaten bu uyarılarımızdan dola-
yı bize kızan ve kınayan bazı dostlarımızın, yıllar sonra Recai Ku-
tan’ın, Recep Erdoğan’la Aydın’daki açılış törenlerine katılıp birlik-
te el kaldırdıklarını gördüklerinde, acaba yüzleri kızarmış mıydı?

AKP’li Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i ve yine dönemin AKP’li Ada-
let Bakanı Sadullah Ergin’i bu kadar memnun ve mesrur edecek teklif
ve temennilerin ESAM’dan ve SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’tan
gelmesi nasıl ve ne ile izah olunacaktı? AKP’nin yan kuruluşu gibi ça-
lıştığı artık inkâr edilmeyen BBP ile Ecevit’in DSP’sine kadar, herkesin
ve her partinin AKP ağzıyla konuştuğu; Haçlı AB yetkililerinin ve
ABD Yahudi Lobilerinin hararetle tavsiye edip desteklediği “Demok-
ratik değişimler” konusunda buluştuğu bir anayasa, acaba ülkemize
ve milletimize hangi hayırlı imkânları sağlayacaktı? Böylesine içi boş
vaatler ve hoş temenniler yerine, Milli Görüş’ün alâmetifarikası olan
“Adil Düzen Anayasası” niçin davetlilere sunulmamış ve toplum nez-
dinde tartışmaya açılmamıştı?

Yok, eğer: “Adil Düzen Anayasasını” hazırlayıp sunacak, ilmi ve hu-
kuki gerekçeleriyle bunları her ortamda ve her türlü itiraza karşı savu-
nacak birikim ve deneyime sahip elemanlarımız bulunmuyor…” deni-
yorsa, bu konuda uzmanlaşmış ve ömrünü harcamış şahsiyet ve ekip-
ler niye çağrılmamıştı? Yoksa, örneğin Akevler ve Milli Çözüm ekibi,
bunların nazarında AKP’lilerden, BBP’lilerden ve DSP’lilerden daha
mı uzak görülüyor ki, böylesine mesafeli durulmaktaydı. Ne kadar
acıdır ve vicdan yakıcıdır ki, ESAM’ın ve SP Genel Başkanının, yeni
anayasa konusundaki, teklif ve tavsiyeleri, yaldızlı sloganlardan ve
yuvarlak arzulardan öte hiçbir ilmi özellik taşımamaktaydı ve toplu-
mun ihtiyacına tercümanlıktan uzaktı. Öyle ki bu kuru tespit ve te-
menniler hususunda SP, maalesef CHP’den, MHP’den hatta BDP’den
daha cesur, daha tutarlı hiçbir öneri ortaya koyamamıştı.

Bu durumda hiç kimse: “Efendim çok ciddi ve gerçekçi programla-
rımız var, ama fitne çıkmasın diye açığa vurmadık” veya “Bizim milli
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ve ilmi anayasa taslağımız vardı, ama ciddiye alınmayacağı ve hesaba
katılmayacağı için gündeme taşımadık” gibi uyduruk bir mazerete sı-
ğınamazdı. Çünkü en azından Hakkın hatırını ve halkın duasını ka-
zandırmak yanında bizi tarihi mesuliyetten ve vicdani mahkûmiyet-
ten kurtaracak bir tebliğ fırsatı, bu denli ucuz harcanmamalıydı. Şayet
“her şeyin en iyisini ve bu şartlarda gerekenleri zaten AKP yapıyor, bi-
ze de ona destek olmak yakışıyor” şeklinde düşünülüyorsa, o takdir-
de, hala ayrı parti olarak kalmanın, bu kadar insan, eleman, imkân ve
zaman israfına yol açmanın ne anlamı vardı? Eğer bazı şahsi ve dün-
yevi hesap ve hevesler güdülmüyorsa, gidip AKP’ye katılmak daha net
ve mert bir tavır olmaz mıydı?

Bu arada: “Milli Görüş” yerine “Milletin Görüşü” gibi kof slogan-
lar üretilmesi de bu AKP’ye yanaşma ve yaranma hazırlığının bir
parçası mıydı? Önce ilgili ve yetkili zevata sormak lazımdı: Böylesi-
ne gereksiz ve geçersiz bir değişikliğe niye ihtiyaç duymuşlardı?
“Milli Görüş” kavramı ve sloganından niye rahatsız olunmaktaydı?
Üstelik “Milli Görüş’le, “Milletin Görüşü”, çok yakın hatta aynı sanıl-
sa bile, aslında çok farklı, hatta aykırı kavramlardı. Milli Görüş: Bu
Milleti aziz ve asil kılan, inancımızdan ve vicdanımızdan kaynakla-
nan düşünce ve değerlerin adıydı, Erbakan ise bu kutlu davanın
onurlu tercümanıydı. “Milletin Görüşü” de, eğer mevcut çoğunluğun
ortak tercihi ve tensibi (münasip görmesi) esas alınıyorsa, işte bu
AKP zihniyeti olmaktadır, çünkü milletin yüzde elli birinin oyunu
almıştır. Yani “Milli Görüş” insan merkezli ve İslam endeksli yeni
bir dünya kurmayı amaçlarken, “Milletin Görüşü” AB’ye kuyruk ol-
mayı ve ABD’ye sığınmayı kurtuluş sanmaktadır.

Ama henüz fırsat vardır; Milli Görüş’ün farkını ve Adil düzen ana-
yasa taslağını topluma tanıtacak adımlar mutlaka atılmalıdır. Öyle ya,
biz faziletli farkımızı ve kurtuluş programlarımızı ortaya koymaz da,
AKP’nin yedek lastiği rolüne soyunursak, insafla söyleyin, bu millet
niye bize güvenip umut bağlasındı?! İşte ne hale geldiğimizin fotoğ-
rafıdır: Bu ilmi tespitlerde bulunanlar, bu samimi tenkitleri yapanlar,
parti teşkilat ve toplantılarında konuşturulmazdı, Milli Gazetede yaz-
dırılmazdı, TV 5’te tartışılmazdı. Ve Hz. Peygamber Efendimizin di-
liyle tespit olunan ilahi kanun gayet açıktı: “Nasıl olursanız (niyet,
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gayret ve istikametinizle hangi yönetim ve sistemlere layık ve müstahak
bulunursanız) işte ancak öyle idarecilere kavuşacaksınız!” Evet, bu hü-
küm; bütün kavimler, kesimler, partiler için geçerli olan, adeti ilahi
ve adaleti Rabbani cinsinden bir “sünnetüllah”tı. 

Bütün bu tespit ve tenkitlerimizden, sakın umutsuzluğa kapıldığı-
mız ve çevremize karamsarlık aşıladığımız sanılmasındı. Tam aksine,
böylesi tıkanıklık durumları, yepyeni oluşum ve dönüşümlerin de
başlangıcıydı. Çünkü Erbakan’ın; inancımızdan kaynaklanan tarihi
projelerinin ve evrensel prensiplerinin bir bir gerçekleşeceği ve O’nun
sadık talebeleri ve bilge takipçileri eliyle bunların hayata geçirileceği
bir iman inkılâbı oldukça yakındı ve kaçınılmazdı. Aklı yatmayanlara
ve imanı yetmeyenlere hatırlatalım: Bunlar bizim kuru temenni ve te-
sellimiz değil; Cenabı Allah’ın vaadi, Hz. Peygamber Aleyhisselamın
müjdesi ve milyarlarca mazlumun ihtiyacı ve duasıydı!..

Şimdi, ey Sn. SP kurmayları ve muhterem ESAM Başkanları!

Artık kesinlikle ortaya çıkmıştır ki, Türkiye’miz dahil, 27 İslam ül-
kesini demokratik değişimler(!)le dönüştürüp güdükleştirmeyi amaç-
layan BOP, Siyonizm’in (Deccalizmin) bir planıdır. AKP ise BOP’un
hizmetkârıdır, Sn. Recep T. Erdoğan ise, hangi merkezlerce tayin edil-
diği bilinmeyen BOP eşbaşkanı, yani kâhyasıdır. O muhterem ve mü-
barek(!) Cemaatiniz ise CIA ve MOSSAD’ın maşasıdır. Bu günlerde
cesaretli(!) adımları atılan ve demokrasi jelatinli reklamı yapılan Yeni
Anayasa, Türkiye’yi BOP’a hazırlık aşamasıdır. İşte böyle bir şeytani
senaryoya alet olmak, sadece AKP’ye değil, bizzat Siyonizm’e katkıda
bulunmaktır ki, bunun kasten veya iyi niyetle yapılmış olmasının, so-
nuçta hiçbir farkı kalmamaktadır ve böyle bir sorumluluğun altından
hiç kimse ve hiçbir mazeretle kalkamayacaktır.

Manevi ve milli mesuliyet gereği yapılan bu tespit ve temennile-
rimizdeki bazı sözlerin sert kabuğuna takılmayıp “doğruluk payına”
bakılacağı ve vicdani bir duyarlılıkla dile getirilen uyarıların dikka-
te alınacağı umuduyla bunlar yazılmıştır.

Wikileaks belgelerinde “SAADET Partisi AKP’yi Dengeleyip Diz-
ginlemek İçin Kullanılabilir!” ifadeleri neye dayandırılmıştı?
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Wikileaks belgelerinde yayınlandığına göre, dönemin ABD büyü-
kelçisi Jeffery, kendi üst makamlarına şu bilgileri gönderiyordu:

Kongreden hemen önceki bir toplantıda, parti emektarlarından Oya
Akgönenç bize, “Numan Kurtulmuş’un adaylığının, SP’nin Türkiye’de
gelişen şartlara uyum sağlamak için artık değişmesi gerektiğini anla-
masından kaynaklandığını, ancak bunun Saadet’in eski nesillerini ve
prensiplerini terk etmek olmadığını” söyledi. Bize, “eski”lerden olan
bir komitenin; kesintisiz devamı sağlayacağına ve yeni parti yönetimi-
ne danışmanlık yapacağına söz verdi.

...

28 Şubat toplantısında, partinin Adana il başkanı Sıtkı Cengil ise
bize; SP’nin platformunu özetledi.

...

Halen sıra dışı kalmış olan, ortanın sağı Demokrat Parti’den (DP)
Kürt asıllı milletvekili Salim Ensarioğlu, 9 Mart görüşmemizde, Şanlı-
urfa, Batman, Bingöl ve Iğdır’ı, SP’nin seçimleri kazanabileceği veya
iyi sonuçlar alabileceği iller olarak gösterdi166

James Jeffery. Amerika Büyük Elçiliği Ankara. 2009-03-17 05:3
GİZLİ

Eğer bunlar doğruysa; (ki bu güne kadar ilgililerden bir yalanla-
ma çıkmadı!?)

Soru: 1- Sn. Oya Akgönenç, hangi sıfatla gidip ABD büyükelçisi-
ne, SP içindeki gelişmeleri rapor ediyordu?

Soru: 2- Oya Akgönenç’in değişimci dediği ve ABD’ye tavsiye et-
tiği Numan Kurtulmuş’la münasebetleri hala sürüyor muydu?

Soru: 3- Sn. Oya Akgönenç’in, ABD’ye “garanti ekibi” olarak te-
minat gösterdiği SP içindeki, Siyonist mahfillerin “ESKİ VE KI-
DEMLİ” gizli dostları kimlerden oluşuyordu?

Soru: 4- Bu görüşmeler niçin o süreçte Erbakan’dan şimdi ise
sadık dava kadrolarından habersiz yapılıyordu?
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Soru: 5- ABD Büyükelçiliği Adana E. İl Başkanı Sıtkı Cengil’e ka-
dar ilişki kuruyor ve kontrol ediyorsa ve bütün bunlar, hala SP ca-
miasını uyandırmaya yetmiyorsa, demek ki Rahmetli Erbakan Ho-
camızın hedefleri istikametinde ve Milli Görüş prensiplerinde artık
yeni kadrolar ve çıkışlar gerekiyordu.

Şu haklı tespit ve tahlillere ne zaman kulak asılacaktı?

“Başsızlık çok kötü bir şey... Kafası koparılmış tavuk gibi; çırpınıp du-
rur insan... Hedef belli değil, her yer zifiri karanlık. Herkesin itibar etti-
ği, yol gösteren, son sözü söyleyen ve söyledikleri emir telakki edilen kim-
se yok ortada... Bir yanda Siyonist güdümlü Haçlı sürüleri... Bu defa tak-
tik değiştirmiş; yarım asra yakın iş tuttukları, onların eliyle milletlere
zulüm yaptıkları yöneticileri yerinden kaldıran, kafasını koparıp atan,
onların yerine yenilerini koyan, vefa bilmez, eli kanlı Batılı katiller...
Öbür yanda "yaşasın diktatörler devriliyor" diye onlara alkış tutan, se-
vinç çığlığı atan, ama bir sonraki hamleyi göremeyen yığınlar...

Geçtiğimiz yüz yılın başında Batılıların pis oyunu nasıl sahneye koy-
duklarını hatırlayalım: Sultan Abdulhamid 1909 yılında 31 Martçılar
eliyle yönetimden uzaklaştırıldı ve kenara konuldu. İslam coğrafyası baş-
sız kaldı. Çakal sürüleri hep birlikte ulumaya başladılar ve çullandılar
üzerimize. Gözümüzü açtığımızda eli kolu bağlı, bedeninde her türlü
operasyon yapılmış, yaşam destek ünitesine mahkûm bırakılmış, başı
gövdesinden alınmış bir ceset gibiydik. Bu durum 60 yıl sürdü ve ufak te-
fek çırpınışlarla böyle devam etti. 1969 yılında Milli Görüş Harekâtıyla
baş gövdeyle buluştu. Tedrici olarak işleri yoluna koymaya başladı. Bu
defa da Başbakan Erbakan, 1997 yılında 28 Şubatçılar eliyle yönetimden
uzaklaştırıldı ve kenara konuldu. "Yanlışın en tehlikelisi doğruya en ya-
kın olanıdır" özdeyişine uygun, AKP iktidara oturtuldu. 

Dedik ya bu "bu böyle gitmemeli" diye. O halde çözüm önerilerimi-
zi sıralayalım:

• Bundan böyle alternatif yol bulacağız diye sonu "Roma'ya çıkan!"
yollara sapmayalım.

• Bizi biz yapan değerlere yeniden ama bu defa kopmayacak şekil-
de sımsıkı sarılalım, dağılmayalım ve geleceğimizi bu değerler üzerin-
de yeniden kurmaya bakalım.
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• Türkiye'de ve Dünyada her partinin gıpta ettiği ve adeta şapka çı-
kardığı teşkilat modelimizi güncelleyelim; teşkilat içi ve teşkilat dışı
sözü olan herkesin katkılarıyla yeni bir dönem başlatalım.

• Sistem karşıtı ortak söylemler geliştirip toplumsal muhalefetin
merkezi olalım; sistemin rahatsız ettiği, ezdiği milyonları yanımıza
alarak meclise girelim, halkın ve hakkın iktidarı için kolları sıvayalım.

• "Refah Partisi'ni ikiye bölmek yetmez üçe bölmek lazım" sözünü
tersine çevirelim ve cazibe merkezi olmak için ne lazımsa araştıralım,
bulalım ve uygulayalım.

Şimdi toparlanma ve üzerimizde oynanan oyunları bozma zamanı.
D-8'ler çekirdeği etrafında kenetlenme, D-60'ların plan-programını
yapma zamanı. Şimdi iş yapmanın tam zamanı... Görülecektir ki işler
sanıldığı kadar zor değil. Yeter ki sağlam bir niyet edelim, besmeleyi
çekelim ve yola koyulalım.”167

Bunun için de, önce şüpheli ve şaibeli kişilerden, ABD Büyükel-
çisi Jeffery’nin tespitiyle, Saadet Partisi içindeki “eski komiteci ekip-
lerden” ve Siyonistlerle gizli ve kirli ilişkiler yürütenlerden kurtul-
mamız lazımdı. Haydi, ey Milli Görüşçüler, silkinip ayağa kalkma
zamanıydı!

Ya Milli Görüş’e ve Erbakan çizgisine dönüş yapılacaktı veya çö-
küş kaçınılmaz olacaktı!

Aziz Hocamız şu gerçekleri ısrarla hatırlatırdı: “Dostlar, biz insa-
nız, üstelik hamdolsun Müslümanız. Zaten Müslüman demek; akıl-
lı, inançlı, hayırlı, yararlı ve her türlü haksızlığa duyarlı insan de-
mektir. İyi ile kötüyü, adaletle zulmü, doğru ile yanlışı, faydalı ile
zararlıyı ayıramayan kişi, değil Müslümanlık henüz insanlık onuru-
na bile erişememiştir. Hem yeryüzünde, hem bölgemizde ve ülke-
mizde, hem de yakın çevremizde ve teşkilat bünyemizde; güzeli çir-
kinden ayıramayan ve kötülüğü bırakıp iyilikten taraf olmayan; fay-
dalı ile zararlıyı ayıramayan, haramı bırakıp helal ve hayırlı olana
yapışmayan; adaletle zulmü ayıramayan, zalim ve hain parti ve yö-
neticilere tabi olan; doğru ile yanlışın farkına varamayan, aklını ve
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vicdanını kullanmayan kimseleri, Kur’an’ı Kerim insan sınıfında ve
sıfatında görmemektedir.

Hayvanlar iyiyi kötüden, adaleti zulümden, faydalıyı zararlıdan,
doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğine sahip değildir. İşte insanlara
verilen bu meziyet ve faziletler sayesinde:

1. İyi ile kötüyü (güzel ile çirkini) ayırma hasleti toplum yapısın-
da “DİN VE AHLAK” düzenini,

2. Faydalı ile zararlıyı ayırma yeteneği toplumda “EKONOMİ” dü-
zenini,

3. Adalet ve zulmü ayırma kabiliyeti “SİYASET-YÖNETİM” düze-
nini,

4. Doğru ile yanlışı ayırma hasleti (düşünme ve değerlendirme) ise
toplum halinde “İLİM” düzenini meydana getirmiştir.

Günümüzdeki Müslüman bilim adamlarının çoğu, maalesef; in-
san fıtratına yani Kur’an ahkâmına ve İslam ahlakına uygun yeni ve
yeterli ilmi projeler yapamamışlardır. Ekonomik, siyasi ve ahlaki
düzenlerin ve eğitim sisteminin temel esaslarını ortaya koyamamış-
lardır. Yani “filan ot ve çiçekler, filan madenden şu şu hastalıklara iyi
gelecek şifalı hammaddeleri içinde barındırır” demek ilim değildir.
Bunun gibi “şu ayetler ve şu hadisler şu şu sorunlara çözüm ve çare-
leri içinde taşır” demek topluma huzur ve onur kazandırmamakta-
dır. İlim adamı sadece formülleri ve reçeteleri değil, halkın rahatlık-
la ulaşıp sancı ve sıkıntılardan kurtulacağı ilaçları (hapları ve şu-
rupları) hazırlayıp onlara sunan insandır. İşte Adil Düzen bu ilaçla-
rın ilmi reçetesi konumundadır. Son bilimsel ve teknolojik gelişme-
ler tespit etmiştir ki, Kur’an’ı Kerim’in 1430 sene önce haber verdi-
ği gibi, erkek ve dişi her hücrenin içinde kromozom denen bir nevi
kompüter bulunmaktadır. Şu andaki bilimsel tespitlere göre kromo-
zomlar 3 kısımdır. 1- Bitkilerin kromozomu tek boğumlu 2- Hayvan-
ların kromozomu iki boğumlu 3- Ama insanların kromozomu 3 bo-
ğumludur. Bu nedenle bitkinin hayvana, hayvanın insana dönüşme-
si imkânsızdır. İnsan a) iyi ile kötüyü (güzelle çirkini) b) faydalı ile
zararlıyı c) adaletle zulmü d)  doğruyu ve yanlışı (muhakeme ve mu-
kayese ile) ayırabilir; ama bu yetenekler hayvanlara verilmemiştir.
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Batılılar öyle bozuk ve boğucu devlet düzenleri kurmuşlar ki; nor-
mal yoldan gelip bahçe kapısından kendi evinize girmek yerine, yer al-
tından öyle merdivenler, öyle labirentler açmışlar ki, 3-5 adımda hu-
zur yuvanıza varmak yerine, bizi saatler boyu korkulu ve yorucu tü-
nellerde dolaştırıp eziyorlar ve canımızdan bezdiriyorlar. Sağdan giri-
len tünellere Kapitalizm, soldan girilen tünellere sosyalizm diyorlar.
İşte Adil Düzen bu kasıtlı kısıtlayıcı karanlık kanalları kaldırıp düz
yoldan ve normal kanalardan halkı huzura kavuşturma sistemidir. “İs-
lam Fıtrat Dinidir” demek, insanlığın yaratılışına ve ihtiyaçlarına en
uygun, doğru ve doğal prensiplerdir, anlamına gelir. Yunan kültürü
(Batı medeniyeti) Firavun görüşü ve zihniyetinin bir kopyası ve deva-
mı niteliğindedir. Yunanistan’da Mısıra Firavun ehramlarını ziyarete
giderken Ege kıyılarına, Aspendos ve Bergama’ya uğrayıp dinlenmiş-
ler, Mısır piramitlerinin benzer maketlerini buralarda inşa etmişlerdir.
Bizim bazılarına sert ve ters gelen tespit ve tenkitlerimiz, şefkatli ve
işinin ehli bir doktorun, huysuz ve şuursuz bir hastasını bağlayıp ame-
liyat yapması gibidir. 1990 tarihli Milli Gazete’de Sabah Gazetesi’nden
alıntı yaparak NASA fizik âlimlerinin uzay ve yaratılış sırlarını,
Kur’an ayetleriyle çözmelerini yayınlamıştır. Kâinattaki tüm zerrele-
rin (Atom parelerinin) birbirine karşı özel cazibe ve çekim kuvveti ve
irtibat münasebeti bulunmaktadır. Ay ile dünya, Güneş ile gezegenler
ve yer arasındaki çekim ve itim dengesi bir mucizedir, hayatın ve kâ-
inatın devamı için kaçınılmazdır ve bu mizanı Allah koyup korumak-
tadır. (Erbakan Hoca’nın 1990 yılındaki Almanya Konferansından)

Evet;

İncizap: Bütün atom ve moleküllerin cazibesi, birbirini çekme, ih-
tiyaçla bağlanması,

İrtibat: Birbiriyle alakalı, bağlı bulunması

İntizam: Bütün zerreler ve hücrelerin intizamlı, tertipli olması,

İmtizaç: Birbiriyle uyuşması, kaynaşması,

İntisab: yekdiğeriyle münasebetli davranması

İstihbar: Haberleşmesi, iletişim kurması,

İstikrar: Bir kararda kalması, bozulmaması,
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İnsicam: Düzenli ve sürekli ilişki yaşaması,

Mizan: Çok hassas ölçüler ve dengeler disiplini içinde tutulması.

“(Rabbin) Gökyüzünü (ve tüm kâinat mülkünü) onu da yükseltip
(yerleştirdi) ve mizanı (zerrelerden kürelere her şeyin dengesini, değe-
rini ve görevini) takdir ve tayin etti” (Rahman: 7) ayetinde bildirdiği
üzere, insan vücudu çok muazzam ve muntazam bir fabrika gibi,
muhteşem kâinat ise çok büyük ve mükemmel bir insan gibi, bütün
hücreleri ve zerreleri birbiriyle alakalıdır.

Tarihi Duyuru Ve Uyarı!

Saadet Partisi’ne (Recep T.) Erdoğan operasyonu! (mu?)

İnternette ROTAhaber şöyle bir bilgi aktarıyordu:

Saadet Partisinin 4 Mayıs 2014 Pazar günü Ankara’da yapacağı
kongrede, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Genel
Başkanlığa aday olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Fatih Erba-
kan'ın partinin başına geçeceği haberi Ankara kulislerini de hareket-
lendiriyordu. Rotahaber'in, partiye yakın kaynaklardan edindiği bilgi-
lere göre; Fatih Erbakan'ın Saadet Partisi'nin başına gelecek olması
tıpkı HAS Parti örneğinde olduğu gibi bir Recep T. Erdoğan operasyo-
nu olarak görülüyordu. Hatırlanacağı gibi Fatih Erbakan hakkın-
da, Numan Kurtulmuş'un katıldığı dönemde AKP'ye geçeceği yolunda
haberler çıkıyor ancak kendisi, "AKP'ye geçeceğime Saadet'te çaycı
olurum" diyerek söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlıyordu.

Erdoğan yüzde 3'lük Saadet oylarının peşine düşüyordu!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Erbakan'ın Ankara'da
düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını açıklaması bekleniyordu.
Fatih Erbakan'ın SP'nin başına geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde kendisini destekleyeceğini düşünen Başbakan Erdo-
ğan, bu şekilde yüzde 3 civarındaki Saadet oylarını garanti altına al-
mayı hedefliyordu.

Bu tezgâha: “SP’ deki Oğuzhan ekibinin tasfiyesi” kılıfı geçirili-
yordu!

Erdoğan'ın milletvekili seçimlerinde de tıpkı HAS Parti ve Numan
Kurtulmuş'taki gibi bir yol izleyeceği ileri sürülüyordu. Kulislerde konu-
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şulan iddialara göre; sonraki süreçte Saadet Partisi ya fiilen kapatılarak
AKP’ye katılacağı, ya da partinin içi boşaltılarak bir tabela partisi yapı-
lacağı konuşuluyordu. Kulislere yansıyan bir diğer iddiaya göre de, ön-
ce partinin karar mercii olan Ak saçlılar (Oğuzhan Asiltürk ve Şevket
Kazan ekibi) tasfiye edilerek ardından Fatih Erbakan ile birkaç ismin
AKP'den aday yapılarak Meclis'e sokulacağı planlanıyordu. Bilindiği gi-
bi Saadet Partisi 30 Mart yerel seçimlerinde yüzde 2.8 oy alıyordu.168

Milli Görüş’ün “Kökünün kurutulması” mı amaçlanıyordu?

SP içindeki Oğuzhan Asiltürk ekibinin mahiyetini ve Recep T.
Erdoğan’ın niyetini çok iyi bilenler için bu tertiplerin asıl gayesini
sezmek zor olmuyordu. Oğuzhan Asiltürk’le Recep T. Erdoğan’ın
oturup görüşmeden ve ortak bir karar vermeden böyle bir girişim
başlatıldığını düşünenler aldanıyordu. Çünkü SP içindeki Oğuzhan-
Şevket Kazan ile AKP’deki Recep T. Erdoğan ve Bülent Arınç aynı
köken ve kültüre ve aynı karanlık görevlere sahip bulunuyordu.

Sn. Fatih Erbakan’ın partinin başına geçmesi ve SP’yi yeniden
Milli Görüş çizgisine ve Erbakan projelerine çekmesi elbette isteni-
yordu ve destekleniyordu. Ancak “SP’yi Recep Bey’in yedek lastiği ve
dolaylı destekçisi yapma ve sonunda hepten AKP’ye katma” gibi sinsi
ve Siyonist senaryolara karşı da uyanık olmak ve ilgilileri uyarmak
gerekiyordu.

Oğuzhan Asiltürk’ün 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi Recep
T. Erdoğan’la buluştukları, “MGV’ye ait mal varlıklarının iadesi ve
Oğuzhan ekibinin dolaylı kontrolüne verilmesi” karşılığı, Ankara ve
İstanbul gibi kritik seçim bölgelerinde AKP oylarını etkilemeyecek
silik adaylar gösterilmesi konularında anlaştıkları zaten kulislere ve
internet haberlerine yansıyordu.. Özetle SP’nin kökünün kurutul-
ması ve Milli Görüş’ün tarihe karıştırılması girişimlerine “partiyi
Oğuzhan ve ekibinden kurtarma” jelatini sarılmaya çalışılıyordu. Bu
nedenle Sn. Fatih Erbakan’ın adaylığına sahip ve destek çıkılması,
ancak bu tür tezgâhlara kapılmaması için de özellikle uyanık bulun-
ması ve uyarılması bir zaruret halini alıyordu. Allah rızasını, insa-
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nımızın ve İslam dünyasının ihtiyacını, davamızın hatırını ve Aziz
Hocamızın emanet ve hatırasını; şahsi heveslerinin ve dünyevi he-
deflerinin üstünde tutanlar, ne demek istediğimizi ve neyin gayreti-
ni çektiğimizi çok iyi anlıyordu. Bu nedenle davamızın geleceği ve
partimizin emin ellerde yeniden dirilip-derlenip güçlendirilmesi ko-
nusundaki endişe ve temennilerimizden hiç kimsenin gocunmama-
sı bekleniyordu

Bu kongrenin Milli Görüş şahlanışına ve Adil Düzen inkılâbına
vesile olması dileği ile.
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LAİKCİ DİN DÜŞMANLARINDAN DA, 
PARALELCİ İSTİSMARCILARDAN DA,

KURTULMAK YAKINDIR!

Gerçek bir demokrasi, örnek bir laiklik ve yüksek bir sosyal hu-
kuk devleti; İslam’a da insanlığa da uygun bulunmaktadır, aklı ve
vicdanı olan herkesin ortak amacıdır. Ama, İslam düşmanlığına ve
ahlaki-manevi değerleri hayatın dışına atmaya kılıf yapılan bir LA-
İKCİLİK; DIŞ Güçlerin talimatlarını ve ülkemizi sömürgeleştirme-
bölme planlarını, aldatılan halkın onayı ve oyları ile yürütme sahte-
karlığına çevrilen CUMHURIYETÇILIK; anket sonuçları ve seçim
tutanakları, LAİKCİ’ler iktidar olunca dipçikle, ılımlı DÖNEK’ler
iktidar olunca, “özel yetkili telefon talimatları ile” değiştirilen söz-
de DEMOKRATİKLİK ise açık bir şeytan tuzağıdır. Ve hele barbar
Batının yurdumuzu parçalama ve ordumuzu paralama girişimlerine
karşı duyarlı bir tepki ve tavır koyan bazı sosyalist ve ulusalcı ay-
dınlarımızın, hala her fırsatta İslam’a sataşmak için bahane kollama-
ları ve “Haçlı emperyalist” diye karşı çıktıkları odakların bozuk ide-
oloji ve felsefelerine can simidi gibi sarılıp sahip çıkmaları ise talih-
siz bir tutarsızlıktır. Cemaatle Hükümetin, birbirlerinin kirli çama-
şırlarını ve gizli planlarını deşifre ettikleri ve halkımızın önemli ke-
siminin bunlardan ümidini kestikleri bir ortamda; Milletimizle, di-
ni ve ahlaki değerlerimizle barışık yeni ve Adil bir Düzen etrafında
güç ve gönül birliği yapmanın tam zamanıdır. Daha rahat anlaşılsın
ve doğru yorumlansın diye, özetleyerek ve sadeleştirip düzelterek
aktardığımız şu tespitler dikkatle okunmaya değerdir. Aksi halde
“DEMOKRATUR hilesiyle halkın oylarını çalan, AB’ye kuyruk olmak



suretiyle, Türkiye’yi Avrupa’ya eyalet, İsrail’e vilayet yapmaya çalışan
AKP iktidarını ayakta tutmak, yaratanın iradesi ve kaderidir!” şeklin-
de sapık ve çarpık bir algıya da müsaittir.

“Şu anda iktidara karşı mücadele eden güçler derin değil yüzeysel
ama dış destekleri olan şebekelerdir. Bu tespit iktidarı savunmak değil-
dir. Onun da hataları olabilir, ama karşısında hiç değilse toplumun bir
kesiminin desteklediği güçler olması gerekir. CHP maalesef bu görevi
yapmaktan acizdir. Mevcut yönetim sadece iktidar karşıtlığı yürütmek-
le yetinmekte ve karşılaştığımız büyük sorun iyi değerlendirilirse bizi
dünyanın güçlü ülkelerinden biri haline getirecek şartlar gözardı edil-
mektedir. CHP’nin yeni yönetimi bir ideolojiyi ya da ülkeye yön vere-
cek stratejiyi savunmamakta, sadece iktidara karşı bir tavır sergile-
mektedir. Şimdi iktidar karşıtı olarak ortaya çıkan yeni bir örgütlenme
(ve paralel çeteleşme ise) devletin birçok görevine müdahale etmekte
ve onun yerine kendi düşüncelerinin gerçekleşmesini istemektedir. Ge-
nelde saldırıya uğrayanın kaybedeceği zan ve tahmin edilir. Oysa bu
bağımsız hareket eden ve çatışmayı doğru değerlendiren güçler için ge-
çerlidir. Başkasının hazırladığı bir plana göre hareket edenler ise ken-
dilerinin kaybedeceğini düşünmezler ama arkalarındaki güç onları
destekler gibi görünse de aslında mücadele iktidara karşı olanların
tasfiyesi amacıyla da yapılmakta olabilir. CHP devletin kuruluş ilkele-
rini kutsal görmekte ve eleştiriyi hıyanet gibi değerlendirmektedir. Oy-
sa bu ilkeler o günün şartlarında bir mucize gibi algılansa bile bugün
sadece, değerli bir geçmiş simgesidir. Şimdi bunu tarihin bir mucizesi
sayıp, ancak artık değiştirmenin de dünya şartları gereği kaçınılmaz
olduğunu düşünenler, cemaate ihale ettiler ve cemaatin de bu mücade-
lede kaybedeceğini düşündüler. Yani ülkenin karşı çıkamayacağı iki
düşünce bir araya gelseler bile kaybedeceklerdi”

Yeni Türkiye, kimsenin eseri değil, Yüce Yaratanın isteği ve iradesi-
dir. Bu nedenle kimse Yeni Türkiye’nin önüne çıkmaya yeltenmemelidir.
Çünkü varılacak netice, kişilerin veya kesimlerin değil, yüce Yaratanın
ve Onun şereflendirdiği Mü’min ve mücahit kimselerindir. Bu sürecin so-
nunda, siyasi ve dünyevi amaçlar uğruna DİN’i feda edenlerin acı ve al-
çaltıcı akıbetleri, ibretle ve Yaratanın bir ikazı şeklinde görülecektir!”169
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Uyduruk sahte belgelerle “despotik askerler(!)” zindanlara tıkı-
lırken “demokratik siyasiler(!)” yolsuzluk belgelerini “darbe girişi-
mi” sayıyordu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya gitmezden önce ba-
sın toplantısında tutukluluk süreleriyle ilgili bir düzenleme yapılaca-
ğını açıklıyor; Hürriyet dahil pek çok gazete bu sözleri manşetine ta-
şıyordu. Oysa Terör ve ‘devlete karşı suçlar’la ilgili tutuklama müdde-
tinin, ağır cezadaki maksimum sürenin iki kata kadar uygulanacağı,
yani 10 yıl olacağı biliniyor(du!) ‘Du’ diyorum, çünkü bu hüküm ye-
di ay önce, 4 Temmuz 2013’te Anayasa Mahkemesi tarafından zaten
iptal ediliyordu. (2012/100 esas sayılı karar.) Mahkeme, 10 yılın çok
uzun olduğuna hükmediyor, ama iptal kararının yürürlüğe girmesi
için de parlamentoya 1 yıl süre veriyordu. Yani, hükümet eğer 4 Tem-
muz 2014’e kadar terör ve devlete karşı suçlarda 10 yıldan az 5 yıldan
çok bir süreyi ‘maksimum süre’ olarak belirleyen bir yasa düzenleme-
si yapmazsa, en uzun tutukluluk bütün ağır cezalık durumlar için
otomatikman 5 yıl olarak uygulaması gerekiyordu. Anlayacağınız,
Başbakan’ın söylediği tutuklama süreleri konusu hükümetin aklına
gelmiş bir düzenleme değil; bir yerde Anayasa Mahkemesi’nin zorla-
ması oluyordu ve tutuklulukta maksimum sürenin 5 yıla düşmesi için
hükümetin hiçbir şey yapmaması yeterli sayılıyordu.

Yolsuzluk suçlamaları öyle “buhar olacağa” benzemiyordu!

HERHALDE adına ‘Hayalet operasyon’ demek gerekiyordu. İstan-
bul’da savcıların 25 Aralık günü başlatmak istedikleri ama önce İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcısı ile İstanbul Emniyeti tarafından, sonra da
hükümet tarafından engellenen operasyonu herkes hatırlıyordu. Bu
operasyon çerçevesinde halen AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
adayı olan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım hakkında yazılan ama Meclis’e gitmeyen bir fezleke elden ele
dolaşıyordu. Benim anladığım, bu soruşturmadan el çektirilen savcı:
“Sabah gazetesi ve atv televizyonuyla onlara bağlı başka medya şir-
ketlerinin devletle, en çok da Binali Yıldırım’ın görev yaptığı bakanlık-
la iş yapan üç müteahhit tarafından alınması sırasında kamu zararı
yaratıldığı kanısını” taşıyordu. Devam edip etmediğini bile bilmediği-
miz bir soruşturmayla ilgili ileri geri konuşmak istemem ama benim
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fezlekeden anladığım, suçlamalar son derece ciddi bulunuyordu. Ay-
rıca ‘zamanlama manidar’ da değildi; çünkü iddia edilen suçlar
2013’ün yaz ortasından aynı yılın kasım-aralık ayına kadar izleniyor
ve savcı 25 Aralık’ta da düğmeye basıyordu. Soruşturma kapsamında
adı geçenlerden biri de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal
Erdoğan olduğu için, tam da bu sebeple hükümet, bu soruşturmanın
“AKP’ye karşı darbe girişimi’nin ta kendisi olduğunu” iddia ediyor ve
olağanüstü yollara başvurarak bu soruşturmayı engelliyordu. Çünkü
iddiaya göre bu soruşturmayla bağlantılı bir savcı, ‘Birkaç güne kadar
başbakanı da gözaltına alırız’ bile diyordu. Bir başbakanı gözaltına al-
mak veya ifadeye çağırmak pek mümkün olan bir şey değildi; olacak
şey de değildi. (Ama bir başbakanın, bu iddialar karşısında telaşa düş-
mesi neyin nesiydi? M.Ç.) Okuduğum fezleke bana suçlamaların cid-
diye alınması gerektiği izlenimi vermişti. Çünkü bu suçlamalar öyle
buhar olup yok olacak şeylere benzememekteydi”170

Fetullah Gülen’in gerçek ayarını ve amacını ve Cemaatin din an-
layışını, onların resmi sözcüsü sayılan Hüseyin Gülerce şöyle açık-
lıyordu!

“Hizmet hareketi, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu manada de-
mokratik siyasetin hep içinde oluvermiştir. Gazeteciler ve Yazarlar Vak-
fı’nın kurucu mütevelli heyeti içinde yer alan ve halen vakfın onursal
başkanı olan Muhterem Fetullah Gülen, 1994’te ilk açılış toplantısında
şunu söylemişti: “Türkiye’de ve dünyada demokrasiden geriye dönüş
yok…” Bu, dini bir söylem değildir. Tam tersine, Türkiye’yi ve dünyayı
doğru okuyan bir kanaat önderinin, Müslümanların, sürekli gelişen de-
mokrasi ile bir probleminin olmayacağı kanaatidir. (Yani Fetullah Gü-
len İslam’a uyarlı ve Hakka dayalı demokrasiyi değil, halka taparlık ve
küresel sisteme hizmetkârlık demokrasisini tercih etmektedir. A.A)

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın faaliyetleri dini değil, toplumsal
ve siyasidir. Mesela Abant Platformu bugüne kadar 30 toplantı gerçek-
leştirdi. Bazılarının konuları şöyledir: İslam ve Laiklik. Türkiye’nin
AB’ye Üyeliği Sürecinde Kültür, Kimlik ve Din. Türkiye-Fransa Söyle-
şileri: Cumhuriyet, Kültürel Çoğulculuk ve Avrupa… Küresel Politika-
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lar ve Ortadoğu’nun Geleceği. Yeni Anayasa. Kürt Sorunu: Geleceği ve
Barışı Birlikte Aramak (İkincisi Erbil’de yapıldı). Demokratikleşme:
12 Eylül’den AB’ye Siyasi Partiler. Vesayet ve Demokrasi. Aleviler ve
Sünniler: Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak… (Dikkat bunların hep-
si küresel merkezler desteğinde ve onların Siyonist hedefleri istikame-
tinde gerçekleşmiştir. A.A)

Dünyanın 160 ülkesinde açılan Türk okulları da çok şükür, dini, di-
li, ırkı, mezhebi farklı coğrafyalarda rağbet görüyor? Bu okulların hiç-
biri dini okul değildir. Hepsi o ülkelerin eğitim müfredatına göre çalı-
şıyor. Ortak özellikleri, iyi insanlar, dürüst insanlar, barışa sevdalı ne-
siller yetiştirmek. Bu arada Türkçeyi de dünya dili haline getirerek gö-
nüllü Türkiye lobileri gibi faaliyet göstermektedir. Onun için “Hizmet,
hani dini hareketti?” diye menfi algı oluşturma gayretlerinden, bunun
için psikolojik harp yöntemleri kullanmaktan vazgeçilsin”171

İyi de, Fetullah Gülen Hocaefendi 23.11.1995 yılında, Savaş Ay ile
yaptığı Röportaj’da :“Ben Cebrail Aleyhisselâmı çok severim. Onun
mübarek ismi geçtiği zaman, gözlerim yaşarır; burnumun direği sızlar.
Tabii ki mübarek yüzünü rüyada bile görmediğim bir melektir. Farz-ı
muhal, o bile gelse Türkiye'de bir parti kursa, onun partisini dahi des-
teklemem...”172 demişti. Ama ANAP’ı da, Ecevit’i de, Recep Bey’i de
açıkça desteklemiş ve övgüler dizmişti. Acaba Özal, Ecevit ve şimdi
beddua ettiği Recep Erdoğan Beylerin hatırı ve hakkı-haşa-Hz. Ceb-
rail’den daha mı üstündü ki, Sn. Gülen bunları desteklemişti?

Cemaat yazarları “Faka basmanın” telaşını yaşıyordu!

Taraf yazarı Emre Uslu: “camiye uğramam, namaz kılmam; açıkça
söylüyorum, ben Cemaatçi değilim!” şeklinde tweet atıp kendini açık-
lamaya çalışıyor ve bir izleyicinin “Ateist misin?” sorusuna ise “hayır
Cuma’ya gidiyorum” karşılığını veriyordu. İyi de Cemaatin perde ar-
kası dayanağı CIA-MOSSAD’tır. Siyonist sömürü düzenine ve Yahudi-
nin dünya hâkimiyetine hizmet eden “Ilımlı İslam” kılıflı yapılanma-
sıdır. Bu bakımdan Yahudi kodamanlardan, Haçlı Kardinal ve papaz-
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lara, Ermeni Bartholomeos’dan mason ve ateist yazar ve yorumculara
kadar herkes Fetullahcı oluyor, olmaktadır. Ey Emre Uslu, yani kıvı-
rıp kıvranmana, dindarlık maskesini yüzünden çıkarmana falan gerek
yoktu; Siyonizme hizmet, Adil Düzen’e hıyanet eden herkes, zaten
Cemaat zihniyetine hizmet ediyordu!... Düne kadar Erdoğan’a toz
kondurmayan, ama şimdi Cemaatin tarafını tutan (Sabatay soylu)
Nazlı Ilıcak, Hükümetin internet yasası için: “Bunlar bir yandan yasa
dışı dinlemelerle elde edilen Fetullah Gülen’e ilişkin “tape”leri hala so-
nuna kadar kullanırken, şimdi yasal yollardan dinlenen yolsuzluk ko-
nuşmalarının sosyal medyaya yansımasını ve yaygınlaşmasına, (böy-
lece kirli sırlarının deşifre olmasına) engel olmaya çalışıyorlar. Yani
amaç “özel hayatın gizliliği” değil, seçime kadar kendileri aleyhine
olan bir takım bilgilerin, halka ulaşmasından korkuyorlar!’” diyordu
ve doğru söylüyordu. Ama nedense Cemaatin hileli ve çetrefilli giri-
şimlerinden hiç bahsetmiyordu?

Eski AKP Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlunun adı yol-
suzluğa bulaşınca, muhalefet kanadı hemen onu suçlamaya, iktidar
yandaşları ise aklamaya çalışmıştı. Sonra bir canlı yayında istifasını
açıklarken, Başbakan’ı da istifaya çağırınca, muhalifler “dürüst ba-
kan!”, AKP’liler ise “partisine ve liderini satan adam!” demeye baş-
lamıştı. Derken Tayyip Beyden “liderim” diye bahsedip özür dileyerek
geri adım atınca bu sefer muhalifler “vicdanını karalayan kaypaktır!”
AKP yandaşları ise “hatasını itiraf etmek fazilet sayılmalıdır” tempo-
su tutturmuşlardı. Acaba ölçüsüzlüğün ve yüzsüzlüğün bu denlisi
hangi dönemde ve nerede yaşanmıştı?

Birleşmiş Milletler’e bağlı Çocuk Hakları Komitesi (CRC), Vati-
kan’ı: “Rahiplerin çocuklara cinsel tacizde bulunmasına sebebiyet ve-
ren yönetmelikleri, sistematik biçimde hayata geçirmekle” suçlayıp,
bu işe bulaşan tüm papazların görevden alınmasını istiyordu.173 Peki
bu durumda, daha önce Vatikan’a gidip, papanın huzurunda saygıyla
eğilip “Ben kutsal papalık misyonunun hürmetkar ve itaatkar bir par-
çasıyım!” şeklinde itiraflarda bulunan Fetullah Gülen, acaba bu
mel’anetleri niye hiç gündeme getirmiyordu? AKP Türkiye’si ile İsra-
il’in hem de Gazze kıyılarında ve Akdeniz açıklarında ortak petrol ve
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doğalgaz arama konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığı konuşuluyor,
hatta İsrail-Türkiye arasında bir petrol ve doğalgaz boru hattı bağlan-
tısını ABD Azerbaycan eski Büyükelçisi de doğruluyordu. Bunların
Kuzey Irak (Barzani Kürdistan’ından) Türkiye üzerinden Akdeniz’e
ulaşacak petrol’ün, bir şekilde işlenmek üzere İsrail’e aktarılmasının
bir kılıfı yapılacağı da diplomasi kulislerine sızıyordu. Kamuoyuna
karşı “Güneyimizdeki bir ülkenin hatırını ve çıkarlarını kolluyor!” di-
yerek Fetullah Gülen’i açıkça adını veremediği İsrail’i kollamakla suç-
layan Recep T. Erdoğan’ın perde arkasında İsrail’e yaranma ve ortak
yatırımlar yapma gayreti ayarını gösteriyordu.

MOSSAD’ın MİT aşkı!

13 Haziran 2013’te, özel uçağıyla ve ani bir kararla Türkiye’ye ge-
len MOSSAD Başkanı Tamir Pardo, MİT Başkanı Hakan Fidan’la üste-
lik “istihbarat paylaşımı” konusunda gizli görüşmeler yapmıştı. Ha-
ni bu AKP iktidarının İsrail’le arası açıktı? Hani kahraman Recep Er-
doğan İsrail’i hiç takmaz ve hesaba katmazdı? Hani bu MİT Başkanı
“İran’cıydı?” ve bu yüzden İsrail ona karşıydı? Peki aynı Siyonist ve
terörist başı tamda bugünlerde, yine ülkemizde ne aramaktaydı? Za-
ten Reuven Shiloah adlı Siyonist, İsrail’in kurucusu David Ben Guri-
on’un talimatıyla 1946 yılında İstanbul’a gelip, İstiklal caddesindeki
Mısır Apartmanının üçüncü katında MOSSAD’ın hazırlık çalışmaları-
nı yapmıştı. İsmet İnönü Başbakandı ve Yahudi sever masonlar kilit
noktalardaydı. Nihayet 18 Eylül 1947 yılında, İsrail’in dış istihbarat ve
terör işlerini yürütecek olan “Ha-MOSSAD Le-Modiin U-Le Tafkidim
Meyuhadim-İsrail istihbarat ve özel Hareket Enstitüsü” resmen ta-
mamlanmıştı. AKP döneminde MOSSAD Başkanlarının hep İstanbul’a
gelmesi ve MİT Başkanını ayağına getirtmesi de, herhalde anlamlıydı?

“İslami hareket kendi büyüsünü kendi elleriyle bozdu” yazısın-
da: “Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de farklı İslami cemaatler,
gruplar ve şahsiyetler arasında anlaşmazlıklar, rekabetler, ayrışmalar
vb. yaşanmış ama bunların hiçbiri kapsamlı bir çatışmaya dönüşme-
mişti. Çünkü bu İslami yapılanmaların tümü asıl tehdidin, rejimden
(devletten) ve onun himayesindeki sivil kesimlerden geldiğini görüyor
(veya öyle düşünüyor), buna bağlı olarak aralarındaki çelişki ve so-
runları geri plana itiyorlardı. 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren ale-
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nileşen Fetullah Gülen cemaatiyle AKP hükümeti arasındaki savaş bu
bakımdan cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Şu anda zaten her iki tarafa
da fazlasıyla zarar vermiş olan bu savaşın orta ve uzun vadede sade-
ce cemaat ile AKP değil genel olarak tüm İslami camia üzerinde olum-
suz anlamda çok daha büyük ve kalıcı tahribatı olacağını öngörebili-
riz”174 diyen Ruşen Çakır, çok doğru tespitlerde bulunuyor, ama za-
ten AKP’nin de, Cemaatinde İslam’ı yozlaştırmak, Müslümanları şu-
ursuzlaştırmak ve böylece Türkiye’yi ve İslamiyeti, Batı emperyalizmi
için tehlike olmaktan çıkarmak üzere planlayıp parlatıldığını, ya hala
göremiyor veya gizlemeye çalışıyordu.

“İntihar ediyoruz!” Feryadı yükseliyordu!

“Şu can yakıcı soruya hep beraber cevap arayalım: Neden Müslü-
manlar aralarındaki ihtilafları tolere edemiyor, ortaya çıkan sorunları
İslam dairesi içinde kalarak çözemiyorlar? Yüce Allah, ihtilafları çöz-
mek üzere “kitap” indirmedi mi, peygamber göndermedi mi? Müslüman-
lar Kitaba ve Sünnet’e inanmıyorlar mı, yoksa inandıkları, dilleriyle tak-
rir ettikleri halde amel etmiyorlar mı? Bu basit bilgiyi bilmiyor muyuz?
Kabul edelim ki, iyi bir sınav veremiyoruz. İktidar ateşi öylesine yakıcı
ki ne kadar uzağında kalmaya çalışırsanız çalışın, harareti size de do-
kunur”175 diyen Ali Bulaç, ya gerçeği ketmediyor (gizliyor) veya ceha-
let sergiliyordu. Çünkü hem AKP’nin kuruluş programında ve amaçla-
rında; hem de Cemaatin yapılanmasında ve dış bağlantısında; ne
Kur’ana, ne Resulüllah’ın kurallarına uymak ve uygulamak gibi bir ga-
yeleri de, gayretleri de olmadığını Ali Bulaç bilmiyor muydu?

“Gelelim AKP’nin içeriden çökmesine… Geçmişte merkez sağın
sıkça yaşadığı şekilde AKP’nin ‘siyaseten’ bölünmesinin zemini bulun-
madığına göre karşımızda birbiriyle de ilişkili olan üç muhtemel araç
var demektir: 1- Bir ekonomik krizin çıkması, 2- Hükümetin altından
kalkamayacağı bir yolsuzluğa bulaşması, 3- Uluslararası politika açı-
sından gayri meşru bir işe kalkışması. Birçokları için şaşırtıcı olabilir
ve belki de tamamen tesadüftür ama bugün AKP her üç durumla da ay-
nı anda karşı karşıyadır”176 diyen Ermeni Zaman yazarı Etyen Mah-
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çupyan, artık AKP iktidarının dağılmasını kaçınılmaz görüyordu.

Tam bu süreçte medyaya taşınan ve Tv. Ekranlarında tartışılan
iddialara göre, Fetullahcı derin yapının ve cemaat ajanlarının (bun-
lar Başbakan ve kurmaylarının tanımları…) AKP’nin Kızılcahamam
kampında ve başka programlarında, birçok milletvekilinin yatak
odasına ve banyosuna özel ve gizli kameralar yerleştirip çirkin ka-
yıtlar yaptıkları ve bunları şimdi AKP’den koparmak için şantaj ara-
cı olarak kullandıkları konuşuluyordu. İşte mübarek ve muhterem
Cemaatin iç yüzü buydu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, koyu hükümet yandaşı ve şimdi-
lerde Cemaat karşıtı Rasim Ozan Kütahyalı’ya, Cemaatin bankasın-
dan 3.7 milyonu ne karşılığı aldın? Diye sıkıştırıyordu!

“Aldın mı böyle bir kredi? "Paralel yapı"nın bankası; "Al oğlum sa-
na 3.7 milyon lira, git kendine villa ve tekne al" diye kredi verdi mi?
Verdiyse hangi hizmetine karşılık olarak verdi o 3.7 milyon liralık kre-
diyi... "Paralel yapı"yla savaş öyle laf ola beri gele olmaz. Savaş yapa-
caksan... Önce adamların bankasından kredi alıp almadığını açıklaya-
caksın.  Ardından krediyi hangi hizmete karşılık aldığını ortaya koya-
caksın. En sonunda da aldığın krediyi "paralellerin bankası"na iade
edip aklanacaksın… Hadi bakalım "savaşçı Şebelek"... Görelim baka-
lım ne kadar savaşçıymışsın”177 çağrısı hala yanıt bekliyordu.

Recai Kutan’ın başkanı olduğu ESAM konferanslarına katılıp
kahramanlık satan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan “AKP biterse İs-
lam alemi çöker!” diye zırvalıyordu!

“Yeni Şafak gazetesi yazarı ve AKP yalakası Yusuf Kaplan ise hızı-
nı alamayıp, 'cemaati uyarıyorum' diyor ve İslam dünyasının önünde-
ki 3 büyük tehlikeyi şöyle sıralıyordu: Birinci olarak Mısır'ın düştüğü-
nü hatırlatıyor, ikincisi İran'ın da Ehl-i Sünnet omurgasını çökertme ve
Türkiye'nin yerine geçirilme amacıyla dış güçler tarafından kışkırtıldı-
ğını iddia ediyor, üçüncü ve en önemli tehlike olarakta Türkiye'nin
düşmesini gösteriyordu. Böylece Yusuf Kaplan AKP’nin zarar görmesi-
ni Türkiye’nin çökmesi olarak değerlendiriyordu. Böylece Türkiye dü-
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şerse, yani AKP tökezlerse İslam dünyası da düşer diye çırpınıyor, bu
yüzden cemaate aklını başına almasını öğütlüyordu”178

Çuvaldızı her iki tarafa batıran Zaman gazetesi yazarı Ahmet Tu-
ran Alkan ise, Cemaat ve AKP dışında yeni oluşumlar bekliyordu.

“İktidar ile Cemaat kıran kırana savaşta, taraflar tüm kozlarını sa-
haya sürüyordu. Savaşın her iki tarafa da verdiği zarar, hemen herke-
sin ortak görüşüydü. Zaman yazarı Alkan, yazısında kavgaya tutuşan
güçlerin aldığı hasarı yazıyordu. Dinleme kayıtlarını kimin tuttuğunu,
kimin servis ettiği konusunda; eğer içlerinde Hizmete nispetlendirilecek
bir ferd-i vahid bile çıkarsa, mesele (cemaat açısından) usulden kaybe-
dilmiş demektir. Herhangi bir siyasi heyetten birilerinin velev ki yolsuz-
luğa, hırsızlığa bulaşmış olması, bir noktada anlaşılabilir bir haldir fa-
kat tamamen gönüllü bir ahlâk ve feragat hareketine mensup olanlar-
dan birisi bile, siyasi üstünlük kurmak için şüphelileri gizlice dinlemiş-
se tuz orada kokar. Bu asla mazur görülemez, gösterilemez. Başbakan'ı
tasfiye etmeyi düşünen gücün (büyük ihtimal dış güç olabilir), Türki-
ye'nin yakın geleceğinde İslâmî birikimi devre dışı bırakırken bir taşla
iki kuş vurmayı hesapladığını düşünüyorum. Zira şu anda Demokra-
si'nin İslâmi yorumunda fikir ve enerji sahibi durumundaki iki büyük
damarın, yani Hizmet'in ve AKP etrafındaki kuvvenin çatıştırılarak iti-
bar kaybına uğraması, hayli “derin” bir siyasi aklın varlığına işaret
ediyor. Hizmet hareket keşke, böyle bir denklemde hiç yer bulmamış ol-
saydı. Gerilimin hükümet tarafı ise nazarımda meşruluğunu kaybetmiş
bir heyettir. Hükümet bütün enerjisini ve ümidini 30 Mart seçimlerine
bağladı; seçimleri kazanırsa “Yolsuzluk yoktur” kanaatini ispat edece-
ğini hesaplıyor. Yolsuzluklar sandıkta aklanmaz. Bu raddeden sonra
Başbakan, nefsi feragat gösterip çekilse bile partisine gidecek menzili
bırakmadı ve âdeta büyük emekle ciddi bir siyasi kurum haline getirdi-
ği partisini şahsi kavgası için rehin tutmayı tercih etti. Mağlubiyeti ka-
bullenerek donanmasını kurtarma şansı varken, konuyu “benden sonra
tufan” noktasına taşıdı. Türk siyasetinin yeni yükseleni hürriyetçi ve
laik bir ana fikir olacaktır. AKP benzeri bir kuruluşun bana göre mu-
vaffak olma ihtimali, bizzat AKP tarafından imha edildi” diyerek bal-
tayı taşa, hatta kendi başlarına vurduklarını itiraf ediyordu.
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Zaman yazarı Ali Ünal ise tan 4 yıldır “AKP-Cemaat kapışması-
nın” sinyallerini veriyordu!

-Sayın Başbakan, "Ustalık dönemi" diyerek önemli vaatlerle yeni-
den iktidardadır. Fakat böyle bir dönem ve vaatler, insanı bocalatır. (12
Eylül 2011)

-1950'den bu yana kirli iktidarlar veya dönemler 10 yılı aşamadığı
gibi... Kış içinde yalancı bahar, fecr-i sâdıktan önce fecr-i kâzip mahi-
yetindeki iktidarlar veya iktidar sahipleri de 10 yılı aşamadı. (5 Mart
2012)

-Türkiye için 2012 yılı ve daha sonrası, imtihan süreçlerinin en çe-
tinlerinden biri olma mahiyeti arz etmektedir. Dökülmeler olacak, tas-
fiyeler yaşanacak, yola devam edebilenler de edecektir. (23 Ocak
2012)

-Cemaat'e düşman bütün çevrelerin hedefi, mevcut iktidarın en
önemli tabanı ve destekçisi olarak gördükleri Cemaat'i bu iktidara ez-
dirmek, sonra da bu iktidarı yıkmaktır. (28 Mayıs 2012)

-Hadiseler tam bir turnusol kâğıdı fonksiyonu görüyor. Birbirlerine
zıt gibi görünen daha kimlerin bir araya geleceklerini ve bunlara da-
ha kimlerin katılacağını hep beraber göreceğiz. (28 Mayıs 2012)

-Gayrimeşru muhabbet, sevilenin acımasız muamelesine mahkûm-
dur. Çok korkarım ki, eğer tedbirler hakkıyla alınmazsa, Türkiye'nin
ufkunda yine tam veya eksik darbe teşebbüsleri, hatta darbeler görü-
nüyor. (24 Eylül 2012)

Acaba Ali Ünal’ın bu tahminleri ve beklentileri, bir feraset ve ke-
ramet duygusu muydu, yoksa “kendileri planlayıp uyguladıkları bir
projeyi, dolaylı deşifre etme kurgusu” muydu?

Eski Ergenekon hâkimi şok itiraflarda bulunuyordu!

5 yıl uzatılan ve sanıklarının çoğu ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasına çarptırılan, Ergenekon davasının ilk hâkimi Köksal Şengün'den
bomba açıklamalar gelmişti. Yargılama sürecinde bir dizi hatanın ya-
pıldığını itiraf eden Şengün, Sıkıyönetim Mahkemelerindeki hâkimle-
rin bile daha demokrat olduğunu söylemişti. Şengün'ün itirafları bun-
larla da sınırlı değildi. Şengün, Ergenekon iddianamesini tam olarak
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okumadan karar verdiklerini itiraf etmişti. "Okuduk desek yalan söy-
leriz. Şimdi olsa gerekli incelemeyi yaptığım için birçok yönden o iddi-
anameyi geri çevirirdim!" diyen Hâkim Köksal Şengün, bunları
T24’ten Hazal Özvarış’la yaptığı röportajda dile getirmişti.

Ergenekon davasında hukuk dışı bir yol izlendi. Yanlışlıklar çok.
Yalnız kararın gerekçesi ortaya konmadığı için fazla detaya girmek
mümkün değil. Bazı araştırmaların yapılamadığı kanaatindeyim. Ör-
neğin, o CD’lerin incelemesi yapılmadı. Ben ayrılmak zorunda kaldı-
ğımda savunmalar devam ediyordu, benden sonraki gelişmeleri bilme-
mekle beraber söylüyorum bunları. Ceza davalarında savunma bittik-
ten sonra delilleri okursunuz, daha sonra avukatlar delillere itirazları-
nı koyar. Mesela “Evde yapılan aramada şunlar şunlar bulunmadı” gi-
bi tutanaklara karşı itirazlar yapılır. Bu itirazların giderilmesi için tu-
tanakta imzası olan kişilerin bir kısmının huzurda dinlenmelerinde fay-
da var. Böylece hem kişi “nasıl, niçin düzenlendi” diye sorar, hem de ge-
rektiğinde mahkeme de, savcı da soru sorar. Ancak şimdiki gelişmeler
de gösteriyor ki, bu deliller irdelenmemiş. CD, e-mail gibi dijital nite-
likli deliller konusunda çok fazla bilgi sahibi değilim. Ancak öğrendiğim
kadarıyla, bir bilgisayarınız veyahut akıllı telefonunuz varsa bombanın
üzerinde oturuyorsunuz demektir. Yani bunlara herkes el atabilir, ben
bunu öğrendim, sizden habersiz bazı şeyler yüklenebilir, istenilen tarih
atılabilir... Dürüst olmayan insanların elinde çok kötü bir silah olarak
kullanılabilir bu aletler, nitekim de kullanılıyor, işte yaşadık görüyoruz.
Bana göre yeterli bir araştırma yapılmadı bu konuda.” 

Eski yasamızda da DGM’lerde askeri hâkimimiz vardı. 1999’da onu
çıkarttık, tamamını sivil yaptık. “Askeri hâkimler komutanın emrinde
çalışır” derler ama gördüğüm kadarıyla bizden daha rahattılar, daha
demokrattılar. Yani daha objektif kararlar veriliyordu. Oysa bana gö-
re, ‘Ergenekon'da örgüt yoktu, bıraksan birbirlerini ısırırlardı!’ Düşü-
nün, benim baktığım davada içeri alınan insanların hiçbiri birbirini ta-
nımazdı. Nerededir bu örgüt? Bir örgütü devlet bulur. Devlet der ki si-
ze; “Bu örgüt şu eylemleri yapmıştır, silahlıdır.” Biz de ona göre “silah-
lı örgüt” deriz, “silahsız örgüt” deriz. Bizim önümüze koydukları tor-
banın içine herkesi atmışlar, yan yana bıraksan birbirlerini ısırırlar
bunlar. Öyle insanlar var ki içerisinde, birbirlerine kurşun atarlar. Ben
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bu kadar örgüt davasına baktım, bu şekilde (suni ve sahte)  oluşmuş
bir örgüt görmedim. Yok yani, yok!”

Düğmeye Amerika’da basılıyordu.

Bütün tezgâhların arkasında ABD'nin NATO ülkelerinde kurdu-
ğu Gladyo vardır. Cemaat te CIA ve MOSSAD’ın maşasıdır. Bu
Grossman-Edelman Yahudilerinin liderliğindeki kirli yapıdır! Bu-
gün Gülen ile Erdoğan ve Gül arasında arabuluculuk ve mektup
alışverişi görevini yapan Fehmi Koru, 28 Ocak 2008'de Kanal 7'de
ve 2 Şubat 2008'de Yeni Şafak'ta şunları yazmıştı. "Operasyonun
düğmesine 5 Kasım 2007'de Washington'da, Oval Ofis'te Bush-Erdo-
ğan görüşmesinde basıldı." Bu tertibin merkezinde ABD'nin olduğu-
nu tek başına gösteren yeterli bir kanıttır. Nitekim düğmeye basıl-
dıktan ve Erdoğan Türkiye'ye döndükten sonra, Ocak 2008'de ilk
ciddi tutuklama dalgası başlamıştır.

Eski FBI ajanı Sibel Edmonds'a göre eski ABD Büyükelçileri Gross-
man ve Edelman ile onlara bağlı eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı
Mehmet Eymür, Türkiye'deki oluşumun en önemli elemanlarıydı.
(Vatan, 3 Ağustos 2009) Ergenekon tertibi sırasında bu liderliğe bağ-
lı 35 kişilik bir CIA ekibinin Türkiye'ye geldiği ve işleri koordine et-
tiği ortaya çıkmıştır. Hatta Wikileaks'in yayımladığı ABD kriptoların-
da Emniyet'teki bir ekibin kendilerine rapor verdiği anlaşılmıştır.

İsrail'de yetiştirilen ekip iş başındaydı!

Yavuz Donat daha 11 Temmuz 2003'te Sabah gazetesinde, bu örgü-
tün: "Doğrudan Başbakan'a bağlı. İçişleri ve Adalet Bakanlarının bil-
gileri dâhilinde. Bütün 'iç güvenlik birimleri' de bu organizasyonun
içinde. Çalışmalar gizli." olduğunu yazmıştır. Erdoğan'ın eski yardım-
cısı Abdüllatif Şener 18 Kasım 2009'de Show TV'de örgütü şöyle açık-
lamıştı: "Dinlemeleri bizzat Erdoğan'ın haberdar olduğu bir ekip yöne-
tiyor. TİB'deki düzenlemeleri odacısına kadar Ulaştırma Bakanı ile
birlikte yaptılar. Ekipler İsrail'de özel olarak yetiştirildi." Bu örgütün
Emniyet ve Yargı içinde de birimleri vardır. Bugün iktidar hırsıyla çar-
pıştıkları için "gizli örgüt" diye sataştıkları Fetullah Gülen Cemaati
üzerinden yapılandırılmıştır. 
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Koalisyonun gazetesi: Taraf

Örgütün basın ayağında ise Taraf yazarları ve Aslı Aydıntaşbaş çok
özel bir rol oynamıştır. Özellikle Taraf gazetesi, Ergenekon tertiplerin-
de kullanılmak üzere çıkarılmıştır. Nitekim yandaş kalemşorlardan
Nuh Gönültaş, bu gerçeği içeriden bilenlerdendir ve 17 Aralık
2012'de sosyal medyada şöyle anlatmıştır: "Taraf gazetesi Ergenekon
için kurulan bir koalisyon için yayıma başlamıştır. Koalisyon kurulur-
ken yapılan pazarlıkların çok çetin geçtiğini yakından biliyorum. Ta-
raf'ın yaptığı yayınları hiç kimse yapamazdı. Özel bir görev yaptı."

Sonuç: Ya Milli ve Adil bir Düzen kurulacak veya ülkemiz parça-
lanacaktı!

E. Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın itirafı: Pentagon bizi ‘Ulusların
parçalanması’ kitabıyla karşıladı! Türk Askeri heyeti 2004’te döne-
min ABD Savunma bakanı yardımcısı Wolfowitz’e, PKK’ya karşı ne-
den harekat yapmadıklarını sorduklarında “PKK’yı kast ederek
‘Kürtlere söz verdik’ yanıtını almışlardı. Türk Askeri Heyeti 2004
yılında Pentagon'da dönemin ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul
Wolfowitz ile bir çalışma yemeğinde buluşmuşlardı. ABD'nin
PKK'ya karşı neden herhangi bir harekât yapmadığı sorulunca. Paul
Wolfowitz ise, etrafında oturanlara bakarak ve ağzından kaçırıyor-
muş gibi yaparak "Kürtlere söz verdik" şeklinde küstahlaşmıştı. Bal-
yoz davasından 16 yıl hapis cezası onanan emekli Tümgeneral Be-
yazıt Karataş, ABD'de Silahlı Kuvvetler Ataşeliği görevi sırasında ta-
nık olduğu çarpıcı olayları aktarmıştı.

'Yılanı deliğinden çıkarmayacaksın'

"2004 yılında Pentagon'u ziyarette bulunan Türk Askeri Heyeti'ne
verilen bilgilendirme sırasında, Eric Edelman'ın Pentagon giriş kapısın-
daki karşılama esnasında sol elinde tuttuğu ve daha sonra toplantı oda-
sındaki masanın üzerine koyduğu kitap bu arada dikkatimi çekmiştir.
Pentagon resmi fotoğrafçısı tarafından çekilen 'Balyoz Tertibi' dava dos-
yasına giren fotoğrafta da kitaba dikkatlice baktığım görülmektedir.
Eric Edelman'ın elinde taşıdığı Milli Savunma Bakanı'nı karşılamaya ge-
lirken ofisinde bırakmak yerine yanında bulundurduğu ve toplantı sa-
lonunda dikkatimi çekecek şekilde masanın üzerine bıraktığı kitap, 7
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Ocak 2004 tarihinde birinci baskısı yapılan 'The Breaking of Nations-
Ulusların Parçalanması' isimli Robert Cooper tarafından yazılan bir ki-
taptır. Fakat kitabın yazarı olan Robert Cooper'ın ABD politikalarının
tespit edilmesinde yer alan önemli isimlerden biri olması, kitabın özet-
le 21'inci yüzyılda süper güçlerin karşılaşacağı sorunları anlatırken ül-
kelerin parçalanmasından da bahsetmesi dikkat çekici bulunmaktadır.
BOP' un dile getirilmesi, ülkelerin sınırlarının değişeceğinin ifade edil-
mesi, BOP Eş Başkanlarının belirlenmesi tarihlerine dikkat edildiğinde,
kitabın basıldığı tarih ve konusu önem taşımaktadır.

Çinli yetkiliden ABD uyarısı

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş cezaevinden yolladığı mektu-
bunun bir bölümünü Savunma Sanayi konularına ayırmış. 2009'da
Suriye ile imzalanan Türkiye-Suriye İşbirliği Anlaşması'yla iki ülke
arasındaki askeri ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığını anlatırken,
ABD'nin bu ilişkiden büyük rahatsızlık duyduğunu vurgulamıştı.
Çin'den Uzun Menzilli Füze Alımı konusunda da ABD'nin rahatsız ol-
duğunu hatırlatan Karataş, 2007-2009 yılları arasında Milli Savunma
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak Pekin'e gittiğinde, Çinli bir yet-
kilinin kendisine "Eğer Türkiye bu füzeleri almaya kalkarsa ABD bu-
nu size aldırmamak için her türlü engellemeyi yapacaktır" dediğini
hatırlatmıştı. Karataş, ABD'nin asıl hedefinin TSK’nın önderliğinde sa-
vunma projelerindeki yerlilik oranının yıllar içinde artış göstermesini
engellemek olduğunu anlatmıştı. 

‘TSK’ya karşı operasyonlar NATO’nun yeni konseptiyle başla-
mıştı’

Emekli Tümgeneral Karataş, mektubunda Türkiye ve TSK'ya kar-
şı yürütülen operasyonların amaçlarına da değinerek, şunları sırala-
mıştı:

- Türk Devriminin ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilerek ulus
devlet direncinin kırılması,

- Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti yerine bir İslam dev-
letinin kurulması,

- Bunların sonucunda ülkenin parçalanmasıdır.
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- Türkiye'nin parçalanmasına kadar gidecek süreç içerisinde
TSK'ya karşı yürütülen iç ve dış destekli saldırıların;

- Terörist başının 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'nın başkenti Na-
irobi'de bulunan Yunanistan Büyükelçiliğinde saklanırken yakalandı-
ğı ve 16 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye teslimi ile başladığı,

- 01 Mart 2003 tarihinde Irak Tezkeresinin TBMM'de reddedilme-
si ile hızlandığı,

- ABD'nin Irak'ı işgali ile azıttığı,

- 04 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de bulunan Türk Özel
Kuvvetleri personelinin ABD askerleri tarafından tutuklanması ile
düğmeye basıldığı,

- ABD Başkanı Bush'un BOP'u açıklaması,

- ABD Dışişleri Bakanı Rice'ın siyasi haritaların değişeceğini belir-
ten beyanı,

- BOP Eş Başkanlarının açıklanması,

- Arap Baharı veya Arap İsyanları'nın başlaması ile bu sürecin de-
vam ettiği şeklindedir.

Benim şahsi düşüncem;

- Atatürk Cumhuriyeti'ne, gerçek Türk aydınlarına ve TSK'ya kar-
şı yürütülen operasyonların terörist başının yakalanması veya 01 Mart
2003 tarihli Irak Tezkeresinin reddedilmesi ile değil, 1990 yılında 'So-
ğuk Savaş'ın sona ermesi ABD ve NATO'nun yeni konseptlerini
açıklaması ile başladığı şeklindedir. 1991 yılında ABD önderliğinde-
ki Koalisyon Güçleri'nin Irak'a karşı başlatılan harekâta Türkiye'nin
katılımı konusunda dönemin Cumhurbaşkanı ile ters düşerek istifa
eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın onurlu du-
ruşunun, ABD'nin TSK'ya karşı 'düşmanca yaklaşımında' önemli bir
yer tuttuğu unutulmamalıdır."

Burada Sn. E. Tüm generalin bazı çelişkilerini ve yanlış düşün-
celerini düzeltmemiz gerekiyordu:

1- Sn. General, hala TSK’ya, ve top yekun yurdumuza ve halkı-
mıza kasteden güçlerin ABD’nin derin devleti olan Yahudi Lobileri-
nin ve İsrail’in adını vermekten bile acaba niye sakınmaktadır.
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2- Bu sinsi ve Siyonist güçlerin “laik ve demokratik hukuk devle-
ti yerine bir İSLAM devleti kurmak istedikleri” kanaati, temelinden
yanlıştır, sadece bir ön yargı ve saplantıdır. Çünkü Sn. generalin de
belirttiği gibi 19902da soğuk savaşın sona ermesi ardından NATO
yeni bir konsept belirlemiş ve yeni düşman olarak komünizmin ye-
rine İslamı koyduklarını, resmi yetkililer açıklamıştır. 

O halde, ABD, AB ve İsrail’in Türkiye’de mevcut rejimi yıkıp İS-
LAMİ bir düzen kuracaklarına inanmam tam bir safsata ve saptır-
macadır. Bu şeytani merkezler, ılımlaştırılmış ve yozlaştırılmış İs-
lam kılıflı yeni bir sömürge sistemi kurmak için çırpınmaktadır!
Velhasıl gerçek İslami esaslara, ilmi ve insani kurallara dayalı bir
ADL DÜZEN ise mutlaka kurulacaktır;  bu ülkemizin de, mazlum
milletlerin de tek şansıdır.
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AKP VE CEMAATİN PERDE ARKASI VE 
İHTİRAS SAVAŞININ SONUÇLARI

AKP ve Cemaat’in TARAFI aynı;
SADECE TARZLARI VE TAVIRLARI FARKLIYDI!

Hükümetle Cemaat arasındaki seviyesiz ve saygısız çatışmayı bir
hayır ve hizmet yarışı veya Hak Batıl savaşı sanmak, gerçeği sakla-
mak ve saptırmaktır. (İyi niyetle AKP’ye oy veren kitleleri Hükü-
met’in kurmay kadrosundan ve Cemaat’in istikametli talebe ve ta-
kipçilerini CIA-MOSSAD maşası üst kademe takımından kesinlikle
ayırarak söylüyorum ki) Bu kahpe kavgayı, paralel çete oluşumla-
rıyla, meşru devlet kurumlarının, yani kirli ve hain parazitlerle Mil-
li cephenin bir hesaplaşması şeklinde değerlendirmek de yanlıştır.
Bu yaşananlar, şahsi ihtiras ve iktidarları uğruna dini, devleti ve
milleti tahrip pahasına dış odaklara taşeronluk yapmaktan sakınma-
yan sapkınların, ilahi intikam ve kader kırbacıyla birbirlerini defe-
dip saf dışı bırakma olayıdır. “Eğer Allah’ın, insanlar(ın hain ve za-
lim takımının) bir kısmını diğer kısmıyla (bazısını bazısıyla) def edip
(etkisizleştirip devre dışı bırakması) olmasaydı, (adalet nizamı ve in-
san haklarına saygı çerçevesinde, birlikte huzur ve emniyet içerisinde
yaşaması gereken) manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah isminin
çokça zikredildiği Camiler, muhakkak yıkılıp harap olurdu. Allah ken-
di (dini)ne yardım edenlere (ve Adil bir Düzen için gayret gösterenle-
re)  kesinlikle yardım edecek (ve zafere eriştirecektir)” (Hacc: 40) aye-
ti bu gerçeği anlatmaktadır. Evet, kaderin cilvesi ve Milli Güçlerin
sevkiyle, önce AKP Hükümeti eliyle Cemaat=CIA-MOSSAD takımı



iyice deşifre edilip savuşturulacak, ardından dünyalık makam ve
menfaat hırsıyla bir araya toplanan AKP dağıtılacaktır. Ey dostlar,
Kur’an’ın adalet nizamını arzulamayan ve bu yolda gayesi ve gayre-
ti olmayanların, Allah’ın ve Resulüllah’ın rızasını aradıklarına, han-
gi izan ve vicdanla inanılacaktır? 

İnsanın tarafı ve safı!

İman; Hakka, hayra ve temel insan haklarına taraf olmaktır. Çün-
kü “İman edenler (mecburen) Allah yolunda (Hak ve adaleti hâkim kıl-
mak amacıyla) çarpışıp çırpınanlardır. İnkâr edenler ise, tağut yolunda
(haksızlık ve ahlaksızlık düzenleri devam etsin diye) çarpışıp çırpınan-
lardır” (Nisa:76) Yeryüzünde ve bütün tarih sürecinde, sadece iki
saf=cephe bulunacaktır: Hak-Batıl, İman-Küfür, Rahmani-Şeytani…
Ve insanların imtihanı işte bunlardan hangisine tabi ve taraf olduğu
sorusuyla başlamaktadır. Haktan mı, Batıldan mı; İslam nizamından
mı, yoksa Siyonist-Haçlı Batıdan mı? taraf olduğu, bir insanın en şaş-
maz iman ayarıdır. Her konuda ve her durumda mutlaka Hakka ta-
raf olmak ve İslam’ın safında yer almak ne kadar lüzumlu, olumlu ve
onurlu bir davranışsa; kendi Cemaat, tarikat, mezhep, kavmiyet ve
partisini İslam kardeşliğinin ve ümmet bilincinin üstünde saymak ve
başka Müslümanlara nefret ve husumetle yaklaşmak olan “Tarafgir-
lik ve taassup” ta o denli aşağı ve bayağı bir anlayıştır.

İnsanın tarzı:

Bir insanın inancını, yaşama amacını ve faziletli farklılıklarını dı-
şa vuran ve onun karakter ve kapasitesini yansıtan genel yaklaşım-
larıdır.

İnsanın tavrı:

Tavır; bir durum ve bir oluşum karşısında kişilerin takındığı dav-
ranışlardır. “Tavır almak, tavır koymak, tavır takınmak” deyimleri,
insanın etkileneceği olaylar karşısındaki tepkilerini anlatan kavram-
lardır. Örneğin şuurlu ve sorumlu bir Müslüman’ın, her yerde ve
her halde İslam’ın birliğinden ve Müslümanların dirliğinden TARAF
olması imani tercih ve gayretinin; zulme ve hıyanete düşmeyen fark-
lı parti, tarikat ve cemaat mensubu din kardeşlerine ve ayrı Dinden
kimselere olgun ve olumlu TARZI onun insani efendilik ve edebi-
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nin; çeşitli felaket ve musibetlere uğramış, her din ve düşünceden
herkesin acısını paylaşan TAVRI ise vicdani erdeminin bir icabı ve
toplumsal barışın ihtiyacıdır. Aksi halde rakip bildiği ve fayda gel-
mez zannettiği kesimlerin cenazelerine bile saygı göstermemek, o
gençleri sahiplenmemek, ailelerinden ve yakın çevrelerinden bir ta-
ziye mesajını bile esirgemek ve hele “ben %50’den fazlayım” diye
bu insani tavırlara tenezzül etmemek, Rahmetli Erbakan’ın tanımıy-
la açık bir “hidayet kararması”, vicdani damar ve duyarlılıkların ku-
ruması ve  “Mayasızlık fıtratının” açığa çıkmasıdır!

İnsan; tarafı, tarzı ve tavrıyla, özgün bir kimlik kazanır. Tarafı
şahsiyetinin, tarzı haysiyetinin, tavrı ise hassasiyetinin dışa vurul-
masıdır. Fetullah Hoca, Siyonist+Haçlı odakların Türkiye vitrin kuk-
lası; Cemaat, CIA-MOSSAD’ın paralel yapılanmasıdır. Recep T. Er-
doğan ise, Türkiye dahil 27 İslam ülkesinin parçalanmasını amaçla-
yan BOP’un eş başkanı, yani bu Siyonist planın kahyasıdır. Fetullah
Hoca ve Cemaatin de, Recep T. Erdoğan ve AKP Hükümetinin de TA-
RAFI, İslam Birliği ve Kur’an Nizamı değil, Avrupa Birliği ve Ameri-
kan Müttefikliği temelli BATI’dır. Yani her ikisinin de gerçek ayarı ve
tarafı aynıdır; sadece istismar alanları ve kendilerine verilen rol ica-
bı, TARZ’ları ve TAVIR’ları farklıdır. Elbette bütün bunları birbirin-
den tamamen bağımsız ve alakasız sanmak yanlıştır. Ama imani ta-
rafımız insani tavrımıza ve vicdani tarzımıza engel olmamalıdır.

İnsanların Tarafı (safı), Tarzı ve Tavrı, şu kaynaklardan beslenip
olgunlaşıyordu:

İnsanların tarafı: kişinin inancıyla ve hayata bakış açısıyla; tarzı:
fıtratı(yaratılışıyla), yetişme ve eğitilme aşamalarıyla; tavrı ise:
onun ahlakıyla ve insani yaklaşımıyla alakalıdır.

İnsanların tarafı, ideolojik hedefleriyle; tarzı, psikolojik perspek-
tifiyle; tavrı ise sosyolojik prensibiyle ilgili bir olgu sayılmaktadır.

İnsanların tarafı, temel değerlerini; tarzı, özel karakterini; tavrı
ise genel terbiyesini yansıtır.

İnsanların tarafı, iman ayarıyla; tarzı, kafa yapısıyla; tavrı ise vic-
dani duyarlılığıyla ortaya çıkmaktadır. 
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Evet, insanların tarafının itikat ve iz’anıyla; tarzının ilim ve irfa-
nıyla; tavrının ise ihsan ve insafıyla şekillendiği bir vakıadır.

Öz kız kardeşine hatta kendi annesine tecavüz ettikten sonra öl-
dürmelerin başladığı, ensest cinsi sapıkların yaygınlaştığı, milyon-
luk rüşvetler alıp vermeye ve devlet malını zimmetine geçirmeğe
fetvaların alındığı, Milli duyarlılıkların ve manevi sorumlulukların
hızla erozyona uğradığı, kasıtlı olarak kamplaştırılıp kutuplaştırılan
toplumun korkunç bir kaos ve kapışma ortamına hazırlandığı, günü
kurtarmak için topraklarımızın, fabrikalarımızın, limanlarımızın
yabancılara satıldığı bir Türkiye, işte bu erdemsiz ve edepsiz tavır-
ların acı sonuçlarıdır.

AKP günü kurtarıyor, ama geleceğimizi karartıyordu!

Evet, AKP iktidarları döneminde, duble yolarla şehirlerarası tra-
fik oldukça rahatlamıştı… TOKİ’lerle halkımızın konut ihtiyacı
önemli ölçüde karşılanmıştı… Hastane ve sağlık hizmetleri kolayla-
şıp yaygınlaşmıştı… Pek çok ilimize havaalanları yapılıp ulaşım ça-
buklaşmıştı… Eğitimde imkân ve fırsatlar artırılıp yeni üniversite-
ler açılmıştı… Keyfi başörtüsü yasağı pek çok resmi kurumda kal-
dırılıp birtakım temel haklar sağlanmıştı… Sosyal yardımlarla bir-
çok mağdur aileye el atılmıştı… Ancaaak… Bütün bunlar, kanser tü-
mörleri bütün iç organlarını sararken ve kan damarları kangrenle-
şirken, hastanın ağrı-sızılarını dindiren uyuşturucular verilerek, yü-
züne estetik yapıp pudra sürmekten ve güzel elbiseler giydirip süs-
lemekten farksızdı!.

Barzani’nin hatırı, Başbakan’ın inat katırını bastırıyordu!

06.03.2014 ATV’de canlı yayına katılan Başbakan’a Mehmet Bar-
las soruyordu: 

- Mustafa Koç sizden randevu istiyor, ancak vermiyordunuz.
Sonra araya çok hatırlı birini soktu ve randevu verdiniz. Bu hatırlı
kişi kimdir?

Başbakan Erdoğan:

- Evet, Mustafa ve Ali Koç, abi kardeş geldiler, konuştuk ve gö-
rüştük, ama araya soktukları kişiyi bana sormayın!
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Mehmet Barlas:

-Biz söyleyebilir miyiz? Çünkü haber değeri var!

-Tabii, buyurun söyleyin…

-Mesut Barzani!

-Evet, Koç şirketi Kuzey Irak’ta yatırım yapıyor. O yatırım hakkın-
da görüştük…

-Peki, Aydın Doğan’a da randevu vermiyordunuz, eğer Barzani’yi
devreye soksa verir misiniz?

Başbakan:

- Hayır, O’nun daha büyük bir aracı bulması lazım!…

Evet, görünüşte Fetullah Gülen cemaatine, yani Başbakan’ın ifa-
desiyle “Paralel Çete”ye destek olduğu ve “Faiz Lobisi”ne mensup
bulunduğu için zehirli oklarına hedef olan Mustafa Koç’la Sn. Erdo-
ğan, Mesut Barzani’nin hatırını kıramayıp şirketleriyle ilgili özel gö-
rüşmeler yapıyordu!?.. Kendi itirafıyla, aynı tür görüşmeleri rakip
sayıp saldırdığı Milliyet grubunun sahibi Aydın Doğan’la da yapabi-
leceğini, ancak daha hatırlı zevat’ın devreye girmesi gerektiğini söy-
lüyordu! Toplumu sürekli çatışma ve kutuplaşma ortamına iten ve
güya faiz lobisine haddini bildiren Recep T. Erdoğan, aslında onlar-
la ve Barzani gibi ortak dostlarının aracılığıyla sürekli görüşüyordu.
Yani Cemaat-Hükümet kapışmasının senaryosu bile başkalarınca ha-
zırlanıyor, Recep Bey ve Fetullah Gülen sadece rollerini oynuyordu!?

“İlker Başbuğ’un tahliyesi sembolik olarak yeni bir dönemin başla-
dığının da işareti… Eğer AKP önümüzdeki seçimlerde yüzde 45 civa-
rında bir oy alırsa söz konusu yeni dönem gerçekçi bir hüviyet kaza-
nacak. Muhtemelen önümüzdeki yıla yayılan bir biçimde bürokrasi
içinde bir ‘yeniden yapılanmaya’ tanık olacağız ve bunun akabinde çö-
züm sürecinde daha kalıcı adımlar atılacak. Hükümet geçmişte askerî
vesayeti püskürtmek için Hizmet Hareketi ile koalisyon yapmıştı. Bu-
gün ise yargının bir vesayet aracı olarak kullanılmasını engellemek
üzere Cumhuriyet bürokrasisi ile koalisyon yapmaya meylediyor. Bek-
lenti, hükümetin toplumsal meşruiyeti perçinlemesi ile birlikte, başta
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asker olmak üzere bürokrasinin de kendisini yeni duruma adapte ede-
ceği. Böylece çözüm süreci Kürtler nezdinde de daha güvenilir bir ‘dev-
let’ zeminine oturacak. Dolayısıyla Başbuğ’un tahliyesinin işin özünde
siyasî bir tasarruf olduğunu söylemek mümkün… Bunun, Türkiye’de-
ki siyasî atmosferi belirgin bir biçimde değiştireceği açık… Laik kesi-
min yeniden özgüven kazanacağı bir döneme girilirken, AKP ile asker
arasındaki ilişkinin yumuşamasına da tanık olacağız.”179 diyen Etyen
Mahçupyan, Ordu’ya yönelik tahribatların tamire çalışılmasından
ve asker-sivil yakınlaşmasından, yoksa tedirgin mi oluyordu? Acaba
bu yeni ittifaklar ve irtibatlar dönemini kimler başlatıyordu ve bir-
biri ardına cezaevinden çıkan isimler ve bunların ardındaki güç
kimler oluyordu?  Çünkü İlker Başbuğ başta olmak üzere pek çok
tanınmış ismin tahliye edilmesi, Türkiye’de yeni bir dönemin başla-
dığına işaret ediyordu. Tahliyeler, tahliye edilenlerden ziyade, yeni
bir süreci başlatması bakımından önem kazanıyordu. Bu tahliye zin-
ciri, elbette öncelikle hukukun gereği idi, üstelik çok da geç kalmış
bir durumdu. Ancak bu tahliyelerin hukuk dışında da anlamı ve
karşılığı bulunuyordu.

Tam bu sırada MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Oslo görüş-
melerine Abdullah Öcalan ve Başbakan Erdoğan'ın da katıldığını ima
ediyordu. Terörist başı Öcalan'la Başbakan Erdoğan'ın; 'KCK Paralel
Devlet' yapılanmasında Kuzey Kürdistan'ın kurulmasında ve Türki-
ye'de bir Kürdistan coğrafyası oluşturulmasında anlaşmaya vardığını
söyleyen Vural, "Bu anlaşma muhtemelen yüz yüze bir görüşme netice-
sinde olduğuna ilişkin bende bir kanaat güçlüdür" diyordu. 

Milliyet gazetesi sahibi Erdoğan Demirören'in İmralı tutanakları-
nın yayınlanmasından dolayı Başbakan Erdoğan tarafından azarlandı-
ğını ifade eden Vural, Öcalan'ın Erdoğan'ın koruma ve kollaması altın-
da olduğunu vurguluyordu. Oslo'daki müzakereler sırasında Başba-
kan'ın Öcalan'la irtibata geçmesinin yadırganacak bir husus olmadığı-
nı belirten Vural, "Başbakan Erdoğan’ın yol arkadaşı Öcalan olduğu
gayet açık ve net ortadadır. Böyle bir fotoğraf olduğunu biliyoruz. Fo-
toğrafın ötesinde bir harita üzerinde anlaştıklarını biliyoruz. Bu hari-
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tayı da meşrulaştırmak için adım atacaklarını söylüyorlar." diyordu.

“17 Aralık’tan beri taraflar kendisini haklı, karşısındakini haksız
sayıyor. İki tarafın da süreç içerisinde karşısındakinin haksız olduğu-
nu ispatlamak için kullanabileceği epey malzeme birikti. Tarafların
her durumda desteğe hazır güçleri var ve o güçler karşı tarafı ‘bitirme’
üzerine kurulu bir stratejinin parçası oluyor. Geçmişte, şimdi birbirine
karşı savaşan tarafları bir arada ‘bitirmeyi’ öngören askerlerce hazır-
lanmış bir plan kamuoyu bilgisi dahiline girdiğinde, ikisi birden, buna
olağanüstü tepki göstermiş, o tepki yüzünden planı hazırlayanlar in-
kâr yoluna sapmışlardı. Oysa (askerlerin hazırladığı) o planın ‘gerçek-
liği’ bugün her zamankinden daha fazla kendini belli ediyor: İki tara-
fı bitirmeyle sonuçlanabilecek bir plan şu anda yürütülüyor. 

En büyük kavgaları bu yüzyılda ‘dünya savaşı’ olarak yaşadı insan-
lık; savaşı başlatan ülkelerin (tamamı zararla bitirmiştir.) İki dünya
savaşının tek galibi, her iki savaşa da sonradan katılan ülkedir: ABD...
ABD’nin 11 Eylül (2001) sonrasında kendisini taraf ettiği savaşlardan
sonra eski gücünde olduğu iddia edilebilir mi peki? 

Savaşlar, kavgalar ülkeleri ve insanları bitirmiyor, bitirmekten be-
ter ediyor, tüketiyor... Kimin haklı olduğu bir süre sonra artık önem ta-
şımaktan uzaklaşıyor. Başlarda bir tarafa hak verenlerden ilerleyen
dönemlerde saf değiştirenler çıkabiliyor. Saf değiştirmese de kanaat
değiştiren çoğalıyor; dizlerini dövenler, “Elim kırılsaydı” noktasına ge-
lenler ise gırla gidiyor. Kavga devam ederken taraflar bileniyor ve bir-
birinin yüzüne bakamayacak hale geliyorlar... Diyelim biri sonunda
kazandı ve diğerini ‘bitirdi’. Kim kazançlı çıkacak bu durumdan? Biri
kazanırsa, içeride geniş yığınlara ulaşmasında ve dünyaya açılmasın-
da hep yanında bulduğu en büyük destekçisini kendi eliyle öldürmüş
olacak; diğeri kazanırsa, ülkesinin ‘erdemli güç’ bilinmesinde en önem-
li bayrak taşıyıcıdan (Erdoğan’dan) mahrum kalacak... Hiçbir savaş
veya kavga ebediyyen sürmüyor; bir gün geliyor, savaşlar da bitiyor...
(ama tarafları da bitiriyor!?)180 diye uyaran ve acı akıbetin farkına va-
ran yandaş yazarların feryadı bile artık duyulmuyordu. Fehmi Koru
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böylece “Hükümet ve Cemaat’in TSK’yı sindirmek üzere bir araya ge-
tirildiğini” de itiraf ediyordu.

Parti-Cemaat çatışırken, devlet çöküyordu!

Ülkemizde “seçim”ler yaklaşıyor, ama program ve projelerden
ziyade “çatışmalar”, “suçlamalar” ve “operasyonlar” konuşuluyor-
du. Bu durumda ülkemizde siyaset yıpranıyor, siyasiler yıpranıyor,
partiler yıpranıyor, sosyal yapı yıpranıyor, milli yapı derinden çatır-
dıyor, kısaca devletimiz çöküşe sürükleniyordu. Askeriye zaten ye-
terince yıpranmış ve hırpalanmıştı, şimdi eğitim yıpranıyor, emni-
yet yıpranıyor, yargı yıpranıyor yani devletimizin bütün temel yapı-
ları tahrip ediliyordu. Evet, Parti-Cemaat, AKP-Camia, Hükümet-
Hizmet çatışıyordu. Türkiye zarar görüyor, siyasi ve sosyal yapımız
erozyona uğruyor, devletimiz sarsılıyordu. Neden böyle oluyor, bü-
tün bunlar ne anlama geliyordu?

Cumhuriyet kurulduğundan beri yolsuzluklara ve özellikle Saba-
taist-Masonik kesimin vurgun ve soygunlarına göz yumuluyordu.
1950’lerden itibaren ise maalesef iktidarlar yolsuzluklara ortak olma-
ya başlıyordu. Bugün söylenenlerin hepsi veya büyük bir ekseriyeti
maalesef doğruydu. Cemaat bugün çok büyük bir servete, çok büyük
organize ve uluslararası desteğe sahiptir; bu kadar büyük serveti nere-
den buldu, bu imkânlara ve desteğe nasıl kavuştu, Siyonist sermaye-
nin ve Yahudi Lobilerinin Cemaat’i sahiplenmesi, neyi amaçlıyordu ve
Cemaat din-iman hizmeti kılıfıyla bu gâvurların hangi işlerini kolay-
laştırıyordu? Demirel ve Özal başta olmak üzere, Masonik iktidarlar
ve bazı odaklar “anlaşmalı” olarak bunları neden destekliyordu? Baş-
bakan Erdoğan bile “Ne istediler de vermedik?” diyordu! Koç’lar ve
diğerleri bile son zamanlarda “sponsor” oluyor, arka çıkıyordu! Açık-
ça ifade edelim; Tanzimat’tan beri Masonlar da devletçe destekleniyor-
du! Mevcut düzen; yani bu “Zulüm-Zina-Rüşvet-Kayırma-İltimas-Fa-
iz Düzeni” işte bu “kısır döngü” ve “dehşet dengesi” üzerine kurul-
muş bulunuyordu. Bu “vahşi, zalim, faizci ve zinacı düzenin” gerekle-
rini yapmayanlar; Erbakan gibi birkaç ayda iktidardan indiriliyordu!?
AKP on iki seneden beri iktidarda “sadece faizci sömürü sermayesine
her sene 40-50 milyar faiz ödediği için” kalabiliyordu, yani çalanla-
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rın işini kolaylaştırdığı için orada oturabiliyordu! Tek çare “yeni bir
anayasa”dır; “Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasası”dır.”181 Ve “Mil-
li Çözüm-Milli Onarım İktidarı”dır!

“Hrant Dink’in cenazesine de Berkin Elvan’ın cenazesine de yüz
binler katılıyordu. Aslında sadece cenazeleri değil benzeşen: İkisi de
bu ülkenin itilip kakılan kesimlerinden geliyor: Hrant Ermeni, Berkin
ise Alevi oluyordu. İkisinin de ölümünden birinci derecede devlet so-
rumluydu. Ve ikisinin de katilleri devlet tarafından korunuyordu.”182

diyen Ruşen Çakır niye hükümeti suçlamaya ve halkı devlete karşı
kışkırtmaya başlıyordu?

Ve sahi Tayyip Erdoğan onca ısrarlı çağrılara rağmen, neden
Berk’in adını ağzına bile alamıyordu?

Ve artık, bu ülkede insanlar öyle “Sağcı-Solcu-Dindar-Ulusalcı-
Alevi-Sünni” diye ayrılmıyor, hangi dünya görüşünden olursa olsun
ikiye bölünüyordu, evet, bu ülke nereye sürükleniyordu?

MHP'li Oktay Vural, Başbakan Erdoğan ile Abdullah Öcalan'ın yüz
yüze görüşme yaptığını ileri sürüyor, Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdo-
ğan'ın evinden, paraların kamyonla taşındığını belirtiyordu. Sabataycı
Nazlı Ilıcak: “Böyle bir görüşme gerçekleşmiş olsa dahi, barış süreci
kapsamında bunu makul karşılamak mümkün” diyor, ama Kılıçdaroğ-
lu'nun söyledikleri gibi “17 Aralık'ta Erdoğan-Bilal telefon görüşme-
sinden sonra, paralar kamyonla taşınmışsa, ikamet edilen evlerin
önünde bir kamyon görüntüsü ortaya çıkarsa, bence bu çok vahim bir
durum” diye uyarıyordu.

Vatan gazetesi yazarı ve hükümet yalakası Hüseyin Yayman, seçim
sonrası liderlerin akıbetini yazıyordu. Yayman'a göre en rahat lider
Bahçeli ve Demirtaş oluyordu. “Erdoğan'ın durumu ise kazanınca şe-
killenecek” deniyordu. Kılıçdaroğlu kaybederse CHP'nin yaza doğru
kongreye gitmesi bekleniyordu. Peki, Cemaat’in durumu ne olacaktı?
Yayman'a göre onların durumu daha da zordu. Çünkü artık onlara se-
lam vermeye bile korkuluyordu. Ancak Erdoğan'ı devirebilseler dahi,
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sonuç değişmiyordu. Onlarla işbirliği yapanların bir sonraki hedefi
Cemaat olacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

“Hizmet-hükümet gerginliğinde bir iç zaafımızı fark ettik; ahlakî
olarak ciddi bir erozyona uğramışız, haberimiz yok. Ortada bir “yol-
suzluk ve rüşvet” olduğu apaçık; kasalar, milyon dolarlar, Euro’lar, pa-
halı saatler, istifa ettirilen bakanlar, internete düşen ses kayıtları vs.
Birileri hala bunların tamamı yalan, sahte delil ve temelsiz suçlama ol-
duğunu savunuyor. Birileri de “Tamam da, neden şimdi?” diye soruyor.
Bir de “Herkes çalıyor, hiç değilse bu adamlar iş yapıyor” sınıfında yer
alanlara rastlanıyor. Son iki grupta yer alanlar yolsuzluk ve rüşvetin
varlığını kabul ediyorlar. Esasında küçük bir grup hariç ezici çoğunluk
yolsuzluk ve rüşvetin farkındalar. İtirazları “Neden şimdi?” ve “Her-
kes çalıyor, çalmayan mı var?” noktasında toplanıyor. İşte söz konusu
itirazları yapanların ağırlıklı olarak “dindar-muhafazakâr çevre-
ler”den oluşması asıl bünyedeki derin çürümeye işaret ediyor. Bir Müs-
lüman düşünün, “Tamam yolsuzluk var, neden şimdi ortaya çıkarılıyor,
yani tam seçim arefesinde, demek ki burada bir kasıt var” diyebiliyor.
Önümüzde seçim olduğu doğru, ama bir değil üç seçim var: 30 Mart
belediye, Ağustos Cumhurbaşkanlığı ve Haziran-2015’te genel millet-
vekili seçimleri. Bu itiraza göre “savcılar iki sene beklemelidir, aksi
halde yolsuzluk dosyalarının gündeme gelmesi partiye zarar verecek-
tir”. Vahim olan şu: İtiraz edenler yolsuzluk yapanların fiillerini sor-
gulamıyor.” diyerek çok derin bir kangrenleşmeye dikkat çeken Ali
Bulaç, her nedense “Cemaat’in T.C. Hükümetiyle çarpışacak bu gücü
ve güvenceyi hangi dış ve iç odaklardan aldığını ve neyin karşılığında
kiralanıp kullanıldığını?” hiç gündeme taşımıyor ve sorgulamıyordu?

Hizmet cemaatine bağlı Zaman gazetesinin yazarı Kerim Balcı, Fi-
listin'deki özgürlük mücadelesini aşağılayarak, Filistin mücadelesini
terörist eylem olarak gösteriyordu. Son dönemde Fetullah cemaatinin
anlaşılmaz bir şekilde İsrail'in basın sözcüsü gibi hareket etmesi, Fi-
listinlileri derinden yaralıyordu. 14 Mart 2014 akşam Samanyolu Te-
levizyonu skandal bir habere imza atıyordu: “İsrail Hava Kuvvetleri,
Gazze'de teröristlere ait 7 hedefi bombaladı” diye haber yapıyor ve
STV mazlum Filistinlilerin haklı direnişini terör hareketi gibi gösterip
İsrail’e yaranmaya çalışıyordu. Her nedense Ali Bulaç gibi duyarlı ve
tutarlı(!) Cemaat yazarları bu duruma hiçbir tepki göstermiyordu.

AHMET AKGÜL 337



Zaman yazarı Ahmet Kurucan: “Benim Hocaefendinin sitemlerin-
den ve satır aralarına sıkıştırılan cümlelerden anladığım şu ki; Hoca-
efendi’yi bu süreçte en çok rahatsız eden bu hakaretler karşısında ba-
zı dostların suskunluğudur. Geçen gün “gurbet içre gurbet yaşıyo-
rum” derken bunu kastediyordu bana göre. “Ben 60 ve 80 ihtilalini,
71 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, 99 Haziran fırtınası-
nı gördüm ve yaşadım. Hiçbir dönemde bu kadar hakaret işitmedim”
diyordu. Nitekim ömrü boyunca Hocaefendi ve Hizmet aleyhinde ya-
zılar yazmış olan ulusalcı Hikmet Çetinkaya da aynı tespiti yapıyor.
“Ben Gülen’i hep yazdım ama hakaret etmedim. Vallahi şimdi yazılan-
lar karşısında ağzım açık kalıyor” şeklinde hayretini belirtiyordu.

İyi de Fetullah Gülen ve ekibi, CIA ve MOSSAD’ın hedef göster-
diği herkesi suçlayan ve karalayan itham ve iftiraları gündeme taşır-
ken, kendilerinin kirli ve çetrefilli ilişkilerini gündeme getirenlere
(Milli Çözüm Dergisi gibi) “Ergenekoncu” diye saldırıp, sahte bel-
geler düzenlerken, bu masum ve mağdur insanların neler çektikle-
rini hala sezmiş ve tevbe etmiş görünmüyordu!..

İktidar ve Cemaat Karadelik’e yaklaşıyordu!

Sn. Başbakan; hidayet kararmasının, vicdani tutarsızlığın ve yol-
suzlukların açığa çıkmasıyla köşeye sıkıştıran hukuki ve siyasi ka-
ramsarlığın neden olduğu psikolojik panik ve perişanlıkla, rakip
gördüklerine seviyesizce sataşmaktaydı. Kendileri ve veletleri yol-
suzluğa bulaştığı gerekçesiyle eski bakanlarıyla ilgili fezlekelerin
Meclis’e sunulması Erdoğan’ı daha da hırçınlaştırmıştı. Polisin bi-
ber gazı kapsülüyle girdiği komada bir yıl sonra vefat eden14’ünde-
ki Berk Elvan’ın babası, yine sokak olaylarında kör bir kurşuna kur-
ban giden Burak Can’ın babasını arayıp başsağlığı dilediği halde,
Başbakan hala kışkırtma, hakaret yağdırma ve kalabalıklara yuha-
latma sorumsuzluğundaydı. Başbakanın bu tarzıyla Mavi Marmara
katliamında İsrail deniz komandolarını haklı çıkaran Fetullah Ho-
ca’nın tarzı arasında ne fark vardı? 

“Türkiye’nin en büyük sorunu ne Kürt sorunudur ne de başka bir
meseledir. Türkiye’yi yiyip bitiren, kemiren sorunun adı ‘derin dev-
let’tir. ‘Derin devleti’ Batı demokrasilerindeki ‘gizli devlet’le, yani istih-
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barat topluluklarıyla karıştırmamak gerekir. Bahsi geçen ülkelerde is-
tihbarat birimleri, yasalar ve gelenekler ile seçimle gelen sivil hükü-
metlere bağlıdırlar ve Meclis ile yargının denetimine tabidir.  Kanun-
larla bağlı olmaması nedeniyle, söz konusu yapı üyelerinin bireysel çı-
karlarının her zaman ön planda gözetmiştir. Hal böyle olunca, içeride
laikliği kurtarmak veya sözde sakıncalı bir lideri engellemek adına dış
güçlerle ittifaklara girişilmiş veya para vs. karşılığında devletin sırla-
rı/çıkarları dışarıya peşkeş çekilmiştir. Tüm bunlara ek olarak, çok
uzak devletlerden komşularımıza kadar pek çok devlet ülkemizde sız-
ma operasyonları gerçekleştirmiş ve bunda büyük başarılar da elde
edilmiştir.”183 diyerek Fetullah cemaatini dış güçlerle işbirliği yapan
“Derin Kirli Devlet” olarak tanıtan Star yazarı ve Erdoğan yalakası
Sedat Laçiner bize "Benim annem senin anneni Genel Lobi’de gör-
müş!.. E, sağlam bir papuçsa senin annen orada ne arıyormuş?..” fık-
rasını hatırlatmıştı.. Yoksa Sn. Erdoğan, dış güçlerin beyni olan Ya-
hudi Lobilerince boynuna asılan cesaret madalyalarını geri vermiş-
ti de bizim mi haberimiz olmamıştı?

Oysa ne Cemaat ne AKP, kaderin mekrinden-kumpasından ve ila-
hi intikamdan asla kurtulamayacaklardı. Erbakan’ın şahsında İslam
davasına ve “Lider Ülke Türkiye” sevdasına hıyanet karşılığı, ma-
lum ve melun odaklarca parlatılıp iktidara taşınan bu suni ve sahte
yıldız grupları, yakında kaderin Karadeliklerine yakalanıp yutula-
caktı!.. Biliyorsunuz, Karadelikler; evrendeki “yıldız tuzakları” ve
en karanlık kudret uçurumlarıydı. Bir yıldızın, bu Karadeliklerin çe-
kim kuvvetinden kurtulması için saniyede 300 bin km. sürati, yani
ışık hızını aşması lazımdı. Bu Karadeliklerin iç ve dış sınırını ayıran
çizgi “olay ufku” tabir olunmaktaydı. İşte AKP ve Cemaat bu “olay
ufkuna” hızla yaklaşmaktaydı. Daha önce Adalet Partisi ve Anava-
tan Partisi’nin akıbetleri şimdi AKP’yi bekliyordu.

AKP “Dini Siyasete”, Cemaat İse “Dini Siyonizm’e” Alet Ediyordu!

Recep T. Erdoğan, 30 Mart 2014 Yerel Seçim sonrası yaptığı bal-
kon konuşmasında, başta Cemaate ve tüm muhaliflere yine ağır ha-
karetlerle saldırıyor, bir nevi intikam çığlıkları atarak “Bunların kaç-
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masına bile izin vermeyeceğiz, inlerine girip temizleyeceğiz!” şeklin-
de tehditler savuruyordu. İngiliz Financial Times, Başbakan’ın bu
sözleri üzerine “Gülencilere yönelik sert önlemler geliyor!” şeklinde
yorumlar yapıyordu. Özetle seçim zaferi sonucu yumuşaması ve
herkesimi kucaklaması beklenen ve zaten öyle olması gereken recep
T. Erdoğan, tam aksine daha da şımarıp taşkınlaşıyor ve; “İşte bu
(acı ve alçaltıcı akıbet) sizin yeryüzünde haksız yere şımarıp şaşırma-
nız ve azgınca ölçüyü kaçırıp taşkınlaşmanız dolasıyladır!” (Mümin:
75) ayetinin tokadına uğrayacak günlere hazırlanıyordu.

Evet hırsızlıkların, yolsuzlukların, hukuki suçların ve ahlaki so-
rumlulukların seçim sandığında alınan sonuçlarla aklandığı havası
oluşturanların ve hele ülkesinin geleceğini ve güvenliğini, şahsi ik-
bal ve ihtirasları uğruna malum odaklara rüşvet sunanların, Allah’ın
“KAHHAR” sıfatından ve şehit atalarımızın bedduasından asla kur-
tulamayacakları ve derbeder olacakları dönem yaklaşıyordu.

“İnsanların mahrem hayatlarını kayıt altına almak, şantaj amaçlı
kullanmak hem günah hem suçtur… Ancak cürümler apaçık hukuk ilke-
lerine göre ferdi olup cezaları da ferdi olmak durumundadır, “tüzel kişi-
likler”e ve bir yere “mensubiyeti dolayısıyla gruplar”a toplu ceza veri-
lemez. Şimdi hükümete düşen mücrimleri teşhis ve tespit edip yargıya
teslim etmektir. Ancak böyle yapılmayıp da bütün bir camia sürekli zan
ve itham altında tutulur, her Allah’ın günü milyonlarca insan nefret ob-
jesi haline getirilir, toplum kutuplaştırılıp çatışma noktasına getirilirse
büyük vebal olur.  En son Dışişleri bünyesinde Suriye konusuyla ilgili ya-
pılan toplantının ses kaydının internete düşmesi -eğer doğruysa- ürkü-
tücüdür, içeriği itibarıyla vahamet arz ediyor. Konuşulanların internete
düşmesi devletin sır denen bir tarafının kalmadığını göstermektedir. 

Pekiyi, bu dinlemeleri kim yapıyor? Eğer hâlâ “paralel yapı” diye
suçu Hizmet’e atanlar varsa, bu aklı başında kimseye inandırıcı gel-
mez. Nitekim Odatv’ye açıklama yapan bir askeri kaynak “olayın ikti-
darın sözünü ettiği ‘paralel yapı’nın çok ötesinde” olduğunu söylüyor.
Mesele tam da budur. Başından beri önce Hizmet’i, ikinci sırada AKP’yi
ve son sırada diğer dinî grupların tümünü hedef alan “içeriden destek-
li uluslararası bir operasyon”la karşı karşıya bulunduğumuzu anlat-
maya, her üç mecradaki grupları uyarmaya çalışıyorum… Sızdırma-
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lar ya dört kişiden birinin eseridir veya dünyayı uzaydan kontrol ede-
bilen “küresel ağabey”in yüksek donanım ve maharetinin ürünüdür.
Eski ajan Edward Snowden, “NSA’nın 2009’da devreye giren MYSTIC
adlı programla belirli bir “ülkenin” tüm telefon konuşmalarını dinledi-
ğini söylüyor. 2011’den itibaren “RETRO” adı verilen bir programla bu
sistem 30 gün geriye dönük olarak tüm konuşmaları da geri çağırabi-
liyor. Bunun için bu sisteme “zaman makinası” deniyor.

Şu soru önemlidir: Bir NATO ülkesi olan Türkiye’de olup bitenlere
NATO bigane midir? Yazık ki biz birbirimize düşerken, operasyonu
planlayanlar hedeflerine adım adım ilerliyor. Hatırlayacak olursak
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 11 Eylül saldırılarının
hemen akabinde şöyle demişti: “Şimdi kültürler veya dinler arası bir
çatışmadan çok, İslam dünyası içinde bir çatışma yaşanıyor… Müca-
dele asıl İslam dünyasında geçiyor.” İslam dünyası ve Türkiye bileşen-
lerine ayrılıp birbiriyle çatıştırılıyor. Gaflet içinde birbirimizi bitiriyo-
ruz…”184 diyen Ali Bulaç, bu sözleriyle Cemaatle Hükümeti dış
güçlerin, daha doğrusu ABD derin devleti olan Yahudi Lobilerinin
kapıştırdığını, böylece Türkiye’nin ve İslamiyet’in tahribine çalışıl-
dığını dolaylı şekilde itiraf ediyordu!..

Diğer Fetullahçı Ali Ünal ise:

“Hz. Bediüzzaman (ra), “Her bâtıl mezhepte bir hakikat danesi bu-
lunur ve bu mezhep, o dane üzerinde sümbüllenir.” der. Şia, Ehl-i Beyt
muhabbeti ve bağlılığı hakikati üzerinde sümbüllenmeye durdu; fakat
bu hakikati mecrasından siyasî alana taşırıp siyasî bir hizipleşmeye
âlet etti ve katı bir azınlık mezhebi olarak, tarih boyu mücadelesini
hep Müslüman çoğunluğa karşı verdi. Hz. Ali’nin (ra) kuduz hastalığı
olarak nitelediği Haricîlik, hükmün Allah’a ait olduğu hakikatine da-
yandı; fakat bu doğruyu yanlışa âlet ederek, yine katı bir siyasî klik,
bir terör örgütü gibi vücut buldu ve yüz binlerce Müslüman’ın kanının
akıtılmasına sebep oldu. Evet, din siyaset temelli tanımlanıp, siya-
sî_sosyal bir ideoloji, özellikle bir muhalefet ideolojisi haline getirilin-
ce mecrasından sapar. Bu sapma, siyasetin ve ideolojik katılığın tesiri
altında tarafgirlik ve “meleği şeytan, şeytanı melek gösteren” inatla
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birleşince şeytan ölçüsünde bir tehlike haline gelir ve Hz. Bediüzza-
man’a “Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım.” dedirten de budur.

Evet, Türkiye’nin özellikle nihayet AKP iktidarıyla yaşadığı da fark-
lı bir süreç değildir. İslâm ilim, ahlâk ve maneviyatı içinde bütünüyle
yoğrulup şekillenemeden İslâm’ı siyasî bir ideoloji halinde benimseme,
onu siyasete zemin kılma ve bu zemin üzerinde iktidara yürümenin va-
racağı başka bir netice olamazdı. Yolsuzluk, para ve güç zehirlenmesi,
rüşvet çarkı, manevî-ahlâkî erozyon, halkı kamplaştırma, dış politikada
fiyasko; suçüstü yakalanmayı hukuksuzluk, kanunsuzluk ve yaygarayla
örtme çabası ve tarihte Haricîlerin yaptığı, Şia’nın yapageldiği gibi, İs-
lâm’ı gerçekten temsil edenler aleyhinde her türlü yalan ve iftira üzeri-
ne kurulu bir propaganda ve karalama kampanyası. Ama, seçimlerin ne-
ticesi ne olursa olsun ve ülke çapında belki ağır bedeller ödenebilecek de
olsa, inşaallah Müslüman kitleler kendilerine teorik olarak anlatılama-
yan gerçeği yaşayarak görecek, “Camia” ülke içinde ve dışında çok da-
ha güçlenerek ve prestiji artmış olarak bu badireden çıkacak, Türkiye’de
şimdiye kadar ona şüphe ile yaklaşan bir kesimle de aralarında sağlam
köprüler kurulacak ve İslâm, artık gerçek temsili ve temsilcileriyle tanı-
nır ve anılır olacaktır”185 sözleriyle:

a- AKP’nin İslam tarihindeki Şiiliğin ve hariciliğin bir türevi ol-
duklarını ve “Dini siyasete alet ettiklerini” savunuyordu.

b- Ama Fetullahçıların, çok daha beter safsatasıyla “Dini Siyo-
nizm’e ve Papalık Misyonu projelere alet ettiklerini” saklamaya ça-
lışıyordu!

c- Üstelik Ali Ünal, 12 yıldır, bütün güçleriyle “Dini siyasete alet
eden” bu AKP’yi hararetle desteklediklerini herkesin unuttuğunu
sanıyor, halkın aklıyla alay ediyordu.

d- Yetmez “Türkiye’de şimdiye kadar (Cemaate) şüphe ile yaklaşan
bir kesimle de aralarında sağlam köprüler kurulacak” diyerek CHP-Ce-
maat ittifakına işaret ediyor hiçbir zaman Milli ve haysiyetli değil, hep
batıla hizmetçi ve sünepe siyasetin aleti olacaklarını ilan ediyordu.

e- Ali Ünal’ın “Cemaatin, İslam’ın gerçek temsilcisi” olduğu iddi-
ası ise asılsız bir safsata ve alakasız bir saplantıydı. Çünkü hiçbir
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mezhep, meşrep, hizip ve ekip, İslam’ı kendilerinin temsil iddiası-
na kalkışamazdı, bu diğer bütün Müslümanları dışlamak hatta sap-
kınlıkla suçlamak anlamını taşırdı. Oysa bütün Cemaat, tarikat, İs-
lami teşkilat ve oluşumlar, her biri kendi alanında ve anlayışında,
sadece İslam’ın hizmetçileri sayılırdı.

Tuncay Güney “Fetullahçılığın, Siyonist odakların maşası!” oldu-
ğunu açıklıyordu!

Bir dönem Gülen hareketinde bulunan, hatta Fetullah Gülen’in
çok yakınlarına kadar sokulan ve ifadeleri Ergenekon davalarına de-
lil sayılan Tuncay Güney, Kanada'dan A Haber'e cemaatin bilinme-
yenlerini ve kirli ilişkilerini açıklıyordu. JİTEM, Ergenekon, Gülen
cemaati ve İşçi Partisi'nin içine sızdığı ve buralardan topladığı bil-
gileri Mehmet Eymür'e ulaştırdığı iddia edilen Tuncay Güney’in iş-
yerinde, Ergenekon davasının başlamasına gerekçe gösterilen belge-
ler 2001 yılında bulunmuştu. Davanın iki iddianamesinde adı yüz-
lerce defa geçen "Ergenekon'un kilit ismi" Güney davada sanık ya
da tanık değil firarî şüpheli olarak görünüyordu.

A Haber'de "Yaz-Boz" programında röportajı yayınlanan Gü-
ney'in tanıtıldığı anonsta;

“Cemaati kim kurduruyordu? Pensilvanya'da, güvenlik önlemleri ne-
den artırılıyordu? Ordunun cemaatteki gölgesi kim oluyordu? Hoca, ki-
mi görünce ayağa kalkıyordu? Altunizade'deki merkeze kimler gelip-gi-
diyordu? Hangi Armatör ABD'li petrol şirketinin bastığı Risale-i Nur'la-
rı gemisiyle taşıyor ve milyarlar kazanıyordu? Cemaate asıl parayı ve-
ren, hangi ünlü Türk işadamı çıkıyordu? Gülen, yabancı istihbarat ser-
visleriyle nasıl tanışıyordu? Bank Asya'yı kuran Yahudi fonu nerede bu-
lunuyordu? "Sağ" görüşlü insanların öldürülmesi için suikast emrini kim
veriyordu? Cemaatin 5 kasasından birini öldürmek amacıyla harekete
geçen DHKP-C'yi kim son anda durduruyordu? Cemaat, hangi sorunla-
rı çözmek için, kime ne kadar rüşvet ödüyordu? Fetullah Hoca, kimler
için "Dinlensin" emrini veriyordu? Hangi devlet adamlarına kadın ser-
visi yapılıyordu?” Sorularının yanıtlandığını bildiriyordu.186

“Cemaatin kara kutusu” olarak tanıtılan Tuncay güney o röpor-
tajında:
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• Fetullah Hocanın ve kurmaylarının Rotary ve Lions kulüpleri
ve mason localarıyla irtibatlarını

• 30 yıldır CIA ve MOSSAD güdümünde çalıştıklarını

• DHKP-C militanlarına nasıl yalvardıklarını ve şerlerinden kur-
tulmak için Doğu Perinçek’i aracı yaptıkları

• Cemaatin, mevcut ve muhtemel rakipleri hakkında hangi şan-
taj kaset ve belgeleri hazırlayıp, gerektiğinde kullanmak üzere sak-
ladıklarını

• 31 Mart seçimlerinden sonra, Erdoğan iktidarını yıkmak, ordu-
yu Mısır örneği müdahaleye zorlamak üzere faili meçhuller dahil
hangi kışkırtıcı ve ortalığı karıştırıcı planlar yaptıklarını aktarıyor,
ama Ali Ünal gibi yandaş ve yalaka yazarlardan tıs çıkmıyordu!?

• Yoksa TSK’yı karalamak ve komutanları hapse tıkmak için ko-
nuşurken doğru söyleyen ve iftiralarına rağbet edilen Tuncay Gü-
ney, şimdi Fetullahcılar hakkında konuşurken “asla itimat ve itibar
edilmez, şarlatan bir adam!”mı sayılıyordu?

Hükümet-Cemaat atışması ve Bediüzzaman istismarı!

Bediüzzaman’ın, kendi döneminin özel şartları gereği başvurdu-
ğu bazı taktik ve tavsiyelerinin, hatta sonunda pişmanlık duyacağı:

• Mason İttihatçılara destek sağlamak

• Abdülhamit Han’a karşı safta yer almak

• Ve, huzurlu bir ölümü bile kendisine reva görmeyecek ve daha
önceki uyarılarını dikkate almadıkları için talihsiz bir darbe ile dev-
rilecek olan Menderes iktidarına aşırı ve yararsız bir tarafgirlik tavrı
takınmak gibi şahsi girişimlerinin, sanki “dini bir vecibe” ve “edile-i
şeriye” gibi gösterilip istismar edilmesi, maalesef hala sürdürülmek-
tedir. Sonunda “Başörtülüler Arabistan’a gitsin!” “Kur’an’daki hüküm
ayetleri artık geçersiz ve gereksizdir!” diyerek ayarını ortaya koyan
Süleyman Demirel’in, yıllarca peşinden giden ve onun mel’anetlerine
hikmet ve mazeret üreten Nurcu kardeşlerin; artık düşünmeleri ve
hem Üstadı, hem Risale-i Nurları, Kur’ani hüküm ve hakikatler ışığın-
da anlamaya yönelmeleri gerekmektedir. Geçmişte hataları bugün de
AKP için tekrarlamaları üzüntü ve hayret vericidir.
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“TAPE” SAHTE İSE,
TELAŞ GERÇEĞİ YANSITMAKTAYDI!

Bazılarına göre: Sn. Recep T. Erdoğan’la oğlu arasında geçtiği id-
dia edilen, milyarlarca liralık kara parayı “aklama ve saklama tela-
şını” yansıtan telefon görüşmelerinin sahteliği, yani suni olarak üre-
tildiği kesindi; iyi ama Başbakan’ın ve kurmaylarının telaşı gerçek-
ti!? Madem söz konusu “tape”lerin (telefon dinleme kayıt dökümle-
rinin) sahteliği, sırıtacak derecede belirgindi. Sn. Başbakan’ın Kon-
ya’da bulunduğu halde “Ankara’dayım…” demesi, tam aynı saatte
TV çekimlerinde izleneceği gibi, resmi açılış konuşması yaptığı hal-
de oğluyla “kayıt dışı kara paraları kaçırma” görüşmeleri yapmış
gösterilmesi, kızının çok öncelerden kalma görüntülerinin eklenme-
si, özellikle son bölümlerdeki sesin Erdoğan’a hiç benzememesi, bu
“tape”lerin alelacele ve acemice tertiplenip internete servis edildiği
kanaatini güçlendirmekteydi; o halde bu telaş şaşkınlığın sebebi
neydi? Peki, bunu kimler ve niye yapmış olabilirdi?

Benim tahmin ve tahlilim, eğer öyleyse bu sahte tape’lerin Baş-
bakanın yakın çevresince ve herhalde kendilerinin bilgisi dahilinde
hazırlanıp piyasaya sürüldüğü yönündeydi. Çünkü bu konularda ol-
dukça ustalaşmış ve kadrolaşmış olan Cemaatin böyle basit ve bariz
hatalar yapması düşünülemezdi, onlar profesyonelleşmişti. Günler-
dir yerli ve yabancı basında, “Mart’ın ilk haftasından itibaren, Cema-
atin elindeki bomba kasetleri ve tapeleri, Erdoğan ve iktidarı aleyhine,
deşifre edecekleri” konusu sürekli işlenmekteydi. İşte suçluluk psi-
kolojisi ve gizli-kirli çamaşırlarının ortaya dökülme endişesiyle, Sn.



Başbakan suniliği sırıtan bu tapeleri yayınlatarak, yakında gündeme
düşecek gerçek ve geçerli kaset ve tapelerin de böyle sahte ve düz-
mece olduğu kanaatini yerleştirmek ve kendilerine mazeret üret-
mek üzere bu yola başvurulmuş olabilirdi.

İşte bu tedirginlik ve gerginlikle, Türkiye İstihbarat Cumhuriye-
ti’ne çevrilmeye çalışılmaktaydı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Aralık soruşturmalarını “Dış
Güç”lere bağlayarak, yolsuzluk iddialarına “hafifletici sebepler“ ara-
ması… “Benim yolsuzluktan anladığım devletin dolandırılmasıdır!”
(Yani doğrudan ve kılıfına uydurularak, örneğin rüşvetleri havuzda
depolayıp yandaş vakıflara paylaştırarak yapılan vurgun, yasal bir ge-
lir kaynağıdır ve ganimet kaymağıdır!?) yorumuyla, hırsızlıkları gözü
açıklık gösterme çabaları yetmemiş olacak ki, suçluluk psikolojisini
yansıtan derin kuşkularını bastırmak için, internet ve HSYK düzenle-
melerinden sonra şimdi de yeni MİT yasasını hazırlatmıştı. Asıl kor-
kunun, Cemaatin kaç oyu var? konusu olmadığı 17 Aralık 2013 yol-
suzluk soruşturmasıyla anlaşılmıştı. Başbakanın AKP’li kadınları ‘Ev
ziyaretine gelen Cemaatçi ablalar‘ konusunda uyarmasıyla durumun
vahameti ortaya çıkmıştı. Erdoğan ilk kez tabanını tehdit altında gör-
meye başlamış, 30 Mart yerel seçimlerinin ve özellikle Cumhurbaş-
kanlığı seçiminin çantada keklik olmadığının farkına varmıştı. Bu ne-
denle AKP Genel Merkezinde “Yüzde 40’ın altına düşersek Cumhur-
başkanlığı senaryosu değişir“ kanaati yoğunlaşmıştı. Çünkü Genel
Merkez biliyordu ki Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı hedefi; Gezi olay-
ları, yolsuzluk tartışmaları ve Gülen kapışmaları ile ağır bir yara al-
mıştı. Bu durumda ilk akla gelen Erdoğan’ın bütün üst perde söylemi-
ne rağmen “Üç Dönem” kuralından çark edip başbakanlığı garantiye
almaya çalışmasıydı. Malum yüzde 40–45 ile Cumhurbaşkanı olun-
mazdı ama tek başına hükümette kalınırdı! 

Erdoğan ve yandaşları soruşturmalardaki iddiaları yanıtlamak
yerine cemaate sataşmaya, ilgili emniyet ve yargı mensuplarını sus-
turmaya çalışmaktaydı!

Benzer bir şekilde Gülen cemaati de, Erdoğan ve AKP hükümetine
yönelik suçlamalarını meşrulaştırmak için bunların İslami çizgiden
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uzaklaşmış olduklarını ve “Neo-Kemalistler”e dönüşüp askerle işbir-
liği yaptıklarını yaymaktaydı.187

İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye Başba-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı
konuşmayla “17 Aralık soruşturmasına karşı zafer kazandığı” edası-
nın yanıltıcı olduğunu yazmıştı. Haberde görüşüne yer verilen RBS
Bankası uzmanı Abbas Ameli Renani ilginç bir yorum yapmıştı. Rena-
ni’ye göre önümüzdeki haftalarda yolsuzluk ve ses kaydı ifşaatları ar-
tacak ve Recep Bey iyice köşeye sıkışacaktı. Evet, kulislerde gizliden
gizliye konuşulan senaryoya göre; Mart’ın ilk haftasının ardından ve
seçimlere kısa bir süre kala öyle bir bomba patlatılacak ki, artık hiç bir
şey eskisi gibi olmayacaktı. 30 Mart 2014 seçim hesapları sil baştan
bozulacaktı. Bu günlerde kendilerine şans tanınan belediye başkan
adayları bir anda tuz buz olacak, farklı bir siyasi tablo ortaya çıkacak-
tı. “Bomba“ denen şey muhtemelen birçok kasetlerden oluşacaktı! Ve
kamuoyunda tanınan, bilinen belediye başkan adayları hakkında da
bu türden kasetler piyasaya çıkacaktı.

Bu senaryoyu ileri sürenlerin tezi de şuydu: ”Mevcut iktidar işte bu
ve benzeri girişimlerin önüne geçmek için o çok tartışılan “internet ya-
sası”nı TBMM’den çıkarmıştı. Bu yeni kanuna göre, internette yayın-
lanan bir kaset mahkeme kararı olmadan anında kaldırılacaktı”

Acaba bütün bu korkulardan ve dedikodulardan kökünden kurtul-
mak, her girişimi ve her kesimi kontrol altına alıp “ileri demokrasiyi
oturtmak(!?)” üzere mi yeni internet, HSYK ve MİT yasaları kaçınıl-
maz bir ihtiyaç halini almıştı? Sn. Erdoğan son Barak Obama görüş-
melerinde; “Kıbrıs’ın peşkeş çekilmesi, Suriye’de ABD–İsrail çizgisi-
ne gelinmesi, Kuzey Irak Petrollerinin Türkiye üzerinden Akdeniz’e
ve İsrail’e iletilmesine Barzani ile birlikte Bağdat’ın da razı edilme-
si” tavsiyeleri dışında, Yeni MİT yasası Konusunda da bir ayarlama
ve MİT’i MOSSAD ve CIA’ya uyarlama ricası yapılmış mıydı?

Mevcut Devlet Kurumlarına “Paralel Yapılar” mı oluşturulmak-
taydı?
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Hatırlayınız, Türkiye’den Yemen’e silah taşırken el konulan ge-
milerin MİT’le alakası tartışılmıştı… Libya Muhalefetini İstanbul’da
eğitip örgütleyen MİT çıkmıştı ve şu anda Libya’da tam iç savaş ve
kardeş katliamı yaşanmaktaydı… Suriye Muhalefetine destek çıkıl-
masının ve radikal İslamcı denen Amerika’nın kiralık adamlarına si-
lah ve mühimmat sağlanmasının aracısı yine MİT olmaktaydı… Ya-
ni şimdiye kadar zaten ABD stratejileri doğrultusunda önemli(!) ve
tehlikeli işler başaran MİT, şimdi CIA ve MOSSAD’ın resmen bölge
şubesi yapılmaya çalışılmakta, buna karşılık da, Başbakan’a saltanat
yolu mu açılmaktaydı? Görünen o ki, Türkiye’de mevcut devlet ku-
rumlarına “paralel oluşumlar” hazırlanmakta ve ülkemiz adım adım
İstihbarat Cumhuriyetine kaydırılmaktaydı. Daha önce kurulan
“Kamu Güvenliği Teşkilatı”, Emniyet ve TSK İstihbaratına alterna-
tif “Paralel bir yapı” mıydı? Yeni HSYK Kanunu; bağımsız yargı er-
kine alternatif olacak ve Hukuk sistemini siyasetin güdümüne soka-
cak “Paralel bir yapı“ mıydı? Ve yeni yasayla MİT, Milli Güvenlik
Kuruluna (MGK’ya) alternatif “paralel bir yapı”ya mı kavuşturula-
caktı? Çünkü yeni yasayla:

• İç ve dış tehdit durumları

• Terörle mücadele konuları

• Ve Milli Güvenlik sorunları, MİT’in görev alanına sokulacaktı;
hem de MİT mensupları yargı, hatta Meclis denetimi dışında tutu-
lacaktı. Artık savcı, polis ve jandarma hiçbir şekilde MİT’e karışa-
mayacaktı. Evet bu yasayla, hem Milli Güvenlik Kurulu (MGK),
hem de TSK, dolaylı şekilde bay-pas edilerek, direk Başbakan’a bağ-
lı bir “İSTİHBARAT REJİMİ” kurulmaktaydı. Bu yasa geçerse, MİT
Başkanı ve elemanları açık bir dokunulmazlık zırhına alınmış ola-
caktı. Bu durum “Cesaret madalyalı ve BOP eş başkanı” Başbakan-
lara demokratik diktatörlük yolunu açacak ve Türkiye artık telefon
talimatlarıyla değil, internet ve istihbarat bağlantılarıyla yönetilme-
ye başlanacaktı.

Bu tespit ve tenkitlerle, ne MİT Başkanını ne diğer asker ve sivil bü-
rokratları hedef alıyor sanılmamalıydı. Herhalde onlar da, “ülke men-
faatleri ve bölge dengeleri” açısından bu girişimlerin doğru ve olumlu
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olduğu kanaatini taşımakta, “Başbakanımız ve iktidarımız elbette biz-
den iyi bilir” mantığıyla yaklaşmakta, ama “devletin dinamitlendiğinin
“farkına varamamaktaydı. Üstelik “Milli iradeyi, sadece çoğunluğu el-
de eden iktidarın temsil ettiği” kanaati tam bir safsata ve saptırmacay-
dı. Çünkü Milli iradeyi ve Milli egemenliği temsil makamı sadece ikti-
darın değil, Meclis içindeki ve dışındaki tüm muhalefetin ve siyasi par-
tilerin, yargı erkinin, başta Cumhurbaşkanı tüm devlet müesseseleri-
nin ve yüksek bürokrasinin ortak sırtında ve sorumluluğundaydı. Bü-
tün bunlar, Amerika’nın Cemaat ve Hükümeti kapıştırarak, iktidarı;
görünüşte AKP’ye, gerçekte ise ABD’ye yarayacak düzenlemelere
mecbur bırakmak ve TSK’yı etkisiz ve yetkisiz kılacak “demokratik
tedbirleri“ aldırmak amaçlı olduğunu da açığa vurmaktaydı.

İHH Gizli Dünya Devletinin resmi yapısı olan BM ile işbirliği an-
laşması yapmıştı!? 

Birleşmiş Milletlerin, Siyonizm’in Gizli Dünya Devletinin, resmi ve
sözde insani gayeli bir çatı teşkilatı olduğunu herkes biliyordu. İyi de,
İHH gibi İslami duyarlı bir vakfın, böylesine sinsi ve Siyonist bir teş-
kilatla ittifak ve irtibatını nasıl yorumlamalıydı? BM organları ve kur-
mayları mı gafil ve cahil davranmıştı, yoksa İHH mı şeytani odaklara
yanaşmıştı? Ve hele İHH’nın, MİT’le ortaklaşa, Suriye Muhalefeti gö-
rünümlü ABD tetikçilerine silah ve mühimmat taşıdıkları iddiaları,
BM ile yapılan anlaşmanın bir parçası mıydı? 

Hatırlayacaksınız İHH (İnsani Yardım Vakfı) tarafından düzenlenen
“Mültecilik Sempozyumu” yoğun bir katılımla yapılmıştı. Sempoz-
yumda; mülteci kampların daha iyi şartlara kavuşturulması, mültecile-
re bazı yasal hakların tanınması çağrıları tekrarlanmıştı. Sempozyum-
da ayrıca İHH ile BM arasında Türkiye’de beraber çalışmayı öngören
işbirliği protokolü de imzalanmıştı. Topkapı Eresin Otel’de yapılan
sempozyuma katılan konuşmacılar, mültecilik sorununun nasıl çözü-
leceğini konuşurken Iraklı, Filistinli, Somalili, Doğu Türkistanlı ve
Çeçen mültecilerin yaşadıkları insani durumu ve dramı anlatmış ve
Türkiye’ye “Sorunlarımızı çözün” çağrısında bulunmuşlardı. Sempoz-
yumda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilcisi Michel
Gaude ise mültecilik sorununun çözüme kavuşması için mülteciliği
ortaya çıkaran etkenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulamış-
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tı. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve AKP Samsun
Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ise 20 Haziran tarihinin “Dünya
Mülteciler Günü” olarak kabul edildiğini hatırlatıp, 20 Haziran’ın ari-
fesinde Mültecilik Sempozyumu düzenleyen İHH’yı kutlamıştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da “Tür-
kiye’nin mülteciler için bir geçiş ülkesi olduğunu hatırlatmış” ama her
nedense bu kararın Türkiye’yi karıştırmak ve dengeleri bozmak için
alındığı gerçeğini anlatmamıştı. Bu Sempozyumda, İnsani Yardım
Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım ile Birleşmiş Milletler Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Michel Gaude
arasında, İHH ve BM’nin Türkiye’de birlikte çalışmasını öngören iş-
birliği protokolü imzalanmıştı.188

Yeni MİT Yasasında “Bit yeniği” arayanlar haksız mıydı?

Başbakan Erdoğan’ın uçan kuştan yer altındaki karıncaya kadar
her şeyden haberdar olmak istemesinin altında ne yatıyordu? Bu
MİT yasasını seçimlerden önce niye ille de çıkarmak istiyordu? Böy-
lece MİT’in Bakanlar Kurulu üyelerinden bürokrasiye, herkesi izle-
yip Başbakan’a bilgi aktarmasına yarayacak bu düzenleme, devletin
ve Milletin güvenliğini mi, yoksa Erdoğan’ın kendisini mi korumayı
amaçlıyordu? Çünkü yeni yasayla birlikte MİT Başbakan’a bağımlı
ve tüm devlet organlarından bağımsız bir yapıya dönüşüyordu. 

• Mahkeme izni olmadan araştırma, önleyici tedbirler alma, gözal-
tı ve geçici tutuklama yapabilecekti. 

• TİB. MİT’e bağlanacak: Sınırsız bir dinleme, görüntüleme ve
arşivleme yetkisi verilecekti.

• Emniyet ve Jandarma İstihbarat örgütleri, MİT’e lojistik destek
sağlamakla görevli hale getirilecekti.

• Mahkeme kararı olmadan gözaltı yetkisi verilen MİT, bir anda
kaybolan bir daha haber alınamayan kişilerin ve yeni faili meçhul-
lerin sorumlusu durumuna düşecekti.

• MİT, gerekli görürse terör örgütleriyle bile ilişkiye geçebilecekti. 

350 MİLLİ ŞUUR ve ORDU

188  8 sütun / 15.06.2008 



• MİT “görev gereği yaptılar” derse, savcılar MİT mensuplarına
karşı soruşturma yürütemeyecekti. 

• MİT, tüm kamu kurumları ve bankalardan istediği her türlü bel-
ge / bilgiyi alabilecekti.

• MİT mahkemelerden de belli suçlara ilişkin soruşturmalarda,
her türlü belge ve bilgiyi talep edebilecekti.

• MİT, her türlü elektronik dinleme ve izlemeyi yapabilecekti.

• MİT ile ilgili haberleri ve belgeleri yayınlandığında, sadece ga-
zeteci ve editör değil, medya patronunun da en az 3 yıla kadar hap-
si istenecekti.

• Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ilişkin bilgi ve belgeleri
ele geçiren, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bu-
lunduran, kaydeden, bir başkasına veren veya yayan kişiye üç yıldan
yedi yıla kadar hapis cezası verilecekti.

• MİT yurtdışında da dinleme yapabilecek, gerekirse, yurtdışın-
da ankesörlü telefondan yapılan konuşmalar bile dinlenecekti.

• MİT hem mevcut elemanlarını, hem de MİT’e yeni başlayacakla-
rı yalan makinesine sokabilecekti.

• MİT, yabancılara ilişkin her türlü işlem için “talepte” buluna-
bilecekti. 

• Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konu-
larda Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirecekti.

• Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası
suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve in-
san istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, bel-
ge, haber ve veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmekle yetkiliydi.

• İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıy-
la, yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkân
ve kabiliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygun görü-
lenleri temin etmek, kullanmak veya uygulamak görevi verilecekti.
(Bu madde CIA ve MOSSAD’ın dolaylı güdümüne ve denetimine
girmeyi gerektirecekti)
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Bütün bunlar yasalaşırsa, şu sonuçlar ortaya çıkacaktı:

• Yargı kararı olmadan “muhtemel iç tehdit” algısıyla asker–sivil
herkese ve her kesime operasyon yapabilecekti.

• Hâlihazırda yurtdışı operasyon yetkisi, Anayasa’ya göre
TBMM’nin izniyle silahlı kuvvetler tarafından kullanılabiliyorken,
anayasa bir yana bırakılarak başbakanın onayıyla bu yetki de MİT’e
verilecekti.

• Hazırlanan tasarıyla MİT’e psikolojik istihbaratta bulunma yet-
kisi de verilerek, MİT yeni andıçlama, karalama, gayrimeşru inter-
net siteleri kurma görevi üstlenecekti.

• Devlet üst kademesi ve yüksek bürokrasi artık MİT’in vereceği
rapor kapsamında atanabilecekti. Bu madde, istihbarat devleti ve fiş-
lemelere hukuki dayanak oluşturulma girişimiydi.

• Tasarıyla temel hak ve hürriyetler MİT söz konusu olduğunda
artık hiç hükmündeydi. AKP’nin bugüne kadar yaptığı kişisel özgür-
lüklerin korunması bu kanun ile anlamını yitirecekti. Anayasanın
20. maddesinde güvence altına alınan “Özel hayatın gizliliğinden”
yine anayasanın 22. Maddesinde teminat altına alınmış “Haberleş-
me Hürriyeti”nden artık söz edilemezdi. 

• Tasarı yasalaşırsa her kamu kurumu mecburi istihbarat kaynağı
ve MİT ajanı konumuna getirilecekti.

• MİT’e tüm kamu kurum ve kurumlarına tanınmış istisnaların
toplamından çok daha fazla dokunulmazlık giydirilecekti.

• MİT personeline her alanda ayrıcalıklar getirilecek, hatta yargıla-
mada bile ayrı mahkemeler icat edilecekti. 

• MİT’e tüm kolluk yetkileri verilecekti. Böylece MİT, bu tasarıyla
Suriye istihbarat teşkilatı El Muhaberat ve İran Devrim Muhafızları
Ordusu’na (DMO) benzer bir yapıya dönüştürülecekti. Artık adam öl-
düren, eylem düzenleyen, provokatörlük eden MİT elemanları hesaba
çekilemeyecekti.

• Bu kanun ile her türlü suçun işlenebilmesi mümkün ve muhte-
mel hale gelecekti. Daha da tehlikelisi MİT kanununda değişiklik ön-
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gören bu tasarı meclisten geçerse MİT’e yurtdışı operasyon yetkisi ve-
rilecekti. MİT halen bu tür görevleri gizli yönetmeliklerle yürütebil-
mekteydi. Tasarıya göre ayrıca, Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu
toplantılarına da MİT müsteşarı yerine Başbakan başkanlık edecekti.

Bu ucu açık ve amacı Karanlık maddelerle MİT kanununu değiş-
tirmeye; BAASÇI rejimlere benzer bir muhaberat devleti yerleştirme-
ye çalışanları; Eski Yargıtay Başkanı ve bir zamanlar AKP hayranı
Prof. Dr. Sami Selçuk şöyle uyarmaktaydı: “Kopenhag ölçütleri hoyrat-
ça çiğnenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çiğnenmiştir. Anayasa
çiğnenmiştir. Kısaca hukuk çiğnenmektedir ve hükümet ne yazık ki bu
yanlışlıklarına devam etmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince
hukuk içinde olması gereken “devlet hukuku” terk edilmiş, bu hukuksuz-
luk girişimine hukuksal bir kılıf aramaya girişilmiştir! Bu gidişle Çoğun-
luk iktidarı, önce otoriter devlete, daha sonra da faşist devlete her an ev-
rilme eğilimini ve riskini içermektedir. Bundan herkes gibi ben de tedir-
ginim. Hükümete akıl veren Sümbül Ağalar’ın çok olduğu bu ülkede çı-
kış yolu da gittikçe daralmakta ve tükenmektedir. “Kişilere göre ve kişi-
leri kurtarmak amacıyla mevcut yasalar değiştirilmekte, ‘yok yasa, yap
yasa’ ilkel anlayışıyla hukuki düzenlemelere yönelmektedir.”

Fetullahçı Yalakaların TSK Düşmanlığı!

“Türkiye yakın ve çok yakın tarihinin özeleştirisini yapmadıkça,
düzenli aralıklarla nöbetine yakalandığı sara illetinden asla kurtula-
mayacaktır. Türkiye’nin üç hayati meselesi ise: Ermeni Büyük Felake-
ti, Kürt kimlik inkârı ve Kıbrıs Adası’nın işgalidir! İŞGAL kelimesini
kasten kullandım. Çünkü bu nesnel bir tespittir! Durumu objektif bi-
çimde saptayan tarafsız bir ifadedir. Kıbrıs’ta ne zaman ki 1974. Barış
harekâtından on dokuz gün sonra ikinci operasyon devreye girdi ve
TSK bağımsız bir ülkenin topraklarını gasp etti, buradan itibaren
adıyla sanıyla işgal dönemidir”189 diyecek kadar aslını ve ayarını or-
taya koyan, 1978-79 Aydınlık Brüksel temsilciliği yapan ve Doğu Pe-
rinçek’i evinde ağırlayan “Saint Joseph Fransız Lisesi“ kaçkını ve şim-
di Taraf Yazarı Hadi Uluengin, Uludere faciasının suçunu Ameri-
ka’nın kasıtlı istihbarat tuzağına değil, TSK’nın sırtına atacak kadar
tövbekâr olmuş(!) ve koyu bir Fetullahçı olup çıkmıştı.
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“Çok saygın bir kanaat önderi Gülen Hoca efendiye ve Camia’sına
yönelik eleştirilerdeki haklılık veya haksızlık payı ne olursa olsun, eğer
iktidar ezkaza TC devletinin diplomatik mekanizmasını kullanarak
dünyanın dört bir tarafına yayılmış bu okullara karşı da girişimde bu-
lunmak bedbahtlığına düşerse bizzat Türkiye’nin ayağına ateş etmiş
olacaktır... Zira yukarıdaki hem Türkiye’nin çıkarları açısından, hem de
kültürel Türklük halesi diyebileceğimiz bir etkileşim sahası açısından
sonsuz derecede önemli bulunmaktadır... Şunu asla unutmayalım: Hükü-
met ne olduğu anlaşılmayan neo-Osmanlıcı-Sünni merkezci bir yakla-
şımla ve zücaciye dükkanına giren fil hoyratlığıyla dış politika üretme-
ye çalışmadan çok önce Camia, uhrevi bir misyon ruhuyla nadide bir
dantel örmeye başlamıştır... Zaten inkâr eden çarpılır, aynı hükümetin
kah memur, kah STK, kah diplomat olarak dış âleme gönderdiği kadro-
lar dahi onların varlığından ve alt yapısından yararlanmıştır… Yani
okullar gerek yukarıdaki Türkiye ve Türklük bağlamlarında, gerekse
yeryüzü sathındaki İslamofobyayı dizginlemek babında evrensel bir atı-
lım ve medar-ı iftihar sayılmalıdır… O halde, büyükelçilere az çok his-
settirdiği anlaşılan Talimat uyarınca Hizmet mensuplarını farklı ülke-
lerde ispiyonlamaya kalkışmak ve kurumlarını kapattırmak için söz ko-
nusu başkentler nezdinde girişimlerde bulunmak ancak gaflet ve delalet
olacaktır”190 diyecek kadar Cemaati savunan, aklı ve ahlakı hakkın-
da191 internet sitelerinde acayip şeyler yazılan bu Hadi Uluengin da-
ha önce Çanakkale Zaferimizi ve Mustafa Kemal’in meziyetlerini in-
kâra ve istihfafa kalkışmış ve ağır tenkitlere uğramıştı.192

Oysa Filipinler’de ilk ve ortaokul öğrencisi 2000 çocuğa sözde
eğitim verilen Mountaintor Christian Acedemy (Hristiyan Akademi-
si) adlı özel Kilise okulunda, çocuklarla porno film çekilip piyasaya
sürüldüğü, federal polis baskınıyla ortaya çıkarılmıştı. Papaz olan
okul müdürü ve 9 porno çekimcisi suçüstü yakalanmıştı. İşte Hadi
Uluengin’in hayran olduğu Fetullah Gülen bu Haçlı Papalık Misyo-
nunun gönüllü bir parçasıydı!
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Bu arada PKK’nın ak saçlı rehberlerinden Ahmet Türk, 19 Mayıs
2013’te Fetullah Gülen ile Pensilvanya’da görüşüyor ve KCK operas-
yonlarıyla ilgili BDP’nin kaygılarını Hoca efendi Hazretlerine iletip
himmetini bekliyordu. BDP Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür de
kendisine eşlik ediyordu. Güya görüşme talebi de Cemaatten geliyor ve
tabi Ahmet Türk cemaat kılıflı CIA ve MOSSAD’la görüştüğünü çok iyi
biliyordu. Bir zamanlar Recep Tayyib’i hararetle alkışlayan, ama şimdi
şiddetle karşı çıkan Cengiz Çandar Radikal Gazetesinde Kürtlere ‘çö-
züm sürecinden çekilin’ imasında bulunuyordu. Yolsuzluk iddialarını
gündeme getiren Çandar, “Kürtler, Tayyip Erdoğan’ın anti-demokra-
tik iktidarının payandası olurlar mı?” diyerek kışkırtıcılık yapıyordu.

Bu arada Fetullahçılarla Mesut Barzani’lerin arasının çok iyi ol-
duğunu da belirtmek lazımdı! 

Kendisi de bir Kürt Yahudisi olan UCLA öğretim üyesi Prof. Yona
Sabar, yazdığı kitapta Barzanilerin Yahudiliğini doğruluyordu. Hürri-
yet’ten Sefa Kaplan’ın haberine göre Tarihçi Ahmet Uçar da, Osmanlı
arşivlerinde, Sallum Barzani adlı bir hahamın önce Selanik’e, arkasın-
dan da Kudüs’e sürgün edildiğine dair bir belge yayımlıyordu. Bilindi-
ği gibi, Molla Mustafa Barzani ile oğlu Mesut Barzani, İsrail’le kurdu-
ğu iyi ilişkilerle tanınıyor ve İsrail öteden beri Irak Kürtlerinin bağım-
sızlığını destekliyordu. 1982 yılında Yale Üniversitesi tarafından ya-
yımlanan “The Folk Literature of the Kurdistani Jews: An Anthology”
(Kürdistan Yahudilerinin Halk Edebiyatı: Antoloji” başlıklı kitap, baş-
langıçta sıradan bir antropolojik çalışma muamelesi görüyordu. Ken-
disi de bir Kürt Yahudisi olan ve Los Angeles’teki California Üniversi-
tesi’nde (UCLA) görev yapan Prof. Yona Sabar tarafından kaleme alı-
nan kitap, büyük çoğunluğu Kuzey Irak’ta yaşayan Kürt Yahudilerinin
hayatına ışık tutuyordu. 

Ancak, Prof. Yona Sabar’ın kitabında daha ilginç bilgiler de yer
alıyordu. Bunlardan en önemlisi de Barzani Ailesi ile ilgiliydi. Prof.
Sabar’ın verdiği bilgiye göre, 16. ve 17. yüzyılda bölgede yaşayan ai-
lelerin en ünlülerinden biri Barzani ailesiydi ve bu aileye mensup
hahamların kurduğu Yahudi eğitim kurumları büyük bir itibar görü-
yordu. Öyle ki, başta Mısır olmak üzere Ortadoğu’nun muhtelif ül-
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kelerinden buraya öğrenci akını oluyordu. Hatta, Haham Nathanel
Barzani, bölgede nadiren görülen zenginlikte bir kütüphaneye de
sahipti ve kitapların büyük çoğunluğu da el yazmalarından oluşu-
yordu. Bu kitaplar, yine haham olan oğlu Samuel Barzani’ye miras
kalıyordu. İşin daha da çarpıcı yanı, Amerikan reformcu Yahudileri
tarafından tam bir yüzyıl sonra kabul edilecek olan ilk kadın haham
da Samuel Barzani’nin kızı oluyordu ve Asenath Barzani ismini ta-
şıyordu!193 İşte Fetullahçı Cemaat, ABD Yahudi Lobilerinin özel ri-
cası ve arka çıkmasıyla, Kuzey Irak’ta Barzani Kürdistan’ında her se-
viyeden okullar açıyor, yatırımlar yapıyor ve Barzanilerin devlet sta-
tüsü kazanması için her türlü desteği veriyordu!?
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Cemaat’le Hükümetin “Çıkar Kavgası” Ve
SABATAİSTLERİN ORDU KARŞITLIĞI

Erdoğan ve oğlu arasında 2,5 milyar dolarlık kara parayı “akla-
ma-saklama” görüşmelerini “montaj” kabul eden hem Sn. Başba-
kan, hem de bakanları, kurmayları ve yalaka yazarları; acaba aynı
teknolojik avantajları kullanarak TSK aleyhine oluşturulan suni ve
sahte delilleri niye “sağlam kanıt” sayıp sahipleniyor, üstelik PKK
Militanlarını “gizli ve güvenli tanık” diye dinletip orduya şantaj
yapmaya kalkışıyordu? Yeri gelmişken şu gerçeklerin de vurgulan-
ması gerekiyordu:

TSK, ne yozlaştırılmış ve özünden uzaklaştırılmış bir Atatürkçü-
lüğün kılıfı haline getirilen Masonik Kemalizm’in ve Din düşmanlı-
ğı şeklinde yürütülen bir Darwinist Laikçiliğin değnekçisi ve takip-
çisidir; ne de “ılımlı İslam” vernikli ve demokrasi etiketli Siyonist
kapitalizmin sömürü sisteminin bekçisidir! Bizim Kahraman Ordu-
muz; binlerce yıldır süregelen Milli birlik ve dirliğimizin ve Cennet
ülkemizde ve Cumhuriyet düzeninde hürriyet ve haysiyetimizin ga-
rantisi; namus, onur ve huzurumuzun güvencesidir! TSK, tarih bo-
yunca olduğu gibi bugün de, tüm mağdur ve mazlumlara uzanan
şefkat eli, ama zalimlerin ve hainlerin yakasına yapışan bir aslan
pençesidir. Erbakan Hoca’nın: “Bir kimse Malazgirt’te inanışının şah-
lanışını yaşamadan, Kosova’da, Niğbolu’da bir kılıç olup parlamadan,
Ulubatlı Hasan olup İstanbul’u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını
denize sürmeden, Çanakkale’de Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi
“Ya Allah” deyip namluya sürmeden, bir insan (Şanlı Kurtuluş Savaşı-



mızın ilk zaferi sayılan ve Mustafa Kemalin komutasında yapılan) Sa-
karya’nın siperlerine girmeden ve (ve bizzat Kendisinin büyük bir di-
rayet ve cesaretle tarihi çıkarma emrini verdiği) Kıbrıs’ta düşman tah-
kimatının arasından geçmeden Milli Görüş’ün ne olduğunu anlaya-
maz.” Sözleri ordumuzun değerini ve Milli Görüş düşüncesini ne
güzel ifade ediyordu.

Dolaşıma giren R. Tayyip Erdoğan’la ilgili ses kayıtlarıyla birlikte
CHP ile Gülen cemaati arasındaki ilişkilerin alabildiğine geliştiği gözle-
niyordu. Zaman Gazetesi bütün sayfa baba-oğul Erdoğanların kayıtları-
nı birinci sayfadan veriyordu. Göbekte, grup toplantısında konuşan Kı-
lıçdaroğlu resmi ve gayri resmi “Kayıtları incelettik, Ağrı Dağı kadar
gerçekler” sözleri yer alıyordu. Ergenekon, Balyoz gibi süreçlerde, Ce-
maat’in devlet içindeki kadroların temin ettiği (veya ürettiği) belgeler il-
kin Taraf Gazetesi’nde yayınlanıyor, Cemaat medyası da ertesi gün ona
referans vererek bunları yaygınlaştırıyordu. Bu sefer mayınlı sahayı geç-
mede CHP’den istifade ettiği anlaşılıyordu. Peki bu nereye kadar sürer?
Dün hükümet ile Cemaat ortak düşmana (yani TSK’ya) karşı işbirliği
yapıyor ve zafere ulaştıktan kısa süre sonra birbirleriyle savaşmaya
başlıyordu. CHP ile Cemaat işbirliği de ortak düşmanı (Erdoğan’ı) alt et-
meyle sonuçlanabilir. Ama sonrası meçhul” tespitleri, hem çok sinsi ve
tehlikeli kurguları, hem de çok ciddi kuşkuları yansıtıyordu.

Hasan Cemal ve Ahmet Hakan gibi Sabataist patronların papa-
ğanları:

“Tayyip Erdoğan artık yeni ittifaklar peşinde. Milli orduya kumpas
kuranlara karşı, askerle el ele. Cemaat “yani paralel derin çete” tara-
fından aldatıldık, ne kadar da safmışız diyerek, şimdi Ergenekoncula-
rı ve Balyozcuları kurtarma gayretinde... Kuvayı Milliye kalpağı giyi-
nip resimler çektirmekte ve İkinci İstiklal Savaşından söz etmekte. Mu-
halif medyaya: “Mütareke basını” “Vatan hainleri” diye hakaretler yö-
neltmekte... Açıkça “Ergenekoncuların ve Ulusalcıların” çizgisine gel-
mekte.. Kısaca: “Asker + AKP el ele, haydi Milli Cepheye!” şeklinde
yazılar ve itirazlar döşenerek, aslında “Demokrasi kaygılarını ve Erdo-
ğan’ın despotlaşma kuşkularını” değil, dolaylı biçimde “Ordu düş-
manlıklarını” dile getiriyordu. 
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Hatırlayınız; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’ne 8 Ocak 2014’te bir yazı
gönderiyor ve: Yürütülmekte olan 2012/656 soruşturma nolu ‘suç işle-
mek amacıyla örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarıyla il-
gili dosya evrakı, 15 Aralık 2013 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüz
tarafından fezlekeye rapten gönderilmiş olmakla beraber, daha önce
Başsavcılığımızın talebi ve mahkeme kararlarına istinaden yapılan te-
lefon dinleme, iletişim tespiti ve fiziki takip işlemlerinin, 15 ARALIK
TARİHİ İTİBARİYLE SONLANDIRILARAK, İMHA İŞLEMLERİNİN
Başsavcılığımız nezaretinde yapılması rica olunur” talimatını veriyor-
du. Bu; Başbakan ve Bakanların oğullarıyla ve gizli ortaklarıyla gi-
riştikleri kirli ve hileli işlerle ilgili görüşmelerin mahkeme kararıy-
la gerçekleştirilen teknik takip ve izlemelerin imha edilerek, resmen
delillerin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Çünkü 17 Ara-
lık’ta mahkeme kararıyla izleme ve dinleme devam ediyordu. Savcı
da dosyasının başındaydı, o akşama kadar adli kolluk da görevini
yapıyordu. 17 Aralık'ta operasyonu haber alan şüphelilerin paniğe
kapıldıkları ve kendilerini ele verecek başka ciddi delillerin ortaya
çıktığı anlaşılıyordu. Bunun örneğini, oğlunu arayan eski İçişleri
Bakanı Muammer Güler gösteriyordu. Bakanlığa ait bir telefondan
oğlunun avukatını arıyor ama gene de dinlemeye takılıyordu. Tay-
yip Erdoğan ile Bilal Erdoğan'ın görüşmesi de o telâşı yansıtıyordu.
Baba-oğul arasında cereyan eden konuşmayı destekleyen ve paranın
kararlaştırılan kişilere gönderildiğini gösteren farklı konuşmalar ve
görüntüler de mevcuttu. 17 Aralık'ta şüpheliler cenahında büyük
bir hareketlilik göze çarpıyordu. Bunlar, teknik takiple tespit edil-
miş; şimdi imha edilmesi isteniyor. Yani resmen delil karartılıyor-
du”194 diyen diğer Sabataist Nazlı Ilıcak’ın ve desteklediği Cema-
atin de derin korkuları, Erdoğan’ın Ordu’ya yanaşması oluyordu.

MGK’dan çıkan flaş “paralel yapılanma” kararı bu takımı niye te-
laşlandırıyordu?

Milli Güvenlik Kurulu'nun "ulusal güvenliğe yönelik yapılanma-
lar" başlığı altında "paralel yapı"yı ele aldığı toplantısında oybirliğiy-
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le "topyekün mücadele" kararı çıkıyordu. MGK toplantıda 17 Ara-
lık'tan beri gündemde olan "yapılanma" ele alınıyor, bu, "ulusal gü-
venliği tehdit eden yapılanmalar" başlığı altında bildiriye yansıyordu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Köşk'te yapılan toplan-
tıda oybirliği ile paralel yapıyla topyekûn mücadele kararının alınma-
sı bazılarına oldukça dokunuyordu. Sabah gazetesinin haberine göre,
Milli güvenlik tehdit sıralamasında paralel devlet yapılanması ve dış
bağlantıları yeni bir başlık haline gelirken mücadele stratejisinin şu üç
ana eksen üzerinde ilerlemesi bekleniyordu: "Kamudaki paralel yapı-
lanmaları; yurt dışı ve istihbarat örgütleriyle olan bağlantıları; özel
sektörde baskıyla oluşturduğu hâkimiyeti alanları" Bu kapsamda
yürütülecek mücadele sırasında tabandaki gönüllü kitle ile tavandaki
örgütlü yapı arasındaki bağın koparılması hedefleniyordu. Mütedey-
yin, sosyal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle hareket eden samimi
kitlelerin rencide edilmemesine özen gösterileceği vurgulanıyordu.
Yani TSK, kumpası bozuyordu.

AKP’nin derin kulağı Fehmi Koru gibi yazarları:

“Hükümet şimdi de bir yasa değişikliğiyle MİT’i daha korunaklı ha-
le getirmeyi amaçlıyor Acaba doğru mu yapıyor? Hükümet ülkeyi yöne-
tilemez hale döndürmeyle sonuçlanabilecek bir girişimle karşı karşıya;
bir yandan bunu durdurmak için canla başla bir mücadele yürütürken,
bir yandan da bugünlerde yaşananların tekerrür etmemesi için tedbirler
alma yoluna gidiyor... Daha önce ‘internet yasası’ değiştirildi, ‘HYSK ya-
sası’ ile oynandı... ‘MİT yasası’ değişikliğiyle de tedbirler muhtemelen
bitmeyecek; başka yasal düzenlemeler de bekleyebiliriz... Gündeme ge-
len yasal düzenlemeler şimdiye kadar yaşananlara acil birer tepki gibi
gözüküyor. (Ancak) Her acele iş gibi, bunun da yanlışlıklara ve ilk elde
öngörülemeyen yan etkilere yol açma ihtimali bulunuyor! İnternete ge-
tirilen kısıtlamalar uygulanabilecek türden değil, alınan bütün yasal
tedbirleri teknolojiyle aşmak mümkün; buna karşılık, algı yüzünden
Türkiye ‘internete sansür uygulayan ülkeler’ arasına kolaylıkla itilebi-
lir... Yasayla MİT’e ülke içinde ve dışında daha rahat hareket imkânı sağ-
layabilir, yöneticilerini koruma altına alabilirsiniz; ancak bu kadar ka-
lın zırhlara sahip hale gelen bir istihbarat örgütünün yanlış işlere bulaş-
mayacağını nasıl garanti edebilirsiniz? 00Üstelik hesaba çekme nokta-
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sında boşluklar da bırakmışsanız... Konuya aşina olanlar, HSYK yasa-
sında da ileride sorunlara yol açabilecek yönler olduğu kanaatini ifade
ediyorlar... Hükümetin çabalarını destekleyen kalemler de var itiraz
edenler arasında... O halde ne yapmalı? Genel kabul gören bir ilke bu
noktada işe yarayabilir; ‘kendinize yapılmasını hoş görmeyeceğiniz
şeyleri başkasına da yapmama’ ilkesi... Bu ilkeyi, iktidar partisi için,
‘kendinize uygulandığında rahatsızlık duyacağınız hiçbir düzenleme-
yi asla yapmayın’ biçimine çevirmek mümkün... Başka bir parti iktida-
ra geldiğinde, şimdi çıkartılan yasalarla, AKP tabanını teşkil eden in-
sanlar pekâlâ rahatsız edilebilir...”195 şeklinde temkinli ve endişeli bir
dil kullanıp, iktidarı ikaz ederken, Allah’tan çok Erdoğan’dan, Emine
ve Şenlikçi yalakalar ise, bunların her türlü hıyanet ve rezaletine, hik-
met ve keramet uydurmayı “cihat” sanıyordu!

Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal’e ait olduğu iddia edilen ses ka-
setleri İslamcı yazar Emine Şenlikoğlu’na hatırlatıldığında verdiği
yanıt ise bunların ayarını ve ahlakını ortaya koyuyordu. “Bu gün bi-
ri sordu, kaset doğru olsa ne söylerdin? Ona dedim ki: dindarlar zekâ-
tını yoksullara ulaştırmak için başbakana vermiş olabilirler!? diyor-
du. Yani, 2.5 milyar dolarlık vurgun ve soygun hazırlığına, “Hüsnü
zan” kılıfı geçiriliyordu. Bu arada Recep Bey’in, Fetullah Gülen’in
kendisine hediye olarak gönderdiği ve bugüne kadar kutsal bir ema-
net gibi korumaya özen gösterdiği, kıymetli tespihi geri vereceği ko-
nuşuluyordu. İnsan sormadan edemiyor: Bu denli haysiyet ve has-
sasiyet sahibi olan Sayın Başbakan, acaba Siyonist Yahudi Lobileri-
nin boynuna taktıkları Cesaret (esaret) madalyasını iade etmeyi ni-
ye hiç düşünmüyordu?

PKK’nın özerklik hazırlığı hiç tartışılmıyordu!

Cemaat ve Hükümet şahsi iktidar hırsıyla kapışırken, bu arada
PKK, halk içinde görevlendirdiği silahlı milislerini seçimler için gö-
revli kılmıştı. Yerel seçimlerden sonra özerklik sisteminin belediye-
ler üzerinden hayata geçirilmesiyle beraber; PKK’nın vali ve kayma-
kamlarının atamaları yapılacaktı. Artık KCK'nın 'öz yönetim' lerinde-
ki vergi memurları, özel idare sistemi, milli eğitim, bayındırlık gö-
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revlileri örgütçe belirlenip atanacak ve görevliler tamamen KCK-
PKK emirlerine göre davranacaktı. Ayrıca Belediye eş başkanları
için; onları, sürekli örgüt denetimine tabi tutacak ve gizli raportif ça-
lışmalarını örgüte aktaracak gizli KCK müfettişleri göreve başlaya-
caktı. Böylece örgüt, belediye başkanlarının çalışmalarının örgüt hi-
yerarşisi içinde yürütülüp yürütülmediğini sıkı bir gözetim ve dene-
tim altında tutmayı amaçlamaktaydı. Seçilecek belediye eş başkanla-
rının PKK müfettişlerinden, PKK vali ve kaymakamlarından haber-
siz hiçbir şeye imza atmamaları sağlanacaktı. Aksi durumlar ve ör-
güt hiyerarşisine aykırı davranışlar gerekli cezalara çarptırılacaktı.
Yeni KCK, idari yapılanmasının görev dağıtımlarında, seçimlerde et-
kin çalışan ve başarı gösterenlerin dikkate alınacağı açıklanmıştı.

KCK-PKK il toplantılarında bu amaçları için AKP iktidarının de-
vam arzusu konuşuluyordu.

Ahmet Türk'ün son açıklaması bu açıdan dikkat çekici bulunmak-
tadır. Ahmet Türk’ün; "Tabii ki hedefimiz Kürdistan ve Kürdistani
halkların demokratik özerkliğe kavuşturulmasıdır. Bu konudaki kara-
rımız zaten çoktan verilmiş durumdadır. Şimdi bu anlayışla örgütlen-
melerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." Sözleri açıkça devlete mey-
dan okumaktır. Selahattin Demirtaş ise 1 Aralık 2013'te Diyarba-
kır'da oldukça açık konuşmuş ve küstahlaşmıştır: "Ayrılmak bir seçe-
nektir. Bağımsızlık bir seçenektir. Bir halk olarak, bir ulus olarak Kürt
halkının kendi geleceğini tayin ederken bu seçeneği kullanma hakkı da
vardır." Şimdi şunu söylemek zorundayız: Türkiye artık üniter bir dev-
let değildir. Ülkesinin bir bölgesinde KCK/PKK otoritesi kadar belirle-
yiciliği ve etkileyiciliği olmayan, üstelik bu terör otoritesini gördüğü
halde seyredip çaresiz Kürt vatandaşları örgütün takdirine bırakan bir
devletin üniter yapısından bahsetmek mümkün değildir. Üniter yapı
AKP iktidarında kaybedilmiştir.196

Cumhurbaşkanı görevini yapıyor muydu?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. Maddesi'nde "Devletin temel
amaç ve görevleri": "Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ül-
kenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin

362 MİLLİ ŞUUR ve ORDU

196 Gültekin Avcı, 20 Şubat 2014, Bugün Gazetesi



ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak
ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşma-
yacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldır-
maya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartla-
rı hazırlamaya çalışmaktır" diye kayıtlıdır. Yine  Anayasada "Cumhur-
başkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk
Milletinin birliğini temsil eder, anayasanın uygulanmasını, devlet or-
ganlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir." hükmü vardır. Ana-
yasa'da başbakanın göreviyle ilgili ise "Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun
başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin
genel siyasetinin yürütülmesini gözetir" ifadeleri kullanılmıştır.

Anayasamız, cumhurbaşkanını; devletin işleyişiyle, başbakanı ise,
siyasetin yürütülmesiyle yetkilendirilmiş olmaktadır. Bu durumda o
can alıcı sorunun muhatabı Anayasa'ya göre cumhurbaşkanıdır.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e defalarca hatırlatılan, ama bir türlü
yanıtı alınamayan şu soru tekrar sorulmalıdır: Devlet içinde paralel
bir cunta hazırlığı, devletin birliğine tehdit oluşturan bir yapı var mı,
yok mu? Varsa, milletin birliği ve devletin güvenliği elden gitme nok-
tasındadır! Bu aynı zamanda Anayasa'da cumhurbaşkanın temsil et-
tiği makama ve devlet olgusuna yönelik bir saldırıdır. O halde bu
mesele Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül'ün sorumluluğundadır. Cumhurbaşkanı'nın ken-
disine bunu mesele edip etmediğini anlayan var mı? Devlet içinde
paralel bir devlete hepten "var" demiyor, ama hepten "yok" da demi-
yor, cemaati de hükümeti de idare ediyor. Oysa ondan her tarafın
kendisine göre başka türlü yorumlayacağı sözler yerine, ülkede her-
kesin anlayacağı açıklıkta sözler ve girişimler beklemesi doğaldır.
Tespitleri doğruydu, ama “Sn. Abdullah Gül, niye Fetullah Gülen’in gü-
dümüne girmiyor ve AKP’yi sıkıştırmıyor?” diye sitem ediliyordu.

Fetullahcı Bugün yazarları, MİT yasası, Basının susturulması ve
PKK’nın özerklik hazırlığı konusunda; güya Milli ve cesaretli bir ta-
vır takınırken aynı gazetede Doğu Ergil’in: “AKP iktidarının AB’ye
kabul edilme ve İsrail’in gözüne girme hatırına, Kıbrıs’taki egemenlik
haklarımızı devretmesini” hararetle alkışlaması bunların gerçek aya-
rını yansıtıyordu!
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“Doğu Akdeniz'in karanlık sularında bir ışık huzmesi belirdi. Kıbrıs
halkı, bunca yılın ayrılığını, çatışmayı ve acıyı geride bırakıp ortak bir
gelecek kurmak için hareketlendi. Yunanlıların aşk, güzellik ve zevk tan-
rıçası Afrodit’in adı, Güney Kıbrıs'ın açıklarında keşfedilen zengin doğal
gaz yataklarına verildi. Adanın "münhasır ekonomik alanı" içinde, gü-
ney sahillerinin 34 km. açığında blok 12 adı verilen bu deniz altı yatak-
ları, İsrail'in 'Leviathan' isimli deniz altı yataklarının batısında yer alı-
yor. Amerikan Noble Energy adlı dev şirket, 2008 yılında Kıbrıs (Rum)
Cumhuriyeti ile deniz altından gaz çıkarma, 2011 yılında da üretim or-
taklığı anlaşması imzaladı. Ayrıca Kıbrıs, 2003 yılında Mısır'la, 2007 yı-
lında Lübnan'la ve 2010 yılında İsrail'le "deniz sınırlarını belirleme an-
laşmasını" tamamladı.

Kıbrıs Rum kesimi (ki adanın resmi yasal otoritesi olarak AB ve
dünya tarafından tanınıyor) elde edilecek büyük servetten, 'Ada Türk-
leri'ni dışarıda bırakarak yararlanamayacağını, güçlü dostlarına rağ-
men biliyor. Kıbrıs Türkleri'nin dışarıda bırakılmasının getireceği hu-
zursuzluğun ve istikrarsızlığın orta ve uzun vadede faydadan çok za-
rar getireceği anlaşılmaya başlandı. Adadaki 40 bine yaklaşan Türk
askeri varlığı da Rumlar'ın huzursuzluk kaynağı.

Öte yandan hem Rum hem de Türk tarafında iktidara, anlaşmadan
yana hükümetler geldi. Rumlar, siyasiler genel itibarıyla ama özellikle
birliğe direnen adanın kilise otoritesi, uzlaşmadan yana sinyaller verme-
ye başladı. Türk tarafı da kimsenin tanımadığı ve tanımayacağı bağım-
sız bir Kıbrıs Türk devleti hevesinden vazgeçtiler. İki toplumlu, iki böl-
geli, ada vatandaşlarının istedikleri yerde mesken ve iş edinmelerine izin
veren bir federal çözümü kabul ettiler. Türkler AB üyeliğine şimdilik An-
kara-Brüksel hattından değil Lefkoşa üzerinden ulaşacaklar gibi görü-
nüyor. Türkler-Rumlar anlaşıyor bir de Türkler Türkler'le anlaşabil-
se!”197 diyen Fetullahcı Bugün yazarı Doğu Ergil, AB’ye kabul edil-
me hatırına KKTC’nin ve Akdeniz’deki güvenliğimizin feda edilme-
sini ve Türk askerinin adadan çekilmesini alkışlıyor ve gizli ordu
düşmanlığını açığa vuruyordu. Zaten TSK’nın körletilmesi, PKK’nın
özerkleşmesi, İsrail’le işbirliğine girişilmesi ve AB hevesine Kıbrıs’ın
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feda edilmesi, Cemaat-Hükümet ittifakının kapıştırılmasının da asıl
amacını teşkil ediyordu.

Erbakan’a hıyanet edenler, şimdi Onun hatırasını istismardan sa-
kınmıyordu!

Başbakan Tayyip Erdoğan, yolsuzlukları örtmek için başlattığı 'Ce-
maati Linç Kampanyası'nda yine 28 Şubat'tan dem vuruyor ve Ce-
maatin 28 Şubat'ta ihanet ettiğini söylüyordu. Milli Görüş'ü bölüp
neden AKP'yi kurduğuna ise hiç değinmiyordu. Artık her konuşma-
sında bir kesimi 'vatan haini' ilan eden Erdoğan'ın bu sözleri, bize 28
Şubat'ta Refahyol Hükümeti'nin Başbakanı olan merhum Necmettin
Erbakan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatıyordu. İşte, Rahmetli Er-
bakan 28 Şubat'ın 'ihanet edenleri'ni şöyle açıklıyordu:

Davos'ta 2009 yılında, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve
programın moderatörü David Ignatius'la tartışmasındaki 'One Minu-
te' çıkışı, AKP için bir efsane oluyor, Başbakan ve AKP'nin kurmayla-
rı her başı sıkıştığında, o kahramanlığını gündeme taşıyordu. Ancak
Rahmetli Erbakan gibi, pek çok insan Erdoğan'ın bu çıkışını samimi
bulmuyordu. Erbakan Hoca, vefatından önce Kanal B'de Fikret Bi-
la'nın sorularını cevaplarken, Erdoğan'ı İsrail üzerinden ağır sözlerle
uyarıyor, Erdoğan'ın İsrail'i desteklediğini söyleyerek, İsrail'in bütün
zulümlerinden Erdoğan'ın da ortak olduğunu vurguluyordu.

"Sen Siyonizm’i destekledin, İsrail'i destekledin. İsrail yeryüzünün
en zengin kıtası olan Afrika'yı en fakir ülke haline getirdi. 1 milyar 300
milyon insanı ekmeksiz bıraktı. 100 milyon çocuğu ilaçsızlıktan öldür-
dü. “Sen bu zulmün ortağısın” denilerek yarın günah-sevap terazisi ku-
rulduğunda mizanda nasıl kendini kurtaracaksın. 'Ya Rabbim ben bunun
bu manaya geldiğini bilmiyordum' diyerek kendini savunamazsın! Niçin
ecdadının yolunu bıraktın da onlara (İsrail)e destek olmaya kalkıştın?
Niçin Filistin'i kan gölüne döndürenlere dolaylı imkân sağladın? Niçin
camide küçücük çocukların öldürülmesine seyirci kaldın? Akşamları te-
levizyona bakarken gözünüzden yaş gelmiyor mu sizin? Benim geliyor.
Bunların sebebi Türkiye'de AKP'nin iş başında bulunması ve lafta onla-
ra (İsrail)e atıp tutarken, fiiliyatta onlara destek çıkmasıdır!" diyen Er-
bakan, Erdoğan’ın gerçek niyetini ve tiyniyetini deşifre ediyordu.
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Bu noktada, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusun-
da, 17 Aralık 2013'ten itibaren yolsuzlukları örtmek için canhıraş bir
çaba gösteren Kanal A'nın genel yayın yönetmeni Alper Tan'ın daha
önce Erbakan'la ilgili sözlerini hatırlamak gerekiyordu. 2012 yılında
Kanal A'da katıldığı bir programda, Necmettin Erbakan'la ilgili şok
ifadelerde bulunan Alper Tan, Milli Görüş liderinin 28 Şubat'ın mağ-
duru değil işbirlikçisi olduğunu iddia ediyor, Erbakan'ın bu konuda
Demirel'le aynı noktada olduğunu söyleyecek kadar küstahlaşıyordu.
"Mesela Erbakan diyor ki 'profesörler başörtülü öğrencilere selam du-
racak.' İslamiyet'in neresinde vardır hocaların öğrencilere selam
durduğu. Bu (malum kesimlere) 'tedbirinizi almazsanız böyle olur'
diye tahrik amacıyla söyleniyordu. Erbakan'ın bu tutumuna Oğuz-
han Asiltürk ve Şevket Kazan da katılıyordu" sözleriyle Erbakan’ın
haksız, 28 Şubatçıları haklı gören, Başbakan yalakası, Alper Tan, bu
konuda Fetullah Gülen’le aynı kafada olduğunu gösteriyor ve aynı
tarafta duruyordu. Bugün Başbakan’ın himayesine sığınan Numan
Kurtulmuş da, HAS Parti döneminde Erdoğan'ı İsrail konusunda sü-
rekli suçluyor ve "İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı"
diye eleştiriyordu! Ama bir sürü zavallı, hala bunların peşinden koşu-
yor ve apaçık hırsızlık rezaletlerine kerametler uyduruluyordu.

Ahmaklık, en çaresiz hastalık oluyordu!

Bir gün Meryem oğlu İsa (as); sanki arkasında bir aslan varmış da,
kendisini kovalıyormuş gibi, koşarak dağlara doğru uzaklaşıyordu. Bi-
risi yetişerek sordu: - Hayrola?!.. Peşinde kimseler yok, neden böyle
kuş gibi kaçıyorsun?.

Hz. İsa öyle hızlı gidiyordu ki, acelesinden cevap bile vermiyordu.
Adam merakından bir müddet peşinden kovalıyor, ardını bırakmayıp
şöyle bağırıyordu: - Allah rızası için, bir an olsun dur!. Merak ettim,
neden kaçıyorsun? Arkandan gelen ne bir düşman, ne de bir yırtıcı
hayvan var!.. Neden korkuyorsun ve kimden uzaklaşıyorsun?.. 

O zaman Hz. İsa şöyle buyurdu: - Bir ahmaktan kaçıyorum. Yolum-
dan çekil de, uzaklaşıp kendimi kurtarayım. 

Adam Hz. İsa‘ya dönüp: “Körün gözlerini, sağırın kulağını açan, ab-
raş (deri hastalığını) şifaya kavuşturan, sen değil misin?.. - Gayb ilim-
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lerinin bilgesi, ölüyü okuyunca cenazeyi bile diriltici, Allah’ın Nebisi
sen değil misin?... Güzel yüzlü, doğru sözlü, asil özlü şahsiyet; çamur-
dan kuşlar yapıp uçuran sırlı ve sihirli kişi sen değil misin?..” diye so-
runca Hz. İsa buyurdu ki: “İnsanı eşsiz ve örneksiz yaratan, canı ezel-
de halk eden ve hikmetle donatan Allah’ın zatına and olsun, O’nun ter-
temiz zatının ve sıfatlarının hakkı için söylüyorum ki, felek bile yenini,
yakasını yırtmış ona âşık olmuştur. Ben, o İsm-i Âzam’ı köre okudum;
gözleri açıldı, sağıra okudum; kulakları duymaya başladı, taş gibi dağ-
lara okudum; yarıldı ve hikmet madenleri saçıldı, ölüye okudum; diril-
di ve ayağa kalktı… Hiç bir şey olmayan, ortada bulunmayan şeye oku-
dum; meydana geldi, varlığa karıştı. Fakat ahmağın gönlüne yüz bin-
lerce kere okudum, fayda sağlamadı, şifa bulmadı. Mermer kayalar,
katmer topraklar yumuşadı, ama ahmaklar hiçbir şey anlamadı!” 

Adam tekrar sordu: “- Allah adının köre, sağıra, ölüye tesir edip te,
ahmağa tesir etmemesinin sebebi nedir?” Hz. İsa buyurdu:

“- Ahmaklık, Allah’ın bir kahrıdır ve hidayet kararmasıdır. Hasta-
lık ve sakatlık ise kahır değil, bir ibtiladır. İbtilaya tutulana, kendisine
böyle bir illet musallat olana kul da acır, Allah da acır. Fakat ahmak-
lık öyle bir beladır ki; ahmağa da zarar verir, onunla konuşana da. Ah-
mağa vurulan Allah’ın mührü ve feraset körlüğüdür ki, ona bir çare
bulmanın imkanı kalmamıştır!..”

Hz. İsa nasıl kaçtıysa sen de ahmaktan kaçmalısın. Hava; suyu ya-
vaş yavaş çekip aldığı gibi, ahmak ta heyecanınızı ve vicdanınızı böy-
le çalar, alır.198

İşte bu yüzden atalarımız “deveye hendek atlatmak, ahmak kişiye
laf anlatmaktan kolaydır” buyurmuşlardır. Evet, ahmaklık Hz. Al-
lah’ın bir laneti ve kahrıdır. Zira Hz. Allah bir kulundan aklını alsa, o
kul hesaptan ve vecibelerinden muaf tutulacaktı. Ama o kişiye ah-
maklık illeti vurulur ve artık Hakkı batıldan, münafığı Müslümandan
ayıramaz olursa, o kimse için hiç bir kurtuluş çaresi kalmamıştır.

Başbakan Erdoğan 30 Mart seçimleri için başarı sayacağı oy ba-
rajını şöyle açıklıyordu:
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Paralel yapının ‘Yüzde 30’un altına düşerse AKP gider’ hesabı yap-
tığını söyleyerek: ‘2009’daki oyumuz yüzde 38.8 idi. Bunun üzerin-
deki her oy başarıdır. Uluslararası güçler oyumuza göre pozisyon
alacak’ diyor ve çok derin kuşkularını deşifre ediyordu. Hatta bu
yüzden bazıları Recep Beyin seçimleri erteleyebileceğini dahi günde-
me getiriyordu. AKP yüzde 50'lerde iken Tayyip Erdoğan seçimleri ni-
ye erteletsin ki? Sorusunu şöyle yanıtlıyordu: Hayır AKP değil yüzde
50, yüzde 40 bile değil. Yüzde 36'lara geriledi. Kamuoyu bilmiyor ama
her hafta üç anket yaptıran Erdoğan bunu biliyordu. Bu nedenle Kur-
mayları Erdoğan'a mahalli seçimden yenilgi ile çıkılırsa Cumhurbaş-
kanlığı seçiminin tehlikeye gireceğini söylüyor ve Erdoğan da bu ka-
naati taşıyordu. F Tipi örgütün elinde daha çok dosya olduğunu ve
bunu seçimin arifesinde sızdıracağını bilen Tayyip Erdoğan mahalli
seçimleri erteletip üç seçimi yani genel-mahalli ve Cumhurbaşkanlığı
seçimini bir arada yapmayı ciddi ciddi düşünüyordu!?

“Tayyip Erdoğan’ı Uluslararası Yargıda Tutuklatacak Belge!” kim-
leri umutlandırıyordu? 

Bir değil, iki değil, üç değil tamı tamına 13 ayrı buluşma. Kamera
kayıtları ile ispatlı. Evet, Yasin El Kadı ile Tayyip Erdoğan buluşma-
sından söz ediyorum. El Kadı malum Birleşmiş Milletlerin terörist ilan
ettiği bir isim ve halen kanlı El Kaide örgütünün baronuydu. Türki-
ye’ye girişi yasak lakin Başbakanlık korumaları onu hava limanından
alarak pasaport kontrolüne sokmuyordu. Buluşmaların sebebi sadece
Etiler’de polis okulu arazisine yapılması amaçlanan 3 milyar dolarlık
AVM ile konut projesi değil, El Kaide temel gündem konusuydu. Öy-
le çünkü mesela Haliç Kongre Merkezinde yapılan bir görüşmeye MİT
Müsteşarı Hakan Fidan’ın da katıldığı yine kamera kayıtları ile ispat-
lanıyordu. Belli ki Türkiye, El Kaide çeteleri ile ilişkiyi bu Yasin El Ka-
dı üzerinden götürüyordu. İyi de bu işin uluslararası bir müeyyide-
si yok muydu? Söylemedi demeyin, Tayyip Erdoğan, Yasin El Kadı ve
El Kaide ilişkileri çerçevesinde küresel teröre yardım ve yataklıktan
uluslararası yargıda yargılanabilirdi! Başbakan’ın El Kadı ile 13 kez
buluştuğu belgelendi ise bu boşuna değildi ve Erdoğan’ın deliğe süpü-
rülmesi gündemdeydi.
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İşte 10 Maddede AKP Türkiye’si:

1- Her büyük ihalede değiştirilen ihale yasası (60 küsur defa değişti)

2- Sayıştay’ın fiilen kapatıldığı yani kamu denetiminin rafa kaldı-
rılması.

3- Yargının emrini yerine getiren polisin sürülüp cezalandırılması.

4- Başbakanının iki aydır her gün “devletin içinde başka bir devlet
var!” diye ağlaşıp gereği için hiç bir adımın atılmaması.

5- Aleni hırsızlıkların komplo argümanı ile görmezden gelindiği ve
hukuk ile kanunların paspas yapılması.

6- Başbakanının TV alt yazılarına ve yayınlarına bizzat ve cebren
müdahale edip talimat yağdırması.

7- Yönetenlerin yalan makinesine dönüştüğü devlet mekanizması.

8- İnternetin sansürle yasaklanması.

9- Yargının yüzde yüz yürütmeye bağlanması.

10- MİT’in iktidarın özel örgütü haline sokulması.199 diyen Sn. ya-
zar, o uluslararası yargının da Sn. Recep Erdoğan’ı iktidara taşıyan
Siyonist odakların güdümünde olduğunu bilmiyor muydu, yoksa
“AKP çok yıpranıp yoruldu, artık sömürü arabanıza bizi koşun!” de-
meye mi getiriyordu?

Erdoğan'ın ses kaydıyla ilgili MHP'li vekil 'şekil montaj, ama içe-
rik gerçek' açıklaması yapıyordu!

MHP Milletvekili Prof. Dr. Sinan Oğan sosyal medyadaki hesabı
üzerinden Erdoğan ve oğluna ait olduğu öne sürülen ses kasetleri
için "yaptığımız incelemeler sonunda kanaat şudur ki konuşmalar
montaj" diye yazıyor ve "Ancak" diyerek devamını getiren Oğan, ka-
setlerdeki montaj kısmının 5 farklı konuşmanın birleştirildiği nokta
olduğunu söylüyordu. İşte MHP'li vekilin attığı twitler;

1. Kaç gündür yaptığımız incelemelerden sonra geldiğimiz kanaat
şudur ki, Başbakan ile oğlu arasında geçen konuşmaların montaj oldu-
ğu anlaşılıyor.
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2. Ancak, tamamen gerçek olan yaklaşık 5 farklı telefon konuşma-
sının peş peşe montajlanmış halini yansıtıyor. Yani anlaşılan “para sı-
fırlama” konuşması yapılıyor.

3. Başbakan montajdır derken aslında yalan konuşmuyor. Doğru 5
gerçek konuşmanın peş peşe eklendiği gözleniyor. Ve zaten Başbakan
içeriği yalan demiyor, sadece montaja dikkat çekiyor...

İngiliz dergisi The Economist ilginç iddialar ortaya atıyor ve Er-
doğan sonrasını tartışmaya açıyordu!

Türkiye'de ses kasetleri ile birlikte yaşanan siyasi çalkantı İngi-
liz haftalık dergisi The Economist tarafından hayli ilginç bir senar-
yoya dönüştürülüyordu. Ünlü dergi Erdoğan'ın yakında gideceğini
yerine de 2 isimden birinin geleceğini öne sürüyordu. Türkiye'deki
seçim sonuçlarını tahmin etmenin imkânsız gibi göründüğünü belir-
ten ünlü dergi, AKP'nin Ankara'yı kaybedebileceğini belirtiyordu.
Derginin yorumuna göre Ankara'nın kaybedilmesi Erdoğan'ın yerine
başka bir ismin getirilmesi tartışmalarını başlatacaktı. Derginin iddi-
asına göre Erdoğan gittiğinde yerine geçmesi muhtemel iki isim var-
dı. Bunlardan biri Abdullah Gül, diğeri ise Ali Babacan’dı. Derginin
iddiasına göre asıl büyük mesele Erdoğan'a ne olacağıydı!? Başbaka-
na neyi yapması gerektiği şöyle hatırlatılmıştı: “Helikoptere bin,
yurt dışına kaç!”

Cemaat abisinden “sınav itirafı” geliyordu!

Kayseri'de Gülen grubuna bağlı bir evde öğrencilere 'abilik' yapan
Ömer Koçak, "Askeri lise sınavı sorularını bizim evde fotokopi maki-
nesiyle çoğaltıp dağıttılar" diyerek suç duyurusunda bulunuyordu.
Genel Kurmay Başkanlığından yapılan resmi açıklama da bu gerçeği
dolaylı biçimde doğruluyordu. Sabah gazetesinde “Ağabeyler Askeri
Liselere giriş sorularını dağıttı” başlığıyla verilen haber Ali Altundaş
imzasıyla yer alıyordu. Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ömer Koçak (23), yaklaşık 2 yıl önce
Gülen cemaati ile tanışarak, Melikgazi ilçesindeki bir evde kalmaya
başlıyordu. 'Abi' diye hitap edilen Koçak'a, eğitimlerine yardımcı ol-
ması için 3 ilköğretim öğrencisi veriliyordu. Zamanla cemaat içinde
yanlış giden uygulamalar olduğunu fark eden Koçak, Askeri Liselere
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Giriş sınavı öncesi, cemaatteki öğrencilere sınav sorularının verildiği-
ni ileri sürerek Cumhuriyet Savcısı'na suç duyurusunda bulunuyordu. 

Fetullah Gülen'in ilk talebesi ve halefi olarak düşünülen Latif Er-
doğan, cemaatten nasıl koptuğunu iki örnekle açıklıyordu. 

Esnaflardan daha fazla para almak için himmet toplantısında
açıkça yalan söyleyen sorumlu abiden sonra, cemaatten koptuğunu
anlatan Erdoğan, başından geçenleri ayrıntılarıyla açıklıyordu. Ce-
maatten ayrıldıktan sonra evinin dinlendiğini söyleyen Latif Erdo-
ğan, hareketin ailesini kendisine karşı kullandığını söylüyordu. La-
tif Erdoğan, cemaatteki değişimi "Eskiden, iman, ibadet, takva, züht,
kardeşlik gibi argümanlar öne çekilirken, daha sonra ekonomik kav-
ramlar, mal ve makam davası, şöhret ve etiket sevdası yönlendirici
noktaya yerleşti." sözleriyle açıklıyordu.

“Şecaat arz eden Kıpti!”ye benziyordu.

“Önce herkes şunu bilsin ki, Şefkat Tepe dizisinin senaryosu nasıl
harfi harfine soruluyor ve onay alınıyorsa, bu kasetlerin içeriği anlatıl-
dıktan sonra yayınlanması için de Fetullah Gülen'den onay alınıyor.
Onay geldikten sonra yayınlanacak kaset, cemaatin içinde çok etkin gö-
revde olan bir kişinin cep telefonuna, takip edilemeyen bir program üze-
rinden gönderiliyor. Bu kişi, cemaat adına yardım toplayan ve sık sık de-
ğişik ülkelerdeki okulları dolaşarak buralara para taşıyan, bağış adı al-
tında toplanan trilyonları kısa sürelerle yurtdışına çıkaran birisi olu-
yor... O kişinin ismi bende saklı duruyor!? Bu kişi ve yanındaki diğer ce-
maatçi kişiler kaset yayınlanmadan saatler önce yine adresi bende sak-
lı bir yerde toplanıyor. İlk iş olarak twitter'da cemaati savunan yüksek
takipçili kullanıcılara bu kasetlerin yayınlanacağı saat söyleniyor ve ona
göre bir TT ismi belirleniyor. Bu adresi ilgili kişilerin aileleri bile bilmi-
yor, özellikle söylenmiyor. Ve bu kişiler şifreli dahi olsa telefonda hiçbir
şey konuşmuyor. Söz konusu ses kayıtları burada "Haramzadeler", "Baş-
çalan" veya "Anatolia" gibi hesaplara servis ediliyor. Daha sonra aynı
kişiler, videoları sanki ilk kez bu adreslerde görmüşler gibi twitter üze-
rinde yayıyor” diyen iktidar yalakası Süleyman Özışık, bunca ayrıntıyı
nereden biliyordu? Yoksa hem Cemaate, hem de Hükümete ortak mı
çalışıyordu? “Muhtemeldir ki bir zaman sonra "Bilal Erdoğan'ın evden
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kaçırdığı paralar kamyonla böyle taşındı!" isimli bir video yayınlanacak.
“Burada bir parantez açıp, kamyonla taşınan paralar konusuna açıklık
getirelim. Taşınan o paralar, Erdoğan'ın evinden çıkan yolsuzluk parala-
rı değil. Başbakan'ın da inkâr etmediği "atv ve Sabah için havuzda topla-
nan paralar"ın taşınma görüntüsüdür” diyen yazar “kahramanlık taslar-
ken hırsızlığını açıklayan Çingene” konumuna düşüyordu ve Erdoğan
aleyhine yeni kasetlerin çıkacağını söylüyordu.

Bahçeli’nin Recep Bey’e Ukrayna uyarısı ne anlama geliyordu?

26.02.2014 / Şalom gazetesine göre Ukrayna’da şiddet olayları
tırmanırken, Yahudi Ajansı Başkanı Ukrayna’daki Yahudilerin gü-
venliğini sağlayacaklarını açıklıyordu. Acaba Devlet Bahçeli Başba-
kan’a “Yahudi dostlarına fazla güvenme. Onlar kendi iktidarlarını
bile koruyamıyor” mesajı mı veriyordu?

Ukrayna Yahudilerinin şemsiye kuruluşunun başkanı Edward Do-
linsky, Kiev’deki durumu korkunç olarak nitelendirirken İsrail Dışiş-
leri Bakanı Lieberman’dan, cemaatinin güvenliği konusunda yardım
istiyordu. Ülkenin önde gelen hahamlarından Moshe Reuven Azman
ise cemaatine şehri, mümkünse ülkeyi terk etme çağrısında bulunu-
yor ve ülkedeki Yahudi okullarının kapalı olduğu belirtiyordu. Dünya
Yahudi Ajansı Başkanı Natan Sharansky ise Ukrayna’da yaşayan Ya-
hudi cemaatinin güvenliğini sağlayacaklarını ve bölgeye acil yardım
ulaştıracaklarını duyuruyordu. Sharansky konuyla ilgili olarak, “300
bin kişilik nüfusuyla dünyanın en büyük Yahudi cemaatlerinden biri
olan Ukrayna Yahudi Cemaati’ne ait yüzlerce kuruluş var. Son günler-
de yaşanan olaylar bize bu kuruluşların güvenliğini sağlamamız ge-
rektiğini gösterdi. Ukrayna’da yaşayan Yahudileri korumak bizim ah-
laki sorumluluğumuz,” açıklamasını yapıyordu.

Ukrayna’da aylardır süren protestoların şiddeti 19 Ocak’ta artıyor,
22 Ocak’ta ilk ölüm haberi geliyordu. Yaklaşık 200 kişinin hayatını
kaybettiği Ukrayna’da parlamento; “görevini yerine getirmediği” ge-
rekçesiyle Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’i görevden alarak 25
Mayıs’ta erken seçim yapılmasına karar veriliyordu. Uluslararası Hı-
ristiyan-Yahudi Birliği Kurumu (IFCJ) Ukrayna Yahudilerine destek
amacı ile bir milyon dolar acil yardım gönderiyordu. Ve Putin herke-
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si şaşırtan bir kararla Kırım’ı işgal ediyor, kahraman Batı ve AKP ikti-
darı sadece seyrediyordu.

Ukrayna’da neler oluyordu?

Ukrayna'da protestolar, Yanukoviç'in Avrupa Birliği'yle ortaklık an-
laşmasını imzalamayı reddetmesinin ardından Kasım ayında başlıyordu.
2004 Anayasası, parlamentoya ve başbakana daha fazla yetki tanıyordu.
Cumhurbaşkanı Yanukoviç seçimle iktidara geldiğinde anayasada de-
ğişiklikler yapıyor ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerini arttırıyordu. ABD
Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Yanukoviç'le telefon
görüşmesi yapıyor ve polisin Kiev'in merkezinden çekilmesini istiyor-
du. Ancak Biden'a ne yanıt verildiği bilinmiyordu. Almanya Başbaka-
nı Angela Merkel da Yanukoviç'le görüşmeye çalışıyor, ancak çabaları
sonuç vermiyordu. Rusya ise, Batı'nın protestocuları kınamayarak şid-
det olaylarını körüklediğini söylüyordu. Ukrayna'da faaliyet gösteren
Ortodoks ve Katolik Kiliseleri arabuluculuk yapmaya çalıştı ancak ba-
şarılı olamıyordu. Kravçuk, Kuçma ve Yuşçenko gibi bazı eski cum-
hurbaşkanları da arabuluculuk yapma teklifinde bulunuluyor, ancak
bu teklifleri de dikkate alınmıyordu. 07 Şubat 2001 tarihinde % 49 oy-
la Cumhurbaşkanı seçilen Viktor Yanukoviç sonunda Rusya’ya kaç-
mak zorunda kalıyordu!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna’nın Kırım Özerk Böl-
gesi’ndeki gelişmeler ve Rusya’ya ait bazı hava ve kara unsurlarının
bu bölgeye giriş yaptığı ve Simferopol Havaalanı’nın Rus birliklerin-
ce ele geçirildiği haberleri üzerine resmi bir ziyaret için bulunduğu
Bulgaristan’dan Ukrayna’ya gitme kararı alıyordu. Malum Davutoğlu
köken olarak Kırımlı oluyordu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bul-
garistan temaslarının ardından Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e geliyordu.
Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından açıklamalarda
bulundu Kırım Tatar Milli Meclisi eski Başkanı, Ukrayna Milletvekili
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’yla görüşmesinden bir fotoğraf paylaşan
Ahmet Davutoğlu’nun, "Kiev'e iner inmez Kırım davasının simgesi ha-
line gelmiş Mustafa Cemil Kırımoğlu ile görüştüm.”  Ahmet Davutoğ-
lu’nun: “ABD, Almanya Dışişleri bakanları ve AB yüksek temsilcisi Ash-
ton ile de konuşarak atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Türkiye
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olarak Ukrayna'nın bütünlüğü içinde Kırım'ın geleceğini teminat altına
almak için her türlü çabayı göstereceğiz."

Ukrayna Yahudilerin Güdümünde mi bulunuyordu?

Jeopolitik önemi tartışılmaz olan Ukrayna, ülkede yaşayan Yahudi
nüfus bakımından da son derece önemli bir ülke sayılıyordu. Dünya Ya-
hudi nüfusu bakımından Ukrayna’nın, Amerika, İsrail, Rusya ve Fran-
sa’dan sonra Yahudi nüfusun en çok olduğu ülke olduğuna işaret edili-
yordu. Ukrayna Hahambaşısı Yaakov David Bleich’e göre bugün Ukray-
na’da Yahudi menşeli 400 bin kişi yaşıyordu. Dünyanın en eski ve en et-
kili Yahudi cemaatinin 10. yüzyıldan beri yaşadığı Ukrayna’da bugün
başkent Kiev’de 110 bin, Dnepropetrovsk’da 60-70 bin, Harkov’da 40-
50 bin, ünlü liman şehri Odesa’da 50 bin olmak üzere diğer şehirlerde
yaşayanlarla birlikte önemli ve hem ekonomik ve hem de siyasi ağırlı-
ğa sahip bir Yahudi cemaati bulunuyordu. Bu nüfusun yüzde 60’ı Vik-
tor Yanukoviç cephesinin ağırlıkta olduğu doğuda, yüzde 40 ise Viktor
Yuşçenko cephesinin çoğunlukta olduğu batıda yaşıyordu. 

Ukrayna Parlamentosu’nda önemli Yahudi milletvekili bulunurken
iş dünyasında da çok sayıda Yahudi işadamı faaliyet gösteriyordu. Bun-
lardan en ünlüsü eski Devlet Başkanı Leonid Kuçma’nın damadı Viktor
Pinçuk’tur. Parlamento’daki 12 milletvekili Yuşçenko ve Yanukoviç cep-
heleri arasında yarı yarıya yer alıyor, yani, Ukrayna Yahudi cemaati, iki
siyasi rakip cephe içinde hemen hemen eşit oranda temsil ediliyordu.
İşte bu yüzden her iki rakip adayda Yahudi cemaatiyle eskisinden çok
yakınlaşmaya gayret ediyor, bu doğrultuda güçlü mesajlar veriliyordu.
Nitekim şimdi kaçıp Rusya’ya sığınan, Yuşçenko, eşi ve çocuklarıyla
birlikte 9 Aralık günü Kiev’deki sinagoga giderek başında kippa Hanu-
ka bayramı kutluyor, mumlar yakıyor, cemaate ne kadar yakın olduğu-
nu göstermeye çalışıyordu. Ukrayna’nın bağımsızlıktan sonraki üçüncü
devlet başkanı olan Viktor Yuşçenko, Batı yanlısı, iyi bir maliyeci-ban-
kacı merkez bankası başkanlığı, başbakanlık yapmış, Amerikan vatan-
daşı, bir zamanlar Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda da çalışmış olan Ya-
hudi asıllı Katerina Yuşçenko ile evli ve üç çocuk babasıydı. 

Ukrayna’nın Yahudi Oligarkları ne işler çeviriyordu?

Ukrayna, ağırlıklı olarak bir Ortodoks Hristiyan ülke sayılıyordu
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ama ülkede yüzde 15 civarında 6-7 milyon kişi de Katolik yaşıyordu.
Bunlara Rum Katolikler de denen Uniat Kilisesi de dâhil bulunuyor-
du. Ayrıca, ülkede 400-500 bin civarında Yahudi yaşıyor, ekonomik ve
kültürel ağırlıkları ile Hristiyanları bastırıyordu. Ülkenin yaklaşık
yüzde 80’ini teşkil eden Ortodokslar, bütünlük halinde görülmüyor-
du. Moskova yanlısı, tam resmi adı Ukrayna Ortodoks Kilisesi Mos-
kova Patrikliği olan kilisenin 20 milyona yakın bağlısı vardı ve bu ki-
lise Moskova Patrikliği’nin kontrolü altında faaliyet gösteriyordu.
Rusya yanlısı devrik Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’i destekleyen
bu Ukrayna Ortodoks Kilisesi, muhalefet lideri Viktor Yuşçenko’nın
seçimi kazanıp devlet başkanı olmasını kesinlikle istemiyordu; çünkü
Yuşçenko ve cephesinin iktidara gelmesi halinde bugünkü ağırlık ve
saygınlığını kaybedeceğine inanıyor ve bu yüzden bugün çok kaygılı
olduğunu saklamıyordu. 

Ülkenin batısında yaşayan Katolikler ise Ortodoksluğun ağırlık ve
nüfuzunu azaltacağı ve kendilerinin önünü açacağı beklentisiyle Vik-
tor Yuşçenko’yu destekliyordu. Vatikan ve Papa 2. Jean Paul’ün de
Viktor Yuşçenko ve cephesini can-ı gönülden desteklediği biliniyordu.
Ukrayna’da kiliselerin siyasi faaliyetlere karışmaları yasak olmasına
rağmen, kiliseler ve bağlıları ülkede yaşanan siyasi gelişmelerde çok
önemli roller oynuyordu. Ukrayna, büyük komşusu Rusya gibi 1990’lı
yılların başlarında ekonomide muazzam özelleştirmeler gerçekleştiri-
yordu. Bu dönemde çoğu zaman karanlık, şüpheli işlemler sonucun-
da devlete ait büyük işletmeler, madenler, fabrikalar, petrol-doğalgaz
yatakları, bankalar ve başka kuruluşlar bir takım fırsatçı-vurguncu
kimselerin eline geçiyor ve böylece ülkede yeni ekonomik klanlar, bu
klanları kontrol eden oligark denen işadamları ortaya çıkıyordu. 

Ülkenin ağır sanayisinin bulunduğu Ukrayna’nın doğusundaki
Donetsk, Harkov, Dnipropetovks gibi bölgelerdeki demir-çelik, çelik-
boru, çimento, maden işletmeleri, banka ve diğer önemli işletmelerle
çoğu Yahudi asıllı bu oligarklar Ukrayna ekonomisinin önemli bir bö-
lümünü kontrol ediyordu. Bu oligarklar öyle fazla bilinen, tanınan
kimseler olmayıp, medyada bile adlarına nadiren rastlanıyordu. Bun-
ların başını Viktor Medveççuk, İgor Kolomovski, Alaksandr Yaros-
lavsky, Rinat Ahmetov ve Viktor Pinçuk adlı şahıslar çekiyordu. Do-
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netsk’in en zengin, en güçlü adamı olan Rinat Ahmetov adından da çı-
karılacağı gibi muhtemelen Müslüman-Tatar görünen bir Yahudi dön-
mesi oluyordu. System Capital Management adlı çok yönlü dev bir sa-
nayi ve mali hizmetler grubunun başında oturuyor. Viktor Pinçuk ise
Interpipe Corporation adlı büyük bir metal ve boru fabrikasının ve
Ukrayna’nın 5. büyük bankası Ukrabank’ın, ICTV adlı televizyon is-
tasyonunun ve başka birçok işletmenin sahibi oluyordu. Bugün 53 ya-
şında büyük bir servetin sahibi olan Viktor Pinçuk’ın fazla bilinmeyen
bir özelliği de eski Ukrayna Devlet Başkanı olan Leonid Kuçma’nın öz
damadı olmasıydı. Yahudi asıllı Pinçuk, Kuçma’nın tek kızı ile evliydi
ve tabii ki bu sayede yıllarca yönetimin en tepesine oldukça yakındı.
Diğer oligarkların arasında aynen Rusya’da olduğu gibi çok sayıda Ya-
hudi asıllı oligarkın olduğu da yazılıp söyleniyordu.200

Ukrayna Füzeleri ve Nükleer Silahları Kimlere Satıyordu?

Pek bilinmez; ama Ukrayna dünyanın önde gelen silah üretici ve
ihracatçılarından birisi sayılıyordu. Amerika, Rusya, birkaç Avrupa ül-
kesi ve İsrail’den sonra Ukrayna her halde dünya silah ihracat liginde
6. ya da 7. sırada yer alıyordu. Ukrayna’nın silah alanındaki bu önem-
li yeri ülkede Sovyet döneminde kurulan silah sanayiinden kaynakla-
nıyor ve Sovyetlerin çökmesinden sonra da bu sanayi, önemini kay-
betmiyordu. Bu bağlamda mesela dünyanın en büyük füze imalat fab-
rikalarından birisi Ukrayna’da bulunuyordu ve bu fabrikanın eski ge-
nel müdürü Leonid Kuçma bilindiği gibi Ukrayna’nın eski devlet baş-
kanı oluyordu. Ukrayna Başsavcısı Svyatoslav Pişkun’un İngiliz The
Financial Times gazetesine açıkladığına göre Ukrayna’daki bazı kişiler
2001 yılında İran ve Çin’e KH-55 tipi seyir füzelerini gizlice ve kanun-
suz yollardan satılıyordu. Batı’da AS-15 koduyla bilinen KH-55 seyir
füzelerinin menzili 3 bin kilometreye yakın ve bunlar 200 kilotonluk
güce sahip nükleer savaş başlıklarını taşıyabiliyordu. Füzeler eski baş-
kan Yahudi Kuçma döneminde satılıyordu. Çeşitli kaynaklardan gelen
haberlerde Ukrayna’nın yaşadığı nakit sıkıntısı dolayısıyla silah satış
kampanyasına başlayacağı söyleniyordu. Bu çerçeve, Ukrayna’nın gö-
zünün Çin, Hindistan, Endonezya, diğer Güney Asya ülkeleri, Brezil-
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ya, Venezüella, Nijerya, Suriye, Cezayir, Libya gibi ülkelerde olduğu
bildirilirken İran’ın bu listenin en ön sıralarında yer aldığı ifade edili-
yordu. Nitekim Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko 24 Şubat gü-
nü 2005 yılının ilk yarısında İran’ı resmen ziyaret edeceğini, bu ülkey-
le ekonomik işbirliği konularını görüşeceğini açıklıyordu. 

Siyonist Rothschild’ler Ukrayna’ya neden bu kadar ilgi duyuyor-
du?

Rothschild hanedanı malum 18. yüzyılda ortaya çıkan, 19. yüzyıl-
da zenginlik ve nüfuzunun zirvesine ulaşan ve 20. yüzyılda da bu zen-
ginlik ve nüfuzun hiç olmazsa belli bir bölümünü muhafaza edebilen
tarihin gördüğü en büyük, yaygın ve güçlü Siyonist bankerlik ailesi ya
da hanedanıdır. Frankfurt’un Yahudi gettosundan tefeci Mayer Amsc-
hel Rothschild ve 5 oğlunun kurduğu bu hanedan, yaklaşık 2 asır sü-
reyle hemen hemen bütün Avrupa devletleri üzerinden nüfuz sahibi
oluyor, bu devletlerin birçok önemli savaş ve projelerine muazzam
mali katkılarda bulunuyordu. Hanedan, İngiltere’nin 1812 İspanya se-
ferini finanse ediyor, yine İngiltere’ye 1875’te Süveyş Kanalı hisseleri-
ni alması için altınla borç veriyordu. Rothschild’lar teşebbüsleri ve
şeytani zekâlarıyla, organizasyon yeteneği ve dayanışma ruhlarıyla ve
her şeyden önemlisi Siyonist asıllarına sadık kalarak, köklerine her
zaman saygı duyarak modern tarihe damgalarını vurmuş önemli ve
tehlikeli bir hanedan olarak biliniyordu ve bu hanedan, 19. yüzyıl
sonlarında Filistin’de başlayan Yahudi kolonizasyonunun da en
önemli finansörü sayılıyordu. İşte bu hanedan, İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında Avusturya’da bulunan “hanedan arşivinin” ortadan kaybol-
masını hiç unutmuyor, bu arşivin akıbetini yıllarca çeşitli yollardan
araştıran hanedan, arşivin büyük bölümünün yok olmadığını, bunun
Moskova’daki Rus devlet arşivinde olduğunu her nasılsa öğreniyor,
daha doğrusu birisi, Londra’daki hanedan arşivi görevlilerine bunu
bildiriyordu. Bildiren de muhtemelen Yahudi asıllı Andrey Maylunas
adlı bir tarihçi-arşivci oluyordu.

Daha önce çıkan haberlerden öğreniyoruz ki, Başkan Putin de, Rus
tarihiyle ilgili özel değerleri ve belgeleri ihya etmek için yeni bir ko-
misyon kurduruyor ve bazı çıkarlar karşılığında Rothschild haneda-
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nın arşivinin iadesine karar veriyordu. İşte bu Siyonist Rothschild ha-
nedanı, hem İngiltere’deki Kraliyet ailesinin güdümünde sanılan ve
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “Başarı ve bağlılık nişanları” takan
Chatham Hause’ın gizli patronuydu, hem kardeş kuruluşları olan
Amerika’daki Rockfeller hanedanı Fetullah Gülen’i destekliyordu ve
hem de bu Siyonist hanedanlar Ukrayna’daki gizli Yahudi Saltanatının
yıkılmasından endişe ediyordu!

Çünkü Ukrayna’nın parası var, silahı var ama ciddi ve caydırıcı bir
ordusu yoktu. Ordusu olmayan bir ülke, ekonomik ve teknolojik yön-
den kalkınmışta olsa, bağımsızlık olgusunu, Milli onur ve huzurunu
asla koruyamıyordu. İşte TSK’nın komplo ve kumpaslarla etkisiz ve
yetkisiz konuma sokulması ve hakkında nefret duyguları ve dalgaları
oluşturulması da, bu şeytani amaçlar için tertipleniyordu.
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AKP’NİN KIBRIS VE KIRIM DUYARSIZLIĞI
VE

AKIL ALMAZ KUR’AN SAYGISIZLIĞI

AKP Bakanları Kur’an’la alay ediyordu!

Piyasaya servis edilen iki ayrı kasette yine Egemen Bağış vardı. İl-
kinde İranlı Reza Zarrab’ın kendisine gönderdiği 500 bin dolar yer al-
mıştı. İranlı, güvenilir adamı Abdullah Happani ile konuşmaktaydı;
konu, Egemen’e elden teslim edilecek olan 500 bin dolardı. Öncesin-
de Egemen’i arayıp “Müsaitseniz bir çayınızı içmeye geleyim” diyor,
olumlu yanıt aldıktan sonra adamı Abdullah’ı arıyordu. (Bu konuda
bir kuşku olmasın diye belirteyim, İranlı’nın bütün konuşmaları
Türkçe yapılıyordu)

Reza: “Abdullah 500 bin dolar hazırla. Ortaköy’de sağlam bir ada-
mınla gönder.”

İş biraz gecikince Reza bozuluyor:

“Saat 4’de adamın yanına gidecem, gönder yaaa!.. Bugünkü ayak-
kabı kutusunda olsun.” diye çıkışıyordu. (Daha öncekinde çikolata pa-
ketine konulmuştu!)

Sonra uyarıyor: “Dolar yolladın di mi, sakın euro olmasın!..” diyor-
du. (Euro doların iki misli, malın ucuzunu gönderiyordu!)

İkinci kasetteki konuşmalar üst düzey AKP’lilerin ayarını ve ah-
lakını yansıtıyordu. Tayyip’in Bakanı Egemen Bağış bu kez Hürri-
yet’in Ankara temsilcisi gazeteci Metehan Demir’le konuşuyordu: 



Bu edepsizlikleri sandıkla temizleyeceklerini sananlar aldanıyordu!

AKP’nin Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la Hürriyet ga-
zetesi yazarı Metehan Demir’in arasında geçtiği iddia edilen bir ses
kaydı bunların din istismarından öte nasıl soysuzlaştıklarını ortaya
koyuyordu. Söz konusu ses kaydında eski Bakan Egemen Bağış ve
yazar Metehan Demir, Kur’an-ı Kerim ayetleriyle edepsizce dalga ge-
çiyordu. Hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlanan eski AB
Bakanı Egemen Bağış’ın gazeteci Metehan Demir’le yaptığı iddia
edilen skandal konuşmalar, siyasi çekişme ve güç savaşının ötesine
geçiyordu. İkilinin konuşurken Bakara Suresi’nin ayetlerinden (hâ-
şâ) dalga geçerek bahsetmeleri, ayetleri alay konusu yapan ahlâksız-
lıkların gerçek ayarını yansıtıyordu. Dinimize uzanan bu “namah-
rem eli”, “özel hayatın mahremiyeti” kılıfını aşan bir niteliğe bürü-
nüyordu. Bakanın boyunu da aşan bu rezaleti kulağının üzerine ya-
tarak geçiştirebileceğini düşünen iktidar partisi tüm hücreleriyle
bilmeli ki bu edepsizliklerin sandıkla temizleneceğini sananlar alda-
nıyordu. Çünkü sizin hasmınız, artık bizzat Kur’an oluyordu.

“Her cuma bir ayet sallayanlar” sonunda nerede sallanacaklarını
unutuyordu!

“Ve la entüm ma ağbüd” diye başlayıp daha sonra aklınca ayeti-i
kerimeyle dalga geçmeye çalışan Hürriyet gazetesi yazarı Metehan
Demir’e Egemen Bağış, “Oğlum ben her gün her Cuma bir tane ayet
sallıyorum” diyor ve ekliyordu: “Google’a gir, Kur’an’da atıyorum kar-
deşlik, Kur’an’da nankörlük, Kur’an’da bilmem ne diye ara hepsi çıkı-
yor. Oradan beğen bir tane salla gitsin” demekten utanmıyor, sıkılmı-
yordu. İşte AKP buydu. Bu sözler, bu ülkede iki defa bakanlık kol-
tuğunda oturmuş bir “Adam”ın ağzından çıkıyordu. Her defasında
yüzde 50’si ile övünen bir hükümet’te bakanlık yapmış birisi bunla-
rı söylemişse, bu soytarılıktan çok öte açık bir soysuzluğu ve gizli
bir gâvurluğu gösteriyordu. Bu “Adam” kalkıyor ve Allah’ın kitabıy-
la, kendisine oy veren milyonlarca insanı aptal yerine koyarak dal-
ga geçiyordu. Surelerle dalga geçmek için anlamsız sesler çıkartan
Demir’e Bağış, “O Almanca’ya döndü Metehan” diyerek destek veri-
yordu. Bakara Suresi’ne “Makara” diyerek büyük bir hezeyana imza
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atan Bağış, yıllardır halkı İslâmi argümanlar ile nasıl kandırdığını
da itiraf ediyordu.

İşte AKP Bakanı Egemen Bağış ve Metehan Demir arasında geç-
tiği iddia edilen o konuşma:

Egemen Bağış: Alo...

Metehan Demir: Sabah yemin ediyorum şu tweet’ini gördüm var
ya, güne nurla başladım, duayla başladım.

Egemen Bağış: Ne güzel

Metehan Demir: Bakara Suresi 152, Ve la entüm... Valla abicim he-
lal olsun.

Egemen Bağış: “M.D.” (Yanındakine kiminle konuştuğunu söylü-
yor) Beyhan da (Bağış’ın eşi) diyor ki; “Kim bu sabahın köründe arı-
yor. İmana mı gelmiş dua ediyor” diyor.

Metehan Demir: Abi böyle bir şey olabilir mi ya?

Egemen Bağış: “Ayran yollayayım” M.D’ye diyor.

Metehan Demir: Vele entim ma ağbüd... ( Dalga geçiyor )

Egemen Bağış: “Vela entim ma ağbüd” deyip kendi kendine şeye
yapıyor. Oğlum ben her Cuma bir tane ayet sallıyorum.

Metehan Demir: Ya bilmez olur muyum senin elinde bir kitapçık
var oradan çakıyorsun biliyorum ya...

Egemen Bağış: Kitapçık yok lan Google’a gir, Kur’an’da atıyorum
kardeşlik, Kur’an’da nankörlük, Kur’an’da bilmem ne diye search yap
hepsi çıkıyor. Oradan bir tane salla gitsin.

Metehan Demir: Vel ağl asdfg asdfgh tırahun turuhun... ( Dalga ge-
çiyor)

Egemen Bağış: Oo Almancaya döndü M.D

Metehan Demir: Vay be abicim. Vay be. Yıkıldım sabah sabah. Bak-
tım bir de saatine 08:20’de çakmışsın ya nasıl bir dini birikim ya.

Egemen Bağış: Ben sabah 05:00’da çaktım bi tane.

Metehan Demir: Ve sabah uyuyarak, uyanıp Allah’ın Egemen Ba-
ğış’tan bir ayet inse de ben de onu RT etsem deyip bekleyen 13 kişi de
RT etmiş hemen anında.
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Egemen Bağış: 150 kişi RT etmişti. Cumayı “cıma” yazmışım
08:20’de yeniden attım manyak.

Metehan Demir: You ere great hero ya great hero no more games
yani (Sen büyük kahramansın, daha fazla oyun yok).

Metehan Demir: Bakara 156.

Egemen Bağış: Bakara 156 (Kahkahayla gülüyor). Çarpılacaksın.

Metehan Demir: Her kim ki Egemen Bağış’ı sevmez, Allah en kısa
zamanda onun belasını verir. Bakara 159. (dalga geçiyor)

Egemen Bağış: (Gülüyor).

Metehan Demir: Her kim ki Aydın Beyin o zor gününde onun ya-
nında olur, o Allah’tan her istediğini alır. Bakara 165. Bu Bakara iyi
ya. Tövbe ya Rabbim, çarpılacağız şimdi.

Egemen Bağış: Makara iyi (Kahkaha atıyor).

Metehan Demir: Makara, makara ya vallahi. Tövbe estağfurullah,
çarpılacağız şimdi.”

Dört Mezhebe ve bütün müçtehitlere göre, insanı imandan çıka-
rıp küfre sokan bu edepsiz sözler bizlere şu ayetleri hatırlatıyordu:

“O, size Kitap'ta: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla
alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar,
onlarla oturmayın (bu hain münafıklardan ayrılın), yoksa siz de onlar
gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kâfirlerin
tümünü cehennemde toplayacak olandır.” (Nisa: 140)

“Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dini-
nizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kâfirleri dostlar (veliler-yö-
neticiler) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup-sakı-
nın.” (Maide: 57)

“İman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik" derler. Şeytan-
larıyla baş başa kaldıklarında ise, derler ki: "Şüphesiz, sizinle berabe-
riz. Biz (Müslümanlarla) yalnızca alay ediyoruz." (Bakara: 14)

İlahiyat Hocası ve Erdoğan fetvacısı Hayrettin Karaman gibileri,
Kur’an’a yönelik bu hıyanet ve hakaretlere cevap vereceklerine:
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“Bana ulaşan bilgilere göre yeni bir ses kaydı düzenlenmiş, bu ka-
yıtta Başbakan sözde beni arıyor 'Devletin bekası için birini öldürmek
caiz midir?' diyormuş, ben de bazı detaylar verdikten sonra 'Olabilir
bir sakınca yok' diyormuşum. Sonra başbakan bu fetvayı(!) merhum
Yazıcıoğlu'na uyguluyormuş.”201 diyerek kendilerini aklama peşinde
koşuyordu. Oysa Kur’an ayetlerine yönelik bu hakaretler, Başbaka-
nın da karıştırıldığı güzel spiker Defne Samyeli’yle ilgili çirkin iddi-
alarından çok daha tehlikeli ve tahripkâr bir durumdu. Öcalan’a öz-
gürlük, Güneydoğu’ya özerklik yolunu açan AİHM kararları, çok
ağır yolsuzluk iddialarıyla ilgili AKP’li Bakanların fezlekelerinin bi-
le gündeme alınmaması konularında tek laf etmeyen İlahiyat Profla-
rı Recep T. Erdoğan’a yaranma yarışına giriyordu.

AKP yandaşı yazar Ahmet Taşgetiren’den Egemen Bağış’a istifa
çağrısı geliyordu:

Ahmet Taşgetiren ses kayıtlarında Kur’an’la dalga geçtiği iddia
edilen Egemen Bağış için sert bir çağrı yapıyor ve “Tövbe et, siyase-
ti miyaseti bırak” diyordu. Ama bu tipleri bağrında barındıran ve
Bakan yapan Erdoğan’a hiç ses çıkarmıyordu. Böylece Akit’ten Yeni-
şafak’ına bütün AKP’li İslamcıların çifte standartları ve sahte tavır-
ları da tescillenmiş oluyordu.

Meclis’te “yolsuzluk fezlekeleri” okutulmadan reddediliyordu!

Dört bakanla ilgili fezlekeler konusunda Genel Görüşme açılma-
sı teklifi Meclis'te reddediliyor, böylece ileri demokrasinin, daha
doğrusu “Demokrasi derebeyliğinin” ne olduğu bir kez daha anlaşılı-
yordu. Meclis Başkanvekili AKP’li Sadık Yakut, muhalefetin karşı
çıkmasına karşın, ‘sürmekte olan dava’ gerekçesiyle suçlamaların
okunmasına bile izin vermiyordu. Böylece AKP’li vekiller, Erdo-
ğan’ın talimatıyla kendi içlerinden dört kişiye yargı önünde aklan-
ma fırsatı dahi vermiyordu. Eski Bakanlar iddia ettikleri gibi ma-
sum ve mazlumsa, bunu da öğrenme fırsatı neden engelleniyordu?
Kirli çamaşırlar yıkanamayınca, üzeri örtülüyordu. Hatırlarsınız
Tansu Çiller-Mesut Yılmaz birbirleri hakkında bütün yolsuzluk id-
dialarını ortaya döküyor, sonra anlaşıp üzerini örtme yoluna gidili-
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yordu. Acaba Çiller-Yılmaz örtünce kötü, Erdoğan örtünce iyi mi
oluyordu? Güler, Çağlayan, Bağış, Bayraktar temizlenmiş mi oluyor-
du? Asıl tezgâh ise dikkatlerden kaçırılıyordu: Erdoğan’ın gerçek
amacı 30 Mart sonrası Meclis’te kendi soruşturma komisyonunu
kurmak oluyordu. Burada bu dört eski bakan soruşturuluyor gibi
yapılması, ancak 17 Aralık’ta yolsuzluk soruşturması açan savcı,
yargıç, polis ve diğer kamu görevlilerini ifade için çağırıp, onların
soruşturulup sıkıştırılması hesaplanıyordu! Yani “Hırsız var” diyen-
lerin suçlu çıkartılıp susturulması planlanıyordu. 

Kılıçdaroğlu'ndan şok Suriye iddiası geliyordu!

Samanyolu Haber'e konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Başbakan Erdoğan'ın seçim öncesi orduyu Cabar Kalesi’ni koruma ba-
hanesiyle Suriye'ye sokabileceğini söylüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu,
Suriye’de bulunan Türkiye’nin toprak parçası olan Cabar Kalesi’ni ko-
ruma gerekçesiyle Türkiye'nin seçimlerden önce orduyu Suriye’ye so-
kabileceği iddiasında bulunuyordu. Bu konuda bazı duyumlar aldığı-
nı söyleyen Kılıçdaroğlu, "Buradan Genelkurmay Başkanına seslen-
mek isterim; Türkiye’yi maceraya sokmayın” diye sesleniyordu.

Tam bu sırada İsrail Suriye’yi vurmaya başlıyordu!

Golan tepelerinde 4 işgalci askerinin yaralanmasından Esad rejimi-
ni sorumlu tutan terörist İsrail, savaş uçaklarıyla Suriye’ye 4 saldırı
düzenliyor, saldırıda, Suriye’nin 4 askeri noktası vuruluyordu. Yoksa
Türkiye’nin (İsrail ve ABD hesabına, Suriye’ye askeri müdahalesine
zemin mi hazırlanıyordu?

Kırım’da sandıktan Rusya çıkıyordu!

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen referandumda oyların
tümü sayılıyor, katılımcıların yüzde 96,7’si Rusya’ya “evet” diyordu.
Rusya yanlıları sevinç gösterileri düzenlerken Kırım Tatarları referan-
dumu boykot ediyordu. ABD ve Avrupa ise sözde Rusya’ya yaptırım
tehditleri savuruyordu. Ayrıca Kırım Parlamentosu, “Bağımsız Kırım
Cumhuriyeti”ni ilan ettiğini açıklıyordu. Böylece AKP iktidarı Akde-
niz’de Kıbrıs’a, Karadeniz’de ise Kırım’a sahip çıkamıyordu.

Kırım Türkleri Rusların insafına mı terk ediliyordu?
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Krizin içerisine Kırım’ın dâhil edildiği ilk günden bu yana herkesin
aklına ilk gelen konu oradaki Tatar ve Müslüman unsurların karşılaşa-
bileceği sorunlar oluyordu. Kolay değil, Kırım’ın düşmesini, İstan-
bul’un anahtarının açılması olarak gören bir ecdadın torunları olarak,
Kırım Türklerinin acılarını yüreğimizde duymamız gerekiyordu. Ken-
dilerini yalnız bırakılmış hisseden kardeşlerimiz, Türkiye’nin Kırım
konusundaki düşük profilli siyasetini haklı olarak doğru bulmuyor ve
eleştiriyordu. Türkiye’den beklediğini bulamayınca da maalesef Ba-
tı’nın politikalarının bir parçası olma tehlikesiyle karşı karşıya kalını-
yordu. Peki, AKP iktidarı kendisini nerede konumlandırıyordu? Bu
doğrultuda Ankara seçim arifesinde başını ağrıtmamak adına, Türk
halkının beklentilerinin aksine, Kırım Türkleri üzerinden politika
üretmiyordu. Daha ziyade krizi bir Ukrayna meselesi hatta Avrasya gü-
venlik meselesi olarak ele alıyordu. Belki daha geniş bir perspektiften
konu ele alınarak doğru yapılıyor; ancak burada Kırımlıların pratikte
hiçbir destek göremediklerinden dolayı şikâyetçi olduklarını unutma-
mak gerekiyordu. Ukrayna demokrasisinin yanında olmak ya da siya-
sal diyalogu güçlendirmek için tüm platformlara destek çıkmak, Kı-
rımlı mazlumların sorunlarını çözmüyordu. Sonuçta Kırım ve diğer İs-
lam coğrafyasında bizlerden bir şeyler bekleyen insanları yine hayal kı-
rıklığına uğratıyordu” tespitleri maalesef gerçekleri yansıtıyordu.

Siyonist Yahudilerin ülkemiz ve bölgemizle ilgili girişimleri yo-
ğunlaşıyordu!

“İçinde Erdoğan'ın olmadığı, AKP’den koparılacak bir grubun CHP
ile birleştiği siyasi OLUŞUM hedefleniyor!” iddiasını Ergün Diler
şöyle besliyordu: 

“Paralel yapı, İstanbul sermayesi, CHP, MHP, BDP, Avrupa, Yahu-
diler bunu çok önceden masaya yatırdı! Kazananın onlar olacağı bir
maçı başlatmak için ellerinden geleni hiç çekinmeden yapacaklar!
Ukrayna onlar için UMUT oldu! Bunca acının yaşandığı UKRAYNA
ise bizim için ayna oldu! Bakın Karadeniz'in karşı ucundaki ülkeyi
ROTHSCHILD ailesi adına SOROS istedi! Yanukoviç ise "Hadi ora-
dan!" dedi. O an ipler koptu! Özellikle SOL GRUPLARIN içinde çok
ama çok güçlü olan AVRUPA düğmeye bastı! Ülke iç savaşın eşiğine
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geldi! Devlet Başkanı Yanukoviç gitmek zorunda kaldı! Soros'un kızı
TİMOŞENKO içeriden çıktı! Yumruğunu masaya vurdu! Zafer SER-
MAYENİNDİ! Prensesleri sarışın Timoşenko, gücü eline almıştı! Peki,
almıştı da ne yapmıştı! İşte gözden kaçan buydu! Soros'un belirlediği
isimlerin hepsinin önünü açtı! Büyük bir tesadüf eseri bu önemli şah-
siyetlerin tamamı YAHUDİLER'e bağlıydı!

Ihor Kolomoisky: 6 milyar doları var. Dnipropetrovsk Valisi oldu.
Timoşenko zamanında onunla olan dostluğu sayesinde milyarlar ka-
zandı. Privat Grubun sahibi... Ukrayna'da darbe olana kadar İsviçre'de
yaşıyordu. Yahudi!

Yuriy Prodan: Timoşenko zamanında Enerji Bakanı'ydı. Yine Enerji
Bakanı yapıldı. Kolomoisky'nin şirketlerinde yönetici. Hemen devlet
yönetimindeki enerji birimlerinin özelleştirileceğinin sinyallerini verdi.

Kolomoisky'nin çalışanı olarak enerjinin başına getirildi!

Oleksandr Shlapak: Ekonomi Bakanı olarak atandı. O da Kolomo-
isky'nin şirketlerinde yöneticiydi. İlk iş olarak IMF'le masaya oturula-
cağını söyledi!

Yahudilerin yönettiği kuruma YEŞİL IŞIK yakmak zorunda kaldı!

Serhiy Taruta: Ülkenin en zengin 16. ismi. Maden yatırımlarının
olduğu Donetsk'e atandı. Bu da Kolomoisky'nin uzaktan rahatça yö-
neteceği bir isimdi!

Rinat Akhmetov: Yanukoviç'in en büyük destekçilerindendi. Ama
geçen yıl desteğini çektiğini açıkladı ve bir yıl içinde Yanukoviç dev-
rildi, darbe oldu. 15,4 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 47.
ismi. Ukrayna'nın en zengini. Yeni yönetimde o da yer alacak. So-
ros'un çizgisine geldi! Diğer bakanlıklara da SOROS'un ve Alman-
ya'nın kontrol ettiği isimler geldi! Yani 45 milyonluk kocaman bir ül-
keye pranga vuruldu! Tıpkı eski Türkiye gibi! Ukraynalılar Bağımsız-
lık Meydanı'nda ülkeleri için öldüler! Öyle sandılar! Oysa kazanan
SOROS ve arkadaki görünmeyen güç Rothschildler'di!

İnanın uzun süre Ukrayna kimin tarafından yönetildiğini anla-
mayacak! Bunu bilen ve gören sadece Putin! Tıpkı LENİN gibi… İs-
viçre'den gelen milyarder, Timoşenko, bakanlar hepsi UKRAYNALI!
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Görünürde hiç sorun yok! Ama ilişkiler üzerinde seyahat edildiğin-
de IMF'ye, Soros'a, Rothschildler'e uzanırsınız! En arkada da Krali-
çe vardır! Tıpkı bizdeki gibi! Bizde de ne Soros'u, ne Rothschild'i
görebilirsiniz! Bizdeki BARON çok güçlü ve zengindir! Ama şirket-
lerinin DEFTERLERİNE bakıldığında İNGİLTERE'yi görürsünüz!
Kayıtlıdır! Patron aslında İngiltere'dir! Ama Türkiye Cumhuriyet'i
girip bakamaz! Girebildi mi? Girdi de sonuç alabildi mi? Mümkün
değil! En azından şimdiye kadar olamadı! Bu ülkenin çocukları şe-
hit olurken, cepheden cepheye koşarken ülkenin gerçek sahipleri-
nin kim olduğu hiç ortaya çıkmadı! Aynı şekilde MALTA'ya kayıtlı
olan şirketler kimindir? Neden orası merkezdir! Masonik bağlantı-
ların bir iki TIK üzerine çıkın ve düşünün! Dünyadaki belli serma-
ye grupları bir iki el tarafından yönetilir! Mesela Dünya Yahudi
medyasına BAĞIŞ yapmak zorunda olanlar aynı zamanda onların
ŞUBESİ'dir! Soros'un adına iş yapan ne kadar Ukraynalı ise bizde ki
de o kadar TÜRK'tür! Ama bu topraklara bağlı değildir! Boğaz'daki
BARON bunlara bağlı 736 büyük aileden biridir! Bu aileler emir bü-
yük yerden geldiği için sadece PARA için ayakta durmazlar! Bunlar
üzerinden ülkeler kontrol edilir! Bizde BAŞBAKANLARIN çoğu bu-
nu bilmeden vefat edip ahirete göçtü! 

Ne krizleri, ne darbeleri bu nedenle hiç anlamadık! Bakın sonun-
da gün Gezi olayları sırasında polisin tüfeğinden çıkan fişekle aylardır
yoğun bakımda yatan bir evladımız can verdi! Herkes üzüldü, canı
yandı! Annesinin feryatları yürek burktu! Acı ortaktı! Ama birileri bu-
nu kirletmek için TWEET'lerle ortaya çıktı! Koca koca patronlar ölen
BERKİN'in üzerinden siyasi mesaj verip "Ayağa kalkın!" diye halkı
kışkırttı. Aynı anda İngiliz basını ve kontrol ettikleri malum basın hep
aynı manşetlerle çıktı! Amaç Berkin üzerinden gerginlik yaratmaktı
ve olayı tırmandırmaktı! Zaten Ergenekon'dan dolayı tahliye edilenler
arasında bu tür gelişmeleri çok iyi yönlendirecek isimler de vardı! Ön-
ce patronlar arasında MUTABAKAT sağlanıyor, YALILARDA "Ta-
mam!" kararı alınıyor, ardından sosyal medya, daha sonra da dünya
YAHUDİ medyasının üyeliğini yapanlar devreye giriyordu! Bu sınıf-
larla mücadele için yola çıkan PARALEL YAPI da aynı koalisyona ka-
tılıyordu! BDP de "Bu kendi devletimizi kurmak için son şansımız!" di-
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yerek DOĞU'yu alevlendiriyor, kapı kapı gezerek OY istiyordu! Hiç
tesadüfe yer yoktu! Sadece bizler bunu bilmiyorduk! Gezi'de düğme-
ye basanlar yine devreye giriyordu. Yoksa CNN International yine
TAKSİM'e konuşlanmazdı! Birinci hedefleri Erdoğan oluyordu! MA-
SONLARIN ve kripto paralel yapının hükümran olmadığı bir ANKA-
RA'yı ve milli iktidarı bunlar kabullenemiyordu. Türk ve Müslüman
görünümlü YAHUDİLER'e çalışan bir ekip isteniyordu! Anlayacağınız
bir yanda Erdoğan diğer yanda bütün ehli vatan hedef alınıyordu. Her
nedeni fırsat bilip yaraları kaşıyacakları ve ortalığı karıştıracakları an-
laşılıyordu!” diyen bay çokbilmişe sorulması gerekiyordu:

1- Bu paralel yapıyı 12 yıldır palazlandıran ve devlet kurumların-
da kadrolaştıran Sn. Recep T. Erdoğan değil miydi?

2- Bu kaos ve kargaşayı “PKK özerk devleti kurmak için” fırsat
bilen BDP, bu günlere AKP iktidarı sayesinde gelmemiş miydi?

3- Kahraman Erdoğan’a savaş açtıklarını söylediğiniz küresel ser-
maye ve Yahudi Lobileri, Recep Bey’in boynuna “cesaret madalyası”
takıvermemişler miydi?

4- Erdoğan’ı BOP eşbaşkanlığına onlar seçmemiş miydi?

5- Dindar ve kahraman Erdoğan, Milli Görüş’ten ve İslam Birliği
hedefinden sapıp-kaytarıp Haçlı Siyonist AB’ye girmeyi hayatının
gayesi edinmemiş miydi?

Rusya, Kırım ve Karadeniz’den sonra Akdeniz’e ve Kıbrıs’a ko-
nuşlanıyordu!

Ukrayna, Rusya için şüphesiz büyük önem arz ediyordu. Batı’ya
kaptırılmaması gereken bir arka bahçe olarak görülüyordu. Rusya’nın
Ukrayna’da muhakkak koruması gerektiğini düşündüğü siyasi, eko-
nomik, enerji ve güvenlik ve askeri çıkarları bulunuyordu. Son husus-
ta da en başta Kırım’ın Akyar Limanı (Sivastopol) ve çevresinde ko-
nuşlu bulunan Karadeniz Filosu ve bunun son gelişmeler sonucunda-
ki geleceği öne çıkıyordu. Biz Sivastopol’a Akyar demeyi tercih ediyo-
ruz; zira bu limanın yüzyıllardır kullanılan gerçek ismi buydu. Kara-
deniz Filosu, Rusya’nın Akdeniz ve ötesindeki sıcak denizlere ulaşma-
sını sağlayan en önemli, en büyük filosu sayılıyordu. Filo, devrik lider
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Yanukoviç ile Rus lider Medvedev arasında 2010 yılında yenilenen an-
laşma uyarınca 2017+25 yıl (yani 2042’ye kadar) süreyle Rusya’ya ki-
ralanmış bulunuyordu. Üstelik bu anlaşma 2042’den sonra da tarafla-
rın rızasıyla 5 yıl daha uzatılabilecek deniyordu. Ukrayna, bu anlaş-
mayı da Rusya’nın baskıları ve kendisine Rusya tarafından sağlanan
doğalgaz indirimleri ve uygun şartlar sonucu imzalamak zorunda kal-
dığı biliniyordu. Yeni yönetim, belki bu anlaşmayı ileride yeniden
gözden geçirebilir deniyor, bu da şüphesiz Rusya’yı çok rahatsız edi-
yordu. Rusya, özellikle Suriye meselesi ve Doğu Akdeniz’de son yıllar-
da ortaya çıkmaya başlayan yeni jeopolitik sebebiyle Karadeniz Filo-
su’na artık çok önem veriyordu. Nitekim bu mülahazaları göz önüne
alarak filoyu hem sayı ve hem de kalite bakımından çok daha güçlü
hale getirmek için son 3 yıldır önemli adımlar atıyor, yatırımlar yapı-
yordu. Rusya, bunların da ötesine geçerek önceki yıl Akdeniz’de da-
imi olarak bulunacak ve görev yapacak bir filoyu tesis edeceğini, bu
filonun ağırlıklı olarak Karadeniz Filosu’ndan yapılacak aktarma ve
destekle hayata geçirileceğini resmen açıklamış bulunuyordu.

Diğer yandan, Rusya bölgedeki deniz gücünü artırma stratejisine
paralel olarak aynı zamanda bölgede kalıcı deniz ve hava üsleri arayı-
şı içinde görülüyordu. Nitekim bu konuda Kıbrıs Rum Kesimi liman
ve havaalanlarını kullanmayı düşünüyordu. Bu çerçevede son haber-
lere göre Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi, Rusya’ya Paphos yakınlarında-
ki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Limasol Limanı’nı savunma ba-
kanlığının talebi üzerine Rusya’ya kullandırma yönünde taslak anlaş-
ma hazırlamış ve bunu onaylamış bulunuyordu. Sonuçta, Rusya hem
Suriye (Tartus Limanı) ve hem de Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki muhtemel
liman ve askerî kolaylıklar ile Doğu Akdeniz’e kendi deniz damgasını
vurmak, buradaki varlığını güçlendirmek için çalışıyordu. Rusya’nın
bu hamle ve planları bizi de şüphesiz ilgilendiriyordu. Zira Doğu Ak-
deniz ve buradaki her türlü askerî hareket, hamle ve faaliyetler Türki-
ye’nin genel stratejik çıkarları ile doğrudan bağlantılı bulunuyordu.

“Amerika’da 9 yıl kalmama rağmen değil vatandaşlık, devamlı
oturma ve çalışma müsaadesi dahi alamadım. Türkiye’ye döndükten
sonra Amerikalı avukatıma artık uğraşmamasını belirttim. Diğer iddi-
ası ise hatırladığım kadarıyla, benim Amerikalı istihbaratçılarla iliş-
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kim olduğuna dair idi. Altı ay FBI’da tercümanlık yapıp her şeyi bildi-
ğini zanneden Sibel Edmonds’a gülmüştüm. Ben zaten ABD’ye CIA,
NSA ve FBI’a akredite MİT Temsilcisi olarak gitmiştim. Yani işim bu
idi. Sibel Edmonds her ne kadar Türkiye’yi sevdiğini söylese de Türk-
ler ve Türk resmi makamları hakkındaki iddiaları nedeniyle bir soruş-
turma da geçirmişti. Anladığım kadarıyla Sibel Edmonds o tarihten be-
ri popülerliğini arttırmış ve “Milli Güvenlik İhbarcıları muhbirleri
Koalisyonu” (NSWBC - National Security Whistleblowers Coalition)
diye bir grup kurmuş. Bazı ihbarları nedeniyle de mükâfatlar kazan-
mış. Yani Türkiye dâhil büyük bir kitle tarafından takip edilmekte. Ar-
kasında bazı organizasyonların olması da bir olasılık. Umarım Başba-
kan ve hükümet üyeleri sadece seçimle uğraşmayı bırakıp, Türkiye’nin
yerlerde sürünen itibarını korumak için harekete geçerler. Gülen Ce-
maatinin durumunu da aydınlatmak devletin öncelikli bir görevidir.
Yoksa bu macera, çok can yakacak gibi…” diyen eski MİT’çi Mehmet
Eymür’ün “önemsiz saydığı” Sibel Edmonds: “CIA’nın Erdoğan'ı ne-
den hedef aldığını” şöyle açıklıyordu:

"Uzun süre Türkiye'de yaşadım ve Türkiye iç politikasını çok yakın-
dan takip ediyorum. Ve doğrusu, benim "FBI muhbirlik" davamın ko-
nusu aslında "ABD-Türkiye arasındaki gizli görüşmeleri deşifre et-
mem"den kaynaklanıyor. Bu yüzden hem ABD'de ABD çıkarlarına za-
rar verdiğim, hem de Türkiye çıkarlarına zarar verdiğim gerekçesiyle iki
ülkede de tamamen dışlandım. Amerikalı insanlar şaşırıyor, "Erdoğan
önceleri bir melekken, nasıl oldu da ABD için şimdi bir şeytan, bir düş-
man haline gelebildi, bu sistem nasıl çalışıyor?" diye soruluyor. Oysa,
CIA'nın kukla hükümetler kurduğu, onları kullandığı, ve ardından bir
gecede onları nasıl yok ettikleri bilenen bir gerçek. Aynı şey Erdoğan'ın
da başına getirilmeye çalışılıyor. Ah evet, bu durum pek çok Amerikalı-
ya Donald Rumsfeld'in Saddam'la tokalaştığı o unutulmaz görüntüleri
ve daha sonra gözden düştüğünde işgal ve yok edilişini hatırlatıyor. Ay-
nı süreç, Erdoğan'la ilişkilerde de açıkça görülüyor. Ve Erdoğan'ın tasfi-
ye süreci, Gezi Parkı olayları ile başlamış gibi görünüyor, ancak bir
Gladyo Projesi: Fetullah Gülen şebekesini de unutmamak gerekiyor. 

Peki, bu değişime neler sebep oluyordu? Erdoğan neden gözden
düşürülüyordu?
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Evet, bütün bunlar Gülen ve Erdoğan arasındaki kavgayla başlatıl-
dı. Gülen cemaati AKP'nin hükümet olması için çok ciddi destek sağ-
lamıştı. Erdoğan ve Gül'ün bütün bürokratları Gülen cemaatinin des-
teğiyle o noktalara taşınmıştı. Ancak burada şuna dikkat etmek gere-
kiyor, Gülen sadece bir semboldü; asıl önemli olan ve işi yapan Gü-
len markasıydı. Yani, "Gülen" markasının arkasına sığınarak iş yapı-
lıyor ve Gülen de buna mecburen müsaade ediyordu. 1997'den sonra
CIA Gülen'i oyuna dâhil ediyordu. (Çünkü Siyonist odaklar ancak
ılımlı İslam sayesinde Erbakan tehlikesinden kurtulacaklarına inanı-
yordu!) Oysa Türkiye’nin laik kanadına göre ise Gülen, Türkiye'de
şeriat düzeni kurmak istiyor ve suçlarından dolayı aranıyordu. (Bu
kof iddialar Gülen’i reklam etmekten ve halka sevdirmekten başka işe
yaramıyordu) CIA onu Türkiye’den alıp ABD'ye getirdi ve ne tesadüf
ki, CIA merkezinin hemen yanı başında geniş ve görkemli bir eve yer-
leştirdi. Gülen 15 yıldır ABD'de yaşıyor ve 30-40 milyar dolarlık bir
ağı kontrol ediyor ve kimse gerçekten bu paranın nerden geldiğini bil-
miyordu. Bu Gladyonun A planı idi. Bakınız, Gülen'in ABD dışında
CIA ile birlikte açtığı okullar, camiler, medreseler birer birer kapatı-
lıyor çünkü bu ülkeler, Gülen cemaatinin varlığının kendi ülkelerinin
ulusal güvenliğine bir tehdit olduğunu, CIA ile ortak operasyonlarda
kullanıldığını geç te olsa fark ediyordu. Gülen cemaati ve CIA bunun-
la kalmadı tabii ki, Türkiye'de büyük bir medya ağı kuruldu, makam
ve çıkar karşılığı satın almalar yoluyla, polis teşkilatına, hukuk ve as-
keri alanlara sızdılar. Ve işte bu güç ağı, yani Gülen ve CIA ortak ha-
reketi, Erdoğan'ı parlatarak hükümete taşıyordu. 

Aslında 97'de Erdoğan'ın üyesi olduğu Erbakan’ın partisi, (ABD
kışkırtmalı) askerlerin müdahalesiyle kapatılıyor, Erdoğan (parlatıl-
mak üzere) hapse atılmış iken, 2002'de bu kez askerler geri adım
atıp sessiz kalıyor ve Erdoğan'ın başbakan olmasına yol açılıyordu.
Peki, 1997-2002 arasında değişen neydi? diye sormak gerekiyordu.
Çünkü artık “Gladyo B planına” geçiliyor ve Gülen fiilen Ameri-
ka’da bulunuyordu!?

Emekli İstanbul İstihbarat Müdür Yardımcısının itirafları: “Başta
İlker Başbuğ gibi komutanların ve diğer önemli Ergenekon-Balyoz tu-
tuklamalarının talimatını Başbakan Erdoğan bizzat bana veriyordu!”

AHMET AKGÜL 391



Emekli İstanbul İstihbarat Müdür Yardımcısı olan ve Ergenekon
tutuklamalarında önemli rol oynayan Ali Fuat Yılmazer, çıktığı tele-
vizyonlarda ve basındaki röportajlarında şu çarpıcı iddia ve itiraf-
larda bulunuyordu: “Bütün (Ergenekon ve Balyoz) tutuklamalarından
Sn. Başbakanın kesinlikle haberi vardı ve E. GKB Sn. İlker Başbuğ’un
tutuklama kararı da özellikle kendisinin kararı ve ricasıydı. Ben o dö-
nemde Sn. Başbakanla bizzat ve defalarca görüşüp bilgi aktarmakta ve
O’nun tercih ve talimatları doğrultusunda çalışmalar yapmaktaydım.
Ve Sn. Başbakan her konuda arkamızdaydı!”

Başbakan Erdoğan ise, bu iddiaların yalan ve düzmece olduğunu
söylüyor, ama İstanbul İstihbarat Müdür Yardımcısıyla görüştükle-
rini inkâr edemiyordu. Şimdi sormak gerekiyordu: İçişleri Bakanı,
Bakanlık Müsteşarı, İstihbarat Daire Başkanı,  Emniyet genel Müdü-
rü ve İstanbul Emniyet Müdürü gibi onlarca ilgili makam ve yetkili
bürokratı atlayıp bir ilin istihbarat müdür yardımcısıyla, Sn. Başba-
kanın Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını tartışıp kararlar alması
neyi gösteriyordu? Hani TSK’ya karşı bu kumpasları sadece Cema-
at hazırlayıp uyguluyordu!?

Şimdi Erdoğan'a şu ihtimallerin dayatıldığı iddia ediliyordu: 

1) Geri adım atacak, tükürdüklerini yalayıvereceksin.. Her şeyi
geri saracak, İsrail'le ilişkilerini düzeltecek, Çin'den silah almaktan
vazgeçeceksin. Bir daha Şangay şantajını dile getirmeyecek, Gü-
len'den özür dileyeceksin! 

2) Sessizce istifa edip gideceksin. Çünkü biz hali hazırda senin
yerine gelecekleri dahi belirledik. Şu ana kadar çalıp çırptığın para-
lar varsa, onları da beraberinde götürebilirsin. Senden öncekilerin
de bize hizmetleri karşılığı çalıp çırpmalarına izin verilmişti. Para-
larınla mesela İngiltere'ye gitmene müsaade edilecektir…

3) Bunları kabul etmezsen, seni şu akıbetler beklemektedir:  a)
Kaddafi gibi, Saddam gibi yok edilirsin, silinir gidersin… b) Müba-
rek gibi korkak bir şekilde teslim olabilirsin. Seni İngiltere'de bir
hapishaneye göndeririz, yaşamının kalanını orda sürdürebilirsin…
İşte şu anda, Erdoğan bu seçeneklerle karşı karşıyadır. Bu seçenek-
ler Kaddafi, Saddam ve Mübarek'e sunulanlarla aynıdır. CIA böyle
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çalışmaktadır. Senaryolar o kadar aynı, şaşmaz ve detaylarıyla ben-
zer ki, insan neredeyse aynı şeyleri tekrar tekrar görmekten sıkılır.
Ama aynı CIA’nın, Esad'a bu seçeneklerden hiç birini sunmadığını
da unutmamalıdır.” diyen Erdoğan yalakası yazar, acaba bu iddia ve
ifşaatıyla, Sn. Başbakanı “Daha önce iktidara taşınmak hatırına CIA
MOSSAD’la işbirliği yapan, ama şimdi onların elinden kurtulmaya ça-
lışan ve çırpındıkça batan bir işbirlikçi zavallı” konumuna taşıdığını
fark etmiyor muydu?

Erdoğan yıllar içinde değişmiş, aşırı güven kazanmış, beslenmiş ve
"bu imama (Gülen'e) artık boyun eğmek zorunda değilim, halk beni
seviyor" demeye başlamıştı. "İmam kabul etse de etmese de ben ken-
di istediklerimi artık özgürce yapabilirim" diyordu. "Gülen" markası-
nın arkasındaki CIA vb. derin yapılara da başkaldırıydı bu. Erdo-
ğan'daki bu aşırı güven sadece bir neden. Diğer bir neden de Erdo-
ğan'ın İsrail'e karşı sert tutumu, sözünü geçirebiliyor görüntüsüydü.
Türkiye'deki bütün partilere, medyaya rağmen bunu eleştiren de Fe-
tullah Gülen'di. Ve bu arada, bir yan not olarak şunu söyleyeyim ki,
Gülen'in ABD'deki en büyük destekçisi de oradaki Yahudi lobisidir.
İsterseniz Google’a gidip, en büyük Yahudi lobisi olan AIPAC'i, ya da
ATC'yi "gulen aipac" yazarak sorgulayın. İlginç olan, bir İslami imam
olan Gülen'in, Yahudi lobisi tarafından destekleniyor olmasıydı. Oysa
Yahudi lobisi bir İslami modeli asla desteklemezdi. Tek başına bu du-
rum bile, insanların Gülen hakkında şüphe duyulması, soruları sor-
ması için yeterli bir nedendir. Bu da Erdoğan Gülen arasındaki kavga-
nın ikinci nedeniydi. Yani, Yahudi lobisinin desteklediği Gülen, Erdo-
ğan'ın İsrail'e karşı sert çıkışlarını doğru bulmuyordu. Ayrılık çanları
çalmaya başlamıştı. Ve ardından Suriye konusu geldi. "Türkiye, AKP
hükümeti Suriye'deki muhalifleri eğitiyor, silahlandırıyor ve bütün
bunların ABD tarafından İncirlik üzerinden yönetiliyor" iddiası vardı.

Buraya kadar her şey yolunda gidiyordu. ABD'nin mevcut hüküme-
tiyle Erdoğan iyi anlaşıyordu. Esad'ın devrilmesi için gereken her şeyi
yapılıyordu. Ancak ABD’de beklenmedik bir şey oluyor, ABD'de. Oba-
ma karşıtı derin yapılanma, Esad'ın meşru iktidarına karşı isyan çıkar-
dığına herkesi ikna ediyordu. ABD’nin Suriye müdahalesi hoş karşılan-
mamaya başlanıyor, Obama bu konudaki desteğini yitiriyordu. Ve özel-
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likle Rusya'nın da devreye girmesi, ABD'yi geri adım atmak zorunda bı-
rakılıyordu. Ve işte tam bu sırada, Türkiye kamuoyuna da, "Esad ile son
derece iyi ilişkiler varken, muhalifler yüzünden ilişkiler bozuldu" konu-
ları gündeme taşınıyordu. ABD geri çekilince, Erdoğan tamamen orta-
da kalıyor, hakkındaki şüpheler ve şaibeler artıyor, ABD artık verdiği
sözleri tutmuyor, Türkiye’yi tamamen yalnız bırakıyordu ki bu da Er-
doğan'ı oldukça sinirlendiriyordu. Bu da üçüncü bir neden oldu.

Bu noktada başka bir olay patlak veriyor, Gezi Parkı olayları kışkır-
tılıyordu. Gülen, Erdoğan'la aralarındaki kavgada, bunu bir fırsat olarak
değerlendirmek istiyor ve protestolara kendi cemaatinden insanları so-
kup alevlendiriyordu. Erdoğan, başına neler geleceğini seziyor, CIA ve
Gülen’in işe el attığını net olarak görüyordu. Gezi Parkı olayları gerçek-
te halk tarafından ve masum taleplerle başlatılmış olabilirdi ancak,
CIA'nın kontrolündeki Gülen cemaati ve AKP karşıtı Türkiye'nin eski
güç sahipleri, bu fırsatı kaçırmıyordu. Ve eş zamanlı olarak ABD ve Av-
rupa basınında Erdoğan "diktatör" olarak anılmaya başlanıyor ve Erdo-
ğan'ın El Kaide ile ilişkili olduğu iddiaları gündeme taşınıyordu. Ki, El
Kaide'nin de aslında bir Amerikan kuklası olduğunu herkes biliyordu.
Erdoğan artık El Kaide'nin parasal kaynak sağlayıcıları ile irtibatlandı-
rılıyor ve bütün bunlar, elbette CIA tarafından yönetiliyordu.

İyi de bu noktada şu sorunun yanıtlanması gerekiyordu: Madem
Cemaati CIA yönetiyor, Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmak için tez-
gâhlanıyor, Sn. Başbakan bu denli muktedir ve cesur göründüğü hal-
de, niye Cemaate CIA-MOSSAD’a bir soruşturma açıp ülkemizde ve
bölgemizdeki şeytani faaliyetleri deşifre edilmiyor ve suç ortakları ce-
zalandırılmıyordu? Ya Sn. Başbakanın da aynı dış odaklarca ve Cema-
at tarafından belgelenmiş hıyanet ve rezalet dosyaları bulunuyordu
ve bu korkuyla Sn. Erdoğan daha ileri gidemiyordu!.. Veya, Recep
Bey sanıldığı kadar dirayetli, basiretli ve cesaretli olmadığı ve kudret-
li bulunmadığı için, kurusıkı atıp tutuyordu!? O halde ise, bağımsız
ve alnı açık bir dindar ve demokrat kahraman değil; malum odakların
kuklası taşeron bir başbakan konumuna düşüyordu!

“Gülen'le, daha doğrusu CIA ile Erdoğan arasında bir sorun var-
sa eğer, bu sorun neden kaynaklanıyordu? CIA Türkiye'den ve Er-
doğan'dan ne istiyordu?” sorusunu:
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Erdoğan, AKP sadece birer sembol, tıpkı diğer ülkelerdeki kukla hükü-
metler gibi, Obama gibi, George Bush gibi. Asıl önemli olan, bu sembolleri
yönetmeye çalışan güç, yani CIA, yani ABD Silah Sanayi. CIA'nın yapmak
istediği, söz konusu hangi ülke ise, onu tamamen kontrol altına almak, iç
ve dış politikasını yönetmekti. Ki son derece düzgün bir şekilde çalıştı bu
sistem uzun seneler. Diledikleri kukla hükümeti getirmeyi ve uzun süre hü-
kümette tutmayı başardılar. CIA'nın planı, Türkiye'yi bir model ülke olarak
kullanmak ve diğer ülkeleri de aynı şekilde hizaya getirmekti. Ilımlı İslam
projesini Orta Doğu'da uygulamaya geçirmekti. Erdoğan ve Gülen, daha
doğrusu CIA arasındaki sorun, bu planları aksatıyordu. CIA, Erdoğan'ın
kontrolünü kaybediyordu, Bu arada Gülen'le hiçbir sorunları yoktu. Gülen
iyi bir uşak olmuştu, emirleri harfiyen uyguluyordu. Erdoğan, CIA ile so-
runu daha da büyütmek için rest çekti. Boyun eğmeyeceğini göstermek için,
bir mesaj vermek için "milyarlarca dolarlık silah alımlarını ABD ile de-
ğil, Çin'le yapacağım" dedi. Tüm dünya bu reste şaşırdı. Bu, ABD ve NA-
TO'nun en üst düzey kurallarından birinin ihlali anlamına geliyordu, ya-
pılabilecek son şeydi. İşte bu, NATO ve ABD Silah Sanayiini çileden çıkar-
dı. Ve Erdoğan daha da ileri giderek, "AB'ye girmek için yıllardır oyalan-
dıklarını ve bunun gerçekleşmeyeceğini anladığını, bunun yerine Şangay
Birliği'ne katılma arzularını" söyledi. Ve bu davranış yine, çiğnenebilecek
en son kurallardan biriydi. Batı için yüz senedir kukla olan Türkiye, kuk-
la oynatıcısına karşı, sahibine karşı isyana kalkmıştı. Batı, zorla kurduğu
bu kukla düzenini, kolay yıktırmazdı. İşte bunları yaptığınızda, son kul-
lanma tarihiniz dolmuş demektir. Kim olursanız olun artık krediniz bit-
miştir. Ve ABD'nin uygulayacağı cezanın diğer ülkeler için ibretlik olma-
sı gerekiyordu, çünkü bu durum başkaları tarafından örnek alınabilirdi,
bu risk göze alınamazdı.” Şeklinde yanıtlamaya çalışan yazar yine çe-
lişkilerden kurtulamıyor ve Milli Derin Türkiye ile Recep Bey’i aynı
görme-gösterme gafletine düşüyordu. 

ElKadı ile Erdoğan'ın ilişkisi sürekli piyasaya sürülüyor ancak, El-
Kadı 1990 ortalarından beri FBI tarafından biliniyordu. ElKadı'nın ça-
lışma merkezi Şikago idi ve garip olan, Gladyo B'nin de çalışma merke-
zi Şikago’ydu. Aynı zamanda Abdullah Çatlı da Şikago'ya geldi, orda
ona ABD'de sürekli kalma izni (Yeşil Kart) verildi, daha sonra çeşitli
bölgelere gönderildi. Mesela Azerbaycan’a, baba Aliyev'i öldürmek üze-
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re gönderildi vs. Yani Şikago bu işlerin merkezi, yönetim noktasıdır.
FBI, ElKadı'yı ne zaman Şikago'da sıkıştırıp da yakalamak istese, araya
CIA giriyordu. Ve nihayet, ElKadı'ya toparlanıp Arnavutluk'a kaçması
için yeterli zaman verildi. Ve kaçınca da "hay Allah, elimizden kaçırdık"
dendi. Bu arada ABD onu 9-11'in para sağlayıcısı olarak her yerde de-
şifre ediyordu. ABD bu kez, "onun Arnavutluk’ta olduğunu biliyoruz,
adresi her şeyi elimizde, Arnavutluk hükümetinden onu resmen isteye-
lim" dediler. Ancak ona Türkiye'ye geçmesi için gereken iki haftalık sü-
reyi vermeyi de ihmal etmediler. ABD bu kez "hay Allah, Arnavut-
luk'tan da kaçırdık adamı" deyiverdi. Bu defa Türkiye ile yazıştı ve "bu
adamı sizden istiyoruz" dedi. Türkiye tarihinde ilk defa, "pardon, ara-
mızda böyle bir suçlu değişim anlaşması yok. Bu adam herhangi bir suç
da işlemedi burada, bu yüzden onu size veremeyiz" dedi. Ve ABD "ah
öyle mi, tamam sorun değil" diyerek dosyayı kapattı! ElKadı, Azerbay-
can dahil pek çok yere rahatça gidip gelen bir adam. Sadece Asya böl-
gesine değil, aynı zamanda Avrupa'ya da gidiyor. Örneğin Londra'ya, iş
gezileri. Sonunda ElKadı, bir iş adamı olarak BM'ye kendisini terörist
listesinden çıkarma başvurusunda bulundu ve BM de bu başvuruyu de-
ğerlendirip onu listeden çıkardı! Ama ne olduysa, aniden Erdoğan'ın
oğlunun ElKadı ile fotoğrafları servis edilmeye başlandı. Bu tür haber-
ler yayılmaya başlandı. Ve bu haberlerin pek çoğu Gülen cemaati tara-
fından servis ediliyordu. Ve tabii ki CIA destekli MİT'ten bir grup tara-
fından... Ve çok ilginç bir nokta da şu ki, bu servis edilen haberlerin ço-
ğu WikiLeaks'den geliyordu. Burada kafama bir şey takılıyor, acaba
bunlar WikiLeaks'de hâlihazırda bulunan bilgiler miydi, yoksa birden-
bire, aniden keşfedilmiş bilgiler miydi? Bu konuda şüphelerim var. Aca-
ba WikiLeaks, CIA'in kontrolünde olabilir miydi? 

Soru: Sizce Erdoğan'ın başına gelenler, Kaddafi ve Saddam'ın ba-
şına gelenlerle tıpatıp aynı mı olacak, yoksa biraz daha farklı bir
versiyon mu göreceğiz burada?

Türkiye, Mısır ya da Libya'dan tamamen farklı bir ülkedir, dina-
mikleri çok çok farklıdır. Öncelikle, Türk insanı gerçekten de farkın-
dalığı yüksek bir kitledir. Aptallar için tasarlanmış iki partili sistem,
ABD'de olduğu gibi, Türkiye'de çalışmaz. Türkiye'de çok farklı fraksi-
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yonlar, eğilimler mevcuttur. ABD'de olduğu gibi, yani Demokrat ve
Cumhuriyetçiler arasında bir gel-git oyunu sergileyerek halkla diledi-
ğiniz gibi oynamanız Türkiye'de çalışmaz. Burada bilinç düzeyi son
derece yüksek bir halk kitlesinden bahsediyoruz. ABD'den çok farklı
bir kitledir bu. Eğitimli ve düşünen insanların olduğu bir ülkede bu
kadar kolay oyunlar sergileyemezsiniz, bu çok zordur. Diğer bir fark
da, Türk insanının aktivist yönü. Sokaklara inen, hakları için müca-
dele eden bir topluluktur Türkler. Türk halkı gözünü açık tutmaya
devam etmeli ve Libya'da, Mısır'da olanlardan ders almalıdır. Bunları
milliyetçi bir kişiliğim olduğu için söylemiyorum, burada tamamen
farklı tür insanlardan bahsediyoruz. ABD'nin planları Libya ve Mı-
sır'da olduğu kadar kolay işlemeyecektir Türkiye'de. Diğer bir konu
da, AB meselesi. Daha önce AB'yi bir kurtuluş olarak gören Türk in-
sanı, AB'nin politik ve ekonomik çöküşünü görüyor. Almanların Tür-
kiye'deki işlere başvurduklarını, Avrupa'da işsizliğin boyutlarını görü-
yor. AB'ye girmemiş olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorlar.”202

Fetullah Gülen’in saplantı ve sapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor-
du!

Fetullahçı yapılanmada 7 katlı piramidin 5. Tabakasına kadar
yükselen Prof. Dr. Ahmet Keleş TV-NET- Haber Analizde şunları
açıklamıştı:

Eskişehir’de Risale-i Nur’u iyi bilen Zübeyde Bacı yurtlarda kız
çocuklarınca fazla sevilip sayılması üzerine O’nu ve bağlı kız talebe-
leri bize derhal sokağa attırdı. Cemaat içinde çekirdekten öğrenilen
bir özel şifre dil vardır, bunu sonradan öğrenmek ve çözmek imkân-
sızdır. Anadolu’dan özellikle seçilen çok zeki çocuklar, Devletin ele
geçirilmesi için Ordu, Emniyet, Yargı, Üniversite gibi ihtiyaç duyu-
lan okullara ve kurumlara yönlendirilir. Bunların tamamının sicili,
başarı seviyesi ve özellikle Hocaefendiye tam teslimiyet derecesi
tespit ve takip edilir. Turgut Özal döneminde, Devlet imkânları se-
ferber edilip yurt içinde ve yurt dışında bu talebeler çok etkin ve
yetkin görevlere getirildi ve örgütlendi. Öyle ki çok yüksek ve stra-
tejik bürokratlar, devletten önce gizli ve özel bilgi ve belgeleri Ho-
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caefendiye takdim ederdi. Bu bilgi ve belgelerin tamamı Hocaefen-
dinin özel kasasında depo edilmiştir. Şifreleri sadece O’nun elinde-
dir. Kendisi dışında çok zorunlu durumlarda, birbirini tanımayan 3
ayrı kişiye de bu kasadaki şifreler verilir. Kimin hakkında ne gibi
hamleler yapılacağı ve hangi kirli dosyaların piyasaya servis yapıla-
cağı Hoca efendinin takdirindedir. Bütün bu çetrefilli işleri ve ilişki-
leri yürütebilmesi için çok etkin uluslararası çevrelerce desteklen-
mekte ve yönlendirilmektedir. Ve Fetullah Gülen kendisine Hz.
Mehdi’den bile katbekat üstün ve yetkin bir misyon biçmiştir, hiç
kimseyi şerik kabul etmemektedir.

Kıbrıs’ta ABD Türkiye’ye tuzak hazırlıyordu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Kıbrıs Rum Devleti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki müzakerelerin Türki-
ye’nin dışarıda en zayıf olduğu dönemde yapıldığına dikkat çekerek,
“Böyle bir ortamda Amerika’nın dahliyle müzakerelere başlıyoruz. Bu
hayra alamet değildir” diyordu. Loğoğlu, Kıbrıs’taki en büyük sorun-
lardan birisinin mal-mülk meselesi olduğunu belirterek şunları söylü-
yordu: “Eğer bu, tazminatlar yöntemiyle halledilecek bir konu olsa, ya-
ni kuzeydeki Rum mallarına yapılacak ödemeler, milyarlarca doları bu-
luyor. Eğer bol miktarda petrol ve doğal gaz kaynakları çıkarsa bu da ta-
raflar arasında adil bölüştürülürse bile bu, Türk tarafı kasasının peşin
olarak boşaltılması anlamına gelebilir. Bu böyle mi, bilmiyorum. Sadece
dikkatinize getiriyorum." KKTC Washington Temsilciliği’nin İngilizce
resmi tanımlaması “Representative of the Turkish Cypriot Community
in Washington DC”, yani “Kıbrıs Türk Toplumunun Washington’daki
Temsilcisi” şeklinde oluyordu. Aynı Amerika bizim uluslararası tapu-
muz sayılan Lozan’ı bile hala resmen tanımıyordu.

AİHM Öcalan’ın “serbest bırakılması” yolunu mu açıyordu?

AİHM Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşullarıyla ilgili başvuru-
sunu karara bağlamıştı. AİHM Öcalan’ı kısmen haklı bulmuş ancak
tazminat kararı çıkmamıştı. (AİHM), İmralı'da bulunan Abdullah
Öcalan'ın, tutukluluk koşullarının ve ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykı-
rı olduğu iddiasıyla Ankara'ya karşı 2003 yılında Strasburg Mahke-
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mesi önünde açtığı davada kararını açıklamıştı. 3'e karşı 4 oyla alı-
nan kararda, Abdullah Öcalan kısmen haklı bulunmaktaydı. Mahke-
me, 2009 yılından önceki dönemdeki tutukluluk koşullarının Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu sonucuna varmıştı.
AİHM, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili olarak ise şart-
lı salıverme olanağı tanınması gerektiğini vurgulamıştı. Acaba
Apo’yu serbest bırakma yolu mu açılmıştı?

Kıbrıs neyin karşılığı rüşvet veriliyordu?

Çok sebebin yanında, bir önemli faktör olan Doğalgaz ve Petrol
projeleri Suriye’ye terör ve katliamları dayatılmıştı. Havuç ile ikna ol-
mayan Suriye’nin sopa ile hizaya getirilmesi kararlaştırıldı. Kıbrıs ada-
sının etrafı dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip
bulunmaktaydı. Kıbrıs; İsrail, ABD ve AB için çok değerliydi. Kıbrıs,
Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Türkiye, İran ve BRICS ülkeleri için de
önemli ve değerliydi. Kuzey Irak, İskenderun, Kıbrıs hattı farklı dün-
ya ekonomik ve güvenlik stratejilerin cepheleştiği ve hesaplaştığı alan
olacaktır. Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır, Türkiye ve Kıbrıs sahasında
yaşayacağımız süreç dünyadaki dengeleri köklü değişime tabi tutacak-
tır. Bu kapışma olmak veya olmamak ile sonuçlanacaktır. Rum radyo-
su, sondaja başlayan Noble Energy şirketinin platformunun üzerinde
İsrail insansız casus uçaklarının uçuş yaptıklarını ve İsrail donanması-
na ait gemilerin de platformun doğusunda görüldüklerini duyurmak-
taydı. İsrail, Doğu Akdeniz’de ‘’Leviathan’’ ismi ile doğalgaz platformu
inşa ederek sondaj çalışmalarına başlamış durumdaydı. Kıbrıs’ta “çö-
züm” olarak koparılan yaygara halkımızı aldatma üzerine kurgulan-
mıştı. İşbirlikçi uşaklar Kıbrıs tuzağını allanıp pullanıp halkın masası-
na ve kafasına bal tabağında sunmaya başlamıştı. Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Kerim Uras: “Ya çözüme yanaşır, AB’ye katılır ve Kıbrıs’ın
zengin doğalgazı ve petrolünden payımızı alırız; ya da milyarlarca av-
ro tazminat ödemeye mecbur kalırız!” diye uyarmaktan utanmamıştı.

Erdoğan-Davutoğlu “Çözümsüzlük çözüm değildir” şatafatlı ede-
biyatıyla Kıbrıs’ı rüşvet sunmaya çoktan hazırlardı.  

Kıbrıs açılımlarında, Cumhurbaşkanının sorumlulukları!

Sn. Abdullah Gül, 2013 Eylül sonunda, BM toplantısına katılmak
üzere Amerika’ya gidiyor ve Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Anastasi-
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adis’le bir görüşme ayarlanıyordu. Gül’ün “Bu işi daha fazla uzatmayıp
bir çözümde uzlaşalım” dediğini 27 Eylül 2013 tarihli NTVMSNBC ya-
zıyordu. Sonra BM (yani ABD) devreye giriyor, Erdoğan ve Gül’ün zor-
lanmasıyla “çözüm ve açılım” palavraları yeniden başlıyordu. Şimdi de
“Kıbrıs’tan taviz verirsek bize gaz gelecekmiş” edebiyatı yapılıyordu. Sn.
Abdullah Gül’ün bizzat kendisinin deşifre ettiği ABD ile 2 sahife 9 mad-
delik anlaşmanın önemli kısmını da Kıbrıs tavizleri oluşturuyordu. Her
konuda “uzlaştırıcı ve kolaylaştırıcı” pozisyon alan Sn. Cumhurbaşka-
nı’ndan, her ne hikmetse Kırım’ın işgali konusunda dişe dokunur bir
milli tavır çıkmıyordu. Danimarka’ya gidip kraliyet ailesinin konuğu
olarak edebi mesajlar vermek daha kolayına geliyordu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Mec-
lis’e yazılı soru önergesi veriliyordu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bü-
lent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e yazılı soru önergesi sun-
muşlardı. Önergenin konusu ise Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık günü
yaptığı iddia edilen telefon konuşmalarıydı. Oran, rüşvet ve yolsuzluk
operasyonunun yapıldığı 17 Aralık 2013’te Başbakan Tayyip Erdoğan
ile kızı Sümeyye ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen cep
telefonu görüşme ve sinyal (HTS) kayıtlarıyla ilgili olduğunu ileri sür-
düğü trafik bilgilerini açıklamıştı. “Sümeyye Erdoğan’ın babasının tali-
matı üzerine TK2123 sefer sayılı THY uçağı ile yanında kadın koruma
polisi ile sabah 09.00’da İstanbul’a uçarak paraların sıfırlanması için
aktarılacakları adresleri Bilal Erdoğan’a ulaştırdığı Sümeyye Erdoğan
ile birlikte eski bakanlardan Koray Aydın da THY’nin aynı uçağında ol-
dukları” iddiaları hala yanıtsızdı. HTS kayıtlarına göre Erdoğan’ın oğlu
Bilal ve kızı Sümeyye ile iki ayrı telefonla görüştükleri, Bilal Erdoğan’ın
da kardeşi Sümeyye Erdoğan ile görüşmesini babasıyla yaptığı numara-
nın dışında farklı bir hatla gerçekleştirdiği ise başka bir iddiaydı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İletişim
Başkanlığı (TİB) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın niçin bu
HTS kayıtlarının silinmesini istediğinin açıklanmasını isterken, yasa
dışı isteme karşı çıktığı için 3 GSM şirketinin de iknası için Abdullah
Tivnikli’nin devreye sokulup sokulmadığı da sorulmaktaydı.
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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Mec-
lis’e yazılı soru önergesi veriliyordu:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, 17 Aralık
2013 tarihinde Ankara’daki ikametlerinin bulunduğu Subayevleri
semtinden saat 08:01:04’te kendisine ait 530 826xx xx numaralı cep
telefonu ile Bilal Erdoğan’ın kullandığı 533 167xx xx numaralı cep
telefonunu arayıp 14 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

Bu görüşmenin üzerine Recep Tayyip Erdoğan, saat 08:02:56’da
Ankara Subayevlerindeki ikametinde bulunduğu sırada kullanmış
olduğu 536 065xx xx numaralı telefondan İstanbul Kısıklı’da bulu-
nan Bilal Erdoğan ile 240 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

Bilal Erdoğan da aynı gün İstanbul Üsküdar Emniyet Mahallesi
ve Bulgurlu’da iken 530364xxxx numaralı telefonundan Ankara Su-
bayevleri’ndeki Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak saat 08:12:00’da
73 saniye, 11:17:43’te ise 160 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

Sil talimatı verdiniz mi?

• Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’daki paraların sıfırlanmasına yar-
dımcı olması ve paraların dağıtılacağı adreslerin listesini vermesi için
kızı Sümeyye’ye aynı gün acilen İstanbul’a gitmesi talimatı ulaştırdı mı?

• 17 Aralık 2013’te aynı gün THY’nin saat 09.00’daki İstanbul uça-
ğına yetişmek için Esenboğa Havalimanına hareket eden Sümeyye Er-
doğan, Esenboğa Havalimanı yakınında Akyurt Kavşağı’nda iken saat
08:53:21’de 50521586xx numaralı koruma polisi T.Acar’ı aradı mı?

• Sümeyye Erdoğan ve T.Acar, THY’nin TK2123 sefer sayılı uçağıy-
la 17.12.2013 günü saat 09.00 İstanbul’a birlikte uçtular mı?

• Bu uçuşta Sümeyye Erdoğan Business Class’ta 01F, T. Acar ise
01D numaralı koltuklarda mı uçmuşlardı?

• TK 2123 sefer sayılı bu uçuşta eski bakanlardan Koray Aydın da
2D numaralı koltukta yani Başbakan’ın kızı ile arka arkaya seyahat et-
tiği doğrulanmış mıydı?

• Kızı Sümeyye Erdoğan’ın paraları sıfırlama işlemine yetişip yetiş-
mediğini merak eden Recep Tayyip Erdoğan aynı gün saat 10.31.32’de
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530155XX XX numaralı telefonundan İstanbul Bağcılar İstoç Oto
Center bölgesinde bulunduğu sırada kızı Sümeyye Erdoğan’ı arayıp
82 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

• Bu görüşmenin ardından Sümeyye Erdoğan, 11:05:31’de Kısık-
lı’da bulunan abisi Bilal Erdoğan’ı arayarak paraları sıfırlamaya başla-
yabileceklerini hatırlattı mı?

• Gün içerisinde gelişmeleri Ankara ve Konya’da takip eden Recep
Tayyip Erdoğan gün boyunca Bilal Erdoğan ile saat 11:17:43,
11:44:26, 15:40:12 ve 23:15:58’te tekrar görüştü mü? İstanbul Başsav-
cılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 15 Aralık 2013 tarihi ve sonra-
sındaki telefon dinleme-izleme, sinyal bilgileri (HTS) kayıtlarını yok
etme talimatını ne sebeple almıştı? Yok etme talimatındaki amaç HTS
kayıtlarının tamamen silinmesi kasıtlı mıydı?

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan: Türkiye İle-
tişim Başkanlığı (TİB) üzerinden de 3 GSM şirketine benzeri biçim-
de HTS kayıtlarının silinmesi talimatı çıkmış mıydı?

• TİB’in 5 yıl saklaması gereken söz konusu HTS kayıtlarını acilen
silinmesini istemesinin gerekçesi neye dayandırılmıştı? Haberleşme
Bakanlığı ve TİB’in HTS kayıtlarının silinmesi talimatı, ilgili yasa ve
yönetmeliğe aykırıydı. Yasaya açık aykırılık nedeniyle Türkiye’deki 3
GSM şirketinin de buna direndiği ve bu nedenle Abdullah Tivnik-
li’nin devreye girerek, GSM şirketlerini ikna etmeye çalıştığı iddiaları
niçin hala yanıtlanmamıştı?

Artık iktidar yalakası ve Yenişafak yazarı Ali Bayramoğlu bile:
“AKP ve Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı 'siyasi vurgun'la ilgi-
li olarak sırtını dayadığı tek güç seçmeni kaldı. Başbakan bugüne ka-
dar tüm seçim kampanyalarını bir kutuplaşma politikası, 'ya onlar ya
biz' havası içinde yürüttü ve kazandı... Ancak bu kez ortada ciddi fark-
lılıklar vardı ve yolsuzluk iddiaları herkesin kafasını karıştırmıştı. Ve
anketler gösteriyor ki, insanlar kime ve neden oy verecek olurlarsa ol-
sunlar, toplumun önemli kesiminde, yüzde 65'ninde bu konuda ciddi
bir rahatsızlık ve huzursuzluk yaşanmaktaydı. AKP'nin alacağı oy
miktarı, sanılanın ötesinde de olsa, bu rahatsızlığı gidermesi imkânsız-
dı. Ve AKP bu yükü taşımaya daha fazla dayanamazdı” diyerek derin
kuşkularını yansıtmaktaydı.
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Bu ülkede Siyonist sermaye baronlarının ve medya patronlarının
karşısına geçip “Bir emriniz var mı Efendim?” diyen Genelkurmay 2.
Başkanlarına rastlandı. Bu “Laik ve demokratik” kılıflı rejimde dış
güçlerin ve masonik çevrelerin temsilcisi olan pijamalı kurmayların
kapısına kadar gidip “Talimat ve tavsiyelerinizi bekliyorum” diyen
kiralık Başbakanlar iktidara taşındı.  Bu ülkede “BOP”un eşbaşkanı
olan boynuna Yahudi Lobilerince cesaret=esaret madalyası takılan
sahte kahramanlar çıktı. Bu ülkede “Büyük din adamı ve maneviyat
erbabı” kılıflı vitrin kuklası Hocaefendilere; CIA-MOSSAD’ın İs-
lam’ı yozlaştırma ve Müslümanları Protestanlaştırıp faizci kapitaliz-
min dindar dinarcıları haline sokma operasyonları yaptırıldı. Velha-
sıl bu değersiz ve dengesiz düzen artık yıkılmalı, milli ve haysiyet-
li bir dönem başlamalıydı!
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“MİLLİ GÜÇ”LERİN,
KİRLİ ŞEBEKELERİ VURUŞTURMASI

Üç yıl kadar önce ABD Yahudi Lobileri güdümündeki düşünce
kuruluşlarında Türkiye’yi Suriye’ye saldırtmak ve ardından işgalci
gösterip ülkemizi kuşatmak üzere:

1- Suriye’de iç savaş çıkarılacağı ve bu tehdidi önlemek üzere
Türkiye’nin kışkırtılacağı

2- Bu tutmazsa yüz binlerce Suriyeli mültecinin Türkiye’ye soku-
lup huzursuzluk çıkarılacağı

3- Daha da olmazsa sınır il ve ilçelerimizde çok ölümlü büyük
patlamalar yaşanacağı simülasyonlarla gösterilmişti.

Dışişleri'nde yapılan kritik Suriye zirvesinin dinlenip “Başçalan
hesabından” servis edilmesi, bu ABD planının tıkır tıkır işlediğini gös-
termekteydi. Devlet tükenmiş, Hükümet iflas etmişti. Devletin en üst
düzey yetkililerinin katıldığı ve Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olarak
Suriye topraklarına yönelik savaş ve harekât planlarının tartışıldığı
toplantının kaydı kadar, internete düşmüş olan hiçbir kayıt, böylesine
"devlet bitirilip, tükendiğini ve iktidarın iflas ettiğini” belgeleyemez-
di. Dışişleri Bakanı, Müsteşarı, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay İkin-
ci Başkanı çok gizli konuşmalar yapıyor, bir ülke için en hassas konu-
lar "dinlemeye" takılıyorsa bu sözün bittiği yerdi! Çünkü:

1. Devlet, en mahrem konularının konuşulmasında bile kendini
koruyamaz hale gelmiştir.



2. Böyle bir devletin dış politikasının inandırıcılığının ve herhan-
gi bir caydırıcılığının kalmaması da çok vahimdi.

3. Konuşmaların içeriği dinlenildiği vakit ise, Türkiye’nin ne ka-
dar amatör kafaların yönetiminde, nasıl bir badireden geçtiğini işit-
mek ise tam bir fecaat ve felakettir.” diyen Cengiz Çandar, sanıldı-
ğı gibi Türkiye adına değil, ABD hesabına üzüntülerini beyan et-
mektedir. Çünkü Türkiye’yi suni bahanelerle Suriye’ye sokmak ve
TSK’yı dört yandan kuşatıp zor durumda bırakmak bir ABD-İsrail
projesidir. AKP iktidarı ise bu sinsi ve Siyonist tertibe sadece taşe-
ronluk etmekte ve mazeret üretmektedir.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki Suriye Zirvesi’nin dinlenip medyaya
servis edilen ses kayıtlarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın:

“Gerekirse Suriye’ye dört adam gönderirim, oradan Türkiye’ye se-
kiz füze attırıp savaş gerekçesi üretirim. Ayrıca Süleyman Şah Türbe-
sine de saldırı düzenletirim!?” sözleri, buna karşılık Ahmet Davutoğ-
lu’nun:

“Başbakan (Erdoğan) telefonda bu (Süleyman Şah Türbesine saldı-
rı meselesinin) gerektiğinde bir imkân (bahanesi) olarak şu konjonk-
türde değerlendirilebileceğini belirtmiştir” şeklinde yanıt vermesi, bu
iktidarın ABD Siyonist projelerine figüranlık etmek ve TSK’yı Suri-
ye batağına sokmak için bahane üretmekle görevli olduğunun resmi
belgesidir.

Bülent Arınç’ın pişkinliği ve özel İsrail sempatisi!

İsrail’in eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’nin “İsrail ile yollarını
ayıran ülke bedelini öder” dediği günlerin hemen akabinde Başbakan
Yardımcısı Arınç’ın, “Seçimlerden sonra İsrail ile aramızdaki anlaş-
mazlık konuları çözüme kavuşabilir” mealinde sözler sarf etmesi de
bunun başka bir itirafı yerindedir. Pişkinlik abidesi ve damardan İs-
rail’le ilişkili Bülent Arınç’ın:

“İsrail ile sürdürülen tazminat görüşmelerinde son aşamaya gelin-
di. Seçimlerden sonra ilk işimiz tazminat konusunu hukuki bir belge
olarak bağlamaktır. Bu başarıda en büyük pay ABD Başkanı Oba-
ma’ya aittir. Seçimden sonra o mutabakat metnini tekrar gözden geçi-
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receğiz. İki hükümetin kabul edebileceği bir sözleşmeye dönüştürece-
ğiz. Sözleşmeyi imzaladığımız anda İsrail ile ilişkilerde diplomatik dü-
zeyde eski noktaya gelebiliriz. Karşılıklı olarak büyükelçi atamalarını
başlatabiliriz! Bizim gönlümüzden geçen rakamı sağlayamayız. Ulus-
lar arası hukuka göre daha önce bu tip olaylarda ne kadar tazminat
ödendiyse onu talep edebiliriz. Türkiye’nin istediği ölçüde son noktayı
koymuşlardır. Türkiye ile İsrail arasında bir sözleşme olacağından söz
edilebilir!” sözleri, Suriye’ye İsrail’in çıkarları ve arzuları istikame-
tinde girileceğinin başka bir ifadesidir.

Ve zaten Büyük İsrail’in küçük vilayeti olmak ve Türkiye’yi de
Arz-ı Mev’ud’un bir eyaleti yapmak üzere, Kuzey Irak’ta Barzani, Su-
riye’de PYD Kürdistanı’nı kurmak ve resmiyet kazandırmak üzere
büyük gayretler gösteren AKP’nin yandaş kuruluşu İHH’nın, Suri-
ye’ye dağıttığı yardım afişlerinde “Kürdistan bayrağı ve reklamı”
açıkça sırıtıvermekteydi. Dışişleri Bakanlığı’ndaki Suriye’ye saldırı
bahaneleri üretme görüşmelerini dinleyip deşifre eden Cemaat ise,
bunların arkasındaki CIA-MOSSAD’ı hiç görmemek ve gündeme ge-
tirmemek ahmaklık alameti miydi, yoksa asıl gerçekleri ve gerekçe-
leri gizleme niyetli miydi? Halbuki, ABD ve İsrail , Türkiye’yi Suri-
ye’ye sokmak istediği halde, Onların güdümündeki Cemaat’in bunu
önlemeye çalışması akıl ve mantıkla izah edilemezdi!.. Çünkü bu hı-
yanet ve rezaletleri gün yüzüne döken ve AKP’nin Siyonist projele-
re figüranlık etmesini engelleyen Milli Derin güçlerdi!..

Bu dinleme skandalından bir hafta önce, Cemaat’in güdümünde-
ki STV’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun:
“AKP’nin seçimlerden önce Ordu’yu Suriye’ye sokacağı yolunda du-
yumlar aldığı ve böyle bir tuzağa kapılmaması için TSK’yı uyardığı”
şeklindeki beyanları neyin nesiydi? Bu dinleme kasetlerini Kılıçda-
roğlu’na Cemaat mi, CIA-MOSSAD ekipleri mi, yoksa milli merkez-
ler mi dinletmişlerdi? Fetullah Hoca gibi keramet sahibi(!) olmadı-
ğına göre, Kılıçdaroğlu bu çok gizli bilgilere nasıl erişmişti? Ve asıl
soru: Türkiye’yi kimler yönetip yönlendirmekteydi ve ülkemiz; gaf-
let ve dalalet içindeki bu AKP iktidarı ve Cemaat CIA-MOSSAD sar-
malıyla nereye sürüklenmekteydi?
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Bazı muhalefet milletvekilleri, AKP’lilerin uykularını kaçıran Sa-
yıştay raporlarını bir bir gündeme getirmişti. Bu raporlarda yer alan
belgelerden yola çıkarak Devlet Demiryolları ihalelerinde dönen do-
lapları ve yandaş firmaların nasıl kayırıldıklarını gözler önüne ser-
mişti. Ve yine Başbakan’ın çok sevdiği, hemen her büyük ihalenin
verildiği havuzcu müteahhitlere yapılan kıyakları toplumun dikka-
tine sunuvermişti.  Başbakan’ın “montajdır, dublajdır” diyemeyece-
ği gerçekleri, herkesin anlayabileceği bir dille kamuoyuna izah et-
mişti. Örneğin Devlet Demiryolları’nın Tayyip Erdoğan’ın dünürü
Orhan Uzuner’e parçalar halinde toplam 130 milyon liralık travers
ihalesini hangi yöntemlerle verdiği, Uzuner’in 40 Euro maliyeti olan
bir traversi, tam 15 Euro’luk bir farkla, yani 55 Euro’ya nasıl döşe-
diğini belgelemişti.  Ayrıca Türk Telekom’un özelleştirilmesinde ku-
rulan inanılmaz tezgâhı dile getirmiş, bunları dinleme kayıtlarıyla
değil devletin yürekli denetçilerinin her şeyi göze alarak hazırladık-
ları dosyalarla halkın bilgisine arz etmişti.  AKP’li “Nurettin Canik-
li’nin bunlar Meclis’e gelirse duman oluruz dediği vurgun ve soygun
rezaletleri deşifre edilmişti.

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren
Finansal Suçlar Uygulama Ağı’nın yayınladığı bildiri de, ülkemiz
için çok vahim sinyaller vermekteydi. Zira bu raporda Türkiye, Ce-
zayir, Ekvator, Etiyopya, Endonezya, Myanmar, Pakistan, Yemen ve
Suriye gibi kara para aklayan ve terörü finanse etmekle suçlanan ül-
keler arasında gösterilmişti. İran ve Kuzey Kore, ABD’nin kara liste-
sinde yer almaya devam ederken, Türkiye’nin de aralarında bulun-
duğu gri listedeki “kara para cenneti” ülkeler, riskleri dikkate alma-
ları konusunda ciddi biçimde ikaz edilmekteydi. Türkiye’de kara pa-
ra denilince de PKK’nın 70 milyar doları bulduğu öne sürülen mali
varlığıyla, Rıza Sarraf’ın akladığı iddia edilen 87 milyar dolar ve eu-
ro akla gelmekteydi. “Türkiye bu görünümüyle, kendisinden başka
kimseyi düşünmeyen kaptanın, dümenini kilitleyerek girdaplı sulara sü-
rüklediği bir gemiye benzemekteydi.”203 Yoksa Erdoğan ve kurmayla-
rı, bütün bu yolsuzluk ve hırsızlık ayıplarını örtmek ve toplumun
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dikkatini başka yönlere çekmek için mi, bu Suriye macerasına giriş-
meyi bir kurtuluş ümidi ve can simidi olarak görmekteydi?

Amerika+PKK+Sabataist Cunta ve İşbirlikçi İktidar Kıskacında;
TSK ve Tarihi Hesaplaşma Sürüveni

Rahmetli Erbakan Hoca yıllar önce katıldığı bir TV liderler top-
lantısında:

“Ülkemizdeki ve bölgemizdeki huzursuzluğun asıl sebebini göz ar-
dı etmek sorunu kangrenleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Gerçek
şudur: Nil’den Fırat’a Büyük İsrail kurulmak ve Türkiye parçalanmak
isteniyor. SEVR bunu hedefliyor. Dış güçlerin “demokratikleşme, AB ile
bütünleşme” kılıflı dayatmalarının altında bu yatıyor. Kışkırtılan terör
odaklarını da, işbirlikçi iktidarları da, bunlar yönlendiriyor. İşte Tür-
kiye’deki sorunların temelini bu taklitçi ve teslimiyetçi zihniyet ve hü-
kümetler teşkil ediyor” tespitleri geçerliliğini ve gerçekliğini bugün
hala koruyordu. Hatırlayınız, “Şemdinli’de çatışmaların 40 kilometre-
lik alanda, haftalardır sürdüğünü ve sonuç alınamadığını, devletin
bölgede huzur ve hâkimiyet sağlamadığını, çok sayıda yerleşim yeri-
nin boşaltıldığını, valilikçe ilde 7 bölgenin geçici askeri yasak bölge
kapsamına alındığını, Başbakan TV’de “Olağanüstü Hal’i kaldırdık”
diye öğünürken orada olağanüstü bir savaş hali yaşandığını saklamak-
la, PKK tehlikesi ve AKP’nin zafiyeti gizleniyor zannedenler yanılıyor”
uyarılarımızı abartı sananlar bugün yeni uyanıyordu.

PKK sınırdan geliyor, vuruyor, çıkıyor; yine geliyor yine vuruyor,
yine çıkıyor; biz ise sınırın ötesine geçemiyorduk… Sözde onlar terö-
rist biz ABD dostu sayılıyorduk… Ancak onlara ABD tarafından tanı-
nan sınır ötesi operasyon özgürlüğünden biz yararlanamıyorduk… Ve
biz bu acı duruma sürekli şehit vererek katlanıyorduk… O süreçte
Şemdinli ve Hakkâri’de inceleme yapan CHP heyeti üyelerinden Ala-
attin Yüksel: “PKK’nın Hakurk ve Haftanin kampları sınıra çok yakın;
oraya kaçıyorlar, sonra dönüp yeniden eylem yapıyorlar...” diyordu.
Aynı heyette yer alan Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker:

“Kendilerine sınırın hemen yakınında 7-8 PKK kampı bulunduğu-
nun anlatıldığını, hatta Yiğitler Mezrası’nın muhtarı PKK’nın kendisi-
ni kaçırıp 5 kilometre ötedeki kampta sorguladığını” söylüyordu. Vel-
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hasıl bırakın Kandil’i temizlemeyi, Türkiye sınırın hemen yanı başın-
daki PKK kamplarına bile dokunamıyordu. Başbakan Erdoğan zaman
zaman Irak Başbakanı Maliki ile söz düellosuna giriyor, ancak bu dü-
ello genellikle Irak’taki Sünnilerle Şiilerin arasındaki sorunlarla ilgili
oluyordu. Hiç Irak Başbakanına: “Sınırınıza hâkim olun yoksa ben
kendi güvenliğimi kendim sağlayacağım”, dediğini duyan olmuyordu.
Çünkü PKK, ABD’nin açık koruması altında bulunuyordu. Ve Erdo-
ğan Hükümeti bu ihaneti kabullenmiş görünüyordu. Derken Barzani
Kürdistanı resmiyet kazanıyor, PKK ve Öcalan muhatap kabul edili-
yor ve Türkiye adım adım bugünlere kaydırılıyordu.

Ve AKP Türkiyesi Güneydoğu’da bu kadar zaaf içindeyken bir de
Suriye’ye nizamat vermeye kalkışılıyordu.

Evet, terör saldırısı savaşa dönüşüyor, PKK Suriye sınırına yerleşi-
yor, İran’la da gırtlak gırtlağa geliniyordu. O günlerde koyu Erdoğan-
cı olan İttihatçı ve vatan kaçkını Sabataist Mason Cemal Paşa’nın to-
runu Hasan Cemal açıkça, “artık Türkiye’nin özerk federasyonlara
ayrılması gerektiğini” savunuyordu

“Irak bölünmüş durumda. Bir yanda Şiiler, diğer yanda Sünniler, öbür
yanda Kürtler. Ne iktidarın ne de petrolün paylaşımında anlaşabiliyorlar;
bölünme derinleşiyor. Suriye de bölünebilir. Sıra Türkiye’ye gelir mi?
Türkiye üniter olarak kalmakta direnirse mi bölünür? Yoksa İspanya ör-
neğindeki gibi, güçlü bir ‘özerk yapı’yla ya da ‘federasyon’la mı bölün-
mekten kurtulur, birliğini korur? Fransa’nın cumhurbaşkanlarından Mit-
terrand’ın 1980’lerin başındaki sözünü anımsıyorum: “Düne kadar sıkı
merkeziyetçi bir devlet yapısıyla Fransa’nın birliğini korumuştuk. Artık
tam tersini yapmak, sıkı bir ademi merkeziyetçilik uygulamak zorunda-
yız. Özetle: Üniter kalmakta direnen bir Türkiye küçülür, özerk ya da fe-
deratif bir Türkiye büyür mü? Küçülmek ne demek? Türkiye Kürtlerinin
Irak Kürtleriyle kaderini birleştirmesi... Büyümek ne demek? Türkiye’nin
Irak Kürtleriyle, Suriye Kürtleriyle bir federasyon çatısı altında birleş-
mesi... Ama ya büyüyeyim derken karşında büyük Kürdistan’ı bulursan?..
Peki ya enerji, petrol... Bu konu Türkiye’nin Kuzey Irak ya da Irak Kür-
distanı’na bakışını nasıl etkiliyor? Irak’ın neredeyse Suudi Arabistan ka-
dar petrol zenginliği var. Bu açıdan Musul ve Kerkük’ün yanı sıra Kuzey
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Irak’taki ham petrol rezervlerinin de olağanüstü zengin olduğu ortaya
çıktı. Devletin zirvelerinde bunun Türkiye açısından ne anlama geldiği-
nin çok iyi farkında olanlar vardı. Hiç kuşkusuz Irak Kürtleri de üstün-
de oturdukları bu zenginliğin kendileri için bir refah ve gelecek garantisi
olduğunu iyi biliyorlardı. Kısacası: Türkiye de, Irak Kürt yönetimi de,
karşılıklı iyi ilişkilerin her iki tarafın da çıkarına olduğunun bilincinde-
ler. Erdoğan’ı ikna etmeden Kürt sorunu konusunda bugün yol almak ha-
yaldir. Peki, ikna edilebilir mi? 2014’ten önce çok zor. Çankaya’ya çıktık-
tan sonra belki. Peki ya PKK? PKK göz ardı edilerek Kürt sorunu çö-
züm rayına girer mi? Hayır girmez. Devletin zirvelerinde de PKK’nın
artık göz ardı edilemeyeceğini görenler elbette var, hatta sayıları çoğalı-
yor. Fakat neyin nereden tutulacağı konusunda kafalar bugün de karışık.
PKK’sız çözüm olmaz diyorlar ama nasıl olacak dendi mi farklı sesler ku-
lağa çalınıyor. 1999’dan itibaren PKK’yı Öcalan’la bölmek fikri vardı,
şimdi de galiba Öcalan’sız...” Sözleriyle Hasan Cemal, “Irak ve Suriye
gibi bölünmeye razı olun, kurtulun” demeye getiriyordu.

İran Genelkurmay Başkanı: “Suriye’den sonra sıra Türkiye’de”
uyarısında bulunuyordu. Obama telefonla konuşurken Erdoğan’a
sopa gösteriyordu. Beyaz Saray’dan, Obama'nın, Erdoğan ile görüş-
mesi sırasında elinde beyzbol sopasıyla poz verdiği fotoğrafla ilgili
"Bu fotoğrafı sadece, Obama'nın Erdoğan ile devam eden yakın iliş-
kisini vurgulamak için yayınladık" şeklinde gülünç bir açıklama ya-
pılıyordu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Yardımcısı
Caitlin Hayden, ABD Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaparken özellikle çekilip
medyaya servis edilen fotoğrafıyla ilgili bir takım mazeretler uydu-
ruyordu.  ABD Dışişleri Bakanı Clinton Suriye ile ilgili çantasında
savaş planıyla Türkiye’ye yön vermeye geliyordu. Suriye konusun-
da stratejileri ile Esad'ı deviremeyen ABD, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi'nden isteğini alamayınca Suriye işini bölge ülkeleri-
ne havale etmek için 11 Ağustos'ta bir kez daha Türkiye'ye koşuyor-
du. Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Gordon'dan
sonra Clinton'in bir haftalık arayla Türkiye'ye gelmesi dikkat çeki-
yordu. Bölge karıştırılmak üzere Mısır'a karanlık saldırı tezgâhlanı-
yordu.  Mısır-İsrail-Gazze üçgeninde bulunan Refah'ın yakınındaki
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Özgürlük ve Kerem Ebu Salih bölgesinde güya kimliği belirsiz kişi-
lerce düzenlenen, ama MOSSAD’ın yaptığı bilinen saldırıda 17 Mı-
sır askeri ölüyordu. Libya yeni Irak yapılıyordu. Libya Millet Mec-
lisi'ndeki en büyük grup olan Ulusal Güçler İttifakı lideri Mahmud
Cibril, ''Bingazi'deki suikast ve patlamaların devam etmesi halinde,
Libya'nın yeni Irak veya Somali olacağı'' uyarısında bulunuyor ve
maalesef dedikleri gibi oluordu.

• AKP dış politikasının Mimarı Ahmet Davutoğlu, İsrail maşası,
Türkiye düşmanı ve PKK’nın doğal yandaşı Mesut Barzani’nin aya-
ğına koşup, himmet dileniyordu.

• Sn. Recep T. Erdoğan, aynen ABD’den sopayı görünce Rusya’ya
sığınan Rahmetli Adnan Menderes gibi, tutup Moskova’ya, Putin’le
buluşmaya gidiyordu.

• Irak Başbakanı Maliki bile Türkiye’ye posta koyuyordu.

• Yunanistan da kendi iç sıkıntılarını unutmuş, Türkiye’yi şa-
marlamaya çalışıyordu. 

O sırada, Medyaya yansıyan ve de yansıtılan haberlere göre:

“Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yeni binasında gerçekleştirilen
toplantı, yaklaşık 4 saat sürüyordu. Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İs-
met Yılmaz, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ve kuvvet komu-
tanlarının katıldığı toplantıda, uzun menzilli füze alımı için yürütülen
çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından yaklaşık 4 milyar dolara
mal olacak uzun menzilli füze ihalesinin ertelenmesine karar verili-
yordu!? Rutin, “erteleme” açıklamasının perde arkasında neler dön-
düğünü tahmin bile edemezsiniz. Bu açıklamanın ertesinde (dün)
Başbakan Tayyip Erdoğan Rusya’ya uçuyordu. Toplantının yapıldığı
gün (medyaya yansıyan haberlere göre) İsrail’i ziyaret eden ABD Dı-
şişleri Bakanı Clinton, Başbakan Netanyahu ile görüşürken, “Türkiye
ile ilişkilerinizi onarın” uyarısı yapıp, “Mavi Marmara Gemisine bas-
kın sebebiyle Türkiye’den göstermelik özür dilenip gönlümüzün alın-
masını istiyordu. Oysa Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi yıllardır Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en fazla önem verdiği
proje sayılıyordu. Siyasi iktidarın Amerikancılığı yüzünden bugüne
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kadar hep taca atılıyordu. Salı günkü toplantıda da aynısı olmuştu. Bu
ihale, Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıyordu. Çünkü
bu proje hayata geçirilmeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki sis-
temlerde göz önüne alındığında eli kolu kıpırdayamıyordu.

Kuru kabadayılığa artık kimse pirim vermiyor ve de inanmıyor-
du. Çünkü savaşın adı; “teknoloji” oluyordu ve Rahmetli Erbakan
bunun için çırpınıyordu.

“Bir gün gelecek tarih, sizin  “balyoz”, “Ergenekon” vs sandığınız
davaların savunma sanayii ihaleleri ile ne kadar yakından ilgili oldu-
ğunu yazacak. “Müttefikimiz” Amerika’nın bize yıllardır çaktığı eski
ve çürük teknolojilerden dolayı uyanan komutanların birer birer bozuk
para gibi nasıl harcandığının gerçeğinin ortaya çıktığını Allah ömür
verirse göreceğiz.” diyen Ahmet Takan gerçekleri haykırıyordu. Ta o
günlerde Müdahaleye ‘ikna’ için provokasyonlar hızlanıyordu ve
TSK’ya Suriye tuzağı kuruluyordu. Türkiye-Suriye sınırındaki ajan
sayısı artıyor, provokasyonlar hızlanıyordu. Bu gelişmelerin ve “PKK
Suriye’nin kuzeyini ele geçirdi” haberlerinin Türkiye’yi Suriye’ye mü-
dahaleye zorlamak için yapıldığı sırıtıyordu.

The Economist’e göre: AKP Ordu'daki Skandal'dan faydalanıyor-
du! 

The Economist Dergisi, "Türkiye'de Ordu Skandalı” başlıklı habe-
rinde “hayat kadınları kullanılarak şantaj yoluyla çok sayıda Türk su-
bayının askeri casusluk yapmaya zorlandığı” iddialarına ilişkin davalar-
daki gelişmelerin, yurt dışında dikkat çektiğini” yazıyordu. İngiliz Haf-
talık dergisi The Economist, generalleri en sert biçimde kötüleyenlerin
bile, onları sivil kontrol altına alma çabalarının yozlaşarak bir intikama
dönüşmekte olmasından kaygı duymaya başladığını vurguluyordu. Ha-
berin spotunda “Hükümet, ordudaki bir skandaldan faydalanıyor” iddi-
asını gündeme getiriyordu. The Economist, Türk ordusu üzerine uz-
man Gareth Jenkins, soruşturmaların "ordunun morali üzerinde yıkıcı
bir etki yaptığı” görüşünü aktarıyor ve Türkiye’nin Suriye’ye karşılık
verme tehditleri yaptığı bir ortamda, “Sürekli gözaltına alınma korkusu
yaşayan bir ordu görevini nasıl etkili bir şekilde yerine getirebilir?” so-
rusunun, her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirtiyordu!
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Bu yorumlar bize Bülent Ecevit’in itiraflarını hatırlatıyordu:

“DSP Genel Başkanı Masum Türker anlatmıştı. O da bizzat mer-
hum Bülent Ecevit'ten dinleyip aktarmıştı. Ecevit, Masum Türker'e;
"Ben hayattayken anlatma" diye uyarmışlardı. Önce bir hatırlatma
yapalım: Ecevit Başbakan'ken, Dick Cheney ABD Başkan Yardımcı-
sıydı. Dönemin en önemli dış politika gündemi de; ABD'nin Irak'a
yapacağı saldırıydı. ABD, Irak'a Türkiye üzerinden girmek için Ece-
vit'i iknaya çalışıyordu. İşte böyle bir ortamda, 2002 Nisan'ın da,
Cheney Türkiye'ye geliyor ve son bir kez Ecevit'i ikna etmeye çalı-
şıyordu. Hatta bunun için 'ekonomik meseleleri' gündeme taşıya-
rak, "Sayın Başbakan, alt tarafı askerimiz geçecek. Hem siz de biraz
para kazanmış olursunuz!" diyordu. Türkiye'nin parasızlıktan kıv-
randığı, ekonomik krizle boğuştuğu günler yaşanıyordu. Ecevit bu-
na rağmen direniyor; "Biz bu savaşa kesinlikle destek vermeyiz" di-
yordu. Cheney iyice geriliyor; "Sayın Başbakan neden bu kadar dire-
niyorsunuz. Askeriniz bu geçişe razı" diye ısrar ediyordu. Ecevit;
"Irak'a saldırdığınızda binlerce masum insan ölecek. Mesela Muhar-
rem ayında, onlar Kerbela'nın acısını yaşarken, siz onları bombalaya-
caksınız. Biz böyle bir sorumluluğu üstlenemeyiz" diye diretiyordu.
Bunun üzerine Dick Cheney; "Sayın Başbakan ama onlar Şii!" diye
karşılık veriyordu. Görüşme bitiyor, Dick Cheney eli boş ABD'ye
dönüyordu. Ama bir hafta sonra Ecevit hastaneye kaldırılıyor ve du-
rumu giderek ağırlaşıyordu.”

Bir sürü yandaş ve yalaka yazar hala şu yalanı tekrarlıyordu: Tez-
kere çıksaymış!?

Türk askeri tugayı Irak'ta tampon bölge kursaymış, terör örgütü bu-
gün yapmakta olduğu eylemleri yapamazmış! Yani o meşhur tezkerenin
geçmemesi ile bir büyük fırsat(!) kaçırılmışmış! Yıllar önce de ABD di-
rektifiyle tezkereyi geçirmeyi can-u gönülden isteyenler aynı gerekçe-
nin arkasına saklanıyorlardı! Hatırlayınız, tezkerenin geçmesini ABD is-
tiyordu! Peki, ABD'nin terör örgütünün faaliyetlerine son verilmesini
amaçlıyor muydu? Hayır, böyle bir niyeti o gün de yoktu, bugün de
yoktu! Terör örgütü üzerine yorum yapanlar dört-beş bin kişinin kendi
başlarına dağa çıktıklarını düşünüyorlarsa, bunlara ahmaklık madalya-
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sı takmak gerekiyordu. Yani, Amerika Türkiye'nin Irak'a girmesini terör
örgütünü ortadan kaldırması için istemiyordu; kendi amaçlarına, kendi
çıkarlarına hizmet etmesi için Irak karmaşasının içine Türkiye'yi sok-
mayı planlıyordu! Hal böyle iken hala; "Tezkere geçseydi terör örgütü
bu kadar rahat at oynatamazdı" diyenler hem kendilerini hem de mil-
leti aldatıyordu. Ve şimdi Türkiye’yi Suriye’ye sokmaya çalışanlar ve bu-
na mazeret uyduranlar, hep aynı odaklar oluyordu. 

Şu tespitlere katılmamak imkânsızdı: Acaba ABD TSK’dan “Mec-
lise darbe yapmamasının” intikamını mı alıyordu?

“Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün Ergenekon davasında ver-
diği ifade, aslında karanlıkta kalan birçok sorunun da yanıtını içeriyordu.

HÜKÜMETE BASKI: Anlaşıldığı kadarıyla Ortadoğu’da çıkarlarının
zedelenmesi ihtimaline karşı ABD, TSK’dan AKP hükümetine baskı ya-
pılmasını istiyordu. Hükümete baskı neleri kapsıyordu? Hükümeti zorlar-
sınız, tehditlerle sıkıştırırsınız, baktınız olmuyor, yönetime el koymanın
yollarını ararsınız! Ancak 2004’te ordu böyle bir şeye yanaşmıyor ve Mil-
li bir tutum sergiliyordu.

AMERİKA’NIN ÖFKE TEZGÂHI: Arkasından ABD “intikam harekâ-
tı”na başlıyordu. O günden itibaren “tehdit” olarak görülen ne kadar komu-
tan varsa içeri atılıyordu. Bunlar hala hapiste yatıyordu. Özkök ise “demok-
rasi kahramanı” ilan ediliyordu. Sonuçta Özkök hariç tutularak neredeyse
bütün komutanlardan “tezkere için hükümete baskı yapmamalarının” hesa-
bı sorulmuş oluyordu. Oyun aslında bu kadar açık ve net oynanıyordu.

TEZKERENİN AMACI: O günleri hatırlayalım. ABD Irak operasyo-
nunu Türkiye üzerinden yapmak istiyordu. Çünkü zaten müttefiki olan
Kürtlerin bölgesinden geçecek, arkasını sağlam tutacak, lojistik desteğini
ise bir NATO ülkesinden yapacaktı. Böylece operasyonun maliyeti de çok
düşük olacaktı. Dönemin AKP iktidarı ABD’nin her istediğini yapmaya
hazırdı. Başbakan ve partinin yasaklı olduğu için seçilemeyen başkanı
ABD’nin taleplerini karşılayacak tezkerenin Meclis’ten geçmesi için bü-
yük çaba harcıyordu. Adeta “gaz odaları” kurulmuştu. AKP’li milletvekil-
leri 6-7’li gruplar halinde buraya sokuluyor ve tezkerenin Türkiye’ye ne
kadar büyük yarar getireceği anlatılıyordu. Buna rağmen bazı AKP’liler
endişeli ve huzursuzdu. Aslında tezkerenin geçeceğinden herkes emin gö-
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rünüyordu. Ancak ABD “her sözünü dinlemesine” rağmen AKP iktidarın-
dan kuşkuluydu. İslamcı bir partinin güvenilir olup olmayacağı tam bi-
linmiyordu. Bu nedenle askerin de devreye girmesini ve işi “garantiye” al-
masını istiyordu. O günlerde asker de AKP iktidarından kuşkuluydu. Tez-
kereyi istiyorlardı belki ama riskleri de görüyorlardı. En önemlisi, ciddi
asker kaybımız söz konusuydu. Üstelik ordu da tezkerenin geçeceğine
inanıyordu. O halde sorumluluk yüklenmenin âlemi yoktu. En azından
bir başarısızlık hâlinde “Biz siyasi otoritenin kararına uyduk” denip so-
rumluluktan kurtulma imkânı bulunuyordu. Tezkere nasıl olsa geçeceği
için, sessiz kalınmasına karar veriliyordu.

AMA BEKLENEN OLMADI: Ama öyle olmadı. Oylamaya 533 millet-
vekili katıldı, 250 ret, 264 kabul, 19 çekimser oyu kullanıldı. Anaya-
sa’nın 96. Maddesine göre bu tür tezkerelerin kabulü için 276 oy gereki-
yordu.  Ve sonuçta Tezkere “kabul edilmemiş” sayılıyordu. (Çünkü Milli
derin devlet devreye giriyor, dış güçlerin ve işbirlikçilerin bütün dengele-
rini alt üst ediyordu. A.A.) İşte o an ABD’de şafak atmıştı. Bütün hazır-
lıklar, planlar lojistik altyapılar çöpe atıldı. Mardin’de kurulan yerleşim
birimi sökülmek zorunda kalındı. İskenderun’a inecek mühimmat ve si-
lahlar büyük masraflarla Körfez’e kaydırıldı.

AKP’YE İTİMAT, ASKERDEN İNTİKAM: İktidar çok üzgündü, ABD
bunu görüyordu. AKP iktidarı gelecek için ciddi bir müttefik olacağını ka-
nıtlamıştı. “Aksama askerdeydi. Asker baskı yapsa tezkere mutlaka ge-
çerdi” kanaati yaygındı. Artık ABD iktidara daha çok güvenmeye, asker-
den ise kuşkulanmaya başlamıştı. Düğmeye basıldı. Hem ABD’yi zora so-
kan Türk subayları hizaya sokulacak, hem de tehdit olabilecek bütün un-
surlar ayıklanacaktı. İşte Ergenekon ve Balyoz operasyonları böyle baş-
lamıştı. Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretinde bu operasyonun konuşuldu-
ğu bizzat yandaş kalemler tarafından o tarihte yazılmıştı. Bütün bunlar
kamuoyunun gözü önünde yaşanmasına rağmen hâlâ bir darbeden dem
vurulmasına, Türk subaylarının itilip kakılmasına, aydınların gazeteci-
lerin akademisyenlerin düzmece belgelerle hapishanelerde tutulmasına,
aşağılanmasına ülkenin yarısının destek çıkması akıl tutulması değildir
de nedir? Sonunda Başbakan da, generallerin tutuklu yargılanmasını
doğru bulmadığını ilk kez söylüyordu. Sonra daha da ileri gidip İlker
Başbuğ’un durumuna çok üzüldüğünü belirtiyordu. Ancak Erdoğan’ın
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Başbuğ ile ilgili sözleri bana “timsah gözyaşları” deyimini hatırlatıyor-
du. Savcılar sanki Başbakan’dan habersiz Başbuğ’u tutuklamışlar gibi
davranıyordu.

Özkök’ün yalanlaması 

Analiz yazımı 2004 notlarına ve doğal olarak Hilmi Özkök’ün “ABD
bizden hükümete baskı yapmamızı istedi” sözlerine dayanarak yazmış-
tım. Ancak Özkök bu ifadesinden sonra Radikal’den Murat Yetkin’e “Ben
öyle bir söz söylemedim. Gazeteciler yanlış anlamış” şeklinde açıklama-
lar yapmıştı. Ancak mahkemede söylenenlerle sonra söylenenleri birlikte
size sunmak istiyorum. Kararı siz verin: Tutanaklara göre hâkim Sami
Haşıloğlu’nun “Siz 1 Mart tezkeresi öncesinde tavrınızın nötr olduğunu
söylediniz. Siyasilerin kararı olduğunu söylediniz. Basında hükümete
baskı yapmanızın istendiği yazıldı” şeklindeki sorusuna şu cevabı veri-
yor: “Bunlar doğrudur. Dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Pa-
ul Wolfowitz benim baskı yapmamı istemiştir. Ben baskı yapmadım.
Ben düşüncelerimi arz ettim. ‘Tezkere geçsin - geçmesin diye’ baskı ya-
parak siyasi kararı etkileme yoluna gitmedim.”204

AKP Türkiye’yi, “dilenci ekonomisine” mahkûm ederken, kendile-
rinin Paris Büyükelçisi yapmak istediği ve MİT’le ilişkili Ekonomi
Profesörü Daron Acemoğlu AGOS gazetesindeki röportajında: “Avru-
pa’daki bir kriz Türkiye’yi batırabilir. AKP’nin TOKİ projesi balon
ekonomisidir. Sonuç İspanya ve ABD örneğidir” diye uyarırken… Es-
ki General Hak ve Eşitlik Partisi Başkanı Osman Pamukoğlu’yla Baş-
bakan Erdoğan birbirine karşı kendi ifadeleriyle, seviyesiz iddialarla
sataşıp horoz dövüşü ile halkı oyalarken... Güya AKP’nin (ve tabi ABD
ve AB’nin) yegâne çaresi pozlarını takınan Doğu Perinçek, Mason ve
Sabataistlerin Osmanlıyı ve İslam’ı yıkma çetesi olarak kullandıkları
İttihat ve Terakkiye özenti ve özlemle: “Demokrasimizin özü, emper-
yalizme ve Ortaçağ gericiliğine “asi” olmaktır!”205 diyerek açığa vur-
duğu İslam düşmanlığı ile aslında halkı ürkütüp dindar Başbakanın
partisine itiyordu ve böylece, daha önce İttihat Terakkiyi şimdi de
AKP’yi iktidara getiren Siyonist-emperyalist odaklara hizmet veriyor-
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du. Genlerine işlemiş inkârcılık mikropları yüzünden, Müslüman mil-
letimizden sürekli vebalı muamelesi görüp asla yüz bulamayan ve so-
nunda ayetli-hadisli sosyalizm safsatasıyla din istismarcılığına soyu-
nan bu karanlık kafalar, laiklik ve Kemalizm kılıfıyla orduyu kışkırtıp
şeytani hedeflerine ulaşacağını sanıyor ve aldanıyordu.

Yıllarca, Hoca’ya hıyanetlerini ve davaya hakaretlerini yazıp kü-
fürler savurdukları Recep T. Erdoğan, ABD Yahudi Lobilerince ikti-
dara taşınınca, bu sefer Recep Beyi: “Erbakan’ın anlaşmalı takipçisi,
Milli Görüş’ün akıllı temsilcisi, İslam âleminin bahtlı lideri” diye övüp
göklere çıkaran, daha doğrusu iktidara yağcılık ve yalakalığa başla-
yan, AKP’nin tahribat ve rezaletlerine nice kerametler ve mazeretler
uyduran malum yerel Gazete, bunların artık boyaları sökülmeye ve
foyaları ortaya dökülmeye başlayınca, bu sefer mecburen ağız değiş-
tiriyordu. “Bunlar, Milli Görüş’ten yan çizmeleri ve Siyonist merkez-
lerle münasebetleri sonucu iktidara taşınmışlardı, ama ardından milli
derin devletin güdümüne sokulmuşlardı” gibi yorumlarla yamukluk-
larına ve iktidar dalkavukluklarına kılıf uydurulmaya çalışılıyordu.
Ve tabi bu kıvırmalarının hiçbirisi, Erbakan Hoca’nın tespitiyle, ne
“işbirlikçilerin” hıyanet hakikatini, ne de bunlara övgü dizenlerin
mahiyet ve tıynetini değiştirmiyordu. 

Millî Görüş'ten Yolunu Ayırmak Neden Bu Kadar Kıymet Kazan-
maktaydı?

Evet; “Turgut Özal 1977 Genel Seçiminde iller henüz seçim bölgeleri-
ne bölünmemişken 22 milletvekilini tek listede çıkaran İzmir’de birinci sı-
rada Millî Selamet Partisi’nin adayı idi. Listenin ikinci sırasına ise o za-
manlar Turgut Özal’dan daha ünlü olan Diyanet İşleri Başkan Vekili Ya-
şar Tunagür Hoca konulmuştu… O sıralar henüz bugünkü kadar olmasa
bile ismi ülke çapında bilinen Fetullah Gülen Hocaefendi de hizmetlerini
yürüttüğü İzmir’de yaşıyordu. İkisi de rahmetlik olan Turgut Özal ve Ya-
şar Tunagür Hoca Fetullah Gülen Hocaefendi’nin var gücü ile desteğinde
zorlu bir seçim kampanyası yürütüyordu. Seçim sonuçları açıklandığın-
da tam bir hayal kırıklığı yaşanıyordu. Turgut Özal koskoca İzmir’de
Millî Selamet Partisi’nden milletvekili seçilemiyordu. Tarım ve İçişleri
Bakanlıkları görevlerinde bulunan kardeşi Korkut Özal ise Erzurum mil-
letvekili yapılıyordu.”
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Ama Fetullah Gülen Allah rızası ve dava hatırı için değil, MSP
içinde Özal’ları güçlü kılmak ve Erbakan’ı kuşatmak için onlara ar-
ka çıkmıştı!

Turgut ve Korkut Özal kardeşler 12 Eylül 1980 Darbesinden sonra
yollarını Millî Görüş’ten ayırıp ANAP’ı kurdular. Korkut Özal MKYK
üyesi olduğu için yasaklılar arasındaydı, resmi görev almadı ama Mil-
lî Selamet Partisi teşkilatlarını çok iyi tanıyordu, büyük çoğunluğunu
ANAP’a kaydırdı. 1983 Genel Seçimi öncesinde ABD Yahudi Cema-
atinden bir heyet gelip Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i ziyaret ederek
12 Eylül yönetiminin kurdurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi ve
Halkçı Parti ile birlikte veto edilmemesini sağladı. Erbakan’ın Refah
Partisi, Demirel’in DYP’si, Türkeş’in MÇP’si, Erdal İnönü’nün SO-
DEP’i, Ecevit’in DSP’si ve diğerleri veto edilip seçime sokulmadı. Bu
seçimde 12 Eylül Darbesine davetiye çıkartarak ilk günlerde hararetle
destek verip alkışlayan ABD ve Avrupa Birliği yanlısı işbirlikçi çevre-
ler, hararetle Turgut Özal’ın ANAP’ına destek çıkmışlardı. 12 Eylül yö-
netiminin icazeti ile partilerini kuran Turgut Sunalp ve Necdet Calp
yerine Kenan Evren tarafından hakarete varan ağır suçlamalara muha-
tap olan Turgut Özal’ın partisi bir başına iktidara taşındı..

Böylece Turgut ve Korkut Özal kardeşler Erbakan ve Millî Gö-
rüş’ten yollarını ayırmanın büyük ödülünü alıp bir devran yaşamıştı.

Burada bir hususun altını mutlaka kalınca çizmemiz gerekiyor.
Turgut ve Korkut Özal kardeşlerin Erbakan ve Millî Görüş aleyhine
kampanya açarak oy aldıklarını sakın kimse düşünmesin. Aksine vit-
rinlerine Millî Görüşçü adaylar koyup Millî Selamet Partisi’nin mille-
timizde bıraktığı fevkalade iyi intibalardan alabildiğine yararlanmış-
lardı. Erbakan ve Millî Görüş’ten yollarını ayırmalarının mükâfatını
ise, sadece ABD, Avrupa Birliği ve de Türkiye içerisindeki uzantısı ya-
pılanmalardan almışlardı. Başka bir ifade ile halkımız Turgut ve Kor-
kut Özal kardeşleri Millî Görüş’e mensup sandıkları, İşbirlikçiler ise
yollarını Erbakan’dan ayırdıkları için sahip çıkmışlardı. Peki, ABD’de
planlandığı bilinen 12 Eylül 1980 Darbesini yapanlardan işbirlikçiler
niçin desteklerini geri çekip aleyhine çalışmış ve onlara karşı Turgut
Özal’ın ANAP’ına destek olmuşlardı?
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Çünkü Kenan Evren ve silah arkadaşları ABD’ye,  Avrupa Birli-
ği’ne, açıkçası Dünya Siyonizm’ine dirsek çevirip Erbakan’ın 12 Mart
1971 öncesi kurduğu millî derin devletin kontrolünde icraatlara baş-
ladıkları için hedef yapılmışlardı. O yüzden 32 yıldır sistematik bir
yıpratma kampanyasına uğratıldıkları için bugün ülkede hiç sevenle-
ri kalmamıştı. Sonra ABD ve Avrupa Birliği uzantısı işbirlikçi çevreler
12 Eylül yönetimine yaptıklarının aynısını Başbakan Turgut Özal’a da
uygulamıştı. Kardeşlerini, eşini, kızını, damadını, oğullarını, hatta ge-
lin ve dünürlerini kapsayan aile boyu dehşet bir karalama kampanya-
sı açılmıştı. Turgut Özal Başbakanlığı sırasında açıkça suikast girişimi-
ne, Cumhurbaşkanı iken suikast olduğu tartışmalı ama ölümü sırasın-
da açık bir ihmale muhatap kılındığı devletin resmi raporlarıyla tescil-
li bir düşmanca muameleye uğratılmıştı.

İyi de, ama neden? Çünkü ilk başta ABD ve Avrupa Birliği çevrele-
rinden destek alan Kenan Evren ve arkadaşları gibi Turgut Özal da
Başbakan olduktan sonra Erbakan’ın yönettiği millî derin devletin
kontrolüne girdi de ondan! Özetlersek 12 Eylül ve ANAP ilk başta
ABD ve Avrupa Birliği çevrelerinin emrine girdikleri için tam destek
aldı; sonraları Erbakan ile birlikte hareket ettikleri için tam hedef ya-
pıldı. Gerçi 12 Eylül de, ANAP da resmen ve fiilen artık yok; ama o
dönem yapılanlarla Türkiye bugünlere geldi. Hiç kimse ve hiçbir güç
o yapılanları silemez; çünkü tarihe mal oldu. İleride tarihçiler mutla-
ka ortaya çıkarır.

Daha sonra aynı şey 28 Şubat 1997 sürecinde Recep Tayip Erdo-
ğan’a kurdurulup iktidara taşınan AKP için tamı tamına aynen tek-
rarlanmıştı!

Recep Tayip Erdoğan arkadaşları ile birlikte Erbakan ve Millî Gö-
rüş’ten yollarını ayırarak AKP’yi kurduklarında ABD ve Avrupa Birliği
çevrelerinden büyük destek aldılar. Zaten AKP’nin kuruluşu TÜSİAD
platformlarında olgunlaştırıldı. Şimdilerde AKP’li olan Nasuhi Gün-
gör’ün yazdığı Yenilikçi Hareket adlı kitapta o dönemde olup bitenler
ayrıntılarıyla ve belgeleriyle yer almış bulunuyor. Recep Tayip Erdo-
ğan ve arkadaşları da Erbakan ve Millî Görüş ile yollarını ayırmanın
dayanılmaz cazibesine kapıldılar. Bu sayede parlatıldılar, yere göğe
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sığdırılamadılar, büyük destek alarak tek başına iktidar oldular. Tıpkı
Turgut-Korkut Özal kardeşlerin ANAP’ı gibi, Recep Tayip Erdoğan ve
arkadaşlarının AKP’si de; Millî Görüş’e mensup oldukları için, özellik-
le de Erbakan’ın 54. Hükümetteki başarılarını unutmayan ve 28 Şubat
sürecindeki ekonomik krizden canı yanan milletimiz tarafından tak-
dir edilip özlenmesinden ötürü büyük bir heyecanla oy verip iktidara
taşıdı. Buna karşın ABD ve Avrupa Birliği ile işbirlikçi çevreler ise Re-
cep Tayip Erdoğan ve arkadaşlarını tam aksine Erbakan ve Millî Gö-
rüş ile yollarını ayırarak AKP’yi kurdukları için destek olmuşlardı. Re-
cep Tayip Erdoğan ve arkadaşları AKP’nin ilk girdiği 3 Kasım 2002 se-
çim kampanyasında asla Erbakan ve Millî Görüş aleyhine tek kelime
konuşmamışlardı. Tam tersine Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacakla-
rını söyleyerek propaganda yapmışlardı. Recep Tayip Erdoğan o ünlü
“Biz Millî Görüş gömleğini çıkardık, kim giyerse giysin” sözünü, Baş-
bakanlık koltuğuna oturduktan sonra; ilk yurt içi gezisini, uluslarara-
sı Lions ve Rotary kulüpleri genel kuruluna katılmak üzere Antalya’ya
giderken uçakta sarf etmiş, yani Millî Görüşçülerin oylarını devşirip
iktidar olduktan sonra söylemişti.”

“Erbakan ve Millî Görüş ile yolunu ayırıp Saadet Partisi Genel Baş-
kanlığını bırakarak Has Parti’yi kuran Numan Kurtulmuş da o siyasi
başarısızlığından sonra, onca medya desteğine rağmen son seçimde al-
dığı inanılmaz hezimetin ardından şimdi yeniden kıymet kazanıp gün-
deme taşınmıştı. Başbakan Erdoğan MKYK toplantısında “Numan
Kurtulmuş ve Süleyman Soylu AKP’li olabilir” diyerek ağız yoklamış,
bu haber duyulunca bomba etkisi yapmıştı. Hemen direkt Recep Tayip
Erdoğan sonrası AKP liderliğine yakıştırılmaya başlanmıştı. İşte, Mil-
lî Görüş ile yollarını ayıranlar böyle kıymetli olmaktaydı. Dış mihrak-
lar ve onların uzantıları Millî Görüş ile yollarını ayırdı diye bunları
desteklerken; milletimiz ise, Millî Görüş içerisinde yetiştiler diye onla-
ra sahip çıkmaktaydı.”

Diyenlere sormak lazımdı: Peki 10 yıldır “Erbakan’ın has evladı,
Milli Görüş’ün devamı, cesur ve onurlu dava kahramanı” diye yere gö-
ğe sığdıramadıkları şu Recep T. Erdoğan’ın tek marifetinin Erba-
kan’a hıyanet ve dış güçlere hizmet olduğunun farkına yeni mi var-
mışlardı? Ve daha sonra Hükümeti bırakıp Cemaat’e yakınlaşan ve
yağcılığa bulaşan bu El-Aziz ekibi nasıl bir tiynet taşımaktaydı?
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Hey gidi siyaset; sen neymişsin be? Turgut Özal’ın İzmir’de, Nu-
man Kurtulmuş’un Saadet Partisi ile Has Parti’de yaşadığı başarısızlı-
ğı Recep Tayip Erdoğan da Beyoğlu ve Bayrampaşa’da yaşamıştı… Be-
yoğlu belediye başkan adayı oldu, hiçbir başarı sağlayamadı. Bayram-
paşa’da milletvekili ara seçimine liste birincisi olarak katıldı, ama alt
sırada bulunan Mustafa Baş tercih oyları ile (Recep Beyin) önüne ge-
çip milletvekilliğini o kazandı. (Bunu sindiremeyen Recep T. Erdoğan
mafyavari tehditlere başlamıştı) 

Hatta Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken de adından çokça söz
edilmesine karşın başarısızdı. Bizler bir gün Fatih’te bulunan Refah
Partisi il merkezini ziyarete gitmiştik, hayretten küçük dilimizi yuta-
caktık. Ülkenin ekonomik başkenti 15 milyonluk İstanbul’da Refah
Partisi’nin İl Merkezi 5 katlı köhne bir apartmanın çatı katındaydı,
asansörü de yoktu. Merdivenleri çıkarak kapıdan girdik ki ne görelim;
şuradan buradan toplanmış derme çatma eski eşyalar ve birkaç gari-
ban kılıklı adamdan başka bir şey yok.  Refah Partisi’nin o zamanki
Elazığ İl Merkezi, İstanbul’unki yanında çok muhteşem sayılırdı. İna-
namayacaksınız; büyük bir hayal kırıklığı ve öfke ile geri dönüp mer-
divenlerden inerken Recep Tayip Erdoğan ile o yukarıya çıkarken kar-
şılaşmayalım mı? Kendimizi alamayız bir şey söyleriz diye Allah’ın se-
lamını bile vermeden yanından geçip gittik. O zaman “Şu mezbele
yerde ne hizmet yapılabilir, bunca şöhret ne neyin nesi?” diye düşü-
nüp bir cevap bulamamıştık. Demek istediğimiz o ki; işte, Erbakan’a
karşı sadakatsiz, vefasız davranıp (ve dış güçlere yaslanıp) Millî Gö-
rüş ile yollarını ayıranlar böyle parlatılıyor, lanse ediliyor, başarılı kı-
lınıyor, başları göğe değdiriliyordu.” Dedikten sonra, AKP’nin bütün
günahını Erbakan’ın sırtına yüklemek üzere: 

“Ama ne gam; Erbakan onları eninde sonunda kontrolüne geçirdi,
koşturdu, tepe tepe çalıştırdı ve büyük hizmetlere vesile yaptı.” İddi-
aları nasıl bir şaşkınlıktır? “Hiç kimse AKP iktidarının icraatlarının
Millî Görüş’ün bilinen politikaları doğrultusunda olmadığını, Başba-
kan Erdoğan’ın konuşmalarının asla Erbakan tarafından onaylanma-
yacak içerikte olduğunu ileri süremez.” demek nasıl bir şarlatanlıktı?
Güçlü gördüğü her oluşuma yaranmak için yağcılık yapmak nasıl
bir haysiyet hamlığıydı?
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Yaşananlardan anlaşılan o ki Saadet Partisi’ne de karanlık adam-
lar sızmıştı ve vitrindekiler sadece seyirlik konumdaydı; işte Bülent
Arınç’ın ve iki SP Genel Başkanının ayarı!

29 Haziran 2012 tarihinde Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ye-
ni binası açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katılmak
üzere Elazığ’a gelirken, Recai Kutan, Ahmet Tekdal, MSP Elazığ eski
milletvekili Ömer Naim Barım’ın birlikte gelip tüm etkinliklere katıl-
maları dikkat çekiyordu. Millî Görüş partilerinin iki eski genel başka-
nını AKP’li Bülent Arınç’ın beraberinde görmek doğrusu hiç bekleme-
diğimiz bir olaydı. Tabii ki hayret etmedik, sadece sürpriz oldu. O ile-
ri yaşında, Bülent Arınç ile birlikte buralara kadar gelip onca meşak-
katli programa katılmanın Recai Kutan ve Ahmet Tekdal için büyük bir
azim ve gayretin ifadesi olduğu açıktı. Galiba AKP’nin Cemaat ile ara-
sının açılması bölünmeye kadar uzanacaktı. Bülent Arınç, gözü Saadet
Partisi liderliğinde kalmalı ki iki eski genel başkanlarını tören tören ya-
nında taşımaktaydı. Ancak Bülent Arınç’ı iyi tanırız. O da iyi konuşur
ama elinden iş çıkmazdı. Erbakan, memleketi olan milyonluk Mani-
sa’dan kaç kez aday gösterdi kazanamadı. “Erbakan beni harcamak için
Manisa’dan aday gösteriyor” diye hep mızmızlanırdı. İl başkanlığı yap-
tığı kendi memleketi Manisa’dan milletvekili seçilemeyişi Bülent Arınç
açısından beceriksizliğin ispatıydı. Kaldı ki Millî Selamet Partisi girdi-
ği ilk seçimde Manisa’dan Gündüz Sevilgen’i milletvekili çıkartmıştı.
Bülent Arınç, tek başına AKP iktidarında bile memleketi Manisa’yı bı-
rakıp son seçimde Bursa’ya sığınmıştı. Demek istiyoruz ki birileri bun-
ların önüne bir program koyup “haydi yap, bir platform koyup çık ko-
nuş” demese kendiliğinden hiçbir işe yaramazlardı. Bülent Arınç’ın
Millî Görüş partilerinde de ağustos böceği gibi ötmekten öte bir başa-
rısı olmamıştı. Buna rağmen hep eleştiren, beğenmeyen, hesaba çeken
tarafta kendini konumlandırıp yer alırdı. Aslında siyaseti sadece ko-
nuşmaktan ibaret zannettiği için pek de aklı yatmazdı. Nitekim kendi-
si Cemaat’e yakın bir insandı. Anlaşılan, Saadet Partisi ile Cemaat’i bü-
tünleştirmeye yönelik bir düşünce içerisinde olmalıydı. Oysa Cemaat
bugüne kadar bütün partilere destek verdiği halde Millî Görüş par-
tilerine hiç müspet bakmamış, aksine soğuk, mesafeli, (hatta saldır-
gan) davranmıştı. (Hatırlayınız) Bülent Arınç’ın oğlu vefat etmişti,
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Allah rahmet etsin… Millî Gazete ve Zaman Gazetesinde tam sayfa
ilan vererek taziyede bulunanlara teşekkür etmişti. Kendisi Refah
Partisi milletvekili olmasına karşın Genel Başkan Erbakan’ın ismine
Fetullah Gülen isminin altında 3. sırada yer vermişti. Muhakkak ki
bunu tavır koymak için kasıtlı yapmış olmalıydı. Ama bu hiçbir şe-
kilde kabul edilemez bir küstahlık olması yanında aynı zamanda bir
mantıksızlık ve tutarsızlıktı. Genel başkanını böyle istiskal eden bir
milletvekili neden hala o partide kalırdı? Erbakan ise hiçbir zaman bu
tür edep ve terbiye dışı tutum ve davranışları mesele yapıp disiplin uy-
gulamaz, hatta tavır bile koymazdı. Şevki Yılmaz, Halil İbrahim Çelik,
Hasan Hüseyin Ceylan, Şükrü Karatepe gibilerini bile sineye çekerek
28 Şubat sürecine yaptıkları katkılar (ve kışkırtmalar) nedeniyle bile
asla muaheze etmedi, (muhatap almadı). Şimdi Recai Kutan ve Ahmet
Tekdal sözde Oğuzhan Asiltürk’e karşı Fatih Erbakan’ın yanında yer
alıp destek sağlamaktaydı. (Davasının gayretini taşımayan, hassasi-
yetlerini korumayan, Bülent Arınç’ın peşine takılıp Elazığ’a geldikle-
ri halde Genel Başkanlığını yaptıkları SP’ye bile uğramayanlar) Ho-
ca’nın oğluna mı sahip çıkacaktı?

Gibi tespitlerde bulunanlar, işte bu tıynet ve zihniyetteki insan-
lardan oluşan AKP’yi tam 12 yıl boyunca “Milli Derin Devletin güdü-
münde” gösterip aklamaya çalışmışlardı. Ama sonunda AKP’yi bıra-
kıp, Cemaati alkışlamaya başlamışlardı!? Karakter ve kabiliyet ola-
rak Recep T. Erdoğan’ın Bülent Arınç’tan ne farkı vardı? Oysa ilahi
kaderin ve imtihan sırrıyla fırsat verilen güçlerin “fasıklar ve müna-
fıklar eliyle de, dini ihya etmeleri” ayrıydı, ama hıyanet ehlinin ve
işbirlikçilerin melanetlerine mazeret ve keramet uydurmak farklıy-
dı. “Ortaya çıkan ve bize ulaşan iyilikleri ve hayırlı neticeleri Al-
lah’tan ama kötülük ve nankörlükleri, şahsımızdan bilmek” (Nisa:79)
Ölçüsünü dikkate alarak, AKP dönemindeki, bir takım yararlı giri-
şimleri, Milli odakların zorlaması, ama diğer bütün tahribatlarının
ise kendi fıtratları ve kabahatleri olarak değerlendirmek ve hele
bunlara yönelecek oklara karşı Erbakan’ı kalkan olarak kullanma
kahpeliğinden vazgeçmek lazımdır.

Özetle:
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Bütün bu talihsiz ve seviyesiz gelişmelerden; bu denli kirli ve
çetrefilli tertiplerin-tepişmelerin ortaya dökülmesinden sonra, sade-
ce Cemaat-Hükümet birlikteliğinin artık yürüyemeyeceği değil, bu
olumsuz şartlar ve şaibeli durumlar karşısında AKP’nin de kesinlik-
le Hükümet edemeyeceği anlaşılmıştır. Sn. Erdoğan’ın seçim ve san-
dık istismarı ve politik palavralarla hala iktidarda kalmaya çalışma-
sı boşunadır ve yaklaşan felaketleri algılayamadığından dolayıdır.
Türkiye her yönden kuşatılmış, var olma – yok olma durumuyla
karşı karşıyadır. Ya Hükümet ciddi ve cesaretli bir dönüşüm başlat-
malı veya başta AKP içindeki izan ve insaf sahibi duyarlı milletve-
killerinin ve tüm teşkilat yetkililerinin derhal istifa edip ayrılmala-
rı ve MİLLİ ÇÖZÜM HÜKÜMETİ kurmak üzere, yeni oluşumların
önünü açmaları tarihi bir mesuliyet ve mecburiyet halini almıştır.
Kendilerinin, yakın çevrelerinin ve Aziz Milletimizin mutlu gelece-
ği, birlik ve dirliğimizin kutlu neticeleri buna bağlıdır. Kaldı ki bu
şuurlu ve onurlu tavrı göstermeseler dahi, mevcut olumsuz durumu
ve konumu korumaları asla mümkün olmayacaktır, Milli ve haysi-
yetli bir değişim ve dönüşüm mutlaka yaşanacaktır.
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Bu Seçim Hangi Sonuçları Doğuracaktı
Ve

ERDOĞAN NASIL BİR AKIBETE UĞRAYACAKTI?

Kavganın hedefi yerel seçimlerden öte, kimin Cumhurbaşkanı
olacağıydı. Ayrıca bir diğer konu da Başbakan Cumhurbaşkanı olur-
sa AKP'nin başında kimin oturacağıydı. Anlaşılan bu kavga bitme-
yecek daha da hızlanacaktı. Kim bilir belki de erken seçim kararı
alınacak, Recep Bey Cumhurbaşkanı adayı olacaksa herhalde genel
seçim ile cumhurbaşkanlığını birleştirmeye çalışacaktı. Ama aday
olmayacaksa genel seçimi 2015'e sarkıtacaktı. 

Erdoğan’a Köşk yolunu BDP mi açacaktı?

Başbakan Erdoğan'ın köşk yolunda ittifaka ihtiyacı olduğunu be-
lirten bazı yazarlar, AKP'nin BDP ile paslaşacağı yorumunu yapmış-
tı. Çünkü BDP’nin AKP’den beklentisi vardı. Diyarbakır Belediye
Başkanı seçilen BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak seçim öncesinde
“kazandıkları yerlerde ‘özerklik inşasına’ başlayacaklarını” duyur-
muşlardı. Bu ihtimalin 26 Şubat MGK toplantısında konuşulduğu
da basına yansımıştı. PKK lideri Abdullah Öcalan, 21 Mart’ta Diyar-
bakır’da okunan Nevruz mesajında diyalog sürecinin devamı ve ‘200
yıllık’ zincirin kırılması için, öncelikle diyalog muhatabının, yani
Erdoğan hükümetinin güçten düşmemesi gerektiğini gayet açık bir
ifade ile vurgulamıştı.  Erdoğan’ın BDP ile Cumhurbaşkanlığı hede-
fiyle (kendisi ya da Gül için) girebileceği bir ittifak ya da paslaşma-
yı kendi tabanına anlatmak için, yine sihirli reçetesini cebinden çı-
karırdı. Erdoğan’ın sihirli iktidar reçetesi, her seçimden önce bir zıt-
laşma konusu bulmak ve seçim kampanyasını bunun üzerinden yü-



rütüp hedefe ulaşmıştı. Son seçimde bu Gülenciler, daha önce de as-
ker olmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi zıtlaşma konusu
belki de (Dışişleri'ne casusluk suçlaması üzerinden) bir yanıyla Gü-
lencilere, diğer yandan ‘Rojava’ üzerinden Kürt sorununa bağları
mevcut Suriye olacaktı. Ya da mesela AB ile Gümrük Birliği tartışıl-
maya açılacaktı. Ve tabi her şeyden önce Allah’ın taktir planını ve
milli odakların hazırlıklarını da hesaba katmalıydı!..

Aksi halde bölünme kaçınılmaz olacaktı!

Bunlar Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarını yapmışlardı,
dilimizin bile dönmediği rakamlarla rüşvet çarkını çalıştırmışlardı; bu
çok önemli, ama şimdiye kadar hiçbir hükûmet bölücülüğe bu kadar ka-
pı aralamamıştı. Çözüm planları, barış nutukları, kan akmıyor! edebi-
yatı.. Bütün bunlar “özerklik” oltasına takılan yemler olmasındı?! Böl-
geyi PKK’ya teslim ettikten sonra, artık niye çatışma yaşansındı… Za-
ten şimdiye kadar saldırılar, bölgeye hâkimiyet kurmak için yapılmamış
mıydı? AKP Hükûmetinin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bile bu
konudaki çok ciddi endişelerini yansıtmaktaydı” tespitleri haklıydı.

KONDA’nın “Yerelde ana muhalefet BDP olmuştur” yorumları!?

Seçim sonuçlarını iyi tahmin eden araştırma şirketlerinden KON-
DA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın BDP’nin seçimlerde önemli başarı
sağladığını belirterek, “Yerel yönetimlerde ana muhalefet BDP’dir”
açıklaması anlamlıydı. Fırat Haber Ajansı'na konuşan Bekir Ağırdır’ın:
“Son 2 yıldır ülkedeki bütün çalkantıya rağmen BDP’nin, genel siyaset
söylemi ve siyasi taktikler olarak da oldukça mesafe kat ettiğini düşü-
nüyorum. Oydan bağımsız olarak; Türkiye’de siyasi alternatif olma
yolunda önemli mesafe aldığını görüyoruz” sözleri, PKK’ya özerklik
karşılığı, BDP’nin Recep Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını destekleye-
ceği iddialarına kuvvet kazandırmaktaydı. Bu arada Fatih Altaylı “Üç
bölgeli Türkiye'de her parti işini başarmış”!? yazısında “Ancak bu so-
nuçların ortaya koyduğu sosyolojik ve siyasi bir gerçek var. Artık Tür-
kiye'deki 4 büyük partinin üçü "bölgesel" parti olmuş. Cumhuriyet
Halk Partisi, Türkiye'nin "Batı"sının partisi haline gelmiş. Milliyetçi
Hareket Partisi, Türkiye'nin ortasının partisi haline gelmiş. BDP ise
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zaten Türkiye'nin Doğu'sunun partisiydi.”206 diyerek, Türkiye’nin
resmen olmasa da fikren ve fiilen parçalandığı gerçeğini ve bunun
normal sayılması gereğini kafalara işlemeye çalışmaktaydı.

Ceylanpınar seçimleri için sarsıcı iddialar ortaya atılmıştı!

Seçim sonuçlarının çok şiddetli çatışmalara sahne olduğu Urfa
Ceylanpınar'da Kürtler sarsıcı iddialarda bulunmuşlardı. Belediyenin,
Hükümetin Suriye ve Rojava politikasının gereği olarak AKP’ye veril-
diği konuşulmaktaydı. BDP'li İsmail Arslan'ın 755 oy farkla başkanlı-
ğı AKP adayı Menderes Atilla'ya kaptırmasının ardından başlayan ger-
ginlik sonucu çevrilmiş durumdaydı. İlçede bir ay boyunca tüm gös-
teriler yasaklanmıştı. AKP'nin seçimlerde hile yaptığı iddiası ve
BDP'nin yeniden sayım talebinin reddedilmesiyle tırmanan olaylar il-
çede OHAL tartışmalarına kadar uzanmıştı.

BDP cephesinden yükselen itirazların somut olarak yoğunlaştığı
iki nokta vardı. İlki binlerce BDP oyunun yakıldığı iddiasıydı. Bu id-
diayı destekleyen çok sayıda fotoğraf ve tanıklık sosyal medyada do-
laşıma girmiş durumdaydı. Diğeri ise Suriye sınırındaki ilçede üç bi-
ne yakın Suriyelinin oy kullandığı iddiasıydı. Seçim sonuçlarının ma-
niple edildiği iddiası bunlarla da kalmamıştı. BDP içinde ve sosyal
medyada Kürtler arasında dolaşımda olan asıl iddia devletin Ceylanpı-
nar seçimlerine Suriye stratejisi gereği el koyduğu yolundaydı. Suriye
sınırındaki Ceylanpınar, PYD'nin kontrolüne geçen Serekaniye'nin
komşusu sayılırdı. Kürtlerin "Serêkaniya serxetê" dediği Ceylanpınar
bu anlamda hem Türkiye hem El Kaide hem de PYD için stratejik bir
konumdaydı. Rojava Kürtleri ile El Kaide arasındaki çatışmaların yo-
ğunlaştığı noktalar arasında Serekaniye cephesinin özel bir yeri vardı.
Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği desteğin en kritik noktaların-
dan olan Ceylanpınar'ın BDP'nin elinden alınması bu anlamda
AKP'nin Suriye politikasına katkı sunacak bir öneme sahip olduğu
açıktı. AKP'nin Ceylanpınar adayı Menderes Atilla'nın siyasi kimliği
de bu iddiaların bir diğer parçasını oluşturmaktaydı. Kürt medyası
Atilla'nın El Kaide'ci olduğunu iddia ederken Hükümetin Suriye poli-
tikasının bir parçası olarak kendisini belediye başkanı adayı yaptığı te-
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zini savunmaktaydı. Yani Türkiye’yi Suriye’ye saldırtmanın alt yapısı
hazırlanmaktaydı.

Çok kötü şeyler! (mi olacaktı?)

Cemaatin önde gelen isimlerinden biri “iktidar-cemaat” kapış-
masının başladığı ilk günlerde “Çok kötü şeyler olacak” demek sure-
tiyle uyarmıştı. Demek ki bu zat-ı muhterem cemaatin biraz üzeri-
ne gidilince “neler yapabileceği” konusunda bir hayli bilgisi varmış!
Nasırına basılması durumunda cemaatin neler neler yapacağı hak-
kında “detaylı bilgisi” olmasa böyle bir iddiada bulunmazdı. Doğru
İktidar cemaatin dershanelerine dokunmamış olsa belki de cemaat
iktidara karşı savaş açmayacaktı! Hürmet ve muhabbet baki kala-
caktı. Ama iktidar cemaatin nasırına bastıkça cemaat de iktidarın
zaaflarını bir bir ortaya dökmeye başlamıştı! Anlaşılan taraflardan
birinin nefesi tükeninceye kadar birbirini rahat bırakmayacaklardı.
Korkarız ki bu kapışma sürdükçe iş “ulusal boyutlarda” bir kriz ol-
maktan çıkıp “uluslararası boyutlara” da ulaşacaktı! Ve bugün “pa-
ralel yapının işi” diye düşünülen pek çok tezgâhın altından “ulusla-
rarası güçler” çıkacaktı! Bu noktada İsrail’in eski Dışişleri Bakanı
Tzipi Livni’nin “İsrail ile yollarını ayıran devlet bedelini öder” açıkla-
masını hatırlatmak yararlı olacaktı!207

Hayrettin Karaman seçim sonrası “Ne değişti?” başlıklı yazısın-
da:

“Cumhuriyeti kuranlar dini, düşünceyi, medeniyeti, her şeyi, Batı
örneğinde kökten değiştirmeye karar verdi. Asırlarca İslam merkezli
bir medeniyet ve kültür içinde yoğrulmuş bir milletin akşam Osmanlı
yatıp sabah Batılı kalkması elbette mümkün değildi, direniş tabii idi.
Kültür değişimi cebrî olduğu için direnişin eğitim ve ikna yoluyla de-
ğil, şiddet kullanılarak kırılmasına karar verildi. Astılar, kestiler, zin-
danlarda çürüttüler, haklardan mahrum ettiler…” demekteydi, oysa
şimdi desteklediği AKP de kurulduğu günden itibaren ilk iş olarak
“Millî Görüş” gömleğini çıkardığını ilan etmişti. Yani İslami ve mil-
li temelleri inkâr ederek dolayısıyla Batı sistemini benimseyerek işe
girişmişti. “Adil (Ekonomik) Düzen”e yani Kur’an merkezli bir me-
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deniyet projesine -Başbakan’ın ifadesiyle- başından itibaren karşı
gelinmişti. Hayrettin Karaman da Erbakan’ı “Adil (Ekonomik) Dü-
zen”den vazgeçirme “raporları” yazan 14 kişilik akademisyenler he-
yetinin içinde değil miydi?!. Daha da vahimi, AKP 12 yıldan beri,
“ne isterlerse verdiği” Cemaat/Camia ile birlikte, hem de “Millî Gö-
rüş ve Adil (Ekonomik) Düzen” karşıtı olarak, AB ve ABD başta ol-
mak üzere “BATI’NIN BÂTIL SOKAKLARINDA” deli danalar gibi
dolaşanlar değil miydi?

Evet, 12 yılda Kur’an temelli ve İslam hedefli hangi proje üretil-
mişti? Faizci ve zina serbestçisi, “aile ve ahlâk” başta olmak üzere
devlet ile toplumun dinî-ilmî-iktisadî-siyasî” bütün temel direkleri-
ni “tahrip edici bir AKP’yi bir İslam âlimi nasıl desteklerdi? Aslın-
da her günümüz `seçim günü’ gibiydi ve her günümüz HAK ile BÂ-
TIL arası bir tercih imtihanımızın süreciydi!

“Uzun adam; 3 Ekim 1999 yılında saat 13.00’de Tekirdağ’da bir
iş adamının evinde, yanında çeşitli belediye başkanları, milletvekil-
leri ve o bölgeden teşkilat mensuplarıyla toplantı yapmıştı. Bu top-
lantıyı daha sonra Ertuğrul Özkök köşesine taşımıştı. Uzun adam
bu toplantıyı yaptığı saatlerde, savunan adamın (Erbakan Hoca’nın)
tek gayesi vardı, İslam birliği ve insanlığın saadeti için çalışmaktı.
Uzun adam; “ben de lider olacağım” gayesiyle bu toplantıyı yapar-
ken, Haklı ve hayırlı bir davayı ve camiayı parçalayıp Müslümanla-
rı zayıflatırken, savunan adam birlik ve beraberlik içinde olabilme-
nin gayretiyle çırpınmaktaydı. Uzun adam (Recep Erdoğan) o top-
lantıda şunları konuşmuşlardı:

1. Erbakan’la hiç bir ortak yanım yoktur. Bundan sonrada olma-
yacaktır. Çünkü o liderse ben de liderim, ayrılma kaçınılmazdır.

2. İslam’da devlet yoktur, ferdin Müslümanlığı vardır. (Protestan
inancına göre bu böyle ve11 yıldır yapılan, ılımlı İslam’ın yayılması
değil mi?). Biz otuz yıl boyunca kandırıldık.

3. Faiz diye bir problemimiz yok, sizin bu söyleminiz bizim ikti-
darımızı engelliyor. Boş hayal ve hevesler bırakılmalıdır, çünkü faiz
bir realite olarak uygulanmaktadır.
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4. Biz derin devletin çizdiği sınırları aşmayacağız, onlarla ters
düşmeyeceğiz. “İslam Birliği ve Adil Düzen” gibi sloganik iddiaları
bırakacağız.

5. ABD ve İsrail dostluğu olmadan olmaz. Biz onlarla dost olaca-
ğız; Dünya Düzeni ile uyuşacağız.

6. Ben artık Milli Görüşçü değilim o gömleği çıkardım, yeni bir
anlayışla ve farklı bir kulvarda yol alacağız.208

Bir zamanların İslam köylü ve nurlu Süleyman’ı Demirel’in ba-
şındaki Adalet Partisi (AP)’nin yerinde bugün AKP bulunuyordu. 37
yıl sonraki tarz da, üslup da propaganda da, tavır ve tutum da, tıpa
tıp aynı oluyordu, tek fark AP ile AKP arasındaki ‘K’ harfiydi.  

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 18 Ekim 2011
(Saadet Partisi Genel Başkanı seçildikten hemen sonra yapılan) GİK
Toplantısında Yaptığı Konuşmasında: 

“Önümüzdeki seçime aslında üç tane parti girecektir. Halk Partisi,
AKP, Saadet Partisi. Halk Partisi yıllarca yaptığı icraatlar dolayısıyla
mühürlenmiştir. İster çarşafa rozet taksın, ister toplantılarını Hacı
Bayram’da yapsın. Olmaz, olmaz, olmaz. Halkımız CHP’ye güvenme-
mektedir ve bunu kendileri de bilmektedir. İşte bu nedenle seçimde Sa-
adet Partisi’nin rakibi AKP’dir. AKP kuşun saman doldurulmuş şekli-
dir; Saadet Partisi ise canlısıdır, gerçeğidir. Canlı varken içi saman do-
lu kuşla oyalanmak boşuna vakit kaybettirir. Önümüzdeki mesele ba-
sittir. Önce Halk Partisi’nin üzerine çizgi çekeceğiz, ‘bu iflah olmaz’ di-
yeceğiz. Öbür taraftan saman çuvalı ile kuşun canlısını mukayese ede-
ceğiz!” diyerek hem gerçeği hem de reçeteyi ortaya koyuyordu.
1977 seçimlerinde masonik mahfillerce çok etkin bir şekilde Milli
Görüş aleyhine kullanılan bir seçim broşürü Demirel’in AP’si ile Re-
cep Bey’in AKP’sinin aynı çizgide yürüdüklerini gösteriyordu. Daha
çok Kur’an kurslarında ve camilerde dağıtılan broşür Milli Selamet
Partisi’yle ilgili yalanlarla doluydu. Kısacık metinde asılsız iftirala-
rın, kara propagandanın hepsi sıralanıyordu.  MSP, CHP’nin yardı-
mıyla kurulduğu, Erbakan’ın partisi desteklenirse AP’nin oyları bö-
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lünüp CHP’nin iktidara taşınacağı söyleniyordu.

Şimdiden iş dünyası horoz kavgasını bırakıp Hükümete zeytin
dalı uzatmıştı!

Seçimin ardından iş dünyasının önde gelen isimleri bundan sonra-
ki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Anadolu Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Nazif Zorlu, Kibar Holding CEO'su Ali Kibar ve Sanko
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu... Yani iş
dünyasının ağır toplarından yerel seçimlerin ardından hükümete net
mesajlar yollamış, cnbc.com'un haberine göre, iş dünyasının ünlü pat-
ronlarından hükümete zeytin dalı uzatılmıştı. Anadolu Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Yaşananları arkamızda bıraka-
lım, erken seçim faydalı olur” demeye başlamıştı.

Cemaate yakın şirketler yurtdışına çıkmaya mı hazırlanmaktay-
dı?

Cemaate yakınlığı ile bilinen iş adamı Akın İpek'e ait olan Kozal
Altın'dan yapılan açıklamada şirketin yurtdışına açılacağı (Türkçe-
si kaçacağı) duyurulmaktaydı. Son dönemde Türkiye'deki madenle-
ri ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayan Koza Altın, İngiltere'de şirket
kurmuşlardı. Madencilik faaliyetleri yapmak amacı ile kurulan şir-
ketin sermayesi ise 60 milyon sterlini aşmaktaydı. Koza Altın'ın hâ-
lihazırda Ovacık, Çukuralan, Çoraklıktepe, Kubaşlar ve Himmetde-
de madenlerinde faaliyeti bulunmaktaydı. Başbakan Erdoğan seçim
zaferi sonrası yaptığı balkon konuşmasında cemaate savaş ilan eder-
ken "kaçanlar kaçtı diğerleri de kaçmaya çalışacak" buyurmuşlardı.
Seçim sonrası oluşan tabloda hükümetin cemaate yönelik bir tasfi-
ye operasyonu başlatacağı iddiaları güçlenirken Koza Altın'ın yurt-
dışına çıkma kararı bu operasyon için alınmış bir tedbir olarak yo-
rumlanmıştı.

Bu arada Hüseyin Gülerce gibi Fetullah Gülen’e en yakın yazarın
bile Cemaati açıkça tenkit etmeye başlaması, paralel şebekedeki çö-
zülmenin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktaydı. Zaten bizim de
kanaatimiz, önce Hükümet eliyle Cemaatin deşifre edilip dağıtılaca-
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ğı, ardından AKP’nin kendi içinden parçalanıp yeni oluşumlara ka-
pı açılacağı yolundaydı.

Nagehan Alçı'dan “Zaman eriyor” mesajı!

Hüseyin Gülerce’nin İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Hadi Özışık'la yaptığı röportajı başına iş açmıştı. Zaman ga-
zetesi yazarı Gülerce'nin eleştirilerine, Fetullah Gülen'e yakınlığıyla
bilinen Osman Şimşek'in cevap vermesiyle alevlenen tartışma bu kez
CNN Türk ekranlarına taşınmıştı. Özışık'ın röportajından bazı alıntı-
lar yapan Nagehan Alçı, CHP için cemaatin kapı kapı oy topladığını
hatırlatmıştı. Nagehan Alçı, CNN Türk'te Zaman gazetesinin çok kısa
sürede dağılacağını vurgulamıştı. Birçok yazarın Zaman’dan ayrılmak
üzere fırsat kolladığını açıklamıştı. Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuç-
larının netleşmesinden sonra yaptığı açıklamada Gülen Cemaati'ne
savaş ilan ederken gözlerin çevrildiği yurtdışındaki isimlerden Taraf
gazetesi yazarı Emre Uslu'nun Türkiye'ye geri dönmeyeceği iddiaları
ortaya atılmıştı. Wall Street Journal'ın haberine göre Uslu seçimlerden
önce gittiği Belçika'da kalma kararı almıştı.

Pensilvanya'dan Gülerce'ye yanıt!

İnternethaber'e konuşan Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'ye
Fetullah Gülen ile birlikte Pensilvanya'da yaşayan Herkul.org editörü
Osman Şimşek, "yakıştıramadım" yorumu yapmıştı. Gülerce'nin dört
itirazına verilen dört cevap enteresandı.

İşte Gülerce'nin İnternethaber'deki açıklamaları ve Şimşek'in
Herkul.org'tan yaptığı itirazları;

(Hüseyin Gülerce) 1- Hizmet baştan beri yanlış yaptı. Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı'na savaş açtı. Gezi'den itibaren Başbakan'a
hakaret etmeye başladılar. 

(Osman Şimşek) 1- Camia hiçbir zaman kavga taraftarı olmamış-
tır; hele kendi hükümetine savaş açtığı iddiası gerçekleri ters yüz et-
mekten ibarettir. Aslında, aylardır Hizmet hareketine yönelik yoğun
bir linç kampanyası yürütüldüğü açıktır. En üst düzeydeki yetkililer
ve hükûmete yakın medya tarafından ortaya konan öfkeli itham, ha-
karet ve iftiralarla nefret suçu işlenmiştir/işlenmektedir.
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(Hüseyin Gülerce) 2- Üslubumuzu kaybettik. Namus bildiğimiz
üslubumuzu sertleştirdik. Biz bunu bıraktık hükümetle savaşa gir-
dik, diyaloğu bıraktık çatışmacı dil kullandık.

(Osman Şimşek) 2- Camia’ya gönül verenler, dün olduğu gibi bu-
gün de nezih üsluplarını namusları gibi koruma gayretindedirler. Ma-
ruz kaldıkları tahrik edici dile ve provokatif söylemlere rağmen akl-ı
selimden asla ayrılmamışlardır/ayrılmayacaklardır. Yaptıkları açıkla-
malar, kanuni haklar çerçevesinde, isnat ve iftiralara cevap sadedinde
olmuştur.  Kimin nasıl bir dil ve üslup kullandığı miting meydanların-
da ve seçim konuşmalarında da açıkça görülmüştür.

(Hüseyin Gülerce) 3- (Biz Cemaat olarak) Siyasallaştık. CHP için
kapı kapı dolaşıp oy topladık.

(Osman Şimşek) 3- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın ve Hizmet gö-
nüllülerinin defalarca açıkladıkları gibi; Camia’nın herhangi bir par-
tiyle ittifakı kesinlikle söz konusu olmamıştır; bu iddia büyük bir ya-
landır.

(Hüseyin Gülerce) 4- Hizmet hep çoğunlukla birlikte hareket et-
ti. Hep öyle yoluna devam etti. İlk defa çoğunluğun karşısına çıktı
ve kaybetti. Orjinalini kaybetti, yara aldı. 

(Osman Şimşek) 4- İlk günden beri Hizmet’in felsefesi çoğunluk-
la beraber hareket etmek değil hep doğrunun ve makulun yanında yer
almaktır. Dünden bugüne Camia’nın desteği ya da eleştirileri, manevi
buudlu demokrasi, evrensel insan hakları, özgürlükler, şeffaf ve hesap
sorulabilir bir devlet gibi değerler etrafında olmuştur; bundan sonra
da destek ya da tenkitler değerler üzerinde olacaktır.

Bay Soner Yalçın:

“CHP, Türkiye’yi tanımıyor. CHP, ideoloji bilmiyor. CHP, politika
yapmayı beceremiyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sonucudur bu.
Deneyimli-bilgili kadrolar tasfiye edildi. Bu nedenle Cumhuriyet’in bü-
yük çınarı CHP, acemilerin, siyaset bilmezlerin eline düştü. Lütfen
CHP’li dostlarım kızmasın, eleştirmek zorundayım. Hepimiz, yepyeni
bir umut doğurmak için çalışmalıyız. Doğu kültürünün içi boş övgüle-
rinden ya da suçu hep birilerine yıkma anlayışından kurtulmalıyız.
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CHP niye kaybetti? Tek bir nedeni var: CHP’yi “inançsızlık” yıktı! Kur-
tuluş Savaşı’nın kahramanı, Cumhuriyet kurucusu, yoksullukla müca-
dele eden halkçı parti, devrimciliğinden utanmaya başladı. Sokaktan
korktu. Gençlerden korktu. Dindarlardan korktu. Laiklerden korktu.
Merkez oylar gidecek diye korktu. Merkez medya kızacak diye korktu.
Bize Kürt diyecekler diye korktu. Bize Alevi diyecekler diye korktu. Bi-
ze devletçi diyecekler diye korktu. Ve en acısı, Altı Ok’undan utandı!
Mustafa Kemal’i ağzına almaktan utandı. Yetmedi: Takiyeci oldu! Dü-
nün rezilliğinin baş aktörü Cemaat’e sığındı. Seçim propagandasını Ce-
maat kasetlerine-tapelerine bıraktı. Halktan uzaklaştı.” diyerek sapla
samanı karıştırmak cinsinden de olsa bazı gerçekleri ve CHP’nin ik-
tidarsızlık gerekçelerini açıklarken Özdemir İnce gibileri hala suçu
İmam Hatiplerde, dini eğitimde ve halkın Müslüman kimliğinde ara-
ma sapkınlığından ve saplantısından kurtulamıyordu.

Oysa Ertuğrul Özkök bile:

“Yani Türk halkı hırsızlık yolsuzluk falan takmıyor mu (karını za-
rarını bilmiyor mu?)

“Demek ki bu halk için hırsızlık, yolsuzluk falan hiç önemli değil-
miş...” “Demek ki bu halk kendine sorulmadan başka ülkelere savaş
açmaya kalkışılmasından hiç şikâyetçi değilmiş.” “Demek ki bu halkın
kafasında demokrasi, özgürlükler, insan hakları falan gibi şeylerin
zerresi mevcut değilmiş...” Pazar gecesinden beri yaşanan düş kırıklı-
ğının en yaygın dışavurumları bunlar... Bense bunların hiçbirini söyle-
miyorum. Onun yerine diyorum ki:

“Demek ki siyaset anlatma ve ikna etme sanatıymış...”

“Demek ki siyasette karizma denen gerçekten etkili bir enstrü-
man varmış...”

“Demek ki seçmeni iyi tanımak, siyasetin en önemli meziyetle-
rinden biriymiş...”

“Demek ki Tayyip Erdoğan, Ortadoğu’nun siyaset sanatını çok
iyi kavramış bir lidermiş...” diyerek, bazı gerçekleri itiraf etmek zo-
runda kalıyor, ama: "Demek ki Türkiye tam anlamıyla bir Ortadoğu
ülkesiymiş...” diyerek, yine bir kılçık sokmadan edemiyordu.
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Komünist Belediye Başkanı çok iddialıydı!

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Belediye seçimlerini kazanarak Türki-
ye'nin ilk TKP'li başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu: "Ovacık zaten
komünist kimliğiyle biliniyordu, bu seçimler ile birlikte komünistliği tes-
cillenmiş oldu" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler “Siz nasıl olursanız
(hangi zihniyet ve şahsiyete layık bulunursanız, öyle idare olunursu-
nuz” hadisinin hikmetine de uygun bulunmaktaydı. Evet, çoğunluğu
komünist kafalı bir ilçenin komünist bir başkan seçmesi ve yine ço-
ğunluğu faizci ve zina serbestçisi kapitalist zihniyete yaklaştırılmış
bir ülkenin dindar yaftalı ve Haçlı AB hayranı bir başbakanı tercih et-
mesi doğaldı. Ve tabi takdir planı, imtihan programı ve intikam vaadi
ise asla şaşmayacaktı! Bunun gibi Mardin Belediyesi Eş Başkanı seçi-
len 25 yaşındaki Süryani kökenli Febronye Akyol, "BDP bizi fark edip
aday yaptı. Süryanilerin bu topraklardaki en kadim halklardan biri ol-
duğunu vurguladı" açıklaması da bu gerçeği yansıtmaktaydı.

Muhalefetin ve muhalif kalemlerin, bu seçim sonuçlarına bakıp
halkı suçlaması ve hele dine ve dindarlara sataşması tam bir saçma-
lıktır. Bunun yerine, halkın hangi duygular ve duyarlılıklarla hala
AKP’yi tercih ettiğini, AKP’nin şahsında inancımıza ve temel insan
haklarımıza yönelik hangi saldırıların onları AKP’ye ittiğini artık an-
lamak ve ona göre tutarlı bir tavır almak lazımdır. İslam’la barışma-
yan hiçbir zihniyet ve kesiminin insanımızın itimat ve itibarına maz-
har olamayacağını herkes anlamalıdır. Kısaca halkımız, açık ve ahlak-
sız bir din düşmanlığına ve dış güçler hesabına Türkiye’nin önünün
tıkanmasına karşılık, din istismarcılarını, kısmen de olsa halka hiz-
met ve hürmet sağlayanları tercih etmek zorunda bırakılmıştır.
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MİLLİ BİRLİK VE DİRLİK SARSINTILARI VE
TARİHİ DEĞİŞİMİN SANCILARI

Hükümet-Cemaat Kıyasıya Kapışırken
UFKUMUZUN KARARTILMASI

Ekrem Dumanlı’nın başardığı (!?) ve Zaman Gazetesi'nin günler
önceden duyurup reklamını yaptığı Fetullah Gülen röportajı, tam
anlamıyla “dağ fare doğuruyordu!” 

Uzun süredir sessizliğini koruyan Fetullah Gülen, Ekrem Duman-
lı'nın sorularını yanıtlıyor, çelişkili ve çetrefilli sözleriyle bir nevi hak-
kındaki iddiaların doğruluğunu kanıtlıyordu. “Bana karşı O galiz kü-
fürleri ehli küfür bile kullanmadı, yakıştıramadım… Aynı kıbleye yönel-
diğimizi düşündüğümüz insanlar tarafından böyle bir muamelenin
ekstra acısı var ama "Bu da geçer Ya Hu" deyip sabretmekten başka bir
şey elimizden gelmiyor” diyerek sızlanan ve Erdoğan’ın merhametine
sığınan Fetullah Gülen “Böyle çetin dönemlerde savrulmamak çok
önemli. Herkes karakteri kadar. Gönül koymamalı, kim başını öne eğe-
cek kim mahçup olacak zaten öbür dünyada belli olacak. Biz bize olan
hakkı helal ettik. Yedi cihan duysun. Ama tecavüz edilen şeylerde dinin
hakkı varsa mukaddes emanet, onun hesabını Allah sorar” diye olgun-
luk tavrı sergiliyor ve sahteliği sırıtıyordu. Zaman Gazetesi: “Fetullah
Gülen uzun süren sessizliğine son verdi” diye manşetler atıyordu.
Oysa Sn. Gülen aslında hiç susmuyordu ve Hükümet aleyhine zehir
zemberek sözler kusuyordu. Yaptığı beddualar hala kulaklarda çınlı-
yordu. Kendisini sadece Türkiye’nin değil, bütün bölgenin, hatta İslam
aleminin gizli ve gerçek lideri havasına kaptıran ve gerçek dünyada de-
ğil hayali havsalasında yaşayan Hocaefendi daha düne kadar her vaazı-



na bir siyasi mesaj sığdırıyor ve bizzat Başbakana: Firavun, Karun, ha-
ramzade gibi hakaretleri reva görüyordu. Recep T. Erdoğan da elbette
ondan geri kalmıyor, edep ve hürmet yerlerde sürünüyordu.

28 Şubat döneminde Refah-Yol hükümetine “beceremediniz ikti-
dardan çekip gidiniz!” çıkışıyla ilgili eleştirilere, “tarihte makamlarını
terk eden İslam liderlerden örnek verdiğini” belirten Gülen, “İdareden
çekilmenin zül olarak addedilemeyeceğini anlatmaya çalıştım.” diye
cevap veriyor, bir nevi hıyanet ve hakaretini dolaylı itiraf ederken, ha-
la riyakârlıkla hakikatleri rayından saptırmaya uğraşıyordu.

“Yaşını başını almış, güngörmüş bazı kadim dostlarımızın hakperest-
lik adına ortaya çıkıp bir şeyler demesini beklemeye hakkımız var mı bi-
lemiyorum. Ancak en azından şunu demekle iktifa edeyim: İyi gün dos-
tu olmayı bazı insanlara yakıştıramadım.” diyerek Erdoğan ve yandaş-
larını vefasızlıkla suçlayan Gülen hep birlikte Erbakan’a yaptıklarını
unutuyordu. “Gerilimin had safhaya çıktığı 28 Şubat dönemde milleti-
miz adına en az zararla kurtulmanın yollarını ararken birçok insan gi-
bi erken bir seçimin çare olabileceğini telaffuz ettim. Yeni bir seçim ka-
nunu ile erken seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdim. Bunu sadece
fakir söylemedi; Korkut Özal başta olmak üzere birçok isim de aynı ka-
naati ifade etti. Hatta o gün hükümeti destekleyenlerden de böyle düşü-
nen ve manşet atanlar vardı.” diyerek Erbakan’a karşı AKP’nin fikir
babalarından Korkut Özallarla birlikte çalıştıklarını itiraf ediyordu.

Fadıl Akgündüz cemaate milyon dolarlar aktardığını itiraf edi-
yordu!

Jet Fadıl, 17 Aralık sürecinde AKP'den yana olduğunu belirtiyor
ama, bir dönem kendisinin de cemaate 1 milyon 700 bin liralık yar-
dım yaptığını iddia ediyordu. Jet Fadıl lakaplı işadamı Fadıl Akgün-
düz, Cübbeli Ahmet ile aralarındaki kırgınlığın nedenini açıklarken.
Cübbeli Ahmet'in, AKP-Cemaat kavgasında taraf olarak STV kanalına
çıktığını söylüyordu. Akgündüz, bir dönem cemaate kendisinin de
destek çıktığını hatırlatıyor. STV'ye yardım için gelindiğinde cemaate
1 Milyon 700 bin dolar para verdiğini de açıklıyordu. CNN Türk'te
Cüneyt Özdemir, Fadıl Akgündüz ile Maldivler'deki yeni otel projesi
hakkında konuşurken bu sırları ifşa ediyordu. 
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Bu arada Fetullah Gülen Cemaati’nde 25 yıl görev alan Prof. Dr.
Ahmet Keleş, paralel yapının piramidini Star gazetesine anlatıyor,
“bütün hizmet ve himmet gelirlerinin, %15’nin Fetullah Gülen’in kasa-
sına aktarıldığını” söylüyordu. Doların üzerindeki piramit şeklinde-
ki Siyonist yapının, en üstteki Fetullah Hoca makamı dışında 7 kat-
mandan oluşan paralel yapılanmanın 5’inci tabakasına kadar yük-
seldiğini söyleyen Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Keleş,
Fetullah Gülen Cemaati’nin sırlarını Star gazetesine aktarıyordu:

- “Hizmet” dediğimde bu piramidin ilk üç katında yer alanların
yaptıkları faaliyetleri kastediyorum. Bunlar, gerçekten Dinî, Ahlâki bir
eğitim hizmeti vermek için çırpınmaktadırlar. Yukarıdaki son üç kat ise
bu ilk üç katın oluşturduğu toplumsal kabul ve değeri kendi “Örgütsel”
hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmaktadırlar. Yani, alttakilerin
niyeti ile üsttekilerin niyeti aynı değil. Bu büyük zıtlığı kamufle eden
ve görünmemesini, sağlayan figür ise Hocaefendi’dir. İşte bu iki zıt du-
rumu birden temsil ettiği içindir ki ciddi çelişkiler sergilemekten kur-
tulamamaktadır. Beşinci kat, yurtiçi ve yurtdışı tüm hizmetlerin yürü-
tüldüğü konuşulduğu ana meclisi oluştururdu. Hizmetin her meselesi
burada ele alınır, müzakere edilir, karara bağlanır ve uygulama startı
verilirdi. Altıncı kat ise, sadece Hocaefendinin bildiği ve takip ettiği
“hayati hizmetlerin” yürütüldüğü kattı. Tabiri caiz ise Bakanlar Kuru-
lu veya Milli Güvenlik Kurulu gibi bir kattı. Bugün karşı karşıya oldu-
ğumuz sorunların failleri ve yürütücüleri bu katın mensuplarıdır. Bun-
lar da beşinci katın ağabeyleridir”

Cemaat, Laiklik dayatmasının açtığı manevi ihtiyaçla ve din is-
tismarlarıyla güçleniyordu! 

Daha Cumhuriyetin ilk yıllarında, ülkenin büyük bir kısmında “Din
elden gidiyor” algısı oluştu. Din elden gidiyorsa bu dine sahip çıkıp
onun elden gitmemesini sağlayacak dini liderler mutlaka çıkacaktır. Siz
böyle bir boşluk ve talep oluşturursanız bu boşluğu mutlaka birileri
doldurur ve bu talebe arz eden de bulunur. Hele de bu toplumun kül-
türel belleğinde “Mehdi”, “Mesih”, “Müceddit” ve “Asrın İmamı” vs. gi-
bi pek çok kurtarıcı figür varsa... Bu ünvan ile ortaya atılan herkesin ol-
dukça büyük destek ve taraftar bulması kaçınılmazdır. Nitekim karşı
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karşıya olduğumuz durum tam da budur. İnsanlara; “Ey insanlar, gelin,
sizi ümit ettiğiniz yere götürecek kurtarıcı benim, binin benim gemime
sizi Hz. Muhammed limanına taşıyacağım. Acele edin vaktimiz dardır”,
diye cami kürsülerinden 1970’lerde seslenmeye başladığında benim gi-
bi Anadolu’nun gençleri koşarak gitti ve “Emret hocam hizmetindeyiz”
dedi. Önce bu tarihsel koşulu görmemiz gerekir. Yoksa durup dururken
insanlar bu dini cemaatlere katılıp onların peşinden gitmiyorlar. Orada
büyük bir manevi değer ve anlam buldukları gibi, kendileri de aynı an-
da bir anlam ve değer kazanıyorlar. Bir hiç iken, birden bire kutsal bir
davanın büyük bir eri haline geliyorlar. Bu azımsanacak ve kaçırılacak
bir paye değildir. Biz de kaçırmadık...

Fetullah Gülen kendisini “İLK VE SON FATİH” diye tanıtıyordu!

Hocaefendi, kendisinin Üstad Bediüzzaman’dan sonraki manevi
görevli olarak tayin edildiğini, aynı zamanda kıyamete kadar kendi-
sinden sonra da kimlerin görevli olacağını bildiğini, gözünü yumsa
bunları bir bir sayabileceğini sıklıkla söylerdi. Hatta askerliği sıra-
sında bir ara kendisine “Gayb” perdesinin açılıp kıyamete kadar ne-
lerin olacağının gösterildiğini, bugüne kadar o gün gördüklerin ay-
nen gerçekleştiğini de belirtirdi. Kısaca “GÖREVLİ” olduğuna hem
kendini hem de bizleri ikna ediyordu. Ancak ona yakınlaştıkça fark
ettim ki, kendisi sadece görevli olduğuna değil, aynı zamanda gel-
miş geçmiş en büyük Veli, en büyük Fatih ve en büyük Devlet Ada-
mı olacağına da inanıyordu. Tüm planını ve stratejisini de ona göre
kuruyordu. O tüm dünyayı fetheden ilk ve son FATİH olmaya ken-
disini ve çevresini inandırmış bulunuyordu!

Toplanan paraların yüzde 15'i hocanın kasasına teslim ediliyor-
du!

Bu beslenmiş ve güçlendirilmiş inanç nedeniyledir ki Hocaefendi ce-
maate; “Bize bir gazete lazım” deyince gerekli finans anında sağlanıyor-
du. Samanyolu televizyonunun açılması için yurt genelinden özel kam-
panya ile yardım toplamıştık. Sadece benim görev yaptığım bölgeden 80
kilo altın sadece hanım kardeşlerimizin ziynet eşyalarından toplanmış-
tı. Nakit paralar hariç... Gerisini siz düşünün... Her vilayette kazalar da
dâhil “Himmet” denilen yardım toplantıları olurdu. İnsanlar yıllık taah-
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hütlerde bulunurlardı ve bu taahhütlerini bir yıl boyu öderlerdi. Me-
murlar için maaşlarının asgari yüzde 10’u istenirdi. Esnaflar zekatları da
dâhil olmak üzere kazançlarının büyük bir kısmını verirlerdi. Tüm ül-
kede toplanan bu yardımların yüzde 15’i örtülü ödenek olarak nakde
çevrilip Hocaefendi’nin özel kasasına teslim edilirdi. İşte Hocaefendi he-
diye ettiği altın saatleri, değerli tespihleri vs. hep bu paradan harcar. Ta-
bii Amerika’daki seçim yardımlarını da... Miktarını sadece Hocaefendi
bilir. İnsanlar bindikleri mütevazı arabalarını satıp himmet borçlarını
ödediler. Oturdukları gecekondularının tapularını bağışladılar... Dün-
ya tarihi böyle bir fedakârlığa, Asr-ı Saadet hariç başka hiçbir devirde
şahit olmamıştır. Rahmetli Turgut Özal’ın siyasi başarısından da fevka-
lade rahatsızlık duymuştu. Hatta bir sohbette kendi annesinin de Özal
için böyle söylediğini aktarmış ve şöyle demişti: “Aklı anamın aklı ka-
dar olanlar Özal’ı kurtarıcı sanıyor. Bizim hizmette olsaydı Özal’a semt
imamlığı verir miydim bilmiyorum” dedi.

Gülen Erbakan'a “ÖLSÜN BEDDUASI” yapıyordu!

Necmettin Erbakan’ı üstün başarısı nedeniyle zaten kendisine ra-
kip gören ve yarış pistinden bir an önce diskalifiye edilmesini isteyen
Hocaefendi onun aleyhinde atıp tutuyordu. Hatta “Eğer İslam’ı bun-
lar temsil edecek ise yerin dibine batsın o İslam” diyordu. “Hükümet
düşecek herkes görevini yapsın” diye uyarıyordu. Biri anlattı: “Hoca-
efendi Erbakan’a öyle bir beddua etti ki, yerler gözyaşından ıslandı.
Duadan sonra hocaefendi elini yüzüne sürerken dedi ki, hadi size müj-
de bir haftaya kalmaz Erbakan’a Fatiha okuruz.” Ama aynı Fetullah
Gülen açılım sürecinde Gazeteciler ve Yazarlar Birliği’nin düzenlediği
ödül töreninde Süleyman Demirel’e hitaben; “Söz sultanının yanında
söz söylenmez!..” diyordu. Bir gece öncesinde söyledikleri ise ağza alı-
nacak gibi değildi. Peki, bu nasıl oluyordu?

Cemaatin Siyonist Örgütlenme Benzeri 7 Katlı Piramit Yapılan-
ması:
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NOT: Özellikle 5,6 ve 7. tabakaların; CİA ve MOSSAD ajanları-
nın devreye sokulmasına ve Siyonist Yahudi stratejistlerin manipü-
lasyonlarına ne denli müsait olduğu açıkça sırıtmaktadır

FBI danışmanı ve Gülen cemaati uzmanı Paul L. Williams Gülen
cemaatine ilişkin Akşam gazetesine çarpıcı bir röportaj veriyordu!

Bir dönem FBI’da danışmanlık yapan, ABD'nin radikal İslam ve
terör uzmanı Prof. Paul L. Williams Fetullah Gülen ve cemaatine
çarpıcı açıklamalarda bulunuyordu. 1999’dan bu yana ABD’de yaşa-
yan Fetullah Gülen’in CIA’ya hizmet ettiğini söyleyen Williams, ce-
maatin "50 milyar dolarlık malvarlığı" olduğunu, Gülen'in çiftliğin-
de enteresan hazırlıkların yapıldığı ileri sürüyordu. Yıllardır Fetullah
Gülen ve cemaati üzerine çalışan William, Gülen'in Pensilvanya'daki
malikanesine giren ender isimlerden biri sayılıyordu. Gülen hakkında
yeni bir kitap hazırlayan William cemaatle ilgili Akşam gazetesine ver-
diği röportajda ilginç şeyler anlatıyordu:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mavi Marmara olayının ardından
takındığı tavır ve Suriye’deki tutumu nedeniyle Gülen’in kendisine düş-
man olduğunu artık herkes biliyordu. 34 yıl önce Orgeneral Kenan Ev-
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ren, dönemin Amerikan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Zbigniew Brze-
zinski’nin Orta Asya’daki Türk devletleri için yeni bir düzen getirilmesi
gerektiği fikrine uygun hareket ediyordu. Ancak bu fikre asıl cevabı ve-
ren Gülen oluyor ve bölgedeki doğalgaz ve petrol yataklarının kontro-
lünü ABD’ye verebilmek için okullarıyla bölgeye sızmaya başlıyordu.
Bu yüzdendir ki eski CIA yöneticileri kendisine Yeşil Kart (Green Kart)
başvurusunda referans mektubu veriyordu. Gülen konuşmalarında Os-
manlı'nın yeniden dirilişi ya da yeni İslami dünya düzeninden bahsedi-
yor ve ilginçtir ki CIA de bu fikri paylaşıyordu. Yoksa neden Gülen’in
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'daki
okullarında CIA elemanları bulunsundu? Bu nedenle Rusya ve Ukray-
na, Gülen’in okullarını kapatıyordu. Gülen’in etkisi Çin’in Uygur böl-
gesindeki eylemlerde gözleniyordu. Bu şekilde CIA tarafından zaten ba-
ğımsız bir ülke kabul edilen Türkistan, Çin'den bağımsız olması ve
ABD’nin güdümüne alınması sağlanmaya çalışılıyor ki Uygur Türkleri-
nin lideri de ABD-Chicago’da yaşıyordu.

Gülen'in okullarında 130 CIA ajanı çalışıyor. Okullar CIA’nın
narkotik ve silah kaçakçılığıyla finanse ediliyordu. Türkiye'de ban-
kalar ve iş dünyasına hükmediyordu. Fetullah Gülen izin vermedi-
ği sürece kadınlar 50 yaşına kadar evlenemiyor. Evlenecekleri er-
kekleri ise 'hoca' belirliyordu.

Gülen'in Çiftliğine Bizzat Gidiyordu!

Daha önce Fetullah Gülen’in çiftliğini çok kez ziyaret ettim. Çiftlik-
teki yöneticilerle görüştüm ve etraftaki tüm komşularıyla, Gülen okul-
larındaki müdürlerle konuştum. ABD’de Gülen’in çiftliğine gelip giden
bazı insanların söylediği kadarıyla cemaat, AKP’yi terk edip CHP’yi des-
teklemeye karar veriyordu. Amaçları bu partiyi de ele geçirmek ve İsla-
mi çizgiye getirmek olarak belirtiliyordu. Bu düşüncenin planlandığı
yer Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliği oluyordu. Elbette Amerikan Dışiş-
leri Bakanlığı’nın da desteğini almış durumdalar. Gülen’in CIA’ya (ABD
Merkezi Haber Alma Örgütü) hizmet ettiği biliniyordu.

Gülen'in Erdoğan'a mektup yazıp: “Ya ol, ya öl!” dediği ortaya çı-
kıyordu!

Fetullah Gülen'in Başbakan Erdoğan'a hitaben 2006 yılında bir
mektup yazdığı ve Erdoğan'ı uyardığı anlaşılıyordu. Fetullah Gülen'in

442 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



2 Mayıs 2006'da Başkan Erdoğan'a yazdığı bir mektubun detayları
herkul.org sitesinde yayınlanıyordu. Başbakan Erdoğan, 4 Ocak
2014’te Dolmabahçe’de bir grup basın mensubu ile yaptığı toplantıda,
Fetullah Gülen Hocaefendi’den kendisine “sulh mektubu“ geldiğini
açıklıyor, ardından mektubun gerçekte Cumhurbaşkanı’na hitaben ya-
zıldığı ve onun gönderdiği aracıya verildiği, Başbakan’a ise sadece bir
kopya gönderildiği söyleniyordu. Ancak Gülen'in sohbetlerinin yer al-
dığı “herkul.org” sitesinin editörü Osman Şimşek, Başbakan Erdoğan’a
2 Mayıs 2006’da Fetullah Gülen Hocaefendi tarafından bugüne kadar
kamuoyunda bilinmeyen bir mektup gönderildiğini belirtiyor. Bugün
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt ise köşesinden o mek-
tubun detaylarını yazıyordu. Mektupta Başbakan’ı demokratikleşme
çizgisinden sapılmaya başlandığı hususunda uyarıda bulunuyor ve
“Esefle belirtmeliyim ki; belli bir eylem planına hükümetçe imza atıl-
ması Müslümanlar’ın sinelerinde ciddi bir yara açmıştır“ deniliyordu.
Gülen, Başbakan’a merhum Necip Fazıl’ın Menderes’e yaptığı çağrı ile
sesleniyor: “Ya ol, ya öl; ama mutlaka itibarlı kal!” tavsiyesinde bulu-
nuyordu. Sonrasında da, “Böyle bir istikametten sizi alıkoyan Çanka-
ya, hatta dünya devlet başkanlığı bile olsa, kendiniz olarak kalmanı-
zın hem Zât-ı âliniz hem de milletimiz için hayati önem taşıdığını söy-
leyebilirim” diyerek, üst perdeden üstatlık taslıyor ve her ne hikmetse
Recep T. Erdoğan da, buna yıllarca katlanıyordu.

Gülen’in Alevilerle ilgili sahte tavrı sırıtıyordu!

Dershane tartışması ve 17 Aralık operasyonunun ardından Gülen Ce-
maati ile CHP’nin yakınlaşıp, AKP Hükümeti’ne karşı aynı safta yer alma-
sının yankıları sürerken, Gülen’in Kılıçdaroğlu’nu da ilgilendiren çarpıcı
ithamlarının olduğu ortaya çıkıyordu. Fetullah Gülen’in bir vaazında,
aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu
Tuncelili “Aleviler” için “Alevi değillerdir. Ermenilerden, Süryanilerden
meydana gelmiş, aslen Nusayri olan insanlardır. Bunların dinleri yoktur
aslında…” dediği anlaşılıyordu. Gülen o vaazında “Kızılbaş meselesi”yle
ilgili görüşlerini aktarırken, şunları söylüyor: “İran’daki Şiiler içinde mol-
lalar var, hocalar var, şeyhler var, dindarlar var. Açtığımız okullarda ora-
da ve ders verdiğimiz üniversiteye hazırlık kurslarında bunlarla diyalog
kurabiliyoruz. Bir ölçüde bu dalgaları kırma imkânı oluyor. Fakat Türki-
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ye’dekilere, ben Alevi demiyorum, onlar Alevi falan değildir yani… Gerçi
Anadolu’daki Aleviler, Yörükler bizim her zaman kendileri ile anlaşabile-
ceğimiz insanlardır. Fakat aslen Nusayri olan, Ermenilerden, Süryaniler-
den meydana gelmiş olan, Tunceli civarındaki Aleviler başkadır, bunların
dinleri yoktur. Nusayri akidesi vardır; Allah insandır, insan Allah’tır, Al-
lah insanın içine girmiştir. Allah insanla ikrat etmiştir. İşte bunlarda (Tun-
celi Kızılbaşlarında) bu anlayış hakimdir” diyen Fetullah Gülen’in şimdi
kalkıp CHP’ye dolaylı destek çıkması, bunların fesatçı ve fırsatçı tavrını
ortaya koyuyordu. Fetullah Gülen hiç mutat olmayan bir biçimde Berkin
Elvan için taziye mesajı yayınlarken ne gereği varsa çocuğun Aleviliğine
vurgu yaparak garip sinyaller veriyor, şiddete meyyal olan sokağa dolay-
lı destek vermiş oluyordu. Alevilere verilen bu mesajların anlamı her ne
ise Şiiliği mutacılığa indirgeyen nefret söylemlerini besleyen niyet ve tıy-
net aynı oluyordu. Ahlaklı ‘Altın nesil’ yetiştirme iddiasındaki Gülen
hareketinin gele gele yetiştirdiği insan tipi mide bulandırıyordu. Cemaat
rastgele insanlara ve sırf politik kazanç amacıyla iftira atmaktan geri dur-
mayan, insanların namuslarına fütursuzca çamur atan bir dedikodu üre-
tim merkezine dönüşmüş bulunuyordu.

AKP’li başkanlar, bakanlar, iş adamları ve bürokratlar arasında
“geçici muta nikahlı ve paralı seks arkadaşlığının oldukça yaygınlaş-
tığı ve bunların görüntülerinin kaydedilip aleyhlerine kullanılması-
na karşı tedbirli olunması” konusunda, çok muhterem ve muttaki
ağabeyleri Abdurrahman Dilipak bile bunları defalarca uyarıyordu!
Bu durum bize, Hz. Yusuf’a karşı karısının haksız ve ahlaksız tuza-
ğını fark eden Mısır Azizi Züleyha’ya seslenip: “Bu sizin (şehvet) tu-
zağınız (ve azgınlığınız)dır. Gerçekten sizlerin hilesi-fitnesi büyük (ol-
maktadır).” (Yusuf:28) dedikten sonra Hz. Yusuf’a dönüp: “Yusuf, sen
bu (kadından) yüz çevir (ve olup bitenleri unut gitsin.) Sen de (ey Zü-
leyha) bu kötü davranışın sebebiyle (benden) özür ve bağışlanma dile
(bu Mesele bitsin)” (Yusuf:29) diyerek, namus ve haysiyetini değil,
zahiri şeref ve şöhretini kurtarmaya çalışmasını ve suçsuzluğunu bi-
le bile sorumlu tutup Hz. Yusuf’u zindana tıkmasını hatırlatıyordu.

Cemaat hizmet ekolü mü; iftira ve kumpas okulu muydu?

AKP yandaşı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay’a göre Başbakan'ın, Be-
şir Atalay'ın, Hakan Fidan ve Ahmet Davutoğlu'nun İran'a sıkça kaça-
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mak yaptıkları bunun sebebinin de orada muta yapmış oldukları Cema-
at sohbetlerinde sistematik biçimde işleniyor ve İran'la Türkiye siyase-
tinin belirleyici faktörü olarak sunulmaya başladığı konuşuluyordu.
Yetmez Şubat 2014 ayının sonlarında İstanbul'da camianın yayın grubu
'Ailenin Korunması ve Muta Fitnesi' başlıklı bir sempozyum düzenli-
yordu. Bu sempozyum Camia medyası tarafından büyük bir ciddiyet ve
şaşaayla duyurulmuş ve bir sürü kelli felli profesör çok ciddi iş yapıyor-
muş ve Türkiye'nin gündeminde sanki çok önemli bir sorunmuş gibi
tebliğler sunulmuştu. Bunlara karşılık “Camianın son zamanlarda CHP
ve MHP'den BBP ve hatta BDP'ye kadar bütün partilerle farklı yerlerde
kurduğu ittifaklar birer muta ilişkisi gibi. Hiç biriyle kalıcı bir ilişkisi
olacak gibi değil. Hepsi de geçici ve belli bir çıkar ortaklığına dayalı iliş-
kiler. Cemaat mensuplarının büyük çoğunluğunun bile başını döndüren
ve hayretle izledikleri bu kısa süreli büyük ittifak ilişkilerinin arasına
TÜSİAD ve Doğan Medya grubunun bir çok yazarını ve isimsiz bir yı-
ğın robotu da katabilirsiniz.” diyen Yasin Aktay acaba 12 yıl süren
AKP Cemaat flörtünü Muta nikâhlı mı sayıyordu, yoksa bir taraf, ken-
dilerini kandırılmış kapatmalık mı görüyordu?

Emniyette ‘cemaatçi müdür’ depremi sürüyordu!

Hrant Dink cinayetinde sorumlu olduğu iddiaları gündemden
hiç düşmeyen eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek,
'Geçmiş yıllardaki işlem bilgilerini usulsüz imha etmesi' iddiası ile
açığa alınıyordu. Ramazan Akyürek'in evine gelen polis ekipleri açı-
ğa alma kararını tebliğ ettikten sonra Ramazan Akyürek'in silahına
ve kimliğine el koyuyordu. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda uzun sü-
redir araştırma yürüten Mülkiye Baş Müfettişleri'nin yaptığı inceleme-
ler sonunda Ramazan Akyürek'in Daire Başkanlığı dönemine ait bil-
gisayarlardaki log kayıtlarının ve işlem bilgilerinin usulsüz olarak
imha edildiği' tespit ediliyordu. Silinen kayıtların Hrant Dink cinaye-
ti döneminde yapılan işlemlere ait olduğu öne sürülüyordu. Bunun
dışında yasadışı telefon dinlemelerine ait de müfettişler önemli tespit-
lerde bulunmuştu. Müfettiş raporlarının tamamlanmasının ardından
Ramazan Akyürek açığa alınıyor. Ramazan Akyürek'in evine giden po-
lis ekipleri açığa alma kararının tebliğinden sonra Ramazan Akyü-
rek'in silahına ve kimliğine el koyuyordu. Ramazan Akyürek’in CIA-
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MOSSAD maşası ve Cemaatin emrinde çalıştığı yıllardır yazılıp konu-
şuluyordu. 

Zaman yazarı Ali Ünal, Erdoğan ve yandaşlarını kınarken kendi-
si Fetullah Efendiyi kutsuyordu!

Hükümete yakın gazeteleri Gülen'e iftira atmakla suçlayan Zaman
yazarı Ali Ünal’a göre, “Hocaefendi'nin hayatında tek bir leke yoktu.”
Oysa Peygamberlerin bile zelle cinsinden hataları bulunurken Fetul-
lah Gülen’i haşa “lekesiz ve tertemiz” ilan etmek, İslam itikadıyla bağ-
daşmıyordu. "Bir ayyaş kadar olsun haysiyetli ve aklı başında dav-
ranmanız ve kendinize yazık etmemeniz gerekmez miydi?" diye so-
ran Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal, Başbakan Erdoğan ve ona destek
çıkan yazarları hedef alıyordu. Başbakan’ı şirke kadar giden sıfatlarla
yüceltildiğini ve Erdoğan için “İslâm dünyasının halifesi; Ortado-
ğu’nun imparatoru; dünya Başbakan’ı” dendiğini yazan Ünal, bunlar
yetmedi: “Başbakanımıza dokunmak ibadettir; Tayyib’i üzmek Allah’ı
üzmektir; Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir. Hatta Başba-
kan, Allah’ın sahip olduğu bütün sıfatlara sahiptir” denilerek şirke sa-
pıldığına dikkat çekiyordu. Son dört ay içinde Sabah 160, Akit 146,
Star 132, Akşam 105, Yeni Şafak'ın 93 tekzip yayınlamakla, tarihte en
kısa zaman içinde en fazla yalan söyleme rekoru kırdığını söyleyen Ali
Ünal, daha sonra Başbakan Erdoğan ile Gülen'i karşılaştırıp: “Erdo-
ğan'ın yapmayacağını söylemeyi ve söylediğinin tersini yapmayı bir
politika haline getirdiğini” (Yani münafıklık ettiğini) savunuyor. Gü-
len'i ise şöyle tarif ediyordu:

"Ve hayatlarında yüz kızartıcı davranışların yanından bile geçme-
miş, büyük fedakârlıklarla İslâm adına, Türkiye adına, nesiller adına,
insanlık adına dünyaya yayılmış yüz binlerce müntesibi, seveni, sem-
patizanı bulunan bir Cemaat’e ve bu Cemaat’in rehber tanıdığı ve ha-
yatında tek bir leke olmayan Hocaefendi’ye tarihte kimsenin kimse-
ye atmadığı iftiralarla ve yalanlarla şeytanı utandıracak düşmanlıkta
bulundunuz; yüz binlerce ailenin kendi çocuklarını yaptığı gibi, bizzat
kendi çocuklarınızı büyük bir güvenle teslim ettiğiniz müesseselerini
kapatma yoluna gittiniz" derken Ali Ünal, Fetullah Gülen’i lekesiz
ve hatasız ilan edip haşa Peygamberlikten de yukarılara taşıyor ve
Recep T. Erdoğanın “Yalancı Peygamber” benzetmesini haklı çıkarı-
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yordu! Bu tutarsız tavırlarıyla Hükümet ve Cemaatin yalaka-yazar
takımı, kendi tağutlarını ve cibt (canlı putlarını) yarıştırıyor, her iki
tarafta Kur’an’ın ve vicdanın değil, kendi tabularının ve Tanrılarının
daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. (Bak: Ni-
sa:51 ayeti)

Fetullah Gülen’in önce şu soruları yanıtlaması gerekiyordu?

1- Bülent Ecevit’e hürmet gösteren, Süleyman Demirel’e övgüler
düzen Sn. Gülenin bu derin Erbakan husumeti, marazlı fıtratının ica-
bı mı, yoksa “Papalık misyonunun bir parçası” olduğu Haçlı Vati-
kan’ın ve Yahudi odakların rızasını kazanma kasıtlı mı yapıyordu?

2- “Sen onların Milletine (ve Şeytani emellerine) tabi olmadıkça,
Yahudi ve Hristiyanlar senden asla razı ve memnun olmayacak (hayır-
lı işlerinize yardımda bulunmayacak)tır.” (Bakara:120)

“Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları veliler (sığınacak yerler
ve yönetip yönlendirici merkezler) edinip tutmayın. Sizden her kim bu-
nu yaparsa, o da artık onlardandır ve bunlar kalplerinde (münafıklık)
marazı bulunanlardır” (Maide:51-52) ayetlerine göre, sizin durumu-
nuz ne oluyordu?

3- Makam ve menfaat hırsıyla ve dünyalık hesaplarla Siz ve ekibi-
niz, devasa boyutlarda kazanıp büyürken, din ve dindarlık değer kay-
bediyordu. Dine hizmet amacıyla yola koyulmuştunuz. Cemaatinizin
zirveye çıktığı bir dönemde dinin imajı yerle bir oluyor, dine, din-
darlara olan güven kayboluyordu. Acaba zatı Aliniz bu tezatı neye
bağlıyordu?

4- Rehberlik edip geliştirdiğiniz cemaatiniz, son zamanlarda ses ve
seks kasetleriyle uğraşır olmuştu. Toplumun önemli bir kısmı, bu iş-
leri cemaatinizin yaptığına inanıyordu. Ahir ömrünüzde böyle algı-
lanmak ilahi bir tokat mı oluyordu, yoksa “Müritler Mürşidin aynası-
dır” gereğince talebe ve takipçileriniz, sizin ayarınızı mı yansıtıyordu?

5- “Hz. Peygamber efendimiz ile sık sık görüştüğünüz” ve “bütün
işlerinizi manevi işaret ve talimatla yürüttüğünüz” konuşulup duru-
yordu. İnsanların ses ve seks kayıtlarını tutup şantaj yapmayı size
Rahmaniler mi Şeytaniler mi emrediyordu? 
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6- Taziye mesajınızda Burak Can ve Ahmet Küçükdağ’a rahmet
dilediniz. Ama Aleviliğine vurgu yaptığınız Berkin Elvan’a rahmet
dilemeyip sadece üzüntülerinizi belirttiniz. Niçin? AKP’nin yolsuz-
luklarına karşı çok hassas davranıyorsunuz. Oysa aynı hassasiyeti
Deniz Feneri davası için neden göstermiyordunuz? Savcıların görev-
den alınmasına ses çıkarmıyordunuz? Çünkü o dönemde ittifak ha-
linde çalışıyordunuz! Sizin dürüstlük anlayışınız bu muydu? Şeklin-
deki haklı sorular niye hala yanıtlanmıyordu! Hatta, Almanya’da
patlayan Deniz Feneri Yolsuzluk lağımını kapatması ve AKP’yi sı-
kıntıya sokmaması için Angela Markel’e ricacı olmak üzere, Cema-
atin ABD hükümeti nezdinde girişimde bulunduğu, yerli ve yaban-
cı basında yer alıyordu ve Cemaat temsilcilerinin Kongre üyeleriyle
temas kurduğu konuşuluyordu.

Bütün bunlar, maalesef; “Türkiye’de vicdan kalmamıştır; sadece
güç savaşı vardır!” dedirtiyordu.

Bugünlerde kim vicdandan, adaletten, merhametten bahsediyorsa
yalan söylüyordu. Artık açıkça bir palavralar cumhuriyetinde yaşanı-
yordu. 30 Mart seçimlerine giderken her türlü vicdan argümanı büyük
iktidar savaşının kamuflajından ibaretti, herkes için tek amaç güç ka-
zanmak oluyordu. Ölü çocuk bedenleri bile silah olarak kullanılıyor,
Cesetler bomba işlevi görerek birbirine karşı atılıyordu!” itirafları,
uzun zaman Hükümeti ve Cemaati öven bir yazarın ağzından çıkıyor-
sa daha bir anlam kazanıyordu.

“Sisli ve fırtınalı bir denizde pusulası bozuk bir gemiyle yol almaya
çalışılıyordu. Dahası hangi limana yanaşacağımız da, yani rotamız da
bilinmiyordu. Daha doğrusu herkes başka telden çalıyordu. Gemide,
kaptan köşkünü ele geçirmeye çalışan yolcu kılıklı korsanlar dolaşıyor-
du. Böyle bir zamanda herkesin ihtiyat etmesi gerekiyordu. Ortalık toz-
duman içinde, Sapla saman birbirlerine karışmış bulunuyordu. Fasıklar
bize bir haber getirdiğinde hemen inanmamak gerekiyordu. Bu kural
herkes için, benim için de geçerli bir buyruktu” demeye başlayan Abdur-
rahman Dilipak bile artık Cemaat-Hükümet kapışmasının acı ve alçal-
tıcı akıbetini sezmeye başlamış ve telaşa kapılmış görünüyordu.

30 Mart sonrası için çok tehlikeli hesaplar yapılıyordu!
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Daha önce Urla’da, Aksaray’da ve Ordu’da kurulan tuzak, bu se-
fer Fethiye’de kuruluyordu. HDP’nin seçim bürosu açacağı duyulun-
ca bu şehirlerde tedirgin edici bir kalabalık buluşuyor ve o büroyu
açtırmamak üzerine linçe varan eylemlerde bulunuyordu. Yani açık
bir Türk-Kürt kavgası kızıştırılıyordu. Daha önce ve piyasaya sürü-
len son ses kayıtlarına göre: ‘Gerekirse onları s… atarım’ diyen ‘iyi
niyetli’ eski içişleri bakanımız dahi laf dinletemiyordu. Adamcağız
yetkili makamlara ve iktidara yalvarıp yakarıyor. ‘Eylemciler Gezi
Parkı’nda bir açıklama yapıp gidecekler, bırakalım yapsınlar’ yalvar-
maları işe yaramıyordu. Ne olursa olsun onları parka sokmama ta-
limatı Sayın Başbakanımızdan geliyordu ve Recep Bey “Güç zehir-
lenmesiyle” artık zıvanadan çıkmış bulunuyordu. Evet Türkiye ka-
ranlık ve karmaşık, bir mecraya doğru hızla sürükleniyordu.

Özetle ve esefle:

a- İktidara, üst düzey komutanların görev sürelerini uzatma yet-
kisi tanınarak, TSK hem siyasallaştırılıyor hem de “Yandaş komu-
tanlar oluşturma” süreci başlatılıyordu.

b- Hükümetlerin de kontrol edemeyeceğinden, CIA ve MOS-
SAD’ın bölge merkezi gibi hareket edeceğinden endişe duyulan ye-
ni MİT düzenlemesiyle Milli İrade fiilen devre dışı bırakılıyor ve za-
ten bu MİT’in başı, Oslo’da PKK’lılara, Güneydoğuda şikâyetçi ol-
dukları vali ve komutanların icabına bakmak üzere listesini istediği
basına sızıyordu!

c- Bu tehlikeli gidişi gören Emekli Komutanlar, vicdan ehli ya-
zar ve aydınlar, sorumluluk taşıyan bazı bürokratlar, iktidara
“Özerklik uyarısı yapıyor” ama gaflet, cehalet ve dalalet ehli bunla-
rı dikkate almıyordu.

d- Yeni HSYK ve MİT düzenlemesiyle bir nevi “MİT mahkeme-
leri” oluşturuluyor, resmi ve sivil her vatandaş “MİT muhbiri ve giz-
li şahidi” olmaya zorlanıyor, iktidar karşıtı muhalif basın susturul-
maya çalışılıyor, Erdoğan-Öcalan görüşmelerine yasal kılıf hazırla-
nıyor, kısaca Devlet MİT’e, MİT Recep Beye bağlanıyordu! Oysa
AKP iktidarının ve Erdoğan’ın Cemaati de, ABD’yi de, bunları yöne-
ten derin Yahudi Lobilerini de; Türkiye merkezli büyük Medeniyet
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dönüşümüne ve Adil Düzen dönemine zemin hazırlamak ve fırsat
yakalamak üzere “mudara siyasetiyle” stratejik idare ettiğini ve ya-
rarlanmaya hedeflediğini, gönüllerimiz ne kadar da arzu ediyordu.
Ama inancımız “gizli hikmetlere” göre değil, “zahiri gerçeklere” gö-
re hükmetmeyi gerektiriyordu. Yani özel gerekçeler değil genel ve
görünen girişim ve gelişmeler bizi bağlıyordu.

e- Böylece hem milyarlık soygunların soruşturulması, hem de AB
yolcusu ve İsrail uydusu bir Türkiye kurulmaya çalışılıyor, bu mak-
satla Gladyo, emniyetten alınıp MİT’e taşınıyordu.

f- Bütün bu ağır suçlarını örtmek ve kendisini haklı göstermek
üzere Hükümet Cemaate yükleniyor, hatta seçimlerden sonra “Ce-
maate örgüt ve uyuşturucu” soruşturması açacağı konuşuluyordu.

g- Cemaat ise şahsi hesaplar ve ihtiraslar dışında ülkenin tahri-
binde yönelik bu tehlikeli adımların çoğunu hala destekliyordu.

Zaman yazarı Joost Lagendijk: “AKP’nin yaptığı her şey yanlış
değil” diyerek Kıbrıs tavizini ve TSK’nın tasfiyesini övüyordu!

“AKP karşıtı medya, diplomatik kaynakların ve uzmanların, Türk
hükümetinin Kıbrıs meselesi ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye da-
ir attığı son adımların Batılı güçleri memnun etmeye yönelik kurnaz
hamleler olarak görülmesi gerektiğine dair iddialarını aktarmaktaydı ve
bu yanlıştı. İktidar partisinin mesela Kıbrıs ve İsrail ile ilgili doğru ve
haklı gerekçeleri olan kararlarının, uzun zamandır devam eden mesele-
lerin çözülmesi yönünde olumlu adımlar değil de, diğer yanlış işlerinden
dikkati dağıtmaya yönelik hilekâr girişimler olarak sunulması haksız-
lıktır. Hükümet, Kıbrıs’ta, bölünmüş adayı birleştirmeyi amaçlayan mü-
zakerelerin yeni turuna yardımcı olmakta yerden göğe haklıdır.”209

h- Cemaatin, İsrail’den 14 ortam dinleme cihazı aldığı Fetullah-
cıların Kuzey Irak’ın Kerkük şehrinde bir dinlenme merkezi kurup,
bölgede yatırım yapan Türk işadamlarının konuşmalarını kaydettik-
leri ortaya çıkıyordu. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre,
Irak’ta gümrüklerin denetimsiz olmasını fırsata çeviren Cemaat,
2008’den itibaren, İsrail’den aldığı çok sayıda dinleme cihazını Mı-
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sır ve Suriye üzerinden bu ülkeye sokuyordu. Cemaat’in aynı İsrail-
li firmadan tanesi 55 bin avroya “Lazer Verici”, “Lazer Alıcı” ve
“Amplifikatör Ünitesi” ve “Audio-Recorder” sisteminden oluşan ve
çantada kolayca taşınabilen 14 adet ortam dinleme cihazı satın alıp,
birçoğunu Türkiye’ye soktuğu belirleniyordu.

i- AKP “7 bin kişi dinlendi” operasyonu ile aslında MİT düzen-
lemesine dayanarak arıyordu. Erdoğan kahvaltı yaptığı milletvekil-
lerine “bu olay MİT’le ilgili düzenlemenin ne kadar önemli olduğunu
ortaya çıkardı” diyerek niyetini açığa vuruyordu.

j- AKP “7 bin kişi dinlendi” operasyonu ile Cemaatin kendisiyle
ilgili hemen her gün yayımladığı yolsuzluk kasetlerini itibarsızlaş-
tırmak istiyordu. Zira hem kendilerinin yaptıkları melanetleri bili-
yor, hem de Cemaatin bunları 30 Mart’a kadar düzenli servis edece-
ğini bekliyordu.

Türkiye’yi bu dinlemeler, bu kasetlere mahkûm eden AKP iktidarıdır.
Cemaatin bu “yeteneğini” iktidar olmak muhaliflerini susturmak,
TSK’yı hizaya sokmak, rakiplerini sindirip devre dışı bırakmak için kul-
lanan AKP, en sonunda aynı ahlaksız yönteme kendisi maruz kalmıştır.
O andan itibaren de “ahlakı” hatırlatmıştır ve dün dinlediklerinden bu-
gün medet ummaktadır. Türkiye’yi AKP ve Cemaatin bu ahlaksız siya-
set anlayışına mecbur ve mahkûm sanmak yanlıştır. Her ikisinden de
kurtulmanın koşulları oluşmaktadır. Çünkü ahlaksız siyaset anlayışları
ülkemiz açısından artık bir numaralı güvenlik sorunu halini almıştır”
tespitleri elbette haklıdır ve Milli vicdan artık olaya el koymalıdır.
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AKP’NİN SONA YAKLAŞMASI VE
ADİL DÜZEN’İN KAÇINILMAZLIĞI!

Türkiye petrol ve doğalgaz zengini bir ülke değildir. Su zengini
bir ülke de değildir. Bu nedenle mutlaka sanayi ve teknolojisini güç-
lendirmek, tarım ve hayvancılığını geliştirmek, bor ve kömür gibi
madenlerini kendisi işleyip ihraç etmek ve yetişmiş insan potansiye-
lini verimli değerlendirmek ve kesinlikle üretken bir ülke haline gel-
mek mecburiyetindedir. Enflasyonist büyüme modeli 2001 kriziyle
tamamen çöken Türkiye, cari açığının finansmanına dayalı bir büyü-
me modeline geçmeye mahkûm edilmiş ve böylece uluslararası kon-
jonktürün de yardımıyla nispeten düzelme göstermiştir. Cari açığını
uluslararası mali piyasalardan veya direkt dış yatırımla finanse ede-
bilmesi için AKP rejimi, aldığı dış desteğin devamı için, güya “huku-
kun üstünlüğüne dayalı, insan haklarına ve temel hak ve özgürlüklere
saygılı, demokratik, kurumsal ve öngörülebilir olmak” kılıfıyla Siyo-
nist sermayenin hizmetinde olmaya mahkûm edilmektedir. Aksi hal-
de Türkiye’ye cari açığını kapatmaya yetecek kadar para girişi kesi-
lecek, bu kez hükümet batmamak için o yabancı parayı piyasadan
toplamaya yönelecek, devalüasyon kaçınılmaz hale gelecek, büyüme
daha da düşecek ve bunlar çok kısa sürede ağırlığını hissettirecektir.
Cemaat Hükümet çekişmesiyle psikolojik dengesini, ahlaki ve huku-
ki disiplinini iyice yitiren Erdoğan, ülkeyi karanlık bir mecraya doğ-
ru sürüklemektedir. Faizci bir sistemde enflasyon %2,5 ile %5 ara-
sında tutabilmek büyük bir maharettir ve ekonomik dengeye zarar-
sız hale getirilebilir. %5 ile %10 arası enflasyon kötü gidişe işarettir.
Ama %10’dan fazlası bütün sistem için tehlike sinyalidir. Ve hele
%20’leri aştığında o ekonomi iflasa sürükleniyor demektir. AKP yö-



netimindeki Türkiye’de enflasyon fiilen %13’e erişmiştir ve bu çok
kötü bir süreçtir. (Resmi ağızların %9-10 demesi bu gerçeği gizleme-
ye yöneliktir) Aslında küresel sömürü sisteminin kalesi olan ABD bi-
le, sadece silah gücüyle ve karşılıksız doları “dünya parası” yapıp
zorla satmak sayesinde varlığını sürdürmektedir, ama bunu daha
fazla devam ettirmesi mümkün değildir.

AKP’nin yürüttüğü Türkiye ekonomisi, yapısal hiçbir sorununu çö-
zemediği için; sıcak para, borçlanma ve tüketim destekli büyüme ça-
basıyla şimdiye kadar sadece günü kurtarabilmiştir. Dünya üzerinde
bolca bulunan sıcak parayı yüksek faizle ülkeye çekip, adeta “el para-
sıyla” sağlanan hormonlu bir büyümeyle pembe tablolar çizilmektedir.
Ne zaman ki, FED’in tahvil alımlarını azaltacağını açıklaması ve neti-
cesinde de dışarıdan rahatça borçlanma imkânlarının daralacağının
anlaşılması, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’yi de sarsıver-
miştir. AKP-Cemaat savaşı ve dövizdeki hızlı yükselişle birlikte faizle-
rin artması da hükümet tarafından “kendilerine operasyon yapıldığı,
komplo kurulduğu” şeklinde gerekçelendirilmiştir. Hâlbuki Merkez
Bankası’nın faiz arttırdığı günlerde diğer gelişmekte olan ülkelerde de
benzer durumlar gözlenmekteydi. Bir anda gelişen ülkeler safından,
kırılganlar saflarına savrulan sadece Türkiye değildi. “Kırılgan 5’li”
olarak nitelenen ülkelere bakınca, FED’in kararıyla birlikte gelişen ül-
kelerin benzer bir savruluş yaşadıkları daha da iyi belirginleşmişti. Ya-
ni, iç siyasetteki kargaşa sadece durumun üzerine tuz biber ekmişti. Bu
arada, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye’den
oluşan “Kırılgan 5’li” içinde en yüksek ikinci faiz yüzde 13 ile Türki-
ye’dedir. Dolar hızla yükselişe geçmiş, Başbakan’ın çizdiği pembe tab-
lolar bir anda grileşmiş, büyük sosyal patlamalara ve siyasal çatışmala-
ra doğru gidişi fark eden fareler, gemiyi terk etmeye yönelmiştir.

Ya Adil Düzen’e ve sağlam para dönemine geçilecek veya çözül-
me ve çöküş sürecine girilecektir!

A- Adil Ekonomide DEVLET:

1- Makro planda ve ülke çapında genel kalkınma planları ve altya-
pı hazırlayacak,
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2- Ülke ihtiyaçlarına ve dünya standartlarına uygun ve verimli ya-
tırım projeleri ortaya koyacak,

3- Destek, yönlendirme ve teşvik hizmetleri yaparak organize ve
koordine göreviyle özel sektör girişimlerini canlandıracaktır.

B – Adil Düzen’de sağlam PARA:

1- Faizin her türlüsünün kaldırıldığı,

2- “Para”nın, sadece üretilen mal karşılığı piyasaya çıkarıldığı,

3- Karşılıksız paranın asla basılmadığı,

4- Gerçek Paranın:

a. Ya arsa ve tarlanın

b. Ya tesis ve fabrikanın

c. Ya üretilen standart (Sanayi ve zirai) malların gerçek bedeli ola-
rak basıldığı;

d. Ya da altın ve döviz karşılığı olacağı Adil Düzen mutlaka kurul-
malıdır ve kaçınılmazdır.

5- Adil Düzen’de istenildiği anda mal paraya, para mala çevrilebi-
lir durumdadır.

6- Ekonomik ve ticari hizmet ve girişimlerde herkese adil muame-
le yapılacak ve tam bir fırsat eşitliği sağlanacaktır.

7- Fiyatlar arz ve talebe dayalı kriterlere göre, serbest piyasa eko-
nomisi içinde tabii olarak ayarlanacaktır.

Görüldüğü gibi Adil Düzen'de para; sadece üretilen bir malın "de-
ğeri"dir ve değişim (alışveriş) için gereklidir. Kapitalist ve sömürücü
Batılı kafaların iddiaları aksine, kalkınma için önce para lazım değil-
dir. Örneğin bir ekmek üretmek için "buğday, un, su, tuz, maya,
odun (pişirici) ve insan emeği" yeterlidir. Para ise; ancak ekmek üre-
tildikten sonra, onu üretenlere "ürettiği kadar tüketme hakkı tanı-
yan" bir devlet belgesidir.
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Bazı insanların "iyi güzel amma, bu Adil Düzen projelerini uygu-
layacak parayı nereden bulacaksınız?" sorusu, tabii ekonomiyi bil-
memelerindendir. Bakınız 2. dünya harbi sonunda Almanya'da bir ço-
rap, binlerce Mark’a alınacak şekilde paranın değeri düştü. Almanya,
elindeki bu kâğıt parçalarıyla kalkınmadı. Yeraltı ve yerüstü kaynak-
larını kullanarak, kalifiye ve kaliteli insan gücünü devreye sokarak,
çalışma ve üretme şartlarını hazırlayarak ancak kalkınabilmiştir. Siyo-
nist ve kapitalist sömürü sistemlerinde ise: "Kalkınma için önce ser-
maye (para) lazımdır" şartı koşulmaktadır. Çünkü "Para"yı Siyonist
sermayedarlar basıyor ve bu kâğıtları bankada bloke ederek bunları
"faizli kredi" olarak girişimcilere dağıtıyor ve böylece insanlığın alın
terini ve emeğini sömürüyor. Bugün "Dolar" diye Siyonist merkezle-
rin bastırdığı trilyonlarca liralık karşılıksız paranın (daha doğrusu ye-
şil boyalı kâğıtların) insanlığın kanını nasıl emdiğini herkes biliyor.

Adil Düzende Sağlam Para

Önce "SAĞLAM PARA" kavramını açıklayalım; bilindiği gibi can-
lı varlıklar çalışarak yaşamını sürdürürler. Bu çalışma bir "üretim",
yaşamak için harcanan şeyler ise bir "tüketim" olayıdır. Bir anlamda,
canlılar kendi varlıklarını kendi gayretleri ile sürdürmek zorundadır.
Arılar ve karıncalar örneği, pek çok canlı türleri gibi insanlar da tek
başına değil, "Topluluk" halinde yaşamak durumundadır. Topluluk
halinde, devamlı ve düzenli olarak yaşayabilmek için de, O topluluk-
ta üretilen "Toplam malın", birlikte tüketilen toplam maldan fazla ol-
ması lazımdır. Yok, eğer "tüketilen mal" toplamı, "üretilen mal" top-
lamından daha fazla olursa, O zaman "üretilmeyen bir malın tüketil-
mesi" gibi bir durum ortaya çıkar ki, bu dengesizlik, sosyal ve ekono-
mik tıkanışın ve tükenişin sebebi olacaktır. Aslında, bir ülkede, her-
kes ürettiği kadar tüketirse, "topluca üretilen, topluca tüketilene
eşit" olacağından, “tabii bir denge” sağlanacaktır. Ancak bu dengenin
sürekli olabilmesi için, O toplumda "biriktirilmiş fazla malın" bulun-
ması da şarttır. Çünkü kıtlık, savaş, deprem ve yangın gibi felaketler-
de, bu “depolanmış fazla malın tüketilmesi” ile ancak denge korun-
muş olacaktır. Ayrıca çocuk, hasta, ihtiyar, sakat, memuriyet ve hiz-
met sektöründe çalışanlar gibi, devamlı tüketici durumunda olan
kimselerin açtığı boşluğu doldurmak için de yine fazla üretime ihti-
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yaç vardır. Demek ki toplumda ekonomik dengenin kurulması ve ko-
runması için "üretim toplamının, tüketim toplamından mutlaka faz-
la olması" lazımdır. Karıncalar ve arılar gibi toplu yaşayan hayvanlar
âleminde durum genellikle bu minvaldir. Yapılan gözlem ve inceleme-
ler sonucu, mesela arıların kendi ihtiyaçlarından çok daha fazla bal
ürettikleri saptanmış, hatta kovanda bal azalınca, arıların iştahı ve ye-
mek arzularının kesildiği, açlıktan ölseler bile geride birikmiş bal bı-
raktıkları saptanmıştır.

İlahi fıtrat ve tabiat düzeni gereği canlı varlıklar, hem çalışıp üret-
mekten, hem de yaşamaktan (harcayıp tüketmekten) hoşlanırlar. An-
cak dengenin korunması için, "çalışma arzusunun, yaşama arzusun-
dan daha fazla olması" gerektiği açıktır. İşte hayvanlarda durum böy-
ledir. Yani karınca ve arılar gibi hayvan cemiyetlerinde çalışma ve
üretme gayesi ve gayreti, yaşama ve tüketme isteğinden fazladır. Ama
insanlarda durum bunun aksine farklıdır. İnsanoğlu, yaşama ve tüket-
me zevki, çalışma ve üretme isteğinden fazla olan bir varlıktır. Yani in-
sanlar, emek vermeden ve zahmet çekmeden, rahat yoldan geçinme-
yi, üretmek için sıkıntı çekmeye ve sorumluluk yüklenmeğe tercih
eden bir yapıdadır. İnsandaki bu aşırı tüketim ve rahat yaşama eğili-
mi, biraz da insanın sadece bir topluluk üyesi olarak değil, aynı za-
manda “tek başına yaşayabilecek özellik ve yeteneklerle yaratılmış ol-
masından” da kaynaklıdır. Yani insan; bir taraftan toplu düzenin bir
parçasıdır ve toplumun bütün nimetlerinden yararlanır. Ama diğer ta-
raftan da, her fert ayrı bir varlıktır ve topluluk dışında kendi başına
yaşayabilme imkânlarıyla yaratılmıştır. Belki bu özellik, bir bakıma in-
sanın kendi onurunu ve özgürlüğünü koruyabilmesi ve topluluk için-
de erime ve kişiliğini yitirme durumundan kurtulabilmesi bakımın-
dan önemli ve gerekli bir fıtrat (yaratılış)tır.

Bu nedenle insanlar sadece "tam bir toplu düzen"de yaşayabilecek
özelliklerle yaratılmamış, bunun yanında; tek tek yaşayan canlıların
da yararlı yönlerini almış olduğu için, toplu yaşayan hayvanlarınkine
benzer, "birlikte üretim; birlikte tüketim, her şey ortak" hayaline da-
yanan ve kişilerin ferdi hürriyet ve haysiyetini öldüren "Komünizm
düzeni" insanlar arasında kurulamaz, kurulsa da uygulanamaz. Zaten
insan fıtratına uygun olmadığı için daha bir insan ömrünü bile dol-
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durmadan Komünizm iflas etmiş ve çöküp yıkılmıştır. Eğer insanlar-
daki "çalışma ve üretme arzusu, yaşama ve tüketme arzusundan faz-
la" olsaydı, Marks'ın kominizim hayali belki gerçekleşme imkanı bu-
lacaktı. Ancak İlahi kudret ve hikmetin insanı böylesine "yaşamaya
ve tüketmeye istekli, çalışıp üretmeye karşı ise tembel" yaratmış ol-
ması; hem imtihan sırrına uygunluğu, hem de insanlar arasındaki "ya-
rışma Düzeni"ni gerçekleştirmesi bakımından gereklidir ve doğaldır.
Bu yarışma isteği ve özelliği, maddi ve manevî yönden devamlı ilerle-
meyi ve yenileşmeyi sağlayacak, yeni karakter ve kabiliyetler ortaya
çıkacak ve herkes çalıştığının ve hak ettiğinin karşılığını alacaktır.

İnsanlardaki bu, "çalışmadan kazanma, üretmeden tüketme ve
yorulmadan yaşama" arzu ve isteğini, zararlı halden yararlı hale çe-
virmek için; ADİL BİR DÜZEN ve DİSİPLİN’e ihtiyaç vardır. İşte İs-
lam’daki "mülkiyet sistemi" bunu gerçekleştirmiştir. Bu sistem
"Herkesin ancak ürettiği kadar tüketmesi" esasına dayanır. Buna gö-
re her fert helal ve meşru yoldan, gücü ve aklı yettiği kadar çalışıp
kazanmak, yani “üretmek ve çalışıp ürettiği kadar da tüketmek”
hakkına sahip olacaktır. Öyle ise kim daha iyi yaşamak ve daha çok
tüketmek istiyorsa, o halde daha çok yorulmak ve daha fazla üret-
mek zorundadır. Hiç kimseye "üretmeden tüketme" veya "ürettiğin-
den daha fazla tüketme" hakkı ve fırsatı verilmeyecektir. 

İşte her kişinin ne kadar ürettiğini belgeleyen ve çalışıp kazana-
rak topluma teslim ettiği malın miktarını gösteren "resmi ve geçerli
bir devlet senedine" ihtiyaç vardır ki, bunun adı PARA’dır. Yani para;
insanlara, ürettiği kadar tüketme hakkı ve imkânı sağlayan değerli
ve gerekli bir belge konumundadır.

Toplumda bu ekonomik dengenin ve Adil düzenin korunması için
"herkesin ürettiği kadar tüketmesi" esası yanında bir kurala daha ih-
tiyaç vardır. O da; "Önce üretme, sonra tüketme" esasıdır. Çünkü;
bunun tersine, önce tüketip sonra üretme durumunda "borçlu yaşa-
ma" düzeni ortaya çıkar ki, bu durum toplumun dengesini bozacak-
tır. Özellikle FAİZ, borçlu yaşama düzenini doğurmakta, faizle kredi
alan kişi, henüz üretmediği bir malı tüketmeye başlamaktadır. Bu du-
rum ekonomide doğal dengeyi yıkarak sömürü sistemini oluşturmak-
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tadır. Faiz ve borçlu yaşama düzeniyle bir ülke; önce kendi milli ser-
vetini tüketip bitirmeye, sonra da dış ülkelere borçlanıp esir düşmeye
ve çözülüp çökmeye başlayacaktır. 

Adil ekonomideki sağlam para: “Kişilere ürettiği kadar tüketme
hakkı veren bir senet” olmaktadır. Faiz ise, insanlara "üretmeden tü-
ketme hakkı" tanımaktadır. Daha doğrusu çalışıp üretenlerin hakkı-
nı, çeşitli hilelerle alıp başkalarına peşkeş çekme tuzağıdır. Örneğin;
Bankaya yüz bin Lira koyup yılsonunda 120 bin Lira alan kişi, fazla-
dan aldığı bu yirmi bin Lirayı hak edecek hiçbir üretimde bulunma-
mıştır. Faiz olarak alınan bu 20 bin Liraya çalışarak üretenlerin hak-
kından kesilerek kendisine ödenecektir ki, bu açıkça bir zulüm ve
haksızlıktır. Veya karşılıksız para basılarak kendisine verilecektir ki,
bu da paranın değerini ve alım gücünü düşüreceği, enflasyon ve pa-
halılığı körükleyeceğinden yine haram ve hırsızlıktır.

Adil ekonomideki herkesin ne kadar mal ve hizmet ürettiğini ve
bunun karşılığında ne kadar tüketmeyi hak ettiğini gösteren devlet
senedi durumundaki sağlam paranın:

1- Üretmeden tüketme hakkı verilmesi demek olan FAİZ düzeni,

2- Servetten ve üretimden değil, gelirden ve ücretten alınan HAK-
SIZ VERGİ sistemi,

3- Milli para değerini yabancı paralar karşısında devamlı düşüren,
KAMBİYO yöntemi,

4- Karşılıksız para basan DARPHANE hilesi,

5- Halktan ucuza topladığı mevduatları zenginlere pompalayan
YANLIŞ BANKA ve haksız KREDİ tatbiki gibi beş ekonomik mikrobu
özünde taşıyan Kapitalist köle düzenlerindeki, kâğıt banknottan bir
diğer tabirle, durduğu yerde eriyen "buz paradan" ve diğer Senet çe-
şitlerinden üstün farkları şunlardır:

a. Sağlam para, asla değerini kaybetmeyen bir paradır. Çünkü para
hak ölçüsüdür, emek ve üretim karşılığıdır. Paranın değerini düşür-
mek, helalinden kazanılmış haklara tecavüzdür, emeğe ve alın terine
saygısızlıktır. Bir nevi devlet eliyle yürütülen yaygın bir hırsızlık ve
kalpazanlıktır.
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b. Bu senedin (sağlam paranın) üzerinde, karşılığında hangi tür
malın alınacağı yazılmamıştır. Sadece alım gücü miktarı yazılan bu se-
netle, kişi istediği malı alabilecek durumdadır. Yani para aynı zaman-
da ortak bir değer ölçüsü ve değişim aracıdır. Aslında para, hem kişi-
lerin “ürettiğine karşılık tüketme hakkını belgeleyen bir senet” ol-
makla beraber, hem de malları biri biriyle karşılaştırıp ölçebilen ortak
bir araç durumundadır.

c. Paranın diğer senetlerden bir farkı da, karşılığının her çeşit ma-
ğazadan ve istenilen cins maldan tahsil edilebilme imkanı sağlanma-
sıdır.

d. Paranın diğer bir özeliği de; üzerinde ödeme tarihinin bulunma-
ması, her zaman ve her yerde devamlı geçerli olmasıdır.

e. Paranın diğer senetlerden bir farkı da, bu senedin bir kere öden-
mekle bitmemesi, karşılığı ödendikten sonra da yine "senet ve kıy-
met" olarak kalması ve fonksiyonunu yürütmüş olmasıdır.

f. Bu paranın mevcut senetlerden farklı bir üstünlüğü ve önemli bir
özelliği de, şahsa yazılı olmaması, yani borçlu ve alacaklının üzeri-
ne yazılmamış olmasıdır. Bu senet bir nevi hamiline yazılıdır ve kim
taşırsa ona ait sayılır. Yalnız şu durum var ki, paranın üzerinde özel
borçlu ve alacaklı belirsizdir, ama genelde "bütün borçlularla bütün
alacaklılar" bellidir, o da toplumun ve milli servetin kendisidir. Bu pa-
ra karşılığında ödenecek mallar ise, ülke piyasasında ve mağazalarda
zaten mevcut bulunmaktadır. Çünkü o toplumda, ancak üretilen top-
lam mal kadar para basılmaktadır. O halde, bir bakıma herkesin her
parada hissesi vardır.

PARA, "çalışıp üretilerek topluma teslim edilen mallara karşılık
alınmış bir senet" olduğuna göre Ülkedeki Para Miktarı, Ülkedeki
Mal Miktarına Eşit Olacaktır. O ülkede üretilen mal çoğalmadan, pa-
ra da çoğalmayacaktır. Yeni mal üretmeden, darphanede basılarak pi-
yasaya sürülecek yeni para, karşılıksız olacağından, tabiatıyla mevcut
paranın değerini ve alım gücünü düşürecek, dolayısıyla ENFLAS-
YON, zam, pahalılık ve geçim darlığı kaçınılmaz olacaktır.

Para gibi "ortak ve denkleşmiş değer ölçü birimleriyle" bir ülke-
deki mevcut bütün mallar, fiyat olarak toplanabilir durumdadır. İş-
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te bir ülkedeki bütün malların para cinsinden toplam değerine MİL-
Lİ SERVET denir. Milli servetin, milli paraya eşit olacağı açıktır.

Adil ekonomide fiyatlara müdahale edilemeyecek, serbest fiyat
esas alınacaktır. Şöyle ki; toplumda tüketilen ve ihtiyaç duyulan mal-
lar azalınca, haliyle bunların fiyatı artacaktır. Bunun üzerine o malı
üretenler çoğalacak veya o cins malların üretimi artacak, bunun sonu-
cu giderek talep azalacağından fiyatlar da normale düşmeye başlaya-
caktır. Fiyat ucuzlayınca, yeniden talep ve tüketim artacak, böylece
arz ve talep, (üretim ve tüketim) durumuna göre kendiliğinden olu-
şan bir fiyat dengesi kurulmuş ve korunmuş olacaktır. Adil düzende
fiyatları düşürmek için, "üretilen ihtiyaç fazlası malların imhasına"
veya piyasadaki malı toplayıp depolamak suretiyle sun'i bir yokluk ve
pahalılık meydana getirmek şeklindeki ihtikâra, asla fırsat tanınmaya-
cağı için ve de para, değeri düşmeyen sağlam para olduğu için, hazır
malı olan bunu bekletmektense paraya çevirmeyi tercih edeceğinden,
tabii bir denge ve deveran oluşacak, toplum huzura kavuşacaktır. An-
cak bugünkü gibi paranın devamlı değer kaybettiği bir ülkede ise, hiç
kimse, özellikle dayanıklı tüketim mallarını satıp paraya çevirmeye is-
tekli olmayacaktır. Çünkü bekledikçe mal kıymet kazanmakta, para-
nın ise her gün değeri düşüp azalmaktadır. Böyle bir ortamda kimse
kimseye borç para vermediği gibi, bugünkü fiyatla borç (veresiye) mal
vermeye de yanaşmayacaktır. Dolayısıyla faiz ve vade farkı gündeme
gelecek, bunlar da daha beter felaketlerin sebebi olacaktır.

FAİZ nedir, niçin yasaklanmalıdır?

1- Faiz, “zamanla artan borç”tur; yani bir nevi vadeli zamanın sa-
tılmasıdır.

Örneğin 1 milyon borç verilir. Her ay %'de şu kadar artarak katla-
nır.

2- Faiz; zarara katılmayan ve riski göze almayan kârdır:

Para bir taraftan, emek diğer taraftan, hem kâra hem de zarara ka-
tılmak üzere kurulan bir ortaklık caizdir ve yararlıdır; ama sadece
“ben parama karşılık şu kadar kâr isterim, zarara karışmam” demek
ise faizdir ve bedavacılıktır.
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3- Faiz; misliyattan alınan fazlalık ve kiradır:

Buğday, arpa, toz şeker gibi aynı cins üretim mallarının borç alınıp,
sonradan geri ödenirken verilen fazlalık faiz sayılmıştır.

4- Faiz; başkasının zararına doğan kazançtır:

İslam’da asıl olan "para parayı doğurur" değil, "para, emek ve
üretmek karşılığıdır" kuralıdır. Faiz, çalışmadan veya üretmeden,
başkalarının kazancını ve hakkını sömürmek, başka bir ifadeyle "üret-
meden tüketme hakkı elde etmek" demektir ki bu açık bir haksızlık
ve bir nevi hırsızlıktır.

Çağımızın en büyük dava ve devlet adamı Erbakan yol haritamı-
zı hazırlamıştır!

Sermaye birikimi olmasaydı Avrupa uygarlığı doğmazdı. O gün al-
tın ve gümüşe ihtiyaç vardı. Halk altın ve gümüşü bankalara mevdu-
at olarak koyar, bankalar da onu girişimcilere faizli kredi olarak dağı-
tır, böylece büyük işler yapılırdı. İşte, Siyonist sermayenin dünyaya
hâkimiyeti bu şekilde başlamıştır. O halde onlar kendi paylarına dü-
şen görevleri yaptılar ve o sebeplere istinaden yaşadılar. 

Tarihi seyirde Batı’nın geçmişi Mısırlılara dayanmaktadır. Bugünkü
Avrupa’nın “Min Kabli” (öncesi ve temeli) Roma uygarlığıdır. Onların
temeli Grek uygarlığıdır. Onların öncesi Mısır’daki Firavun uygarlığı-
dır. Bunların her birerleri gelmiş ve teknikte uygarlıklarını kurmuşlar-
dır. Takdirin cilvesi uygarlıklar arası görev taksimi vardır. Örneğin Mı-
sır uygarlığı ilk merkezi ulusal devlet ve uygarlıktır. Grek uygarlığı ilk
deniz uygarlığıdır. Roma uygarlığı ilk uluslararası imparatorluk uy-
garlığıdır. Bugünkü Siyonizm güdümlü Batı uygarlığı bütün dünyayı
tek ülke hâline getiren uygarlıktır. Tarihte bunların her biri kendi gö-
revlerini yapmışlardır. 

Bugünkü Batı uygarlık aşaması faizci banka tekelinin oluştuğu bir
yapıdır. Ondan önce işyerleri tekeli vardı. Ondan önce sermaye teke-
li vardı. Ondan önce toprak tekeli vardı. Görülüyor ki tarih hep aşa-
malarla olgunlaşmaktadır. Herkes kendi aşamasını yapmakta ve ken-
di fıtrat ve fırsatlarına uygun medeniyetler oluşturmaktadır. Ancak
Adil ve asıl uygarlıklar İslam uygarlıklarıdır. İslam uygarlıkları hu-
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kukta hamleler yapmıştır. Hz. Nuh uygarlığı ilk uygarlıktır, “site dev-
letleri” uygarlığıdır. Hz. Musa uygarlığı ilk “yazılı hukuk” uygarlığı-
dır. Hz. İsa ilk “beşeri” ve ahlaki uygarlıktır. Birinci Kur’an uygarlığı
ise ilk “içtihat ve icmaya dayanan” uygarlıktır. Erbakan Hocamız kon-
feranslarında ve kitaplarında hep bunları anlatmış, bu aşamaları yo-
rumlamış ve yapmamız gerekenlerle ilgili yol haritasını hazırlamıştır.

Burada önemli olan şudur. Batı uygarlıkları “zulüm”, “sömürü”, “sı-
nıflaşma” üzerine kurulmuşlardır. İslam uygarlıkları ise “adalet” ve
“hukuk” üzerine oturmaktadır. Batı köleleştirmeye çalışır, İslam hürleş-
tirmeye çalışır. Fıkıh kitaplarında Kitabu’r-Rıkka yoktur, Kitabu’l-Itak
vardır. Yaşlanmış ve tamamen yozlaşmış Batı uygarlığının tamamen terk
edilmesi, yeni uygarlığın gelmesi lazımdır. Bu görevin fikri alt yapısını
bizden önceki nesil yani yirminci yüzyılın nesilleri yapmıştır. Ateizm
ilk 33 sene zirveye çıkmış, ikinci 33 senede duraklamaya başlamış, ama
şimdi son üçte birde yani son 33 senede ise fikren ve ilmen yıkılmıştır.
Yirmi birinci yüzyılda sömürü sermayesi artık ateizmi kullanarak yap-
tığı mücadeleden vazgeçmek zorunda kalmış, “ılımlı İslam ve dinlera-
rası diyalog” safsatasıyla şimdi “karşılıksız parayı” (Dolar saltanatını)
yaşatmaya çalışmaktadır. Bundan sonra “Adil (Ekonomik) Düzen”in
“altın, demir, buğday ve toprak paraları” yani karşılığı olan paralar yer-
leşmiş olacaktır. Bu değişmenin olması için karşılıksız kâğıt paranın
tüm pislikleri ortaya çıkmalıydı, Erbakan bunu başarmıştır.

Topluluklar kalabalık ve rahatlık dürtüsüyle başlangıçta büyük ça-
balara girişir, yükselir ve belli büyüklüğe ulaşırlar. Sonra halk zevk-u
sefaya dalar, çalışmadan yaşamaya koyulur, mevcut olan varlıklarını
tüketip bitirmeye başlarlar. Türkiye bugün böyle bir yaşlılık ve beda-
vacılık sürecine dalmıştır. Batılıların da teşvikiyle çalışmadan yaşamak
herkesin hedefi halini almıştır. Adil Düzenciler böyle hak etmeden ka-
zanma yolunu tıkayacaktır. AKP dönemindeki kamu mallarının deği-
şik şekillerde yağmalanması, milli haysiyet ve hürriyetimizin rüşvet
verilerek borçla yaşanılması süreci son bulacaktır.

Başta “OPERASYON” olmak üzere hala yaşadığımız “olaylar” vesile-
siyle, “YENİ BİR DÜZEN” ne kadar kaçınılmazdır, umarız artık anlaşıl-
mıştır; bir değil yaşanan birkaç “musibet” inşallah “nasihat” olacaktır.
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Hep hatırlatıyoruz: İnsanda FİKİR, HİS, İRADE VE ÜNSİYET olmak
üzere dört meleke vardır. Bu melekelerin içtimaileşmiş yani sosyalleş-
miş şekilleri İLİM, DİN, İKTİSAT VE SİYASET oluşumlarıdır. Bunlar
kurumsallaşmış şekilleriyle aynı zamanda insanların bu içtimai mües-
seseler içindeki HAKLARINI koruyan “Dayanışma Kurumları”dır.

Dayanışma Kurumları’nın görevleri şunlardır:

A) Mensuplarının devlet nezdinde temsilcileri konumundadır:

-Mensupların ne istediğini? devlete “ahlâkî” dayanışma kurumları
iletecektir.

-İsteklerin nasıl yerine getirileceğini? “ilmî” dayanışma kurumları
bildirecektir.

-İstenenlerin kimler tarafından takip edileceğini? “meslekî” daya-
nışma kurumları gösterecektir.

-Elde edilen ürünlerin nasıl bölüşüleceğine, bütçenin nasıl yürütü-
lüp yönetileceğine? “siyasî” dayanışma kurumları karar verir. 

B) Halkın nezdinde devletin temsilcileri olunacaktır:

-Yapılacaklarla ilgili bütçeleri “ahlâkî” dayanışma kurumları yapa-
caktır.

-Plan ve projeleri “ilmî” dayanışma kurumları hazırlayacaktır.

-Kredileri “meslekî” dayanışma kurumları dağıtacaktır.

-Vergileri “siyasî” dayanışma kurumları toparlayacaktır.

C) Dayanışma kurumları sigorta gibidirler, ortaklarının beklen-
medik zararlarını dayanışma içinde karşılayacaktır:

-İhmalden doğan zararları AHLÂKÎ dayanışma kurumları tazmin
edecektir.

-Bilgisizlikten doğan zararları İLMÎ dayanışma kurumları tazmin
edecektir.

-Beceriksizlikten doğan zararları MESLEKÎ dayanışma kurumları
tazmin edecektir.

-Kasten verilen zararları ise SİYASÎ dayanışma kurumları tazmin
edecektir.
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D) Dayanışma kurumları yönetim erklerini oluşturacaktır:

-YARGILAMA erkini AHLÂKÎ dayanışma denetlemiş olacak.

-YASAMA erkini İLMÎ dayanışma takibe alacak.

-YÜRÜTME erkini MESLEKÎ dayanışma kurumları kullanacak.

-YÖNETME erkini SİYASÎ dayanışma kurumları sağlayacaktır.

Devlet başkanı uzlaştırıcı hakemlikler yapacak, dayanışmalar ara-
sında dengeyi koruyacaktır.

Tüm çıkan uyuşmazlıklar “HAKEMLERDEN de yararlanılan ha-
kimlerden kurulu “YARGI” tarafından çözüme kavuşacaktır. Bugün
Türkiye’de bütün güçler “siyasi partileri kullanan gizli localarda” ve-
ya “bazı cuntalarda” toplanmıştır! İşte, “ana sorun” buradadır, temel
problem işte tam da bu noktadadır.210

Evet, Türkiye, ya bir Milli Çözüm ve onarım hükümetiyle Adil Dü-
zene kavuşacak veya sürekli bu tertip ve sefaletlerle uğraşacaktır.

Kur’an’a göre para nasıl çıkarılmalıdır?

Sağlam paranın çıkarılması amacıyla şöyle bir mekanizma geliştiri-
yoruz:

a- Her çalışan için bir “resmi ücret” tespiti yapılacaktır. Bu ücret;
çalışanın tahsiline, yaşına, meslekteki kıdemine ve kabiliyetine göre
ayarlanacaktır. Bu “resmi ücret” zorunlu sayılmayacak; isteyenler iste-
dikleri ücretle anlaşma yaparak çalışma imkânı sağlanacaktır. Resmi
ücret dört yerde geçerli olacaktır. 1) Başka türlü anlaşma yoksa resmi
ücret geçerlidir. Tazminatlar da buna dâhildir. 2) Emeklilikte resmi
ücret geçerlidir. 3) Resmi işlerde resmi ücret geçerlidir. 4) Kredileşme-
de resmi ücret geçerlidir. Herhangi bir işte çalışana resmi bir kredi ta-
nınacak ve kendisine: “git istediğin yerde istediğin ücretle çalış, kre-
din kadar miktarını biz sana sağlayacağız, işvereni borçlandıracağız.
Fazlasını-eksiğini onunla hesap edip kapatacağız” denilerek çalışma
teşviki yapılacaktır. İşte böylece para emek karşılığı çıkmış olmakta-
dır. Buna karşılık yeni para basılmaktadır. Bu para işçi alışverişte mal
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aldığı zaman geri dönmüş olacaktır. Ama malı alıncaya kadar geçen
zamanda para dışarıda kalmaktadır. 

b- Üretilen mallar ortak ambara konmaktadır. Ortak ambara ko-
nan mallar karşılığı üreticilere mal belgesi verilmektedir. Üretilen
malların resmi fiyatları vardır. İşveren bu malları ambara teslim et-
mekle borcunu ödemiş olmaktadır. Mallar ise cari fiyatlarla piyasada
satılmaktadır. Cari fiyatlar şöyle oluşacaktır. 1) Ambarlardaki stok
miktarına göre fiyatlar ters orantılı olarak artıp azalacaktır. 2) Sipari-
şin miktarlarına göre malların fiyatları artıp azalacaktır. 3) Bankalarda
kasalardaki senet miktarına göre senetlerin değeri artıp azalacaktır.
Borsalarda senetlerin fiyatları kasadaki miktarları ile belirlenip oluşa-
caktır. 4) Bankada kalan zamana göre de fiyatlar belirlenip değer bu-
lacaktır. Böylece mallar ambarlarda stoklanmış, ona göre işçilere veri-
len paranın geri dönüşü sağlanmış olacaktır. Halkta para, ambarlarda
da stok mal bulunacaktır. O halde para, emek karşılığı halkın eline
geçmiş olacaktır, üretilip artırılan mal ve emek kadar miktar da arta-
caktır. Sonunda paranın miktarı mal olarak artırılan emek miktarıdır.
Artırılan mallar veraset yoluyla çocuklara intikal ettiği için piyasada
daima mal kadar para vardır. Yani piyasada dolaşan para miktarı, bu-
gün satılık halde bulunan mal miktarıdır. 

c- Ambara konan mallar karşılığı müstahaklara mal belgesi dağıtı-
lır. Halk bu belgelerin bir kısmını bankaya götürür, resmi fiyat üzerin-
den kredisini alır. Onunla istediği malları alıp ihtiyacını karşılayacak-
tır. Ellerindeki mal belgelerinin bir kısmını ise tüccarlara satarlar. El-
de ettikleri para ile kredilerini kapatırlar. Böylece piyasaya; mal karşı-
lığı da para çıkmış, ama o kadar emek bankada birikmiş olacaktır. 

d- Demek ki para başlangıçta emek karşılığı çıkmakta, sonra emek
karşılığı mala dönüşmüş olmaktadır. Piyasaya ambarlarda stok edilen
maldan fazla para çıkmamaktadır. Bu Adil Düzenin sağladığı faydalar
şunlardır: 1) Çalışan her emeğe karşı para çıktığı için işsizlik söz konu-
su olmamaktadır. Çalışan emekten başka karşılığında para çıkmadığı
için enflasyon olmamaktadır. 2) Piyasada bulunan para kadar ambarda
mallar bulunduğu için enflasyon olmamaktadır. Fiyatlar ve ücretler is-
tikrarlı bir şekilde oluşmaktadır. İnsanlar kendi kazançlarını ve harca-
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malarını ona göre ayarlamaktadırlar. Hayat boyunca istikrarsızlık veya
krizler söz konusu olmamaktadır. 3) İşverenler işçi bulduğu takdirde
sermayeyi temin ettiği için, işverenle işçi arasında denge kurulacaktır. İş-
veren işçiyi çalıştırdığı zaman ona hammadde kredisi de sağlanacaktır.
Bunun için yeni para çıkarılmayacak, stoklardan karşılanacaktır. İşi bi-
len herkes sermayeye gerek kalmaksızın, iş yapabilme fırsatları sunula-
caktır. Bugünkü düzende sermayenin tamamı işverenin tekelinde bulun-
maktadır. Hâlbuki Kur’an düzeninde sermayeyi çalışan işçi oranında
devlet de sağlayacak, yani Adil Düzen’de işçiler bir nevi sermaye konu-
munda olacaktır. Böylece işveren ile işçi eşit güçte olduğu için denge
sağlanmakta; grev, lokavt, asgari ücret, azami çalışma saati gibi kayıtlara
gerek kalmamaktadır. 4) Mal ambara teslim edildiği zaman, maldan pay
olarak vergi alınacaktır. Böylece vergi tahsilâtı masrafları sıfırlanmakta-
dır. Üretilen maldan ve belli oranda vergi alındığı için döngüde kriz or-
taya çıkarmamaktadır. Evden işyerine, işyerinden mala dönüşen emek
mal olarak tüccara, tüccardan bakkallara, bakkallardan da halka dön-
müş olmaktadır. Emeğin aksi istikametinde halktan bakkala, bakkaldan
tüccara, tüccardan fabrikaya, işyerinden halka para dönmektedir. 

Dış güçlerin ve işbirlikçilerin derin tahribatı!

İshak Beyazay’ın güzel tespitleriyle, tarihin en büyük tele kulak
skandalı yaşanmış, dosya numarası 2011/762 olan belge ile paralel ya-
pının ‘Selam Terör Örgütü’ adı altında alınan dinlenme izniyle yedi bi-
ni aşkın kişiyi dinlediği ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler MOSSAD’a mı
yoksa CIA’ya mı aktarılmıştır? Paralel yapıyı bir dış bağlantı olmadan
ele almak yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır. Stratejik ortağımız ABD ve
girmeye kalktığımız AB bu olayın neresinde bulunmaktadır? Bu stra-
tejik ortaklarımız bizi Cemaat ve AKP Hükümetiyle kontrol altına mı
almıştır? Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bu kanunsuz dinlemeleri
yapan ve servis edenler vatana ihanetten yargılanmalıdır. Bunca dinle-
meler yapılırken bundan hükümetin haberinin olmaması da vahim
bir tablodur. Bu durum mutlaka ele alınmalı ve sorgulanmalıdır. Hü-
kümet idare ettiği kurumlara sahip olamamıştır.

Bu yaşanan dinleme skandalı bize gösteriyor ki, vesayet kabuk de-
ğiştirmiştir. Laik dayatmacı, askeri vesayet sistemi yerini, ılımlı ve Pro-
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testan Müslüman vesayetine bırakmıştır.  Madalyonun bir de diğer yü-
züne baktığımızda; dünyayı yönetenler hiçbir şeyi şansa bırakmamak-
tadırlar. Erdoğan-Cemaat işbirliği ABD’nin bir projesidir, Siyonizm’in
bir planıdır. Bunun kodlarını, ABD’nin önde gelen strateji kuruluşu
RAND’da siyaset bilimci olarak çalışan, Dışişleri Bakanlığı’nda 20 yıl
görev yapmış ve CIA’da Ortadoğu Masası uzmanlarından Graham Ful-
ler ile Washington’da 21-23 Mayıs 1998 tarihlerinde Zaman gazetesin-
de yayımlanan Ali Aslan’ın söyleşisinde bulmak mümkündür.

“İnancım o ki, eğer İslamcıların katılımına fırsat tanınırsa (burada
Graham Fuller Batı güdümlü demokratik sisteme katılımdan bahsedi-
yor), hatta iki ya da üç İslami parti olursa, çok daha arzulanan bir tab-
lo oluşacaktır. Çünkü o zaman İslamcılar kendi aralarında tartışacak,
değişik kanatlar ortaya çıkacaktır. Daha ilerlemeci ya da muhafazakâr
hareketler doğacaktır. Herhangi bir İslamcı hareketin siyasal İslam’ı ele
geçirmesi önlenmiş olacaktır.” Kendisine “İslamcıları çok mu seviyor-
sunuz, niçin birden fazla İslamcı parti olsun istiyorsunuz?” sorusunu
yönelttiğimde, aldığım ilk tepki uzun bir tebessümdü. Ardından gelen
cevapsa gerçekten bugün için her zamankinden daha fazla anlamlıydı.
“Ben İslami partileri sevdiğim için bunları önermiyorum. Görüşlerine
bazen katılıyorum, bazen katılmıyorum. Ama zannederim İslam nedir,
şeriat nedir, bunlar nasıl tatbik edilir? Bu konuda söz söyleyen birden
fazla partinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunların
tek merkezden söylenmesini tehlikeli buluyorum. Birden fazla ve Batı
ile uzlaşan İslami partiyle daha zengin tartışmalar olacağına ve farklı
görüşler ortaya çıkacağına inanıyorum.” Graham Fuller’in dediğini da-
ha iyi anlamak için bir espri aktarayım. İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra Fransız bir diplomat dedi ki: “Biz Almanya’yı seviyoruz. O kadar
çok seviyoruz ki, iki tane Almanya olsun istiyoruz.” Bundan dolayı Fa-
zilet Partisi bölünmüştür ve AKP kurulmuş ve yanına cemaat montaj
yapılmıştır. Neden mi? Sevdiklerinden tabi(!)

HSYK ve MİT yasası tartışılırken, bu paralel yapının, hangi mer-
kezlerin desteğiyle, on yıldır bu ülkenin kılcal kan damarlarına na-
sıl sızdığını araştırıp soruşturmamak akıl tutulmasıdır. Ve işte bu
güç ağı, yani Gülen ve CIA ortak hareketi, Erdoğan’ı parlatarak hü-
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kümete taşımıştır. Bugün olanlar bu ağın çatırdaması mıdır, yoksa
demokratik dalaverelerin yeni bir aşaması mıdır?211

Erbakan Hocamız: “Akıl, bir işin sonunu düşünmektir, yani verece-
ği maddi ve manevi yarara ve zarara göre hareket etmektir” derdi. Bu-
hârî ve Müslim’de ittifakla nakledilen ve diğer muteber hadis kaynakla-
rında da yer verilen bir hadiste Hz. Peygamber, “Mümin aynı delikten
iki defa ısırılmaz” (Buhârî, “Edeb”, 83; Müslim, “Zühd”, 63). diyerek,
akıl ve insaflı davranmamızı öğütlemektedir. Mümin kişi, Allah’ın ken-
disine büyük bir nimet olarak verdiği aklını ve vicdanını kullanır, bü-
tün eylemlerinde öncelikle kendisine, ailesine, çevresine ve milletine
zarar verecek şeylerden sakınır, bu konularda ihtiyatlı ve uyanık bir şe-
kilde davranır. Bir defa aldansa bile gaflete düşüp ikinci defa aynı hata-
ya düşmekten sakınır. Zaten aklı başında olan bir mümin gaflette olma-
malı ve aldanmamalıdır. Resûlullah, Bedir Gazvesi’nde esir alınan Ebû
İzze adlı şaire iyilikte bulunarak, kendisini hicvetmeyeceğine ve Müs-
lümanlara düşmanlık etmeyeceğine dair söz aldıktan sonra serbest bı-
rakır. Fakat Ebû İzze, kavminin yanına varınca sözünde durmaz, kış-
kırtma ve hicivlerine tekrar başlar. Bilâhare Uhud Harbi’nde esir düşer;
yine serbest bırakılmak ümidiyle huzuruna çıktığında, Resûlullah,“Mü-
min, bir delikten iki defa ısırılmaz” buyurduğu rivayet edilir.

Yüce Allah, insanı akıl, irade ve feraset gibi nimetlerle donatmış,
Ku’an’la yolunu aydınlatmış, Hz. Resulüllahı rehber kılmıştır. An-
cak cehalet ve gaflet gibi haller, insanın maruz kaldığı maddî-mane-
vi, bireysel ve toplumsal musibetleri anlayıp zamanında önlem al-
masına engel olmaktadır, bu yüzden de Müslümanlar aynı musibet-
lere defalarca maruz kalarak sıkıntı içinde kıvranıp durmaktadır.
AKP’nin İslami şuuru köreltmek, mevcut batıl sistem içinde dini
gayret ve hassasiyet sahiplerini eritmek ve İslamiyet’i batıl Batılı de-
ğerlerin ve dengelerin aksesuarı ve hizmetçisi haline getirmek üze-
re iktidara taşındığını ve bunu başardığını Ruşen Çakır şöyle ifade
ve itiraf ediyordu:

“AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'de İslami yapılanmaların duru-
munda, özellikle devletle ilişkilerinde büyük değişiklikler yaşandı, ya-
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şanıyor. Bir “devlet projesi” olarak Türkiye’de İslamcılık ve AKP’den
bağımsız İslamcılık kaldı mı? AKP iktidarının, esas olarak da Başba-
kan Erdoğan'ın, İslami hareketi sistemin dışından merkezine taşıdığı-
na, onun sahip olduğu son "sistem karşıtı" reflekslerinden de arınma-
sını kolaylaştırdığına, bütün bunlara bağlı olarak İslamcılığın Türki-
ye'de günden güne cazibesini yitirdiğine inanıyorum.”212

Zaten AKP İslam’a bağlı, ilmi ve insani değerlerden kaynaklı Mil-
li Görüş ve Adil Düzen iktidarına engel olmak ve umut olmaktan çı-
karmak üzere planlanıp parlatılmıştı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dershaneler üzerinden hükü-
metin tehdit edildiğini "İlk kez söylüyorum" diyerek şunları aktar-
mıştır:

“Dershaneler üzerinden beni ve hükümetimi tehdit ettiler. "Bu dersha-
ne işinden vazgeçin" dediler. Başbakan’ın bizzat kendisine, “Elimizde
bunlar var. Biz bunları piyasaya süreriz, hükümetiniz bunlarla karşı kar-
şıya kalır, bu işten vazgeçin” diye haber gönderdiler. Cemaat üzerinden
yürütülen bütün bu sıkıştırma ve soruşturmaların Fetullah Gülen'i de
aşan bir "üst akıl" tarafından planlandığını söyleyen Bülent Arınç, "Bir
üst akıl bunları planlamış. Ama bu üst akılın kim olduğunu söylemem.
Günü gelince yazar, söyleriz" demişti. İyi de o zaman bu ülkeyi kim
yönetmekteydi? Kavrayış kısırlığı mı, feraset fukaralığı mı, bakar kör
olmanın mı, argo tabirle “ahmaklığın” mı itirafıydı?

Erdoğan’ın “Cemaati’n halini 10 yıl önce tespit etseydik, davra-
nışım böyle olmazdı” itirafı!

Başbakan Erdoğan Balıkesir mitingi dönüşü gazetecilerin soruları-
nı yanıtlamıştı. Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir'in aktardığına
göre Erdoğan montaj olduğu söylenen dinleme kaydıyla ilgili suç du-
yurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Erdoğan “paralel yapının
1980'den bu yana örgütlenip devlete sızdıklarını, ancak kendilerinin
onlara o dönem inandıklarını (kanıp aldandıklarını) söyleyerek bir
itirafta bulunmuşlardı. “Biz bunların halini 10 sene önce tespit etsey-
dik tabii davranışım böyle olmazdı!” diyebilen yani şahısları ve olu-
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şumları ancak 34 sene sonra tanıyabilen ve 12 yıl fiili ortaklarını da-
ha yeni fark edebilecek kadar ferasetli ve basiretli bir Başbakan’la
Türkiye yönetiliyordu.

Selam İslam Örgütü'ne ait olduğu konuşulan ve 7 bin kişilik din-
leme listesinde adı bulunan AKABE Vakfı Başkanı Mustafa İslamoğ-
lu'ndan Fetullah Gülen ve cemaatine yönelik çarpıcı açıklamalar ya-
pılmıştı. Yeni Akit gazetesine konuşan Mustafa İslamoğlu, 10 yıl önce
Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini ve cemaate yönelik eleştirilerin yer al-
dığı bir de mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Ulema takımının “anlayış kısırlığı!”

"Gülen'le görüştükten sonra başımıza gelen pişmiş tavuğun başı-
na gelmedi" diyen İslamoğlu, şunları anlatmıştı: “Gülen grubuna
mensup insanları 30 yıldan beri tanırım ve görüşürüm. Hoca Efendi ile
tanışmam ise 10 yıl önceye dayanıyor. Hoca Efendi hakkında bir kara-
lama kampanyası yapılmıştı ve o dönem Akit gazetesindeki köşemde
yapılanın yanlışlığına dair bir yazı yazmıştım. Bu yazı üzerine mek-
tuplaştık ve 2009 yılında bir program nedeniyle gittiğim Amerika'da
bir görüşmemiz de oldu. Problem olarak gördüğüm bazı meseleleri
ilettim ve daha sonra bir mektupla da bu eleştirilerimi teyit ettim.
Özetle Cemaatin, Müslüman cemaatler içerisinde abilik konumuna
oturduğunu ama obez bir abi olduğunu, elindeki rızkı; küçük kardeşle-
rine paylaştıracağına, küçük kardeşlerinin önündekini de almaya ça-
lıştığını söyledim. İkincisi; ümmetin çıkarı ile cemaatin çıkarı ne za-
man çatışsa, bugüne kadar hep ümmetin çıkarını değil, kendi çıkarını
öncelediğini ifade ettim. Üçüncüsü; Cemaatin bir menfaat grubu gö-
rüntüsü verdiğini belirttim. Dördüncüsü; zengin sever bir görüntü ver-
diğini, yoksul, muhtaç, mağdur ve mazlum kesimlere sahip çıkması ge-
reken bu yapının güç ve nüfuza sahip çıktığını münasip bir lisanla ilet-
tim. Bu eleştirileri hem Hoca Efendiye, hem de cemaatin buradaki tem-
silcilerine ilettim. Hoca Efendi gayet nazikâne davrandı; fakat oradan
çıktıktan sonra başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.”

Yahu iyi de, bu en âlim ve en ferasetli geçinen insanların akılları
başlarına, hep iş işten geçtikten sonra mı geliyordu?
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“Açıkçası ben de iki şeye inanmıyorum, inanmak da istemiyorum: 

1- Hizmet hareketinin devlet içinde bu kadar etkin olduğuna ve
AKP hükümetine karşı bir komplo yaptığına;

2- Yakından tanıdığıma inandığım AKP’lilerin –elbette hepsi değil-
ama özellikle Sayın Başbakan Erdoğan’ın şahsî ve ailevî mülahazalar-
la sınırları aşan yolsuzluklara bulaşacağına.

İki şeyi birbirinden ayırmalıyız: a) Rüşvet ve yolsuzluklar b) Başba-
kan’ın “devletin kasasına dokunmayan uygulamalar” dediği meşhur de-
yimiyle “havuz”. İlki apaçık cürüm yani suç ve günahtır. İkincisi belli bir
değerlendirmeye göre yapılmış bir “ruhsat”a dayanır. İlk günden benim
şahsî görüşüm bu da caiz değildir. “Paralel yapı” veya “yolsuzluklar”
bahanesiyle olsun, madem Hizmet’in üzerine “gölge”, hükümetin üzeri-
ne “kir” düş(ürül)müştür. İkisi de temize çıkmalıdır. İç ve dış karanlık
mihraklar; derin uykularından uyananlar bu ülkenin her grup ve cema-
atten dindarlarını evire çevire dövüyor, dini itibarsızlaştırıyor, dindarı
beş paralık ediyor; “ahlakı üç-beş kuruş, cep harçlığı 1 trilyon” diye re-
zil ediyor; bizi birbirimizle savaştırıyorlar. Her taşın altında yatan bir
“paralel yapı” var diye rejim otokratlaştırılıyor, ülke otoriterleştiriliyor.
Kurumlara –mesela MİT’e- öyle yetkiler veriliyor ki, yarın öbür gün bu
MİT veya içinden bir kanadı kendisini canavarlaştıranları tasfiye edebi-
lecek hale geliyor.”213 diyerek, iyi niyet gösterisiyle, asli tıynetini or-
taya döken Ali Bulaç’lar, Acaba Dini ve Milli değerlerimizi mi, yoksa
dünyevi rantiyelerini mi kaybetme telaşındaydı?

Toplumtaparlığa “Demokrasi” kılıfı!

“Senden para topladılar. Bu parayla okullar, yurtlar, gazeteler, va-
kıflar TV’ler, siyasi partiler, yardım kuruluşları kurdular. Görünürde
tek amaçları vardı: “Seni daha dindar, gerçek Müslüman yapmak”
(için güya yola çıktılar). Yazdıkları kitaplarla, çektikleri sinema ve di-
zi filmleriyle senin paranla sana din pazarladılar. Ticaretlerinde din-
darlıklarını kullanarak senin nezdinde avantaj peşinde koştular. Siya-
sette farkındalıklarını gösteremedikleri için dindarlıklarını oy toplama
malzemesi yaptılar. Dindarlıklarını profesyonel bir meslek gibi kurgu-
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ladılar. Sürdürdükleri dindarlığı kendi aralarında bir ‘parola’ya dönüş-
türüp o parola sayesinde ele geçirdikleri imkânlarla senin çocuklarının
hakkını gasp edip bu imkânları senin aleyhine kullandılar.

“Sana ve dine hizmet etmek için varız” diyerek sınav sorularını çal-
dılar. O parolaya uyanları polis yaptılar. Savcı yaptılar. Öğretmen yap-
tılar. Hâkim yaptılar. Senden topladıkları parayla lüks ve şatafat içeri-
sinde dindarlık sürerken sana, gerçek dindarlığın bir lokma bir hırka
olduğunu anlattılar. Ey halkım sen gerçek Müslümanlığı kendi müteva-
zı hayatında yaşarken onlar senin paranla tesis ettikleri kurumlarla
Müslümanlığın içini boşalttılar. 

Sen ki (şahsi) kabahat ve kusurunla işlediğin günahlarla sadece
kendine zarar verdin. Onlar ise yaşadıkları (sahte) dindarlıkla, işle-
dikleri (gösteriş) sevaplarla bütün bir toplumu, bir ülkeyi mahvedip
yozlaştırdılar. Sen ellerini parçalayarak kazandığın üç kuruşunu gizli-
den gizliye etrafındaki fakir komşunla paylaşırken, onlar bağış yap-
mayı değil, bağış toplamayı gerçek dindarlık sandılar. Sen, kabahati
açıktan işleyip yardımı, paylaşmayı gizlice yaparken onlar kabahatle-
rini gizleyip senden topladıkları paralarla yaptıkları yardımı, bir şova
dönüştürmekten utanmadılar. Senin dürüstlüğüne, ahlakına, efendili-
ğine, içtenliğine bakmadan iki kadeh içkine burun kıvırdılar. Ama ken-
dileri kapalı kapılar ardından olmadık günahlara bulaştılar. Güya se-
ni kötülüklerden korumaya çalışırken boğazlarına kadar günaha, ça-
mura battılar. Ben bir tek seni tanırım ey halkım!”214

Bu tespitler, içinde önemli tenkitleri ve gerçekçi tahlilleri barın-
dırmaktaydı. Ancak, birkaç kere tekrarlanan “Ben bir tek seni tanı-
rım ey halkım!” ifadesi, kendisini “İslamcı” diye tanıtan bir mümin
yazar için oldukça sakıncalıydı ve bu tavır  “toplumtaparllık temeli-
ne dayanan yozlaşmış Batılı ve batıl demokrasi anlayışının” bir yansı-
masıydı.

“Yeryüzünde olanların (halkların) çoğunluğuna uyacak olursan, se-
ni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar (kalabalıklar) sadece
zanna (ve şahsi kuruntularına) uyarlar ve tahmini kuşku ve umutlar-
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la yalan konuşurlar” (Enam: 116) “Sen şiddetle arzu etsen bile insan-
ların çoğunluğu imana yanaşmazlar” (Yusuf: 103) “İman edenlerin de
çoğu da şirk koşup dururlar” (Yusuf: 106) gibi onlarca ayeti kerime
bizi bu konuda uyarmaktadır. Kaldı ki “Kema tekunu, yüvelliy aley-
küm: Nasıl olursanız, öyle idare edilirsiniz!” hadisi şerifi de, yöneti-
cilerin, yönetilenlerin aynası ve müstahakkı olduğunu vurgulamak-
tadır. Toplum, imani, İslami ahlaki, vicdani, ilmi ve insani şuur ol-
gunluğuna ulaşırsa, iyileşen bir yaranın üzerini kaplayan kabukla-
rın dökülmesi gibi, hain ve zalim iktidarlar da elbette o makamda
duramayacaktır.
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YURTTA; KAOS VE KUTUPLAŞMA;
DÜNYADA; DIŞLANMA VE

KUŞATILMA YAŞANMAKTAYDI!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, “Türki-
ye'de Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelinin kaldırılması-
na yönelik kararıyla hükümete darbe yapıldığını ve Recep Erdoğan’ın
hesaba katılmadığını” yazıyordu. Mahkemenin kararı Financial Ti-
mes'ın ilk baskısına yetişmediğinden, bu gelişme, gazetenin internet
sitesinde duyuruluyordu. Financial Times'ın bu haberi: "Türkiye'nin
en yüksek mahkemesi Twitter yasağını bozdu" şeklinde veriyor, ga-
zetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Daniel Dombey, “Anayasa
Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelini ifade özgürlüğünün ihlali ola-
rak değerlendirdiğini” belirtiyordu.

Demokrasi raconu: 

Ve artık, matematiksel rakamlarla Tayyip Erdoğan’ın demokratik
bir garantisi de bulunmuyordu. Çünkü: Tayyip Erdoğan (AKP),
2011’de 21 milyon oy almış, 30 Mart’ta 19,5 milyonda kalmıştı. Cum-
hurbaşkanı seçilebilmesi için –ilk turda -22 milyon 323 bin oy gereki-
yor, bu 2 milyon 900 bin (yaklaşık 3 milyon) oya ihtiyacı olduğunu
gösteriyordu. MHP, 2011’de 5 milyon 575 bin iken, 30 Mart’ta 7 mil-
yon 875 bin yani 2 milyon 300 bin net artış elde ediyordu. BDP-HDP
toplamı ise 2011 ve 30 Mart’ta oran olarak aynı kalıyor ve 30 Mart’ta
2 milyon 952 bin çıkıyordu. (Aşağı yukarı 3 Milyon) Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhurbaşkanlığı hesaplarında Saadet Partisi’nin 1 milyon
248 bin ve BDP’nin de 713 bin kadar oylarını da elbette hesaba kat-
mak gerekiyordu. Bu net ve aritmetik tabloya bakarak, 30 Mart’ın Tay-



yip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının kesin olduğunu söylemek
mümkün olmuyordu.

Ekonomi Balonu:

AKP sayesinde ülkemizdeki bütün bankaların ve başta otomotiv,
büyük fabrika ve yatırımların %70’i yabancıların eline geçiyordu. 30
Mart seçimlerinin hemen ardından açıklanan Türkiye’nin 2013 yılı
dış borç verileri de ekonomide tehlike sinyalleri veriyordu. AKP
2002’de iktidara geldiğinde, Türkiye’nin dış borcu 129 milyar dolar-
dı. Şimdi 2014’te, Türkiye’nin dış borcu 600 milyar doları aşmış bu-
lunuyordu. Türkiye’nin dış borcu AKP döneminde tam 470 milyar
dolar artıyordu. AKP döneminde yani 12 yılda Türkiye’nin dış bor-
cu yüzde 500 katlanıyordu. Yani “İMF’den kurtulduk!” edebiyatı ile
halkımız aldatılıyordu.

Zaman yazarı Yahudi asıllı Hristiyan Joost Lagendijk Atatürk’ün
'Yurtta sulh cihanda sulh' sözüne benzeterek Today’s Zaman’daki yazı-
sına: 'Yurtta kutuplaşma, cihanda tecrit' başlığını atıyordu. Joost La-
gendijk, yıllarca Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaş-
kanlığı yapıyor, Türkiye’ye AB yolunun açılması için yaptığı mücade-
leyle tanınıyordu. Avrupa Parlamentosu’ndaki görevini bıraktıktan
sonra Türkiye’de evleniyor ve Türkiye’de yaşamaya başlıyordu ve işte
o yazısının sonu, şu satırlarla noktalanıyordu: (Başbakan’ın tavrı yü-
zünden) Türkiye’nin uğradığı "... O siyasi tecrit yakında ekonomiye de
yansıyacak. Toplumdaki istikrarsızlığın ve hukukun üstünlüğüne say-
gısızlığın sonucu olarak sadece yabancı yatırımlar azalmakla kalma-
yacak, Türkiye ‘orta gelir tuzağı’nda kalmış olacak. Çünkü, enformas-
yon ve iletişim teknolojisine, eğitime, insan sermayesi ve güçlü kurum-
lara yatırım yapmak yerine, mevcut liderlik sosyal medya ile savaş yü-
rütüyor, en iyi dershaneleri kapatıyor ve bağımsız mali denetçileri za-
yıflatıyor. Bütün siyasi ve ekonomik fırsatların, bunları artık umursa-
mayan bir politikacı tarafından heba edildiğini ve ismini ebedileştir-
mek için giriştiği kişisel çabanın ülkesini bir çıkmaz sokağa götürdü-
ğünü, görmek hazin."

Cemaatin TV.sine “Hükümet Komplosu” iddiası!

Seçim öncesinde ve sonrasında cemaate yönelik operasyon yapıla-
cağı yönündeki iddialar konuşulurken cemaatin yayın organı olan Sa-
manyolu grubu tarafından şaşırtıcı bir iddia ortaya atılıyordu.
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İddiaya göre, hükümete yakın bazı gruplar, Samanyolu Yayın Gru-
bu'ndaki bir çalışan ile işbirliği yapıyor ve bu kişinin itirafları sonucu
olay ortaya çıkıyordu. İddiaya göre bu kişi tehdit edildiğini ve bazı suç
unsuru dosyaları Samanyolu çalışanlarının bilgisayarlarına zorla yük-
lediğini anlatıyordu. “GSM numarama kadar bilgilerimi benimle pay-
laştılar. “Bizim böyle bir gücümüz var. Yani istediğimiz bilgileri elde
ederiz” diye korkuttular. Ardından “cemaatin piramit yapılanmasıyla
ilgili dosyalarda değişiklik yaptırdılar” diyen STV çalışanı, yoksa pa-
ralel yapıyı zor durumda bırakacak belgeleri, yine hükümetin baskı-
sıyla hazırlanmış gibi göstermeye mi çalışıyordu?

ABD’nin dünyayı sarsan itirafları!

Beyaz Saray, Küba'da ayaklanma çıkarmak için tasarlandığı iddia
edilen ve 'Küba Twitter'ı' olarak anılan kısa mesaj servisinin arkasında
bir Amerikan yardım örgütünün olduğunu sonunda kabul ediyordu.
ABD yönetimi, Küba'daki komünist hükümeti yıkmak için "Twitter
benzeri" bir sosyal paylaşım ağı kurulmasını savunuyor ve Beyaz Saray
onayı gerektirmeyen gizli programın, Kongre'nin verdiği "yetkiyle"
düzenlendiğini açıklıyordu. Uygulamanın tam olarak neyi hedeflediği,
gizlilik derecesi ve nasıl yürütülüp yönetildiği konusundaki sorulara
yanıt aranıyordu. Associated Press ajansına göre ZunZuneo adlı servis,
internete erişimin kısıtlı olduğu dönemde 40 binden fazla kullanıcıya
erişiyordu. Yarın Türkiye’deki paralel yapının da, aynı teknik ve tertip-
lerle çalıştırıldığı saptanırsa, kimsenin şaşmaması gerekiyordu.

İktidar uçakta cemaatçi avı başlatmıştı!

Emniyetteki görevden almaların en sıra dışı olanı yaşanıyor, İsra-
il'de özel göreve giden 4 emniyet müdürü bindikleri uçaktan indirili-
yordu. İsrail görevi için özel olarak seçilen 6 kişilik ekipteki polis mü-
dürleri bindikleri uçakta ‘valizlerinizi indirin açığa alındınız’ denile-
rek, indiriliyor ve polislerin silah ve kimliklerine el konuluyordu. Em-
niyet Genel Müdürlüğü, İsrail ile Filistin arasındaki insan hakları ih-
lallerini gözlemlemek için Filistin El-Halil’de kurulan Uluslararası
Geçici Mevcudiyet (TIPH) Gücü’nde çalışacak çeşitli rütbelerdeki 6
polisi seçiyor, adaylarda iyi derecede İngilizce ve Arapça bilme kriteri
aranıyordu. Şartları tutan adaylar Ankara’ya çağırılıp mülakata alını-
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yor, 6 amir ve şube müdürünün seçilmesinden sonra İçişleri Bakanı
Efkan Ala’dan yurtdışı görev onayları imzalanıyordu. Çeşitli illerde
Terörle Mücadele, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü yaptığı öğreni-
len 4 şube müdürünün ‘paralel yapı’ suçlamasıyla açığa alındıkları
söyleniyordu. Uçaktan bagajları indirilen 4 müdürün silah ve kimlik-
lerine de el koyuluyor, diğer 2 şube müdürü ise Filistin'e uçuyordu.
Uluslararası Misyon’da 10 Türk polisi görev yapıyor, her 6 ayda bir
ekip değiştiriliyordu. 

Bu arada Fetullahcı paralel yapı elamanlarının orduya sızdığı ko-
nuşuluyor, şu kadar Albay, şu kadar Yarbay, şu kadar da alt rütbeli
subay var deniyordu. Emniyet kadrolarının neredeyse üçte ikisinin
bu yapının tezgâhından geçtiği konuşuluyordu; yüksek bürokrasi-
nin ve yönetim kademesinin üçte birinin bunların güdümüne girdi-
ği belirtiliyordu. Ayrıca bunun yargı kademelerini, milli eğitimi,
personelini ve ekonomi bürokrasisini de hesaba katarsanız koskoca
devlet içten kuşatılmış görünüyordu. Bu Cemaatin CIA-MOSSAD
maşası olduğu dikkate alındığında durumun vahameti daha net or-
taya çıkıyordu. Peki, ABD ile stratejik müttefik olan ve Yahudi lobi-
lerince boynuna cesaret madalyası takılan bir kahraman Başba-
kan’ın vücudumuza kanser gibi sarmış bu yapıyı temizlemesi makul
ve mümkün geliyor muydu? Kaldı ki İngiltere’de yayınlanan Finan-
cial Times’in haber yorumuna göre; Cemaat tarafından şantaj olarak
kullanılan ve sızdırılmasından kuşku duyulan yeni kasetler korku-
suyla Anayasa Mahkemesinin Twitter yasağını kaldırmasıyla, Sn.
Erdoğan’ın hizaya sokulduğu iddia ediliyordu!

Çünkü;

“1- Cemaat Türkiye’de doğuyor, gelişiyor ve ülkenin sadece en et-
kili dini yapılanması olmakla kalmayıp, önde gelen üç iktidar odağın-
dan (diğerleri AKP hükümeti ve Kürt siyasi hareketi) biri hâlini almış
görünüyordu.

2- 1990’lı yıllardan itibaren cemaat önce Türk cumhuriyetlerinde,
ardından İran ve Arap ülkeleri dışındaki İslam ülkelerinde, nihayet
dünyanın dört bir tarafında okulları üzerinden küresel bir ağ oluştu-
ruyordu.
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3- Cemaatin çok sıkı bir hiyerarşik örgütlenmeye sahip olduğunu ve
en tepede Fetullah Gülen’in bulunduğu biliniyordu. 28 Şubat sürecin-
de sağlık gerekçesiyle ABD’ye giden Gülen bir daha dönmüyor. Yani
1999 yılı Mart ayından beri bu küresel hareket ABD’nin Pennsylvania
eyaletinden yönetiliyordu.

4- Özellikle 2.5 yıl sonra yaşanan 11 Eylül terör saldırıları nede-
niyle her türlü İslami şahsiyet ve grupların faaliyetine şüpheyle yakla-
şan Amerikan yönetimi, her ne sebeple olursa olsun Gülen’in ikameti-
ne, bulunduğu yerden hareketini yönetmesine, bu bağlamda sürekli
olarak ziyaretçi kabul etmesine ses çıkarmıyordu. Bu da cemaat aleyh-
tarları tarafından Gülen’in himaye edildiği spekülasyonlarına neden
oluyordu”215 tespitini yapanlar, her nedense dünya çapındaki bu
oluşumun arkasındaki CIA-MOSSAD parmağını hiç gündeme getir-
miyordu! Yoksa, bu gerçeklerin konuşulması durumunda, Fetullah
Gülen’in sadece bir maşa olduğunun anlaşılmasından mı korkulu-
yordu? Cemaat Erdoğan aleyhine patlatacaklarını söyledikleri 25
Mart bombasını acaba niye erteliyordu? Yoksa Cumhurbaşkanlığı
adaylığını açıklama sürecine mi bırakılıyordu?

Kur’an-ı Kerim’de ‘çoğunluk’la ilgili şu hükümler yer alıyordu:

1- İnsanların çoğunluğu inanmıyordu, inanmayacaktı (11/Hud, 17;
12/Yusuf, 103; 13/Ra’d, 1)

2- İnsanların çoğunluğu şükretmiyordu, nankörlük yapacaktı
(2/Bakara, 243; 12/Yusuf, 38)

3- a. İnsanların çoğu gerçekleri bilmiyordu (7/A’raf, 187; 30/Rum,
30; 12/Yusuf, 40) b. İnsanların çoğu cahillik ediyordu (6/En’am, 111)
c. İnsanların çoğu zanna uyuyor, tahmin ve tesadüflerle hareket edi-
yordu. (10/Yunus, 36)

4- İnsanların çoğunluğu aklını kullanmıyordu, kullanmayacaktı
(29/Ankebut, 63)

5- İnsanların çoğunluğu hakkı kerih görüyordu, Kur’an adaletinden
kaçacaktı (43/Zuhruf, 78)
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6- İnsanların çoğunluğu yoldan çıkmış fasıklardı! (7/A’raf, 102)

7- İnsanların çoğunluğu ahde vefa göstermiyordu, sadakatten ayrı-
lacaktı. (7/A’raf, 102)

8- İnsanların çoğunluğu Allah’ın nimetini bildiği halde nankörlüğe
kayacaktı. (16/Nahl, 83)

9- İnsanların çoğu (hak sözü) işittiği ve gerçeği fark ettiği halde, yi-
ne yalanlayacaktı. (26/Şuara, 223)

Netice itibarıyla yüce Allah elçisine şu uyarıda bulunuyordu:
“Yeryüzünde olanların çoğuna uyacak olursan seni (haktan ve doğru
yoldan) saptırırlar” (6/En’am, 116)

Pekiyi eğer insanların çoğu iman etmiyor, şükretmiyor, bilmiyor,
cahil olup zanna uyuyor; hakkı ve hakikati kerih görüyor, yoldan çı-
kıyor; ahde vefa göstermiyor; nimete karşı nankör davranıyor ve bi-
lerek Hakk’ı yalanlıyorsa, böyle bir çoğunluğun oy desteği referans
alınır mıydı? Ve hele bu çoğunluk özellikle modern toplumda kitle-
sel olarak kolayca manipüle edilebiliyorsa, ondan tam yetki alan ik-
tidarlar her diledikleri yasayı çıkarıp ülkeyi keyiflerince yönetebil-
me hakları doğar mıydı? Belki Batı’da; çoğunluk hukuk devleti, hu-
kuk sözleşmeleri ve azınlık haklarıyla sınırlandırılıp bu sakınca te-
lafi edilebilir sanılıyordu; İslam’da ise Allah’ın muradı olan sabit
hükümler üst referans alınarak çoğunluğun rejimi yozlaştırmasının
ve yöneticilerin halk adına keyfî yönetim kurmalarının önüne geçil-
mesi kaçınılmaz oluyordu” diyen Zaman yazarı Sn. Ali Bulaç,
Kur’an’ın temel kuralları ve Resulüllahın genel uygulamaları esas
alınarak, çağdaş demokratik ve laik kurumlar ıslah edilip korunarak
yeni bir Adil Düzen projelerine niye sahip çıkmıyordu?

Bu arada E. İstanbul istihbarat müdür yardımcısı Ali Fuat Yılma-
zer'in açıklamaları çok sayıda gazetede manşet oluyordu. Gazeteler,
ağırlıklı olarak "Başbuğ'un tutuklanmasını Başbakan istedi" başlığı-
nı atıyordu. Başbakan ise, bunu yalanlamakla kalmadı üstüne bir de
Yılmazer hakkında suç duyurusunda bulunuyordu. Ancak bu dört
sayfalık suç duyurusu metni pek çok konuda Ali Fuat Yılmazer'i
haklı çıkarıyordu.
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Başbakan’ın suç duyurusundaki maddeler kendisini ele veriyordu:

1. Suç duyurusunda İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yıl-
mazer'in Ocak 2014'teki emekliliğinin haricen öğrenildiği belirtiliyor-
du. Hâlbuki Başbakan'ın bu süreç hakkında malumatı olmaması müm-
kün görülmüyordu. Hastane raporu için Sağlık Bakanlığı'ndan bizzat
hem Yılmazer'e hem de hakem hastaneye telefonlar gidiyordu.

2. Suç duyurusu metninde avukatların, Ergenekon ve Devrimci
Karargâh davaları için "terör örgütü" ifadesi kullanmamaları özellik-
le dikkat çekiyordu.

3. Başbakan'ın tutuklanmaları için talimat verdiği iddia edilen
Mehmet Haberal, Hurşit Tolon, Hanefi Avcı ve Engin Alan'ın isimle-
ri, programın ilgili bölümlerinde hiç geçmiyordu. Yine, Balyoz konu-
suna da programda hiç değinilmiyordu.

4. Yılmazer'in Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmalarına da-
ir talimat aldığına dair bir beyanı da yoktu. Avukatlar, ilgili ilgisiz her
şeyi belli ki aynı torbaya koymuştu. Doğru olan şuydu: Yılmazer, Oda
TV soruşturmasının Başbakan'ın talimatı ile başladığını söyledi.
Sonrasında Başbakan'la görüşmesi kesildi. Operasyonu Organize Şube
yaptı. Kaldı ki polis adli kolluktur. Tutuklamayı savcı ister, mahke-
me karar verir. Bunu da herkes biliyordu.

5. Asıl enteresan olan, Başbakan'ın avukatlarının zahmet edip
programın deşifresini çıkarmıyordu. Gazete haberlerine istinaden bir
dilekçe hazırlanıyor, Yılmazer'in gerçekte neler söylediği açıp seyre-
dilmediği anlaşılıyordu. Bunun için de hemen her cümlede yığınla
maddi hata yapılıyordu.

6. Suç duyurusunda geçen şu ifadelere bakar mısınız: "Sayın Baş-
bakan, ülkemizde gerçek bir hukuk devletinin yerleşmesi için çete-
lerle, örgütlü suç yapılarıyla, vesayet rejimleri ile mücadele edilme-
si konusunda, soruşturma mercilerine her türlü hukuki ve lojistik
desteği vermiştir” sözleri, Ali Fuat Yılmazer’i haklı çıkarıyordu. 

7. Şu ifadelere bakar mısınız: "Ergenekon adı altında bir suç örgü-
tünün varlığı" iddiası ve buna ilişkin istihbarat raporlarının devle-
tin üst yöneticileri tarafından müvekkile (Başbakan) arz edildiğinde
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bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını da talimatlandırmış-
tır." İtirafları Başbakanı ele veriyordu.

8. Gelelim İlker Başbuğ'un tutuklanması konusuna... Başbakan'ın
avukatları, suç duyurusu metninde itiraf gibi cümlelerle bunu teyit
ediyordu: "Eğer ülkenin eski bir genelkurmay başkanı, hükümeti
cebren yıkma iddiası ile ifadeye çağırılıyorsa genel güvenlik ve ka-
mu düzeni açısından son derece önemli olan bu olay nedeniyle Sa-
yın Başbakan'a bilgi verilmesinden daha doğal bir şey olamaz. İfa-
deye çağırma ve gözaltı yetkisi, Cumhuriyet Savcısı ve acele haller-
de kollukta olduğuna göre bu süreçte ortaya çıkabilecek genel gü-
venliği etkileyecek olayların önlenmesi için üst yöneticilere bilgi ve-
rilmesi son derece doğru ve olması gerekendir."

9. Soru basit oluyordu: Kendisine arz edilen bilgilerin kimin tara-
fından ulaştırıldığını ve hazırlanan dosyaların kim tarafından kendisi-
ne sunulduğunu Sn. Başbakan’ın açıklaması gerekiyordu. Bu Ali Fuat
Yılmazer değilse kim oluyordu?

10. Başbuğ'un tutuklanması meselesinde Yılmazer, dönemin baş-
savcı vekiline atfen ifadeler kullanıyordu. O başsavcı vekili Fikret Se-
çen de daha sonra yaptığı yazılı açıklamada Yılmazer'i teyit eden cüm-
lelere yer veriyordu.

11. Suç duyurusu metninden itiraf gibi başka bir cümle: "Müvek-
kilim yapılan soruşturmalar sırasında hukuka uygun olarak yürü-
tüldüğüne inandığı tüm süreçlere sonuna kadar da sahip çıkmış ve
kamu görevlilerini yüreklendirmiştir. Zira bu süreçte bir kısım ka-
mu görevlilerine karşı da baskı ve tehditler olmuştur. Kamu görev-
lerine karşı suikast veya sair tehdit ve saldırılara karşı güvenlikleri-
nin sağlanması için ciddi lojistik destek sağlamıştır."

12. Hatırlatalım, Ergenekon soruşturmalarını başlatan Savcı Zeke-
riya Öz'e bizzat Başbakan zırhlı makam aracını tahsis ediyordu. Sa-
dece bu bile, "paralel yapı" iftiralarının nasıl bir kandırmaca olduğu-
nu, o süreçlerin Başbakan'ın bilgisi ve onayı ile geliştiğini açıkça gös-
teriyordu.

13. Ali Fuat Yılmazer, en az 30-40 kere Başbakan'la görüşerek yü-
rüttüğü soruşturmaların safahatı hakkında malumat verdiğini söylü-
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yordu. 2008 yılı başlarında başlayan görüşme trafiği, 2010 ortalarına
kadar da sürüyordu. Daha sonra bu irtibatı dönemin İstanbul Emni-
yet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın sürdürdüğünü belirtiyordu.

14. Bu konu çok su götürür. Başbakan'ın suç duyurusu çok iyi ol-
muştur. Başbakan bizzat süreci takip ettiğini avukatları aracılığıyla
doğrulamıştır. Esasen bu hep böyle olmuştur. Başbakan defalarca,
"Seçimden sonra operasyon yapılacak, inlerine gireceğiz" gibi cüm-
leler kuruyor, yürüyen bir soruşturmadan, yaklaşan bir operasyondan
haber veriyordu.216

Derin ABD’nin Fetullah Gülen kozu çöküyor muydu? 

Eski CIA ajanları-büyükelçileri Graham Fuller, Eric Edelman ve
Morton Abramowitz tarafından kurgulanan Fetullah Gülen'le 'Türki-
ye iç siyasetini' dizayn etmeye yönelik küresel proje çöküyor muydu?

Bu çöküşün dış yankıları tartışılırken, Başbakan Tayyip Erdo-
ğan'ın ilk kutlayan dünyanın 2 numaralı gücü Rusya lideri Putin
oluyordu. Moskova'nın dost sesi küresel denklemlerin duvarında
ses getirirken Derin Amerika'nın nasıl tepki vereceği merak edili-
yordu. ABD'den ilk ses, dışişleri bakanlığı sözcüsü Marie Harf'ten
geliyordu. ''Pensilvanya'da yaşayan beyefendiyi unutun'' açıklaması-
nı yapınca işin rengi ortaya çıkıyordu. Bu açıklamayı küresel strate-
jiye oturtursak, Derin Amerika ''Fetullah Gülen kozunu'' bırakma-
yacağa benziyordu. Haritası yeniden çizilen Ortadoğu-Batı Asya ko-
ridorunda, Graham Fuller'in 'Ilımlı İslam' projesi revize edilerek,
sürdürülecek görünüyordu' ABD'nin derin seslerinden Ankara eski
Büyükelçisi James Jeffrey'in açıklamasıyla bir strateji ortaya koyu-
yordu: ''Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olacak. Türkiye'de
ona karşı etkili kampanya yürütecek kimseyi bilmiyorum. AKP ve
Kürtlerin oyu yüzde 50'den fazla. Bu oylar Erdoğan'ı kazandırır" söz-
leri derin ABD’nin (Yahudi Lobilerinin) Cemaat-Hükümet kapıştır-
ması sonucu Recep T. Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına taşımak istedik-
lerini gösteriyordu

Bu saptamalardan şu stratejik sonuç ortaya çıkıyordu:
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Fetullahçı Cemaati de, Erdoğan Hükümetini de, ABD derin dev-
leti kışkırtıp kapıştırıyordu. Böylece her iki tarafa da istediklerini
daha rahat yaptıracağı sanılıyordu, ama milli güçler devreye girin-
ce, ipin ucunun ellerinden kaçacağı hesaplanmıyordu.

Sıra Cemaatin yurtdışı okullarına mı geliyordu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyareti için ülkenin en
çok satan gazetesi Yeni Musavat, bomba bir iddiayı manşetine taşıyor-
du. Gazete, 'Erdoğan Bakü'ye yeni dosya ile geliyor' başlığıyla verdiği
haberde, Erdoğan'ın Azerbaycan'da paralel yapıya yönelik operasyonu
konuşmak için günübirlik Bakü'ye gittiğini yazıyordu. Yeni Musa-
vat'ın haberine göre Ankara, 17 Aralık operasyonunun ardından para-
lel yapıya karşı düğmeye bastığında Azeri devletinin içinde yer alan
paralelci kişiler araştırılıyor ve rapor halinde Erdoğan'a sunuluyordu.
Erdoğan da 7 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olim-
piyatları'nın açılışı için katıldığı törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev'e paralel yapıyla ilgili ilk dosyayı bizzat veriyordu. Azeri
istihbaratı da çok geniş çaplı bir inceleme ve takip başlıyordu. Böyle-
ce Hükümet ile Gülen grubu arasındaki gerilim yurtdışına uzanıyor-
du. İngiliz haber ajansı Reuters, bu gelişmeyle ilgili bir analiz haberi
yayınlıyordu. Habere göre, hükümet-Gülen hareketinin yurtdışındaki
okulları ve banka şubeleri için düğmeye basıyordu. Gülen hareketinin
160 ülkede 2 bin eğitim kurumu olduğu biliniyordu. Afrika ülkesi
Gambia’nın bu hamleden ilk etkilenen ülke olacağı konuşuluyordu.
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Görünüşte “İsrail’e hakaret” Palavrası
GERÇEKTE SİYONİZM’E HİZMET POLİTİKASI

Erbakan Hocamızın; Siyonistlerin: “Kim, ben mi? Yahu ben hiç Di-
nime devletime hıyanet ve zalim İsrail hesabına gayret eder miyim!..”
diye  diye ve cihad marşlarını söylete söylete, birçok Müslümanla-
rı, din ve dava adamlarını kendi şeytani hedeflerine hizmet ettirece-
ği yolundaki sözleri şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Evet bu tür insan-
ların bir kısmı belki farkında olmadan İsrail’in işine yarayacak yan-
lışlıkları, hayır ve hizmet adına yapıyordu; ama bazıları da maalesef
yukarıdaki sözlerle Müslümanları kandırarak bile bile dinine ve da-
vasına hıyanet edip, makam ve menfaat hatırına Siyonistlerle işbir-
liğine girişiyordu. Çünkü İsrail’e hizmet için ille de CIA ve MOS-
SAD’a katılmak veya MASON olmak gerekmiyordu ve nasıl olsa Ya-
hudi Lobilerinden boyunlarına özel cesaret madalyaları takılanlara
bile hala hüsnü zan ediliyor, hatta kahraman gözüyle bakılıyordu!..

Siyonist odaklar, kendilerine rahat hizmet etsin ve halkını peşin-
den sürüklesin diye, “asıl adamlarını, azılı düşmanları” gibi göste-
riyordu!

Boyunlarına bizzat cesaret (esaret) tasması taktıkları ve BOP’a eş-
başkan yaptıkları siyasi figüranları kahramanlaştırmak, “halkının de-
mokratik desteği ile şer güçlere savaş açmış korkusuz adam” rolüyle si-
yonizme hizmetlerini kolaylaştırmak için, Lobilerin ürettiği suni senar-
yolar Takvim yazarları imzasıyla piyasaya sürülüyor ve “Recep Tayyip
Erdoğan’la başa çıkamayan, Paralel çeteyle, Gezi tertipleriyle onu yıka-
mayan ve sandıktan zaferle çıkan Başbakan’la İngiliz ve ABD derin dev-
letleri (Yahudi Lobileri, Rothschild ve Rockefeller aileleri) çaresiz onun-



la işbirliği yapmaya ve yanında durmaya mecbur kaldılar” palavrasıyla
bunların dış merkezlerle irtibatlarına kılıf hazırlanıyordu.

30 Mart Seçim sonuçları, Türkiye siyasetinin tıkandığını ve gide-
rek demokrasiye olan güvenin tükendiğini gösteriyordu. CHP ve
MHP iktidar olma hedefini ve ümidini yitirmiş olmanın karamsarlı-
ğı, AKP ise, Muhalefete düşme ihtimalini gündeminden çıkarmış ol-
manın rahatlığı içinde hareket ediyordu. PKK temsilcisi BDP ise
CHP ve MHP’den tamamen ayrı ve ırkçılık-ayrımcılık amaçlı bir
mecrada ilerliyordu. Bu durumda, ülke sorunlarını aşma, yeni ana-
yasa hazırlama ve geleceği kurgulama işi tamamen AKP’nin sırtında
ve sorumluluğunda kalıyor ve tek desteği BDP’den alıyordu. Böyle
olunca da AKP iktidarı ve özellikle Erdoğan, her türlü hukuki, hat-
ta ahlaki kuralları hiçe sayarak, keyfince ve siyasi ihtirasları istika-
metinde davranmaktan çekinmiyordu. Tabi bu pervasız tavır ve tah-
ribatlar, çok ciddi ve sinsi kamplaşmaları ve kaçınılmaz hesaplaş-
maları da, alttan altta besliyordu.

AKP’yi dengeleyip dizginlemek üzere, ta kuruluşundan itibaren
yanına katılan Cemaat ise, kendisini verilen role fazla kaptırması ve
“Küresel bir aktör” Donkişotluğuna soyunması sonucu, ABD derin
Lobilerine güvenip (gözlerine girmeyi hedefleyip) Dinimizi ve devle-
timizi yozlaştırma çabalarını iyice artırıyor ve şımarıyordu. Altının
oyulduğunu ve jelatinli kabuğunun soyulduğunu sezen AKP ve Erdo-
ğan, Cemaate karşı taarruza geçiyor ve umduğundan daha kolay püs-
kürtüyordu. Artık iyice rakipsiz ve takipsiz kalan AKP ve Erdoğan:

• Bakanları ve kendi çocukları hakkında yolsuzluk soruşturması
başlatan savcıları ve emniyet mensuplarını sürgüne yolluyor,

• Daha önce Oslo’da PKK ile ve İngiliz hakem gözetiminde “dev-
letten gizli görüşme yaptığı” gerekçesiyle ifadeyle çağrılan MİT Başka-
nı için bir gecede “Başbakanlık izni ve himayesi” kanunu çıkarıyor,

• İktidarın gizli-kirli ilişkileri, Milli Güvenliğimizi ve geleceğimi-
zi tehdit eden tehlikeli girişimleri deşifre edilince, internete erişimi
yasaklıyor,

• “Bayrak, Ezan ve İstiklal Marşı” gibi siyasi istismarı suç olan
reklam filmlerini YSK’nın kaldırma kararına rağmen “Biz böylesi ya-
sakları takmayız” diyerek devam ettiriyor,
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• Ağrı gibi şaibeli seçim sonuçlarını örtbas etmek için YSK hâki-
mini mecburi izne çıkarıyor, bu da yetmeyince seçimleri iptal ettiri-
yordu… Ve böylece “İleri Demokrasi”nin ne olduğunu açıkça göste-
riyordu!

Saadet de vazifesini tam yapmıyordu!

Maalesef bu seçim sürecinde Saadet Partisi de “tebliğ vazifesini”
ve “hakikati hatırlatma-uyarı mesuliyetini” yeterince yerine getirmi-
yordu. “Milli Görüş belediyeciliği yeniden şahlanacak, saadet kazanın-
ca herkes, karlı çıkacak” gibi kof ve kuru sloganlar dışında, Milli Gö-
rüş açısından ülke sorunları ve çözüm yolları ortaya konmuyordu.
Her nedense “Erbakan’ın tarihi atılım ve icraatlarına, D-8 oluşumuna
ve amaçlarına, Adil Düzen programlarına ve Milli Görüşün temel farkı-
na ve Yeni bir Dünya ufkuna” hiç değinilmiyordu.  Amacımız “iktidar
değil, İslam için siyaset”217 başlıkları, cehaletle atılıyorsa bunların gaf-
letini, bilerek yapılıyorsa hıyanetlerini deşifre ediyordu. Çünkü ikti-
dar olmak, hakkı ve hayrı uygulamak ve İslam’ı hâkim kılmak için ka-
çınılmaz bir araçtır ve Allah’ın rızası amaçlanarak yapılan siyasi cihat
bu hedef için farz kılınmıştır. Saadet Partisini, sadece sohbet ve ede-
biyat üreten bir tarikat ve cemaat konumuna düşürmek, davayı asli
amacından saptırmaktır. Elbette bizler zaferden değil, seferden so-
rumlu olduğumuzun bilincindeyiz; ama “seferin” yani bu seçim süre-
cindeki tebliğ fırsatı görevinin şartları yerine getirilmiyor, topluma al-
ternatif umut kapıları gösterilmiyordu. Ve tabi bu davaya, bu davete
ve va’dolunan kutlu akıbete, önce tebliğcilerin kendilerinin inanması
gerekiyordu. Cihadın, kökü olan “CEHD” kelimesi, çok sert ve çorak
toprağın, oldukça zahmetli, özverili ve sabır gösterici bir gayretle, zi-
raata müsait hale getirilmesi anlamına geliyordu. Öyle kolaycılıkla,
zorluktan kaytarıcılıkla ve ucuz kahramanlık edebiyatıyla rahat kol-
tuğunda oturup telefon talimatıyla seçim sürecini (yani cihat mevsi-
mini) atlatmaya çalışıp, sonra da Hz. Nuh gibi çalıştıklarını sanıp top-
lumun helakını bekleyenler yanılıyordu.

17 Aralık’tan beri aylardır Recep Erdoğan’ın Cemaatle ilgili çok
yüksek perdeden atıp tutmasına ve hakaretler yağdırmasına rağ-
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men, hala bu paralel yapıya yönelik hiçbir soruşturma açılmaması,
yoksa kendileriyle ilgili pek tehlikeli tapeleri piyasaya sürmeleri
korkusundan mı kaynaklanıyordu? Çünkü çok ciddi açıkları, ayıp-
ları ve karanlıkta kalması istenen tarafları olmayan bir başbakanın,
bu denli kuşkulu, huysuz ve huzursuz davranmaması gerekiyordu!

Hükümetin de Cemaatin de tarzı mide bulandırıyordu!

Sn. Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında “Yolsuzluklarla ilgili
kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” diye hava atıyordu ama kim-
seyi inandıramıyordu. Çünkü Kur’an’a hakaretler yağdıran ve büyük
soygunlara bulaşan Egemen Bağış balkon konuşmasında başbakanın
tam yanında duruyordu. Eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman
Aslan, evinde ayakkabı kutusu içinde 4.5 milyon dolar bulunmasına
rağmen şimdi Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi yapılıyordu! 17
Aralık’ta tutuklanan Rıza Sarraf’ı hangi güç iki ay içinde tahliye ediyor-
du? Başbakan’a ulaşan 18 Nisan 2013 tarihli MİT raporunda Sarraf’ın
bakanlarla yasa dışı ilişkisi ortaya konulmuş olmasına rağmen, Erdoğan
nasıl bu kişiye “hayırsever işadamı” diyebiliyordu? 25 Aralık operasyo-
nunda hedef alınan Yasin El Kadı ya da Usame Kutub ile Bosphorus
360’ın irtibatları ve gizli ortakları araştırılıyor muydu? Havuz medyası
için toplanan paralar ihaleye fesat kapsamına niye sokulmuyordu? Ah-
met Davutoğlu’nun, hükümet aleyhine yazılan bazı mektuplardan ha-
reketle, 160 ülkedeki Türk okullarının kapatılması talimatı verdiğini
açıklamasıyla bütün bu yolsuzluklar temizlenmiş mi oluyordu? Bakan
Davutoğlu’nun gündeme getirdiği Gülen’e yakınlığıyla bilinen enstitü-
nün hükümeti dünyaya şikâyet ettiği mektupta ortaya çıkıyordu. Bu
mektup, “Türkiye’deki muazzam büyüklükteki bir yolsuzluk soruştur-
ması dünya çapında manşetlere çıktı.” başlıyor ve New York Times,
Wall Street Journal gibi ABD gazetelerinde yer alan Türkiye aleyhinde-
ki haberler referans gösteriliyordu. Fetullah Gülen’in onursal başkanı
olduğu ABD’deki Peace Islands Institute’ün Küresel işler Merkezi Di-
rektörü Mehmet Kılıç imzasıyla gönderilen mektupları Star gazetesi
manşetten duyuruyordu. “İşte ihanet mektubu” başlığıyla verilen ha-
berde Gülen grubuna yakın enstitünün mektubu Washington ve New
York’taki yabancı elçiliklere gönderdiği belirtiliyor ve AKP’yi yıpratma
ve dünyada yalnızlaştırma amacı taşıdığı vurgulanıyordu. Böylece Ce-
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maatin de, Hükümetin de, kendi ikbal ve ihtiraslarını, Dinin maslaha-
tından, devletin ve milletin menfaatinden üstün tuttukları ortaya çıkı-
yordu. Cemaat Hükümeti dış odaklara (Yahudi ve Hristiyan gâvurlara)
şikâyet edip kötülüyor, Hükümet ise pek çok hayırlı hizmetlere vesile
olacak okulları ıslah edip geliştirmek ve yabancıların güdümünden çe-
kip çıkarıvermek yerine, kökten kapatmayı düşünüyordu.

Halkımız, hatta AKP’nin tabanı ve teşkilat mensupları bile şun-
ları soruyordu.

Başbakanımız: “Gazetelerini almayın” dedi, bıraktık… “Televiz-
yonlarını seyretmeyin!” dedi, kapattık… “Dershanelerinden çocukları-
nızı çekin” dedi, aldık… “Himmetleri, destekleri kesin” dedi, bağımızı
kopardık… “Bu son çeteyi ortadan kaldırmak için oy toplayın!” dedi,
gece gündüz çırpındık ve yüzde 50’ye yakın bir destek sağladık. Ama
Sn. Erdoğan, “Bunların inlerine gireceğiz” sözünü hala tutmadı! Bu
Cemaat bir Paralel devlet örgütlenmesi ise, casusluk ve ihanet çetesi
ise, yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği içinde ise, bunlardan ne
zaman hesap sorulacak ve adalet önüne çıkarılacaktı?  Yok eğer bütün
bu iddialar sadece suizandan ve kuru şantajdan ibaret ise, böyle bir
iftira kampanyasıyla seçim kazanan Başbakan, yalan üzerine kurulan
bir makamda daha ne kadar oturacağını sanıyordu!

Fehmi Koru ne demeye çalışıyordu? 

“Yaşanan süreçte bana ‘muamma’  olan, bugünden geriye dönüp
baktığımda ‘17 Aralık süreci’ sırasında zihnime takılan ve o gün bu-
gündür aklımı zorlayan pek çok nokta var. İlki şu: Fetullah Gülen ken-
disini ziyaret eden misafiri eliyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ulaş-
tırılmak üzere verdiği mektupta olağanüstü yumuşak ifadeler kullan-
mıştı. Sertliğin karşılıklı tırmandırılması niyetinde olmadığını belli
ediyordu. Buna karşılık, mektubun Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bilgi-
si dahiline girdiği gün (25 Aralık) 21 kişiyle ilgili yasal süreç başlatıl-
dı.‘Cemaat’in ikinci hamlesi’ olarak görülen ve Tayyip Bey’i niyetten
kuşkulandıran bu girişim neyin nesiydi? Aralarında Cemaat’in hep
olumlu yaklaştığı farklı dini grupların saygın isimleri ile hizmetlere
katkılarıyla bilinen işadamları da vardı o 21 kişilik listede. Cemaat
ikinci hamlesiyle yalnızca Tayyip Erdoğan ve AKP’ye değil, çok daha
geniş bir kesime karşı tavır almış oldu. Yani cephe genişletti. Bunun
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anlamı neydi? Süreç boyunca Washington ve Brüksel başta olmak üze-
re Batılı başkentlerden hükümet karşıtı mesajlar yoğun biçimde geli-
yordu. Mesajları okuduğumda, görüş açıklayanların sanki biraz önce
kendilerine aktarılmış bilgileri demeç olarak verdiği hissine kapılıyor-
dum. Seçim oldu, Batı’dan mesaj trafiği bıçakla kesilmişe döndü; Was-
hington’dan çıkan “Unutun Pensilvanya’daki zatı” açıklaması dışında.
Böylece Washington Cemaat konusunda 2010 öncesi tavrına döndüğü-
nü ilân etmiş oldu o açıklamayla. 2010 öncesinde, ‘yabancı din adamı’
kontenjanından verilen vizeyi uzatmaya yanaşmayarak ve her ay ken-
disini ziyaret eden Cemaat önde gelenlerinin vizelerini iptal edip ge-
lenleri ilk uçakla geri göndererek, Fetullah Gülen’i Türkiye’ye dönme-
ye zorluyordu ABD. Benzer bir tavrı Washington şimdilerde de benim-
seyebilir.” diyen Fehmi Koru, yoksa ABD’li derin mahfillerden bazı
duyumlar mı alıyordu?

Gülen’den, Şaşırtan, Açıklama, Geliyordu!

En şaşırtıcı açıklama, seçim sonrasında Pensilvanya’dan geliyordu.
Öncesinde Türkiye’deki medyası aracılığıyla mesaj vermeyi yeğleyen Fe-
tullah Gülen, sonrasında, kendi internet sitesine, “Kasetler, tapeler yo-
luyla sonuç almaya çalışmak bizim meşrebimize aykırı” anlamına gele-
cek bir görüş açıklatıyordu.  Dört ay boyunca, hepimiz, telefon görüş-
melerine kulak verme ve ortam dinlemeleri yoluyla elde edilmiş ses ka-
yıtlarının Cemaat’le ilişkili olduğunu düşünüyorduk. Neden cemaate
yakın medyanın onlara sahip çıkması yüzünden. Sanıyorum, Pensilvan-
ya’daki zat : “Biz yapmadık, onlar yaptı” mesajı veriyordu. İyi de bunlar
makul bir kurgu olsa bile, yaşananları bir gazeteci grubunun yerli-ya-
bancı bürokratları manipüle etmesine bağlamak pek inandırıcı gelmi-
yordu. Yani Pensilvanya önce aldatılıyor ama farkına yeni mi varıyordu?

Mısır’daki haksız idam kararlarına karşı “ahlaksız suskunluklar”
riyakârlık ayarını ortaya koyuyordu!

Mısır’da zulme karşı direnişin, darbeye boyun eğmeyişin bedeli
idam kararı oluyordu.1 değil, 5 değil, 10 değil, 100 değil… Tam 529
insan kurban ediliyordu! Fakat bu 529 insanın 20 dakikada verilen
idam kararına maalesef dünya dönüp bakmıyor ve temel insan hakla-
rına sahip çıkmıyordu. Neden, yoksa Müslüman oldukları için mi bun-
lar haksız yere öldürülmeyi ve ilgisizliği hak ediyordu? Her fırsatta bi-
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ze insan hakları ve demokrasi dersi veren, en ufak bir olayda parmak
sallamayı kendine vazife edinen dünya ülkeleri ve hükümetleri neden
bu denli sessiz ve tepkisiz kalıyordu? Hadi onların insan hakları ken-
dine işliyor, mevzu bahis Müslüman olunca 3 maymuna dönüyorlar di-
yelim. Peki ya Müslüman ülkeler niye seslerini çıkarmıyordu? diye
sızlanan sözde İslamcı ve AKP yandaşı-yalakası yazar-yorumlar ta-
kımı, neden hiç “bir zamanlar, kışkırtır gibi Mursi’yi ve İhvanı Müs-
limini sürekli destekleyip körükleyen Başta  Recep T. Erdoğan ve ik-
tidar kurmayları, bugün 529 masum Müslümanın idam fermanına
karşı çıkmıyor, dünyayı ayağa kaldırmıyordu?” diye sormuyordu!?
“Mısır’daki idamlara Meclis’ten ortak bildiri” hazırlatan Kahraman Er-
doğan’ın bu tavrı Hz. Ali’nin: “Susulacak yerde konuşmak ahmaklık,
konuşulacak yerde susmak korkaklıktır!” sözünü hatırlatıyordu.

Zalim odaklara ve münafıklara şu ilahi uyarıyı ve insani çağrıyı
yapmamız gerekiyordu.

Temel insan haklarına sahip çıkmak ve inancını yaşamaktan baş-
ka suçu olmayan ve halkın demokratik tercihleriyle iktidara taşınan
Muhammed Mursi’ye ve 529 Mısırlı Mü’mine, hem de birkaç saatlik
mahkeme neticesinde, tamamen haksız ve vicdansız bir şekilde
idam kararı çıkartan ABD ve İsrail uşağı çağdaş Firavunların ve Şed-
dat’ların da…

Başka zaman dereleri kurutulan üç-beş kurbağa ve denizi kirle-
ten birkaç kaplumbağa için dünyayı velveleye veren, ama şimdi 529
masum Müslümanın idam kararını görmezden gelen tüm Batılı,
Haçlı ve Siyonist şarlatanların da…

Daha önce, Mursi’ye ve demokrasiye sahip çıkıyor havasıyla, bir
nevi Mısır halkını sorumsuzca kışkırtan, ama şimdi nedense sesi so-
luğu kısılan Erdoğan iktidarının, yalaka yandaşlarının ve hala sadık-
larla sahtekârları ayıramayan şaşkınların da… 

Türkiye’de solcu veya sağcı bilinen ve “İhvanı Müslimin’e men-
suplar” diye bu 529 mazlumun idam kararını pek önemsemeyen ve
gereğince gündeme getirmeyen; parti, gazete, TV, dernek gibi çifte
standartlı sapkınların ve haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan-
ların da; Allah’ın kahrına, gazabına ve intikamına; mücahit ve müs-
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takim Müslümanların Mehdiyet kıyamına uğrayıp derbeder olacak-
ları vakit yaklaşıyordu!..  

“Zulmetmekte olanlar (ve zulme seyirci kalanlar) nasıl bir inkilab
(ve intikama) uğrayıp devrileceklerini (ve derbeder edileceklerini) pek
yakında bilecek (ve göreceklerdir)” (Şuara: 227) ayetinin haber ver-
diği günler geliyordu.

Bu sahte tavırlı, çifte standartlı ve riyakâr istismarcı Akit, Yeni
Şafak, Takvim vb. yazar yalaka taifesi, açıkça ve alçakça Kur’an ayet-
leri ve Bakara Suresi ile alay eden ses kayıtları internette dolaşan
kurmay takımından E. AB Bakanı Egemen Bağış’a asgari bir mü’min
gayreti ile tavır alacağına “Arkadaşımıza güveniyoruz böyle şeyler
konuşmayacağına inanıyoruz!” diyerek Kur’an’a değil kurmaylarına
ve suç ortaklarına sahip çıkan Recep T. Erdoğan’a da hiçbir tepki
göstermiyordu. Evet bugün Kur’an’ın münafıklarla ilgili ayeti çok
daha iyi anlaşılıyordu! 

Pınar Kür denen, edep ve erdem yoksunu: “Bana göre başını ör-
ten kadın ile playboy dergisine soyunan kadın zihniyet açısından aynı-
dır” diyerek zırvalıyordu. Bir zamanlar densiz ve dengesiz birisi de:
“başı açık kadın perdesiz ev gibidir, ya kiralıktır ya satılık” diyerek
dindarlık kılıflı bir şeytanlık yapıyordu. Bu her iki sakat zihniyet te
birbirini besliyor ve maalesef AKP’ye mazeret üretiyordu.

İşte Erbakan’la Erdoğan farkı burada ortaya çıkıyordu!

Mısır’da yirmi yıl önce 10 kişiyi Prof. Dr. Necmettin Erbakan ses-
siz sedasız idam sehpasından kurtarırken şimdi Erdoğan’ın tutarsız
ve duyarsız tavrı mide bulandırıyordu. Mısır’da 529 İhvan üyesi gün-
begün idama doğru sürüklenirken ülkemizdeki Erdoğan hükümetine
“makam sahiplerinin çaresizliği”, “dünyanın sessizliği”ne karışıyordu.
Ancak “ümmetin göz parıltısı ülkesi”nin dış politikada içine düştüğü
çıkmaz, “kendi ayağına vurduğu pranga” gelecek günler için umutsuz-
luk ve çaresizlik aşılıyordu. Hiçbir şey yapılmıyor ama her şey yapılı-
yormuş algısı oluşturuluyordu. Oysa “mikrofonlarda yüksek sesle ko-
nuşmadan”, “nara atmadan” da dış politikanın çok daha başarılı yürü-
tülebileceğini 1995 yılına baktığımızda rahatlıkla görülebiliyordu. Bun-
dan yaklaşık 20 yıl önce Meclis’te yalnızca 38 milletvekili bulunan Re-
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fah Partisi’nin Genel Başkanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’ın yine Mısır’da “sessiz sedasız” idam sehpasından 10 kişiyi na-
sıl aldığını Milli Çözüm Dergimiz defalarca duyurmuştu. 1995 yılında
yaşanan bu olayı anlatan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Fetul-
lah Erbaş, “Erbakan Hocamız bir anda bizi makamına çağırarak, ‘Mı-
sır’daki kardeşlerimizi idamla yargılıyorlar. Gideceksiniz orada İhvan
(Müslüman Kardeşler)’ın avukatlığını yapacaksınız’ dedi. Daha sonra
havaalanına gittik ve gördük ki, Erbakan Hocamız her şeyi ayarlamış ve
bize 6 kişilik bir jet uçağı hazırlatmıştı. Ahmet Dökülmez ve Mehmet El-
katmış ile birlikte o uçakla Kahire’ye gittik. Orada bizi Hasan el-Ben-
na’nın oğlu Şeyhülislam el-Benna karşıladı” diyerek sürecin Erbakan’ın
talimatıyla ve onun planıyla nasıl yürüdüğünü açıklıyordu.

Mazlum mahkûmlar: “Liderimiz bizi dert edinip sizi göndermiş ya,
artık assalar da umurumuzda değil” diye ağlıyordu!

Erbaş: Tutuklular o günkü Amel Partisi’nden seçimlere girmekle
suçlanmıştı. Tutukluluk süresinde 3 yıl cezaevinde kalmışlardı. Sivil
mahkemede başlayan yargılama süreci Hüsnü Mübarek’in emriyle aske-
ri mahkemeye alınmıştı. Duruşmanın yapılacağı salona gittik. İdamla
yargılanan tutuklulardan birine, ‘Bizi Erbakan Hoca sizin savunmanızı
yapmak için gönderdi’ deyince tutukluların hepsi hüngür hüngür ağla-
yarak, ‘Dünya Müslümanlarının ve mazlumların lideri bizi düşünmüş ve
bize avukat göndermiş ya, artık bizi assalar da umurumuzda değil’ di-
yerek şükür secdesine kapanıyordu. Hocamızın talimatları uygulanıyor
ve 10 masum Müslüman idamdan ve zindandan kurtarılıyordu. 

Recep Erdoğan, kirli çamaşırları ve gizli dosyaları ortalığa saçıl-
masın diye her yolu deniyor, köşe yazılarına, başlıklara, ekranlara
müdahale ediyor, yayın yasağı getiriyor ve Twitter’ın kökünü kazı-
ma sözü veriyordu. Anayasa Mahkemesi’nin, bu yasağı kaldırması-
na da o yüzden öfkeyle sataşıyor ve “milli çıkar”a uygun görmediği-
ni söylüyordu. Büyük İsrail hatırına ve kirli tezgâhlarla Suriye’ye
karşı savaşa sürüklenen bir halkın, bundan haberdar olma hakkı
mı “milli çıkar”a aykırı oluyordu? Operasyon haberi alınca eve yığ-
dığı paraları ne yapacağını bilemeyen hırsızların deşifre olması mı
“milli çıkar”a aykırı oluyordu? Hem İranlı bir işadamı kabineye rüş-
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vet dağıtırken ya da Suudilere beleş arazi tahsis edilirken uyanma-
yan “milli heyecan”, nasıl oluyor da istihbaratın harp çıkarmak için
kendi türbesini bombalama planları deşifre edilince harlanıyor-
du? Hakikatin duyulmasına hizmet eden Amerikalı şirkete karşı
uyanan vicdan, Karadeniz derelerini yok eden sermayeye “milli” di-
ye mi oluk oluk para akıtabiliyordu? Bu haliyle de hassasiye-
tin, “milli”den ziyade “şahsi” olduğu ortaya çıkmıyor muydu? Bu-
rada “milli” perdelemesini kabullenirseniz, hiç kuşkunuz olmasın
ardından “dini” örtülerle (acı gerçeklerin gizlenmesine sıra geliyor-
du)”218 tespitleriyle doğru ve duyarlı bir tavır takınan bazı muhalif
yazarlar da, sonunda:

“Hakikat, milliyet tanımayan, sınırlar aşan bir evrensel değer-
dir. Öyle bir değer ki, dünyanın öbür ucundaki bir barış gönüllüsünü,
kendi milliyetinizden bir savaş kışkırtıcısından daha yakın hissettirir
size... Hukuk da öyledir. Kıymeti, evrenselliğindedir. “Milli” kıyafetler
içine girdi mi, adalet dağıtmaktan çok, milli liderlerin hatalarını ka-
patmaya, servetini aklamaya yarar. Biz milli olanın değil, hukuki ola-
nın, insani olanın, hakikatin peşindeyiz. Onların kaçtığı da bu zaten”
diyerek sapıtıyor ve “Evrensellik” diye Haçlı ve Siyonist dünya dü-
zenine ve bu şeytani odaklara hazırladığı kanun sistemini tabi olma-
yı “Milli hukuk”tan üstün tutarak, gerçek ayarlarını ortaya koyuyor-
du. Kaldı ki, Sn. Recep Erdoğan Milli birlik ve dirliğimize ve ülke
bütünlüğümüze yönelik pek çok tahribatını, bu “evrensel hukuk”a
ve AB normlarını dayanarak yapıyordu. Ve bu sahte Kemalist yazar-
lar nedense her şeye rağmen giderek ve gizlice güçlenen Türkiye-İs-
rail ilişkilerine hiç değinmiyordu.

Ülkemizde yaşanan seçimler sonrası Hükümet-Cemaat kapışması-
nın kızıştığı bir ortamda Türkiye’nin önüne atılan ilk konunun İsrail
ile uzlaşı meselesi olduğu gözleniyordu. Şu ana kadar Ankara’dan ko-
nuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, özellikle ABD
ve İsrail çevrelerinde en önemli gündemlerden birini teşkil ediyordu.
Batı bugüne kadar Türkiye ve İsrail müttefikliğinin bozulması sonra-
sında bölgede kurdurduğu hiçbir ittifaktan arzu ettiği verimi alamıyor-
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du… Oysa seçimler öncesinde Hükümet-Cemaat kapışmasında, Cema-
at’in galip gelmesi durumunun dışında hiçbir şekilde Türk modelinin
geleceğini garanti altına alınamayacağı dile getiriliyordu. Yani Anka-
ra’dan ümitler kesiliyor ve batının arzu ettiği İslam modeli Cemaate
bağlanıyordu ancak kısa sürede durum toparlanarak bambaşka bir ar-
zuyla Ankara ile yakınlaşma çabaları yeniden ağırlık kazanıyor ve iç
politik aktörlerden daha hızlı şekilde Türk seçmen davranışı analizin-
de bulunularak kendi politikaları açısından nasıl en iyi yolun tayin edi-
lebileceği arayışına giriliyordu. Çünkü batı dünyası Türkiye-İsrail
müttefikliği döneminden bu yana hiçbir ittifaktan beklenilen randıman
alamıyordu. Batı önce Suriye konusunda ki belirsizlikten dem vuruyor-
du akabinde Arap Baharı gibi tüm bölgenin demokratikleşmenin
önemli görülen gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan hayal kırıklığını
vurgu yapıyordu. Son olarak da İran’ın bölgede oynamaya başladığı
rol ile nükleer silah geliştirmenin başta iki ülke için ortaya çıkarılabi-
leceği güvenlik endişesini dile getiriyordu. Tüm bu istenmeyen gelişme-
lerin nedenini Türkiye ve İsrail ittifakının 2010’dan bu yana bozulan
yapısından kaynaklandığını iddia ediliyordu. Eğer ittifak yeniden ku-
rulacak olursa, Bölgesel sorunlar daha kolay aşılabilir düşüncesi pom-
palanıyordu. Sonuç olarak batı dünyası, Türkiye-İsrail barışının iki ül-
kenin ahlaki değerlerin ötesinde realist ve pragmatist dürtülerin etki-
siyle, özellikle de enerji alanındaki işbirliği ile anlaşacağını öngörü-
yordu”219 Ve Recep Beyin ABD Yahudi Lobilerince boynuna takılı
cesaret madalyası hala yerinde duruyordu.

KCK, AKP iktidarını tehdit ediyordu!

“İmralı görüşmelerinin yasal çerçeveye oturtulmasının yanlış ola-
cağını açıklayan” Başbakan Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden KCK Yü-
rütme Konseyi, "başka seçenek kalmadı" diyordu. KCK Yürütme
Konseyi, Erdoğan’ın sözleriyle zaten çoktan beri tıkanan sürecin biti-
rilmek istendiğini vurgulayıp ardından tehditler savuruyordu: “Bu du-
rumda halkımızın demokratik özerkliğini kendi iradesiyle inşa etmek-
ten başka seçeneği kalmamıştır. Ya önderliğimizle yasallığa dayalı mü-
zakere sürecine razı olunacaktır, ya da kimsenin arzulamadığı yeni bir
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süreç başlayacaktır.” KCK Yürütme Konseyi tarafından örgüte yakın
internet sitelerine yapılan açıklamada AKP’nin “ilkesiz pragmatik,
oligarşik, tekçi, faşizan bir karaktere” sahip olduğu belirtiliyordu.

“Yakında yeni toplumsal provokasyon senaryoları devreye sokula-
caktır.  Bu bağlamda (Erdoğan muhalifleri) Kürt siyasi hareketini bir
kez daha kendi cephelerine çekmeye çalışacaktır. Bu başarılamazsa
DHKP-C başta olmak üzere diğer sol fraksiyonların eylem gücü devre-
ye sokulacaktır. İstikrarsızlık büyütülüp Erdoğan’ın Köşk’e çıkmasına
engel olmaya çalışılacaktır. Hatta Erdoğan geri adım atmazsa bu sefer
“her şeyi denedik ama başarılı olamadık, yeni bir yol bulmalıyız psiko-
lojisiyle hareket den uluslararası odaklar ve ortakları son sahnede “Er-
doğan’a suikast” kartını oynamaktan sakınmayacaktır. Başarılı olup
olamayacakları zamanla anlaşılacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçi-
me kadar gerilimin sürekli tırmandırılacağı açıktır ve hiçbir doğum san-
cısız olmayacaktır!”220 şeklindeki duyum ve yorum aktarmaları, acaba
özerk Kürdistan senaryolarını ve Suriye’ye saldırı hazırlıklarını gizleyip,
toplumu suni gündemlerle oyalama amaçlı mı yazılıyordu?

Bu ara Erdoğan’ın dostu Barzani: ‘adım adım bağımsızlığa gidiyo-
ruz’ açıklamasını yapıyordu. 

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani
SkyNews Arapça televizyonuna verdiği mülakatta bağımsızlığa doğ-
ru ilerlediklerini söylüyordu. Mesut Barzani’ye yakınlığıyla bilinen
Rudaw.net adlı internet sitesindeki habere göre Mesut Barzani’nin
SkyNews televizyonunda, “Kürdistan Bölgesi, Irak ile konfederal
bir birlikteliğe ve bağımsız bir Kürt devletine doğru adım atmakta-
dır” diyordu.

Yerel seçim neticeleri çözüm süreci, özerklik ve HDP projesini
analiz eden Sırrı Süreyya Önder El Cezire Türk’e çarpıcı açıklama-
larda bulunuyor ve özerkliği kaçınılmaz görüyordu. 

“Dünyada yürümüş olan tüm barış süreçleri gibi sancılı bir süreç
söz konusudur. Devleti tek bir bütün olarak algılayanlar için ‘süreç’
kavranılması zor bir olgudur. Başbakan’ın Bölge’deki mitinglerinde sü-
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recin geleceğine yönelik bir şey söylemiyor olması da dahil olmak üze-
re birçok unsur, bölge halkının umut olarak BDP-HDP bütünlüğünü
tek hat olarak görmesine neden oldu. Bu bütünlük elbette Kürt hare-
ketinin devlet diliyle ‘legal’ kanadına özgü değil. KCK’nin ve Öcalan’ın
da BDP-HDP çizgisiyle ortaklaşa bir dil oturtabilmeleri ve bunca
olumsuzluğa rağmen bir arada hareket edebilmeleri büyük bir avan-
tajdır. Bana kalırsa sürecin en iyi taraflarından biri, Kürt siyasi hare-
ketinin AKP gibi ‘yukarıdan’ bir ikna süreci yürütmek zorunda olma-
masıdır. Barış pratiğinin demokratik ve aşağıdan biçimde sürdürülebi-
lir olması, ‘kalıcı’ olmasının en temel dayanağıdır. Bunun Kürt halkı ve
onun siyasal kurumlarındaki karşılığı da hepimizi umutlandırabilecek
yoğunluktadır. Toplumda çatışmasızlık süreci barış süreci gibi yansıtıl-
maktadır ve bu yanlıştır. Evet bir diyalog / müzakere süreci vardır ama
şu an sadece çatışmasızlık aşamasına tekabül ediyor. Üstelik bu kırıl-
gan bir aşamadır. Rojava orada dururken, Suriye’deki Ermeniler, Ale-
viler ve Kürtler’e yönelik imha tehdidi ortadayken, süreci Ortado-
ğu’daki şiddet sarmalından ayrı okumak imkânsızdır. Herkes meseleyi
Kürtler’in silahlı güçlerini Türkiye sınırından dışarı çekmesi olarak ta-
nımlıyor ama mesele bu kadar basit sanılmamalıdır. Bu bağlamda
'Kürtler silahlarını alsın gitsin' demeden önce Kürtlere kendilerini gü-
vende hissedecekleri bir politik ve hukuki güvencenin verilmesi şarttır.
Bu güvencenin sağlanmadığı bir ortamda AKP’nin beklentileri gerçek-
çilikten oldukça uzaktır. Başta Kürtler olmak üzere bütün Türkiye’yi
sürece dahil etmeyi ve ikna etmeyi sağlayabilecek olan ve görevini yap-
mayan AKP iktidarıdır. Kürtler artık yeni bir siyasal durum içerisinde-
yiz; Seçmen özerklik isteğini kayda geçirdi. Bu durumu Türkiye’nin se-
çim sonuçları haritası üzerinde fiziki olarak görebiliriz. Yerel seçim so-
nuçlarına ilçeler ve iller gözüyle ayrı ayrı baktığımızda gördüğümüz;
Türkiye’nin fiilen demokratik özerkliğe ihtiyacı olduğu gerçeğidir.”

Ali Bulaç’ın sinsi ve Siyonist ağızlı itirafı kafa karıştırıyordu!

Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye
dönmesi halinde bazı sorunlar yaşayabileceğini söylüyor, bunun
doğru olmadığını belirtiyordu. Cemaatin 2002 yılından bu yana iki
büyük hata yaptığını savunan Bulaç, cemaatin siyasallaşarak AKP
ile hareket etmesinin büyük sorunların yaşanmasına neden olduğu-

496 MİLLİ ŞUUR ve ORDU



nu itiraf ediyordu. CNN Türk'te katıldığı televizyon programında
AKP'nin İslamcı bir parti olmadığını, olanlarında İslamcılık'tan vazge-
çerek partiye katıldıklarını hatırlatan Bulaç, “ben de Fetullah Gülen
Hocaefendi'nin bugüne kadar gelmesi gerektiğini düşünüyordum ve
çok arzu ediyordum. Ama şimdi gelmemesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Çünkü gelirse başına belli ki bir takım işler açılacak, güvenliği ile
ilgili bir takım sorunlar yaşanacak. Bir süre daha hicret hayatı yaşa-
masında yarar var” diyerek ağzındaki baklayı çıkarıveriyordu:

"Diyanet Lağvedilsin!" diyerek Fetullah Hoca’ya zemin mi hazır-
lıyordu?

“Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi lazımdır. Osmanlı'da da
devam eden bir özelliğimiz var; din devlet içerisinde örgütlenmiş durum-
dadır. Dinin sivil alanda faaliyet göstermesi şarttır. Alevilik, Sünnilik di-
ğer tüm mezhepler özgürce örgütlenebilme imkânına kavuşmalıdır. Dev-
let din işlerine hiçbir şekilde müdahil olmalarıdır. Onun için Diyanet İş-
leri'nin temelden lağvedilmesi en temel çözüm olanağıdır!”… işte o za-
man Fetullah Gülen “sivil diyanet reisi ve ılımlı İslam’ın halifesi” sıfa-
tıyla Türkiye’ye dönüş yapacak ve Dinimiz tamamen ABD ve AB gü-
dümlü Cemaat ve tarikatların istismarına sunulacaktır.

“Doğu Perinçek, AKP’nin en büyük hasımlarındandı ve düpedüz
Tayyip Erdoğan’ın düşmanıydı. 2008’de AKP kapansın diye her türlü
tertibin içine sızmıştı. Zaten cezaevinden çıkarken, “Erdoğan’ların,
Gül’lerin iktidarını yıkacağız. Cemaatler’in kökünü kazıyacağız” diye
bağırmıştı. Şimdi Akit’e verdiği son röportaj, pek hayra alamet sayıl-
mazdı. Doğu Perinçek: “Kim Hizmet’in kökünü kazırsa, biz onunla
birlikte çalışacağız. Bu konuda Tayyip Erdoğan’la beraber olacağız”
açıklamasını yapmıştı. Bu gidişat Tayyip Erdoğan açısından hayırlara
vesile olmazdı. Zira “Zulm ile abad olanın, ahiri berbat olacaktı!”221

diye yazan ve Altına Abdurrahman Dilipak’la Doğu Perinçek’in bir-
likte çekilmiş fotoğrafını koyan Sabataist-Liberalist Nazlı Ilıcak, ay-
nı Erdoğan’ı 12 yıl boyunca alkışlayıp arka çıktıklarını ne çabuk
unutuyordu?
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“Türkiye'nin Suriye'deki sarin gazı saldırısından sorumlu olduğu”
iddiasını ortaya atan Seymour Hersh, geri adım atmıyordu.

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh, "The Red Line
and The Rat Line" (Kırmızı Hat ve Gizli Hat) adlı makalesinde yer
verdiği, geçen yıl Ağustos ayında Suriye'de düzenlenen kimyasal
saldırının arkasında Türkiye hükümetinin olduğu iddiasını tekrar
gündeme taşıyordu.

LRB’de (London Review of Books) yayımlanan haberdeki iddiala-
ra göre Türkiye’nin amacı, kimyasal silah kullanımını ‘kırmızıçizgi-
si’ olarak belirleyen ABD’yi, “Suriye’ye askeri harekât düzenlemeye
zorlamaktı.” BBC Türkçe’ye açıklama yapan gazeteci Seymour Hersh ,
‘kanıtların yetersiz olduğu ve kaynakların isimsiz olması nedeniyle
makalenin güvenilirliğine dair soru işaretleri olduğu' yönündeki
eleştirilerine sert tepki göstererek şunları söylüyordu:

“Bu iddialar çok meşru iddialardır. İnsanlar için ‘kaynakların isim-
siz olması’ yapılabilecek en basit savunmadır. İsimlerini verirsem hep-
si işini kaybetmiş olacaktır. Hersh, makalesinde referans verdiği belge
dışında da belgeler olduğunu ve bu belgelerde ‘El Nusra’nın eğitimine
MİT ve jandarmanın dâhil olduğuna’ ilişkin bilgiler yer aldığını da şu
sözlerle dile getiriyordu:

“Türkiye’de MİT ve jandarmanın, [El Nusra’nın] eğitilmesine, bu
kimyasal silahları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine yardımcı ol-
duklarına dair bilgi ve belgeler bulunmaktadır.” Seymour Hersh, “Ma-
kalede yer alan iddialar ABD yönetimindeki karar mercilerin görü-
şü mü, yoksa kaynakların bireysel görüşleri mi?” sorusuna da şu ya-
nıtı veriyordu:

“Ben, ABD Başkanı’na giden ve Guta’nın doğusunda elde edilen sa-
rinle, Suriye ordusunun mühimmat deposundaki sarinin aynı olmadı-
ğını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndaki isimler hakkında
yazıyorum. Dolayısıyla bunların yalnızca ‘dışarıdakiler mi’ yoksa ‘içe-
ridekiler mi’ olduğuna siz karar verin. Tabi ki bunun hakkında konuş-
mayacağım.”

'BBC'nin 'The World Tonight' adlı radyo programına da katılan
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Hersh, savaşın 'uzun dönemde sonuçlarının ne olacağı' sorusunu
ise "Savaşı Beşar Esad kazanır ve Türkiye dahil bölge büyük bir kar-
maşaya sürüklenir" şeklinde yanıtlıyordu.

Beyaz Saray iddialar için ne diyordu?

Beyaz Saray, Amerikalı gazeteci Hersh’ün Suriye rejiminin geçen yıl
21 Ağustos’ta düzenlediği kimyasal saldırının arkasında Türkiye’nin
olduğuna yönelik iddialarını Anadolu Ajansı'na verdikleri özel müla-
katla yalanladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cait-
lin Hayden, yaptığı açıklamada, Hersh’ün haberini gördüklerini ve bu
haberin ismi verilmeyen sadece bir kaynağa dayandığını belirte-
rek "haberin Suriye’deki 21 Ağustos’taki kimyasal saldırıya yönelik
vardığı sonucun tamamen yanlış olduğunu" belirtiyordu.

Peki bu Hersh’ün “kaynaklar’ı neden dönüp dolaşıp Hakan Fidan’a
dair hikayeler anlatıyordu?

Seymour Hersh makalesinin ilk kısmını da Libya’dan Suriye’deki is-
yancılara taşınan silah trafiğine ayırıyordu. Bu silah trafiğinin baş so-
rumlusu olarak Türkiye’yi gösteriyordu. Makalenin en sorunlu yeri
Türkiye’de yakalanan sarin gazı ile ilgili bulunuyordu. Hatırlarsanız
ÖSO ya da El Nusra’yla bağlantılı olduğu düşünülen 10 kişi Türkiye’de
sarin gazı malzemeleri ile yakalanıyordu. Daha sonra tamamının ser-
best bırakıldığı dava son zamanların belki de en ilginç davalarından
biri sayılıyordu. Zira dava sırasında kimi telefon tapeleri yayımlanıp,
bu konuyla ilgili haberlerin internet sitelerinde yayımlanıp uluslarara-
sı dolaşıma sokulması için yönlendirme yapıldığı iddia ediliyordu.
Hersh bu haberlere makalesinde yer veriyordu ama bu tapeler ortada
yoktu!.. Makalede MİT’in isyancılara sarin gazı kullandırarak Oba-
ma’yı Suriye savaşına çekmek için plan yaptığı iddiası yine isimsiz
‘kaynaklara’ dayandırılarak uzun ve ayrıntılı anlatılıyordu. Hersh’e
bütün bu bilgileri veren kaynaklarının neredeyse tamamının ortak he-
defi Erdoğan gibi gözükse de asıl hedef tahtasına MİT Başkanı Hakan
Fidan konulmuşa benziyordu. Özellikle Beyaz Saray’da yapılan ma-
lum üçlü zirveden aktarılan anekdotlarda Hakan Fidan ne zaman söz
almaya kalksa Başkan Obama’nın sözünü kestiği, konuşturmadığı hat-
ta terslediği iddia ediliyordu. Daha da ilginci bir ara Başbakan Erdo-
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ğan’ın, Obama'ya kırmızı çizginin geçildiğini anlatırken parmağını
kaldırıp sert bir ifade ile konuşmaya başladığında masada bulunan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon’un, Erdoğan’ın ‘Beyaz
Saray’da ABD başkanına parmağını salladı’ dediğini yazıyordu. Hersh
burada da kaynağının kim olduğunu yazmıyordu. Ancak bu dedikodu
aylardır diplomatlar ve gazeteciler arasında Washington-Ankara dip-
lomasi koridorlarında konuşuluyor ama yazılmıyordu… Hersh maka-
lesinin sonunda Dışişleri'nden sızdırılan son skandal dinlemeyi de re-
ferans vermeyi unutmuyor ve özellikle Hakan Fidan’ın sözlerinden
alıntı yapmayı da ihmal etmiyordu. Muhtemelen Hersh bunları açık
açık yazdığı için Türkiye’de bir kısım basın tarafından tanıdık bir iti-
barsızlaştırma kazanına atılacağa benziyordu. Hersh’ün ‘kaynaklar’ı
şu aralar neden dönüp dolaşıp Hakan Fidan’a dair hikâyeler anlatıyor-
du? Acaba asıl dert ve hedef ne oluyordu? Belli ki Batı cephesinde dip-
lomasi kazanında yeni bir şey pişiriliyordu. Ve o kazandan hiç de iyi
kokular gelmiyor!” 222 tespitlerini de ciddiye almak gerekiyordu.

Hükümetin, “an-Nusra ve müttefikleri’ne ‘lojistik destek’ sağla-
masının, Türkiye’nin başına büyük bela saracağını ve bölgede İsrail
lehine bir felaket yaşanacağını Erdoğan ve kurmayları sezmiyor
muydu?

Obama’yı ‘Kırmızı Çizgi’nin aşıldığına inandırmak ve ABD’yi Su-
riye’ye saldırtmak için Şam varoşu Guta’ta 21 Ağustos’ta girişilen
sarin gazı saldırısının arkasında Tayyip Erdoğan iktidarının bulun-
duğu iddialarına karşı niye hala ciddi ve gerçekçi yanıtlar verilme-
diği soruları hala kafaları kurcalıyordu.
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SONSÖZ
Milli Derin Devletin Manevraları:

İŞBİRLİKÇİLERİN İFLASI, MİLLİ TÜRKİYE’NİN İHYASI

Başbakan Erdoğan’ın, Fetullahçı Cemaat yapılanmasını, “Haşhaşi”
de denen; afyonla uyuşturup azgınlaştırdığı bağlılarını bir nevi terör
şebekesi gibi yöneten, İran’da İsmaili devletinin kurucusu Hasan Sa-
bah’ın (1090-1124) müritlerine benzetmesi, oldukça dikkat ve tepki
çekiyordu. Bunları sadece aşırı kızgınlık ve kırgınlıkla söylenmiş söz-
ler sanmamak gerekiyordu. Başbakan Erdoğan’ın tespit ve tarifiyle; Fe-
tullahçı “Fesat kumpasının ve devlet içindeki paralel ve parazit yapı-
nın, emniyet ve yargı birimlerindeki uzantılarının, bunların takibat
ve tahribatlarının bir kısmını yazdığı “Haliçteki Simonlar” kitabı yü-
zünden, tezgâhlanan komplolarla mahkûm edilip cezaevine tıkılan
polis müdürü Hanefi Avcı” Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu’na:

“Polisle adliye teşkilatı birlikte çalışmıyor. Her ikisini de dışarıda
cemaatin yönetici kadroları koordine ediyor. (yani CIA-MOSSAD ve
bazı MİT elemanlarının talimat ve taktikleri uygulanıyor. A.A) Kamu-
daki (polis, yargı ve bürokrasideki) elemanları, sağladıkları bilgileri
cemaate aktarıyor, bunlar bir havuzda toplanıp, zamanı gelince bası-
na servis ediliyor ve mahkeme açılıyor” itirafında bulunuyordu.

Fetullahçı Mümtazer Türköne’ye göre “Erdoğan’ın direksiyonda
bulunduğu freni patlamış kamyonun, önüne geleni ezip geçen tahriba-
tına, sadece Cumhurbaşkanı mani olabilirmiş ve derhal Başbakan’ın
elinden kapıp kendisi direksiyona geçmeliymiş!?” Aksi halde bir dar-
be kaçınılmaz hale gelebilirmiş, endişeleri pompalanıyordu!



Yeni AKP Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da: “Cemaatin tertip ve tah-
ribatına göz yumdukları için hata yaptıklarını, seslerini daha yüksek
çıkarıp vaktinde müdahale etselermiş olayların bu boyutlara varmaya-
cağını” itiraf edip günah çıkartıyordu! Zaman yazarı ve Fetullah yala-
kası Ekrem Dumanlı ise: “Erdoğan ve kurmaylarından gördükleri ha-
karetleri ve nezaket dışı tepkileri, 28 Şubatçılardan, Ergenekon ve Bal-
yoz mağdurlarından bile görmediklerini” söyleyip bir nevi ortak suç-
larını hatırlatıyor ve acı sonuçlarına hayıflanıyordu.

12 Ağustos 2013’te, yani yolsuzluk operasyonundan tam dört ay
önce Mehmet Baransu: “Cemaatle hükümet arasındaki gizli hesaplaş-
ma hazırlıklarının yakında patlayacağını, ilk başta Erdoğan iktidarı-
nın daha atak davranacağını, ama sonunda bu savaşı cemaatin kaza-
nacağını” yazıp uyarıyordu. Peki Başbakan ve kurmayları-danışman-
ları ne diye aylar boyunca boş boş bakıp duruyordu?

Başbakan Recep Erdoğan Japonya gezisi sırasında (ve karşısında
not tutan ve siyonist patronlara haber hazırlayan yazar ve bürokratlar
huzurunda) AKP iktidarının gerçek amacını ve ayarlarını şu samimi
itiraflarla ortaya koyuyordu: “Türkiye’nin (AKP hükümetinin) bölgesel
ve küresel bir güç olma gibi bir hedefi ve projesi mevcut değildir. Böy-
lesi hırslar ve hesaplar her zaman tehlikelidir!” Evet bu sözler
AKP’nin ve Recep Bey’in gerçek yüzünü ve rolünü açıkça ortaya ko-
yuyordu. Ve işte bu maksatla, Siyonist odaklar iktidarı Erbakan’dan
alıyor, Erdoğan’a teslim ediyordu. Bu sözlerin Türkçesi “Biz aslında
Türkiye’yi Siyonist dünya düzeninin ılımlı ve uyumlu bir üyesi yap-
mak için çırpınıyoruz; ama ara sıra halkı heyecanlandırıp avutmak
için İsrail ve ABD aleyhinde bazı laflar ediyoruz” anlamına geliyor-
du. Ve zaten 28 Şubat darbesi de, bazı askerler de kışkırtılıp kullanı-
larak, aslında 1- Erbakan iktidarına, 2- Orduya karşı tezgâhlanıyor-
du. Tekrar ediyoruz; 28 Şubat’ı sanıldığı gibi ordu Erbakan’a yapmı-
yor, tam aksine Erbakan’ı da, Orduyu da tasfiye etmek üzere dış güç-
lerce planlanıyordu.

Yolsuzluklar Erdoğan’ın aile efradına ve sağ koluna dayanıyordu!

17 Aralık operasyonu kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım'ın bacanağı Cemalettin Haberdar hakkında gözaltı kararı
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çıkarılıyor ve TCDD'nin 8 personeli de gözaltına alınıyordu. Ope-
rasyona ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "2011'de
başlayan bir soruşturmaya üç yıl aradan sonra operasyon yapılması-
nın zamanlaması manidardır. Üç yıl oturacaksın, üç yıl sonra düğme-
ye basacaksın. Suçla mücadele edeyim derken, suçu teşvik eden bir an-
layışla hukuk tesis edilmez" şeklinde konuşuyor. Bacanağıyla ilgili so-
ruya da "Alınıp alınmadığını bilmiyorum. Haberim yok" yanıtını veri-
yordu. Liman İşletmelerinde, işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve iha-
leye fesat karıştırıldığı bilgisi üzerine İzmir Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından yapı-
lan operasyonda, 5 ayrı ilde 25 kişi gözaltına alınıyordu.

AKP’nin dağılma aşaması hızlanırken, Cemaat'in devlet içine na-
sıl sızdığı iyice ortalığa saçılıyordu. Türk Ordusu'na ve vatansever
aydınlara karşı kurulan "kumpaslar" itiraf ediliyordu.

Bu kuklaların kapışmasından şu sonuçlar ortaya çıkıyordu:

AKP açısından:

-Cemaat-Hükümet Koalisyonu dağılıyordu.

-Erdoğan ve Hükümet uluslararası planda yalnızlaşıyordu.

-Erdoğan içerideki önemli desteklerini kaybediyordu.

- "AKP eşittir yolsuzluk" algısı giderek yerleşiyordu.

-AKP'ye destek veren kesimlerdeki, AKP kuşkusu derinleşiyordu.

-TBMM grubunda ve il ve ilçelerde kopmalar başlıyordu.

-Parti içi bağ zayıflıyordu.

-AKP "ak mı, kara mı" tartışması alevleniyordu.

-Bürokraside imza krizi öne çıkıyordu.

-AKP 11 yılın en büyük darbesini alıyordu.

-"AKP yıkılmaz" algısı yerle bir oluyordu.

-Erdoğan'ın AKP'deki dokunulmazlığı tartışılıyordu.

Cemaat açısından ise:

-Yıllardır kendini gizleyen Cemaat deşifre oluyordu.

-Bürokrasi ve emniyetteki hâkimiyetleri kırılıyordu.
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-Yargıda Cemaat'e karşı isyan başlıyor, Cemaat'e karşı ittifaklar
gündeme geliyordu.

-Yaşanan kavga nedeniyle maddi kaynaklarda sıkıntı yaşanıyordu.

-İş dünyasında geri çekilmeler başlıyordu.

-Devlet olanakları ile büyüme dönemi yavaşlıyordu.

-Cemaat'ten olmak artık artı değil, eksi yazar oluyordu.

-Tekrar yeraltına çekilme dönemi gündeme geliyordu.

CIA yöntemi, devreye mi sokuluyordu?

Milli duyarlı odakların iktidarı yıkacağı ortaya çıkınca, ABD önlem
alma derdine düşüp. "İktidarı ben deviriyorum" algısını yaratmaya
mı çalışıyordu? Herhalde Mısır'da yaptığını şimdi Türkiye'de yapma-
yı deniyordu. Bunun için Cemaat'i kullanıyor, kendi adamlarını öne
çıkararak sonrasını garantiye almayı planlıyordu. Yani tipik bir CIA
yöntemi izleniyordu.

Cemaate 'asalak' benzetmesi yapıyordu.

"Orduya kumpas kurdular" sözleriyle Ergenekon ve Balyoz dava-
larındaki Fetullahçı tertibi itiraf eden Tayyip Erdoğan'ın Başdanışma-
nı Yalçın Akdoğan, Star gazetesindeki köşe yazısında, "Bugün yaşanan
tertipler kamuoyunda soru işaretleri oluşturmuş, kamu vicdanında
sorgulamalara sebep olmuştur" diye yazıyordu. "Farklı kurum ve ya-
pıların içinde bulunup devlet dışı iradelerin yönlendirmesiyle organize
bir şekilde hareket eden ve adeta bir istihbarat şebekesine dönüşen
hastalıklı yapı kendisini ele vermiştir. Şimdi birileri çıkıp utanmadan
AKP'yi 'devletleşmekle', zamanında eleştirdiği acımasız yapıyı başka-
larına karşı kullanmakla suçluyor. Şantaj çetesi gibi, muhalif ve farklı
kim varsa tehditle hizaya getirme operasyonunu bunlar yapıyor. Dev-
let imkânlarını kullanarak yasadışı her türlü tertibi ve tezgâhı bunlar
yapıyor. İftira, yalan ve çarpıtmayı hiçbir kutsal tanımadan bunlar ya-
pıyor. Farklı bünyelerde asalak ve hayalet gibi var olarak paralel dev-
leti bunlar oluşturuyor" diyordu.

ABD, Türkiye-İran ilişkisine Gül üzerinden mi müdahale ediyordu?

Abdullah Gül Dışişleri Bakanlığı döneminde, Birleşmiş Milletler
kararından önce hareket edilerek, BDDK’ya yollanan yazıyla İran’ın
Türkiye’deki parasal varlıklarının dondurulması talimatı verildiği or-
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taya çıkıyordu. ABD’nin 2007 yılında Türkiye-İran ilişkilerine, döne-
min Dışişleri Bakanı Abdullah Gül üzerinden müdahale ettiği ortaya
çıkıyordu. Türkiye’nin ve Türk ihracatçısının çıkarına olan milyarlar-
ca avroluk anlaşma Hükümete rağmen Gül’ün başında olduğu Dışiş-
lerinin müdahalesiyle iptal ediliyordu. Dışişleri, hükümetin de onay
verdiği anlaşmayı engellemek için ilginç bir yöntem izliyordu. 2006
yılının son günlerinde Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon
(KEK) hazırlık toplantıları sırasında İran Türkiye’ye, Türkiye’den
İran’a yönelik ihracatın finansmanında kullanmak için 1 milyar avro
faizsiz kredi verebileceğini bildiriyordu. Bu rakamın 10 milyar avro’ya
kadar çıkabileceği ima ediliyordu. Ancak bir devlet bankasının kefil
olması isteniyordu. Dış ticaret Müsteşarlığı (DTM) bu öneri üzerine
hemen harekete geçip, Türk Eximbank’la görüşüp ikna ediyordu. Bu
durum DTM’den sorumlu dönemin Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ta-
rafından kamuoyuna duyuruluyordu. Amerikalılar hemen konuyla il-
gilenmeye başlıyor, gayrı resmi olarak bu işten rahatsız olduklarını be-
lirtiyordu. Gerekirse en üst düzeyden müdahalenin gündeme gelebi-
leceği uyarısı yapılıyordu. Bu tartışmalar sürerken Abdullah Gül yö-
netimindeki Dışişleri Bakanlığı’ndan BDDK’ya bir yazı gönderiliyor,
BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ile İran’a çeşitli yaptırımların yanı sı-
ra mali yaptırımların da gündeme gelebileceği uyarısı yapılıyordu. Da-
ha ortada BM kararı yoktu. BM kararı olmayınca, Türkiye Cumhuri-
yeti Bakanlar Kurulunun da bir kararı bulunmuyordu. Ama Dışişleri
Bakanlığı yazısında İran paralarının dondurulacağını ilan ediyordu.

Dışişlerinde de bilen yoktu!

Bu yazışmalar Hükümetten de habersiz yapılıyordu. Olay, İran bü-
yükelçisinin Bank Mellat’a gönderilen yazıyı alıp DTM’ye gelmesiyle
ortaya çıkıyordu. Yazıyı okuyan bürokratlar şaşkınlıktan ne yapacak-
larını bilemezken, İran-Türkiye’ye vermeyi planladığı 10 milyar Eu-
ro’ya ulaşacak krediyi iptal ediyordu. Yazı Dışişleri ve DTM çevrelerin-
de, “ABD’nin yönlendirmesiyle Türk-İran ilişkilerine provokasyon”
olarak yorumlanıyordu. Bu arada Amerikan Başkan yardımcısı Che-
ney de İran’la iş yapanları tehdit eder. Cheney, “İran’la iş yapıyor ol-
manın, Amerika ile iş yaparken sorun yaşanacağı anlamına geldiğini”
söyleyerek Türkiye’yi ve diğer ülkeleri uyarıyordu.
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Barzani ile Halk Bank krizi yaşanıyordu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin
Türkiye üzerinden petrol satışı konusunda Halk Bank yerine bir Ame-
rikan bankasını tercih ettiği ortaya çıkıyordu. Türkiye üzerinden dün-
yaya pazarlamayı planladığı petrol satışlarında, satışlardan elde edile-
cek parayı Amerika’daki bir bankaya yatırılması konusunda uzlaşma
sağladığı öne sürülüyordu. İddiaya göre yapılan satışların bedeli, 2003
yılında Birleşmiş Milletler tarafından ABD’nin New York kentindeki
JP Morgan Bankası’nda açılan Irak Kalkındırma Fonu (Development
Fund Of Irak-DFI) hesabına yatırılacak deniyordu. Irak’lı ve IKBY’li
yetkililer kararın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı
Nuri el-Maliki’nin Bağdat’ta yaptığı görüşmede verildiği bildiriliyordu.
Maliki yönetimi ve IKBY yetkilileri petrol paraları için ABD bankası ile
anlaştıklarını açıklarken Enerji Bakanı Taner Yıldız yol haritasında bir
değişiklik olmadığını öne sürüyordu.

Bu tartışma ve kapışmalardan endişe duyan TÜSİAD Başkanı
Muharrem Yılmaz’dan çarpıcı operasyon yorumları geliyordu ve
“Paralel devlet söylemi en büyük üzüntümüz” diyordu!

Türkiye’de gündemin bir numaralı maddesi, ‘yolsuzluk ve rüşvet
operasyonu’ sonrasında açığa çıkan siyaset ve yargı dünyasındaki kar-
maşa, her iki cephede de son yılların en hareketli günlerini yaşatıyor-
du. Bu gelişmeler ekonomide de rüzgârın bir anda terse dönmesine
yol açıyor, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, Ameri-
kan Merkez Bankası Fed’in Aralık ayının ortasında aldığı sürpriz ka-
rarla mücadeleye hazırlanırken, bir anda kendini operasyonun fatura-
sıyla boğuşurken buluyordu. Borsa sert düşüyor, dolar ve euro tarihi
zirvesine yerleşiyordu. Türkiye’de alanının en etkili oluşumu olan
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin merkezinde TÜSİAD’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, korku ve kuşkularını giz-
lemiyordu. Yükselen tansiyonun Türkiye’ye verdiği zararın artmama-
sı için “3 erkin başı, bu çatışmaya son versin” diyerek taraflara sesle-
nen Yılmaz, şu hatırlatmanın altını çiziyor: 12 Eylül referandumunda
bahsettiğimiz eksikliklerin bugün ne kadar önemli hale geldiğini gö-
rüyoruz ve 17 Aralık operasyonunu, “Temiz siyaset” yolunda kilomet-
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re taşı” olarak niteleyerek Fetullahçıların, yani CIA-MOSSAD’ın ya-
nında yer alıyordu.

Erdoğan’ın “135 Milyar döviz rezervi var” diye hava attığı Mer-
kez Bankası’nın ortakları kimlerden oluşuyordu?

Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta “Merkez Ban-
kası’nda şu kadar dövizimiz var, şu kadardan aldık bu kadara getirdik”
diye övündüğü Türkiye Cumhuriyet (Cumhuriyeti değil) Merkez
Bankası’nın ortaklık yapısında çok ilginç detaylar bulunuyordu. Hazi-
ne’nin payının yüzde 55 olduğu bankada kalan yüzde 45 ise bankalar
ile adları bir türlü açıklanmayan tüzel ve gerçek kişiler arasında pay-
laşılıyordu. Merkez Bankası’nın sermayesi, Bankacılık Kanunu’nun 5.
maddesi gereğince her biri 0,10 TL itibari kıymette ve tamamen öden-
miş bulunan 250.000 hisseden oluşan 25.000 TL tutarındaki ödenmiş
sermaye ile 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı resmi gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren 5024 sayılı kanun hükümlerince ödenmiş
sermaye kaleminde yapılan işlem sonucu 46.208.524 TL tutarındaki
enflasyon düzeltmesi farkından oluşuyordu. Bu sermayenin yüzde
55.12_si A sınıfı, yüzde 25.74_ü B sınıfı, yüzde 0.02_si C sınıfı, yüz-
de 19.12_si de D sınıfı hisselerden meydana geliyordu. A sınıfı hisse-
lerin tamamı Hazine’ye ait bulunuyordu. B sınıfı hisseler ise şöyle da-
ğılıyordu: Ziraat Bankası  %19,23, Garanti Bankası %2,48, İş Bankası.
%2,33, Halk bank %1,11, Yapı ve Kredi Bankası %0,55, Akbank
%0,03, Türk Ekonomi Bankası %0,01 oluyordu.

Milli bankalar dışında kalan diğer bankalara ve imtiyazlı şirket-
lere tahsis edilen, 15.000 adet hisse senedi ile sınırlandırılan ve top-
lam hisselerin yüzde 0,02’si olan 54 adet C sınıfı hisse senetlerinin
tamamı ING Bank’a satılıyordu. (Bu hisseye daha önce Oyak Bank
sahipti. Satışın ardından hisseleri ING Bank’a geçiyordu).

Şimdi gelelim sır gibi saklanan konuya. Merkez Bankası’nın yüz-
de 19.12_lik sermayesini oluşturan ve bazı gerçek ve tüzel kişilere
ait olduğu belirtilen D sınıfı hisselerin kime ait olduğu halktan giz-
leniyordu. Ve bu ortakların kimler olduğu TBMM’de bu konuyla il-
gili soru önergesi verilmiş olsa da açıklanmıyordu. Buna karşın, D
sınıfı hisse sahiplerinden birinin Adnan Behar adlı Musevi bir Türk
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vatandaşı olduğu basına yansıyordu. Bahar Menkul Kıymetler’in sa-
hibi olan Adnan Behar, Merkez Bankası’nın büyük miktarda kâr et-
mesine rağmen, bu karın ortaklara yansıtılmadığını belirterek şikâ-
yetçi olmuştu. Merkez Bankası’nın 2013 yılı kârının 5 milyar TL ci-
varında olduğu tahmin ediliyordu. Şimdi bu ortaklık yapısından ha-
reket edildiğinde Merkez Bankası’na “milli” denmesi doğru muydu
ve bankanın döviz ve altın rezervlerinin “garantide” olduğunu söy-
lemek uygun muydu?

İngilizler Merkez Bankamıza nasıl ortak oluyordu?

Uluslararası finans danışmanı Mete Akıncı, Merkez Bankası'nın
%15'nin İngilizlere ait olduğunu söylüyordu. Bugün Merkez Banka-
sı'ndan istenen %15 değişmediğine göre, geçmişe dönüp bakmak ge-
rekiyordu. Mete Akıncı 'Arap Baharının' nedenlerini başka bir açıdan
değerlendiriyordu. Amerika ve Avrupa'nın derinden yaşadığı ekono-
mik kriz dolayısıyla isyanlar 'çıkartılıyordu.' Resmen iflasın eşiğine
geldiklerinden, İslam ülkelerinin hazinelerine konmak isteniyordu.
Bu planın arkasında Rockefeller ve Rothschild'ler bulunuyordu.
Rothschild ailesinden bir temsilcinin, geçtiğimiz yıl Tunus'u ziyaret
ettiğini ve Zeynel Abidin Bin Ali'den Tunus Merkez Bankası'nın
%15'ini istediğini söylüyor. Bin Ali itiraz edemiyordu. Sir Eveleyn
De Rothschild aynı talebi Mısır'ın lideri Hüsnü Mübarek'e de götü-
rüyor ama, Mübarek kabul etmediğinden başına neler geliyordu?
Mete Akıncı'nın bizim Merkez Bankamızın %15'inin İngilizlere ait ol-
duğunu da söylüyordu ve bunu belgelerle açıklıyordu.223

Musul ve Kerkük'ü Bırakmamızı Kimler Dayatıyordu?

Peki Osmanlı'nın borçlarını genç cumhuriyetin omuzuna kim yık-
mıştı? Ve daha da yakıcı soru: Musul'u ve Kerkük'ü bırakmamızı kim-
ler dayatmıştı? (Unutmadan belirteyim. Türkiye, Osmanlı borçlarının
son taksitini 1954 yılında kapatmıştı. Hem de tüm faizleriyle...) Bun-
ların arkasında da Rockefeller ve Rothschild Yahudileri çıkmıştı. Dö-
nelim Merkez Bankası'na... Güçlü bir Maliye'nin kurulabilmesi için
para politikalarının düzenlenmesi lazımdı. Bunun önündeki iki engel-
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den biri olan borçlar kapatılacaktı. İkinci engel merkez bankasının ol-
mayışıydı. Devletin tüm işlemleri Osmanlı Bankası üzerinden yapıl-
maktaydı. Aslında Lozan'a göre banknot ihraç etme yetkisine sahip
Osmanlı Bankası'nın 1924 yılında sözleşmesi son bulacaktı. Ancak
Osmanlı Bankası'nı bir devlet bankasına dönüştürme çabalarının so-
nuçsuz kalmasıyla sözleşme yeniden uzatıldı. Merkez bankasının ku-
ruluşunda Ziraat Bankası ve İş Bankası etkin rol almak için yarışmış-
tı. Ama bu iki bankamıza banknot ihraç etme yetkisi tanınmamıştı.
Yeni ve bağımsız bir banka kurulması kaçınılmazdı. 1928'de Türki-
ye'ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası İdare Meclisi Üyesi Dr. G.
Vissering, özerk merkez bankası için bir rapor hazırladı. Ona İtalyan
Uzman Kont Volpi katıldı. Lozan Üniversitesi'nden Prof. Leon
Morf'un desteğiyle Merkez Bankası yasa tasarısı tamamlandı. Tasarı,
TBMM'de 11 Haziran 1930 tarihinde kabul edilip kanunlaştı.

Artık bizim de bir Merkez Bankamız vardı. Ama dikkat... Peki ya
hisseler kime aitti? Öyle ya, yüzde yüz Türk hissedarların oluşturdu-
ğu Ziraat ve İş Bankası tercih edilmediğine göre, bizim Merkez Ban-
kamızın hisseleri kimlerin adınaydı? Bankanın hisseleri (A), (B), (C)
ve (D) sınıflarına ayrıldı. A sınıfı Hazineye, B sınıfı milli bankalara, C
sınıfı yabancı bankalar ile imtiyazlı şirketlere, D sınıfı ise Türk tica-
ret kuruluşlarıyla Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ayrılmıştı.
Sadece % 15'i hazinenin elinde tutulacaktı. Kalan hisseler dağıtılmış-
tı.  Dağıtılan hisselerin bir kısmı da İngiliz Bankaları ve yatırımcıları-
nındı. Daha doğrusu İngiliz Yahudi tefeci ve bankerlerin olacaktı.
Başka ülkelerden de hissedarlar vardı. Hissedar başka ülkeler de var-
dı. Bugün ise Merkez Bankamızın sözde % 54.73'ü hazinenin malıy-
dı. Kalan hisseler içerisinde yabancı bankalar da vardı. İngiliz ve İtal-
yan bankaları ilk sıradaydı. Şahıs olarak en büyük hissedar ise Anka-
ralı bir Yahudi vatandaşımız çıktı. Evet yine küresel bir soygun var-
dı... Yine ona bağlı bir küresel ekonomik kriz vardı... Ve yine iki aile-
nin (Rockfeller ve Rotschild Yahudilerinin) güdümündeki emperya-
lizm Ortadoğu ülkelerinin başının belasıydı. Ve yine Merkez Banka-
sı'ndan talep edilen oran değişmiyor; %15!

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" mı yoksa, "Türkiye
Cumhuriyet(i) Merkez Bankası" mı?
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O "i" harfi neden oradan çıkarılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, 11 Haziran 1930 Tarih ve 1715 Sayılı Kanun (mülga) ile özel
sermayenin de katıldığı bir anonim ortaklık olarak kurulmuştu. Bu dü-
zenlemeyle devletten ayrı ve bağımsız olduğu hususuna özel bir gayret
harcanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, Banka`nın kuruluş kanunu tasarı-
sında adı "merkez bankası" olarak öngörülmüşken, TBMM Komisyo-
nu`nda uluslararası ilişkiler de düşünülerek "Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası" olarak değiştirilmesi kararı alınmış; banka`nın bağımsızlı-
ğını vurgulama amacı güdülerek "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi ve kı-
saltılmış şekli olan "T.C." özellikle çıkarılmıştır. Kanun koyucu tarafın-
dan Banka`nın devlete ait bir kuruluş; bir kamu kuruluşu olduğu izle-
nimi vereceği endişesiyle "CUMHURİYETİ" ibaresinden özenle kaçınıl-
mıştır. Madem bu banka T.C. Devletine ait değil, o zaman kimlerin ma-
lıdır. Türk Parası olarak tanıdığımız bu paralar T.C. Devletinin parası,
diğer bir deyimle Türk Milletinin Parası değilse, kimlerin parasıdır? Os-
manlı Hazinesinin İngiltere´ye gönderildiği, ilk paranın İngiltere banka-
larında basıldığı belgelerle sarih olduğuna göre, Merkez Bankasının his-
selerinin İngiltere’ye ait oldukları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bankanın
ortakları arasında Yabancı imtiyazlı Banka ve firmaların bulunduğu mil-
letimizden saklanmaktadır. Türkiye dışındaki yerli-yabancı Banka ve
Şahısların Merkez Bankamızdaki hisseleri resmiyette %45, Devletin his-
sesi ise %55 oranındadır, ama gerçekte çok daha azdır. Milliyet`te bir
Haber yayınlandı: "Merkez`de kâr payı gerginliği: Hissedarlarına kâr
payı vermediği için tepki çeken Merkez Bankası’nın (MB) Genel kurul
toplantısının gergin geçmesi bekleniyor"224 denilen haberde bu hisse-
darların Banka Yönetimine ibra vermeyecekleri uyarılmış ama, ibra ver-
meyecek bu hissedarların kimler olduğu açıklanmamıştır. Evet bunlar
Türkiye ekonomisini 1930’lardan bu yana yöneten yabancılardan ve
yerli ortaklarından oluşmaktaydı. Yerli ortakların çoğunun gayri Müs-
lim ve özellikle Yahudi olmaları enteresandı. 

Devletin Ana damarı olan Merkez Bankasında 1931’den 1970 ka-
dar Devletin %15, Devlet dışındakilerin %85 hissesi vardı. 1970’de
Devletin hissesi %51’e, 2002’de de %55’e çıkarıldı. Ama hala etkin
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ve yetkin ortak yabancılar ve Yahudi hissedarlardı. Peki ikide bir
Merkez Bankasında şu kadar paramız toplandı diye hava atan Sn.
Recep Erdoğan, Merkez Bankasının bu yabancı hissedarlarını neden
bu millete açıklamazdı.

Türkiye'deki bankaların yüzde kaçı yabancıların eline geçiyor-
du?

Obez ve şişirme ekonomide yaşanan yalancı bahardan, aslında
kimlerin ve ne ölçüde pay kapmış oldukları neden açıklanmazdı?
Ekonomi demek, üretim-tüketim esasına dayanan ve her değeri para
olan bir politikadır. Yani kısaca üretim ve para anlamındadır. Faizli
ekonominin can damarlarından birisi de bankalardır. Hem üretime,
hem de tüketime destek ve dolaylı ipotek çıkılır. Ülkemizde birçok
kereler banka krizi yaşandı. Her krizden çıkışta, birçok banka el de-
ğiştirip satıldı. Özellikle ülkenin önemli bankaları ya yabancılara sa-
tıldı, ya da yabancılar ortak alındı. Anlayacağınız, gelen yabancılar
doğrudan yatırıma gelmediler. Parayla para kazanma yolunu seçip, is-
tedikleri anda çıkıp gittiler. Tabi bunun faturası da ağırdı, kaybeden
hep ülkemiz ve halkımızdı.

Peki, Ülkemizde ne kadar banka vardı ve ne kadarı yabancılarındı?

Bu soruya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın önergesini
yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın verdiği resmi yanıt var-
dı. Buna göre; Türkiye’de faaliyet gösteren 49 banka varmış. Bu banka-
lar toplam 11 bin 71 şube açmış. Bu bankalardan 18’inin yüzde 99 ve
üzeri hisseleri yabancılarınmış… Yabancıların hissesi bulunan banka
sayısı toplamda 36’ymış. Bankaların şube sayılarına göre dağılımları ise
şöyleymiş: T.C. Ziraat Bankası: 1.495, Türkiye İş Bankası: 1.238, Ak-
bank: 974, Türkiye Garanti Bankası: 931, Yapı ve Kredi Bankası: 927,
Türkiye Halk Bankası: 827, Türkiye Vakıflar Bankası: 741, Denizbank:
619, Finansbank: 586, Türkiye Ekonomi Bankası: 515, Peki, bu banka-
lardan hangileri kamunun elinde ve kamunun kaç bankası vardı?

Yüzde 100’ü kamunun olan sadece 5 banka varmış!

Kamuya ait bankalar: Ziraat Bankası, Ada bank A.Ş. Birleşik Fon
Bankası A.Ş, İller Bankası ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
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Hissedarı küresel olan veya küresel borsada işlem gören banka-
lar ve yabancı payları şöyle:

Banka Adı / Küresel Hissedar payı / Borsa Küresel payı

Citibank A.Ş: %100, Deutsche Bank A.Ş: %100, HSBC Bank A.Ş:
%100, ING Bank A.Ş: %100, ODEA Bank A.Ş: %100, Turkland Bank
A.Ş: %100, Bank Mellat: %100, Habib Bank Limited: %100, JP Morgan
Chase Bank N.A: %100, Portigon A.G: %100, Societe General S.A:
%100, The Royal Bank of Scotland N.V: %100, Merrill Lynch Yatırım
Bank A.Ş: %100, Standard Chartered Yat. Bank:  %100, Denizbank
A.Ş: %99,8, Finansbank A.Ş: %58,2 - %41,6, Taib Yatırım Bank A.Ş:
%99,46, Burgan Bank A.Ş: %99,25, Yapı ve Kredi Bankası: %76,2 -
%20,5, Kuveyt Türk Katılım Bankası: 80,24, Albaraka Türk Katılım
Bankası: %61,9 - %18,2, Türkiye Ekonomi Bankası: %47,22 - %23,73,
Türkiye Garanti Bankası A.Ş: %25 - %45,79, Bank Pozitif Kredi ve
Kalkınma Bankası: %69,8, Türkiye Finans Katılım Bankası: %66,3,
Arap Türk Bankası A.Ş: %64, Şeker Bank T.A.Ş: %33,9 - %11,4, Ak-
bank T.A.Ş: %9,5 -  %26,33, Turkish Bank: % 4,29, Türkiye Halk Ban-
kası: %44,95, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası: %31,9, Asya Katılım
Bankası: %31,18, Türkiye İş Bankası: %23,94, Türkiye Vakıflar Banka-
sı TAO: %20,8, Tekstil Bankası A.Ş: %10,3

Şimdi Hürriyet Gazetesinin logosunda yer alan “Türkiye Türkle-
rindir” sözünün “Türkiye Türk zannedilen gâvurların güdümünde-
dir!” anlamına geldiğini yazıp konuşanlar haksız mıydı?

‘Bali Paketi’ Batı’nın son çırpınışı mı oluyordu!

DTÖ’nün Bali’de ‘küresel ticaretin liberalleşmesine’ yönelik anlaş-
maya vardığı paket AB ve ABD arasındaki müzakereleri süren TTYO ile
birlikte ele alındığında, yükselen BRICS ülkelerine karşı Batı’nın son
önemli hamlesi sayılıyordu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ, World Trade
Organization) Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirdiği 9. Bakan-
lar Konferansı’nda önemli bir anlaşmaya imza atıyordu. 159 üye ülke-
nin katılımıyla üzerinde anlaşmaya varılan ve ‘Bali Paketi’ olarak adlan-
dırılan küresel ticaretin serbestleştirilmesine yönelik anlaşma, 20 yıldan
bu yana verilen çabanın ürünü sayılıyordu. Uzmanların açıklamalarına
göre, Bali Anlaşması’nın öngördüğü liberal düzenlemelerle küresel tica-
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retin hız kazanması ve 1 trilyon dolarlık büyüme kapasitesine ulaşma-
sı bekleniyordu. Böylece Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret
Odası’nın (ICC) 18 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 21
milyon yeni iş yeri olanağı sağlanması planlanıyordu. Bali Anlaşması,
2001 yılında Katar’ın başkenti Doha’da alınan kararlardaki; dünya tica-
retinin gümrüklerin kaldırılarak kolaylaştırılması, tarımsal alanda süb-
vansiyonun azaltılması, yoksulluğun yaygın olduğu az gelişmiş ülkele-
re daha fazla parasal kalkınma yardımı(!) yapılması gibi üç önemli
maddenin gerçekleştirilmesini içeriyordu.

Başlangıç değil bitiş sayılıyordu!

Ancak, Bali Anlaşması’nın üzerindeki imzaların mürekkebi henüz
kurumadan Batılı gözlemcilerden itirazlar yükselmeye başlıyordu. Sa-
bahlara kadar süren amansız müzakerelerden sonra anlaşmaya varıl-
masının akabinde çok duygusal bir konuşma yapan DTÖ’nün Eylül
ayında seçilen Brezilyalı Başkanı Roberto Azevedo’nun, ‘’Bali anlaşma-
sı bitiş değil başlangıçtır’’ sözlerine cevap gecikmiyordu. Hamburg
Dünya Ekonomi Enstitüsü Başkanı ve sözcüsü Prof. Thomas Straub-
haar, Alman Die Welt gazetesi için kaleme aldığı yazısında “Bali yeni
bir başlangıç değil, Dünya Ticaret Örgütü’nün bittiği yerdir’’ değerlen-
dirmesinde bulunuyordu.

BRICS’in gücü Almanları korkuttu!

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhu-
riyeti) ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığını göz ardı edileme-
yeceği gerçeği endişelendirmiş olacak ki, tanınmış Alman Ekonomist,
Hindistan, Küba, Venezüella, Bolivya ve Nikaragua gibi ülkelerin öne-
mine dikkat çekerek, “Bu ülkeler DTÖ’nün alacağı kararlarda oybirli-
ği ilkesi olduğu sürece, Bali’deki konferansta bize hangi şantaj kapasi-
tesine sahip olduklarını gösterdiler” yorumunu yapıyordu.

Milli Türkiye’nin hazırlıkları NATO’yu huzursuz ediyordu!

Türkiye'nin satın almayı düşündüğü Çin yapımı füze savunma sis-
temine bir uyarı da NATO Başkomutanı General Philip Breedlove'dan
geliyordu. Breedlove, Ankara'dan NATO ile uyumlu kullanabileceği
bir sistem tercih etmesini talep ediyordu. Askeri tatbikatlar için gitti-
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ği Letonya'da  gazetecilerle konuşan Breedlove, "Türk askeri yetkilile-
riyle konuşmalarıma göre, önemli olan tümüyle ortak çalışan ve NA-
TO şebekelerine bağlanmaya uygun bulunan sistemlere sahip olma-
mızdır" diyerek sızlanıyordu. Kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurgu-
layan ABD'li General Breedlove, "Tüm NATO üyeleri, ittifakın kolek-
tif savunma sistemine katkı yapacak kararlar alınmasını ve diğer NA-
TO sistemleriyle uyumlu çalışacak sistemler seçtiklerini görmek isti-
yor" şeklinde konuşuyordu. Breedlove "uygun" tanımıyla neyi kastet-
tiğini açıklamıyor, ancak bazı NATO diplomatları Çin yapımı füze sa-
vunma sisteminin, NATO sistemlerine bağlanmasının siber güvenlik
sorunlarına yol açabileceğini söylüyordu. NATO üyesi Türkiye alaca-
ğı füze savunma sistemi için Rus, ABD ve Avrupalı firmaların teklifle-
rini değil, Çin CPMIEC şirketinin FD-2000 sistemini tercih ettiğini
açıklıyordu. Ankara, füze savunma sistemiyle ilgili kararının henüz
kesinleşmediğini de belirtmişti.

“Çin’e verilen füze ihalesiyle, Ankara kirli Amerika’yı dize mi ge-
tiriyordu?”

“Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, ilk de-
fa NATO tarafından düzenlenen uluslararası bir konferansa davet
edilmişti.” Kaynaklar, konferans ile ilgili planlamanın yapılış safha-
sında NATO’nun siyasi kanadından Ankara’ya bilgi verildiğini ve
Hükümetten de buna herhangi bir itirazın Brüksel’e iletilmediğini
kaydetmişti.

Diyarbakır’da gerçekleşen Mesud Barzani-Tayyip Erdoğan düeti
arifesinde yaşanan bu gelişme, terörist Abdullah Öcalan’ın “müzakere
süreci”nde Hükümete 4 ay daha opsiyon tanıması ve iktidarın bebek
katili ile “akil adamlara”, gazetecilere görüşme imkanı sağlayacağı sin-
yalleri. Kafamı kurcalayan soru işaretlerine biraz yanıt bulabilir miyim
diye son İmralı görüşmesine giden heyette bulunan HDP İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştüm. “Öcalan’ın, Barzani-Er-
doğan buluşmasından haberi var mıydı” diye sordum, “hayır yoktu”
dedi. Terörist başının hükümete verdiği 4 aylık opsiyonun detaylarını
öğrenmek istediğimi belirtince de, “Pazartesi günü geniş bir açıklama
yapacağını” kaydetmişti. Barzani-Erdoğan görüşmesi için değerlendir-
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meyi de aynı güne bıraktı. Önder, gazeteci ve “akil adamlar”ın Öcalan
ile görüştürüleceğine dair hükümetten “henüz” somut bir işaret alma-
dıklarını da sözlerine eklemişti. Yandaş medyada her gün; “ABD’li şir-
ketler Patriot için tekliflerini yenileme kararı aldı. Türkiye’nin şartla-
rına uygun yeni teklif sunacaklar” haberlerine yer vermekteydi. Akba-
balar gibi Ankara’nın üstüne çökmüşlerdi. Savunma Sanayi Müsteşar-
lığı çevrelerinden edindiğim bilgilere göre zaten ihalenin Amerika’ya
verilmesine teşne olan hükümete Türk görünümlü iş adamları da sık-
ça gidip gelmekteydi. Füze ihalesinin Çin’e verilmesinde en büyük et-
ken olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki son nabzı tutmaya çalıştım.
TSK’dan yükselen ortak görüşü şöyle özetleyebilirim;

“Çin füzesi Türkiye açısından büyük bir açılım. Savunma sanayii
açısından da. Amerikalı şirketler bu aşamadan sonra bedavaya bile
vermeye kalkabilirler. Türkiye, Çin’den bu teknolojiyi tam olarak alıp
uygulayamasın diye. ABD ‘vereceğiz vereceğiz’ dese de, bunların tam
olarak bize bu teknolojiyi verebileceklerine inanmak güç. İleriki aşa-
malarda mutlaka belli pürüzler çıkarıp buna engel olacaklar. Türki-
ye’nin NATO entegrasyonu; bunların hepsi hikâye. Türkiye bu tekno-
lojiyi aldığı anda Çin’den çok daha ileriye götürebilecek insan kapasi-
tesine haiz. Ve bundan çok çekiniyorlar ama onlar diyorlar ki; ‘Çin’in
önüne geçip bunu engelleyebilirsek ileriki aşamalarda belli pürüzler
çıkartarak Türkiye’nin ürettiği sistemlerin Arap ülkelerine ve diğer ül-
kelere satılmasını engelleriz.’ Çünkü Çin, buna olur veriyor. Üretilme-
sine müteakip satışına da. Bu konularda belli pürüzler yaratarak Tür-
kiye’nin bu konuda ileri gitmesini engellemek istiyorlar. ANKA insan-
sız hava aracında çok büyük problemler yaşandı. Bu proje çok muhte-
şem bir proje oldu. Şu anda üretim aşamasına geçmiş ülke kapsamın-
da İsrail ve ABD’den sonra üçüncü ülkeyiz. Ve bu adamlar diyorlar ki,
‘Türkler bir şey yapmaya başladıktan sonra çok daha iyisini yapıyor-
lar.’ Şu anda Heron’lardan çok çok daha ileri teknoloji ile ve çok daha
imkan kabiliyetleri fazla şekilde üretime geçiliyor. Bütün korkuları da
bu. Bu gerçekleştikten sonra da Türk dünyası zaten hazır. Amerikalı-
ların bütün korkusu Orta Doğu’yu ve Orta Asya’yı Batı’nın ve ABD’nin
ve özellikle İsrail’in kaybetme korkusu. Türkiye’nin bu açılımı bu şe-
kilde sürdürmesi lazım Doğu’ya doğru.” 
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“Ankara’ya çöreklenen malum Amerikan lobisi işi iyice azıttı. Re-
cep Erdoğan’ın beli kırılmış, zaten kımıldayacak hali yok. İbrahim
Tatlıses-Şivan Perver düetinde sizlere yine tatlı ninniler söylendi”225

Çin'den alınacağı için krize yol açan füze sistemine ASELSAN ta-
lip oluyordu!

ABD, 2014 savunma bütçesine bir madde ekleyerek Türkiye'nin
Çin'den alacağı füze sisteminin NATO'ya entegre edilmesinde Ame-
rikan fonlarının kullanımını engelliyordu. ABD ve NATO'nun art ar-
da gelen tepkilerine karşın yurt içinden çarpıcı bir öneri geliyordu.
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, "Fırsat verilirse biz
de yaparız" diyerek herkesi şaşırtıyordu. TSK için üretilecek füze
savunma sisteminin ihalesinde birinci gelen Çinli üretici CPMI-
EC'nin, alt yüklenici sözleşmesi imzalamak üzere görüştüğü Türk
şirketleri arasında ASELSAN da yer alıyordu. 

'Füze milli olsun, alt yapımız var' çıkışı kimleri şaşırtıyordu?

ASELSAN'ın fabrika açılışı için Kazakistan'da bulunan Genel Mü-
dür Cengiz Ergeneman, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken
şunları söylüyordu: "Türkiye'ye sunulan teklifleri bize büyük altyapı
kazandıracak yeterlilikte görmedik. Üretilecek sistemin 'milli' olması
gerektiğini düşünüyoruz ve 'biz yaparız' diyoruz. Alçak ve orta irtifa-
lı füze sistemlerinde elde ettiğimiz bilgi birikimiyle yüksek irtifa - uzun
menzile gidebiliriz. Üretmiş olduğumuz çok amaçlı radarın menzili bir
hayli yüksek. Hava savunma radarı için de bunu yaparız. İlgili ma-
kamlara arz ettik. Dünyada bu tip dört sistem var. Ama her biri belir-
li bilgileri paylaşmıyor. Biz her şeyine hakim olmak istiyorsak milli
olarak yapmalıyız. Yeni bir süreç başlayabilir ya da mevcut süreç de-
vam edip bizim önerimiz ilave bir süreç olarak başlayabilir. Sadece ra-
darı yapmakla kalmayacağız. Galyum nitrat teknolojisi için 8-9 yıldır
Bilkent ile birlikte çalışıyoruz. Radar üretiminde çok önemli bu kimya-
sal teknolojisine de artık sahibiz."

Ankara'da halen iki fabrikası bulunan ASELSAN, Gölbaşı'nda
kurduğu radar fabrikasını Mart’ta hizmete açmaya hazırlanıyordu.
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Temelli'de satın alınan 400 dönümlük arazi üzerinde de hava savun-
ma sistemi imalat ve test merkezi kuruluyordu. ASELSAN'ın öneri-
si kabul görürse, füze savunma sisteminin roket patlayıcı ve itki sis-
temi Roketsan tarafından üretileceği, ASELSAN’da radar, güdüm
başlığı, komuta kontrol ve haberleşme sistemlerini geliştireceği be-
lirtiliyordu.

ABD, Aselsan’ı kıskaca alıyordu!

İkincil halka arzına aracılık etmesi için teklif götürdüğü Merrill
Lynch’ten Aselsan’a şok bir yanıt geliyordu. Teklifi bir mektupla ret
eden kuruluş, gerekçe olarak Türkiye’nin kara listedeki bir Çin fir-
masını uzun menzilli füze sistemi için seçmesini gösteriyordu. Mer-
rill Lynch, “Bu firma ile ortak iş olasılığınız var, biz yokuz” deyip çı-
kıyordu.

Merrill Lynch yetkilileri sorularımız üzerine teklifin Çin firması
nedeniyle kabul edilmediğini teyit etti ancak şirkete gönderilen mek-
tubun içeriği konusunda bilgi vermekten kaçınıyordu. Edindiğimiz
bilgilere göre, ABD kökenli dünyanın en büyük aracı kurumlarından
biri olan Merrill Lynch, Türkiye’nin seçtiği Çin firmasının ABD tara-
fından kara para ve terörle mücadele kapsamındaki “kara liste” içinde
olduğunu hatırlatarak, böyle bir firmanın seçimi nedeniyle aracılık
edilemeyeceğini söylüyordu. Mektupta, Aselsan’ın bu proje kapsa-
mında yer alacak kuruluşlardan biri olması, dolayısıyla kara listedeki
bir firma ile ortaklaşa iş yapacak olmasının da ‘ret gerekçeleri’ arasın-
da sayıldığı tahmin ediliyordu. Aselsan daha önce hisselerini halka arz
ediyordu. Şu anda hisselerinin yüzde 15’i piyasada işlem görüyordu.
Aselsan yeniden halka arza çıkmayı planlıyor ve arzın oranını verme-
den konuyla ilgili uluslararası aracı kurumlardan talep istemeye baş-
lıyordu. Sermayesi 500 milyon TL, şu andaki piyasa değeri 4,2 milyar
TL civarında olan Aselsan’ın halka arz oranı ve zamanlaması, aracılık
için seçilecek firma ile birlikte belirleniyordu. İşte Merrill Lynch fir-
masının bu mektubunun ABD yönetiminin tercihi doğrultusunda ha-
zırlandığı düşünülüyordu. Bu nedenle Aselsan’ın çoğu Batılı olan
uluslararası çapta bir aracı kurum bulup bulamayacağı, dolaysıyla
planlanan yeni halka arzı etkileyip etkilemeyeceği merak konusuydu.
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Ancak bu reddin gösterdiği bir gerçek var ki; Türkiye’nin uzun men-
zilli füze konusunda yaptığı tercih, Batılı firmaların, her alanda Tür-
kiye ile çalışmasının önünde önemli bir engel oluşturuyordu. Mali ke-
simde bunun hissedilmeye başlaması ise, “füze seçiminin önemli öl-
çüde yabancı kaynağa bağlı ekonominin kırılganlığını artıracak
önemli bir unsur” oluyordu: Özetle; Çin füzesi tercihinin yarattığı sı-
kıntı giderek büyüyordu. 

Türkiye’de savunma sanayine iş yapan şirketlerin durumu, sadece
finansal açıdan değil, üretim açısından da zora giriyordu. ABD Savun-
ma Bakan Yardımcısı James Miller 30 Ekim’de Ankara’da yaptığı gö-
rüşmelerde bu konuyu gündeme getiriyordu. Görüşmenin ardından
Batılı kaynaklara dayanarak Hürriyet Daily News’da Sevil Erkuş imza-
sıyla yayınlanan haberde “Çin şirketi CPMIEC’ten alınacak füze sis-
temlerinin NATO’ya entegre olması ve NATO sistemleriyle birlikte ça-
lışmasının imkansız olduğunu” ileten yetkilinin ortak savunma sanayi
projeleriyle ilgili uyarısı yer alıyordu. Bu tercihin Türkiye’ye yönelik
yaptırımları beraberinde getirebileceği, Çinli şirketle ortak üretimin,
aynı tesislerde üretimi devam eden ortak savunma sanayi projeleri ve
ileride yapılacak anlaşmalarda sorun yaratacağı da belirtiliyordu. Ha-
berde ayrıca ABD’nin, Aselsan, Tai, Havelsan gibi şirketlerle devam
eden ortak üretim anlaşmalarının hukuki boyutunu incelemeye aldı-
ğı, önümüzdeki dönemde yapılacak ortak askeri üretim anlaşmaların-
da ABD yönetiminin vermesi gereken ruhsatlar konusunda sıkıntı çı-
kabileceği de konuşuluyordu. Lockheed Martin’in Türkiye’de ortak
üretim çalışması devam eden F-35 savaş uçakları da buna örnek gös-
teriliyordu. Miller’den birkaç gün sonra Ankara’ya gelen ABD Dışişle-
ri Bakanı Yardımcısı Nuland’ın da aynı kaygı ve uyarıları Dışişleri Ba-
kanlığına ilettiği biliniyordu.226

ÇİN-Türkiye ilişkisi dünya dengelerini sarsıyordu!

Guardian gazetesinde Çin ve İsrail arasındaki "derin" ilişkilerin
vardığı boyutu ifşa eden önemli bir haber yayınlanıyordu: Haberin
özeti şuydu: 
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ABD'de Çin devletinin sahibi olduğu Bank of China adlı bankaya
iki dava açıldı. Amerikan vatandaşları tarafından açılan davanın sebe-
bi, Çin bankasının, Hamas ve İslami Cihad örgütlerine para akışına
izin vermesi gösteriliyordu. Davalardan biri Daniel Wultz adında, 2006
yılında 16 yaşındayken Tel Aviv'de bir bombalı saldırı sonucu ölen
gencin babası tarafından açılıyordu. İsrailli yetkililer, Bank of China
üzerinden Hamas ve İslami Cihad'a para akışı sağlandığını keşfediyor-
du. Tel Aviv Çin'e derhal bir ekip gönderip, hesapların kapatılmasını,
paralara el konmasını istiyordu. Fakat Pekin bunu takmıyordu. Bunun
üzerine İsrail, ABD'de Bank of China aleyhine dava açmaya hazırlanan
Amerikan vatandaşlarını buluyordu. ABD'de şubesi bulunan Bank of
China'nın Washington'un terör listesinde bulunan iki örgüte finansal
kaynak sağlaması açısından dava edilmesi, Çin'e ciddi bir mesaj olu-
yordu. Nitekim dava ABD'de açıldığı için de sorun İsrail-Çin arasında
değil, ABD-Çin arasındaymış gibi algılanıyordu. Ancak yıllar önce açı-
lan bu davada, kritik bir olay yaşanıyordu. Davada Bank of China aley-
hine tanıklık yapacak Uzi Shaya isimli İsrailli yetkilinin, İsrail hükü-
metinin aldığı bir karar ile davada tanıklık etmesine izin verilmiyordu.
Davaya bakan hakimin bizzat çok önemli saydığı tanıklığın Çin lehine
bizzat İsrail'den gelen bir emirle iptal edilmesi, Tel Aviv'in Pekin'e ver-
diği önemi gayet açık şekilde gösteriyordu. Netanyahu yaptığı açıkla-
mada verilen kararda İsrail kamuoyuna "milli güvenlik" gibi sebepler
ileri sürüyordu. Fakat İsrail'de yayın yapan gazeteler dahil bir çok kay-
nak, Netanyahu'nun bu dava yüzünden Çin'le diplomatik ve ticari iliş-
kilerinin zedelenmesini göze alamadığını söylüyordu. Artık kantarda
Çin, Amerika'dan daha ağır basıyordu. Ve özellikle İsrail ve ABD,
Türkiye-Çin ilişkisinden oldukça kuşkulanıyordu.

TSK artık, NATO’dan daha ‘akıllı’ bulunuyordu!

NATO’nun 2020’de geçeceği ‘akıllı sistemi’ Türkiye uygulamaya
başlıyordu. 4 mayın tespit aracı ve uzaktan kumandalı mayın tespit
robotu, 2. Ordu’ya teslim ediliyordu. Sistem “Az insan gücü, çok tek-
nolojiye” dayanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saha yapılanmasında
NATO’nun 2020 konsepti olan Akıllı Savunma’ya geçiyordu. Bu doğ-
rultuda yeni sisteme geçiş Merkezi Malatya’da bulunan 2. Ordu Ko-
mutanlığı’ndan başlatılıyordu. “Daha az insan gücü, daha çok tekno-
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lojiye” dayanan sistem kapsamında, mayınlar için 4 adet Husky 2G
Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi (WMMD) ve R-Visor Talon uzak-
tan kumandalı mayın tespit robotu ile 4 adet insanlı istihbarat sınıfı
keşif uçağı ve ASELSAN tarafından geliştirilen PRC 9651 serisi yazı-
lım tabanlı telsizler 2. Ordu’ya gönderiliyordu. Kasım’da yapılan Yük-
sek Askeri Şura toplantısında da konuyla ilgili ayrıntılı bir sunumun
yapıldığı bildiriliyordu. TSK yeni konsepte geçiş için NATO’yu bekle-
miyor, Türkiye, paktın 2020 konsepti olarak belirlediği ve “daha az
insan gücü ve masraf” yerine “daha çok teknoloji” içeren Akıllı Sa-
vunma için adımı erken atıyordu. 

Bu doğrultuda çalışmalar da Orgeneral Galip Mendi’nin komutan-
lığını yürüttüğü 2. Ordu’dan başlatılıyordu. Merkezi Malatya’da bulu-
nan 2. Ordu modernize edilmeye başlanıyor, 2. Ordu komutanlığının
emrine, “araca monteli mayın tespit sistemi için 4 adet Husky 2G Ma-
yın Tespit Sistemi sunuluyordu. Akıllı savunma konsepti kapsamında
ayrıca ilk kez Mehmetçik tarafından kullanılacak olan bir teknoloji de
2. Ordu’nun emrine veriliyordu. R-Visor Talon isimli uzaktan kuman-
dalı mayın tespit robotu da dünyada ilk kez Türkiye tarafından kulla-
nılmaya başlanıyordu. 

Türk-Çin yakınlaşmasının “Askeri Sırları Gizlemek İçin” yapıl-
dığı konuşuluyordu!

Uzun menzilli hava savunma sistemi üretmek isteyen Türkiye'nin
bu hedefle NATO ülkelerine ait şirketlerin yerine Çinli CPMIEC'yi
tercih etmesini ilişkin tartışmalar sürerken; “Türkiye'nin askeri sırla-
rını İsrail ile paylaşmak istemediği" yorumları yapılmıştı. Suudi
MBC şirketinin sahibi olduğu Al Arabya kanalının sitesinde yer veri-
len bir makalede “Türkiye’nin neden hava savunma sistemini Çin şir-
ketinin işbirliğiyle gerçekleştirmeyi tercih ettiğine?” ilişkin olarak İs-
rail faktörü öne çıkarılmıştı. “Son birkaç yıldır Türkiye, özellikle NA-
TO’nun kilit radar sisteminin Malatya’da ev sahipliğini yapmayı kabul
etmesinden sonra, savunma sırlarını İsrail ile paylaşmak konusunda
ittifak ile görüş ayrılıkları yaşamaktadır” denilen makalede, Wall Stre-
et Journal’ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ilişkin bir haber yayımla-
masının “rastlantı” olamayacağını hatırlatmış, İsrail’in açıkça Fidan’ın
“İran ile olan yakın bağları”ndan şikâyet ettiği vurgulanmıştı. Suudi-
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lerin ABD ve İsrail yandaşlığı yanında koyu İran karşıtlığı dikkate
alındığında, Çin’le füze sistemi ihalesinin AKP Hükümetinin değil,
Milli Derin Türkiye’nin marifeti olduğu kolaylıkla anlaşılacaktı.

Koca Yusuf uçağı teslimata hazırlanıyordu!

Koca Yusuf teste tabi tutulmak için Türkiye’ye taşınmıştı. Eğer test-
lerden başarı ile geçerse Türkiye ikinci ülke olacaktı. “Boz Ayı” olarak
bilinen dünyanın en gelişmiş askeri nakliye uçağı Airbus A-400M’nin
Türkiye’ye teslimi yapılacaktı. Sessiz sedasız Türkiye’ye getirilen uçak,
Kayseri’deki 221. Filo’da Hava Kuvvetleri tarafından testlere alınmıştı.
Türkiye’nin “Koca Yusuf” ismini verdiği uçak, bir dizi zorlu teste sokul-
duktan sonra teslim alınacaktı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri
Hava Kuvvetleri’nin uçağı son sınırlarına kadar zorlayacağını, en ufak
bir teknik sıkıntıda bile uçağın envantere sokulmayacağını açıklamıştı.
Türkiye, Fransa’dan sonra uçağı alan ikinci ülke olacaktı. Toplam 500
Türk mühendisin 4 milyon saat tasarımına katkı yaptığı projede, 1 mil-
yar Euro’luk parça imalatı Türkiye’de yapılmıştı.

37 Ton Yük Taşıyordu!

A400M, kargo taşıması, asker sevkiyatı, havada yakıt ikmali yapıl-
ması ve elektronik gözetlemede yararlanılması gibi görevlerde kulla-
nılacaktı. Uçak 37 ton yük, 116 tam teçhizatlı asker, 66 sedye ve 25
tıbbi personel taşıyabiliyor olacaktı. A400M, bütün bilgilerin büyük
renkli ekranlarla görüntülenebilmesine izin veren cam kokpit ve fly-
by-wire gibi yenilikleri ile şu anda çoğu ülkenin kullandığı eski C-130
ve C-160’lara göre teknolojik bir atlama sunacak ve bu uçakların ye-
rini alacaktı.

Bu vahim gidişatı hala okuyamayanlara ve kafasını kuma sokan-
lara tekrar sesleniyoruz: Bir Milli Çözüm Onarım Hükümeti kurul-
mak üzere derhal istifa ediniz!

Birinci yolsuzluk dalgasında faiz lobisinin Türkiye ayağının başın-
da gelen Koç’a 67 trilyonluk ceza kesilmişti. Bu nedenle mi ikinci yol-
suzluk dalgasını engellemişlerdi? Bakınız Danıştay; Oferlerin, Koçla-
rın, Albayrakların elinden, millet kesesinden peşkeş çekilerek unut-
turulan Eti Alüminyum, Kuşadası ve Çeşme limanları, SEKA ve TÜP-
RAŞ satışlarını iptal etti. Ardından sessiz ve derinden bir dalga geldi.
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ATV ile Sabah’ı satın alan şirketin, BİM’in sahiplerinin,  Türk TELE-
KOM’un ortağının, Kalyoncu’ların, Aktürk’lerin, “suç işlemek amacıy-
la örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, ihaleye fesat
karıştırmak, nüfuz ticareti, rüşvet, kamu malına zarar verme” suçların-
dan bütün mal varlıklarına tedbir getirildi! Yani artık milli merkezler
devreye girmişti ve hiçbir güç bu tarihi değişimi engelleyemezdi!

Ankara, Batı’dan gelen ağır itirazlara işin hep teknik boyutlarıyla
yanıt veriyordu. Çin füzesinin seçilmesinde kullanılan parametreler;
maliyet, teknoloji paylaşımı, ortak üretim, süre gibi itiraz edilemez üs-
tünlüklerdi ve Türkiye ne istediğini işin başında "katılımcılar"a söy-
lemişti. Açıkçası, Patriotları önceden Türkiye’ye yerleştiren Avrupa ve
ABD bunları önemsememişti! Türkiye, bu tercihin politik bir dil ba-
rındırdığını, reaksiyonların olacağını da biliyordu. Milli Türkiye bir
akıl kuruyordu ve ipuçları görenler için kamuoyuna yansımıştı. 23 Ey-
lül 2013, Yeni Şafak; "Yerli füzeye yerli yakıt!” TÜBİTAK, ithal edilen
füze yakıtını yerli imkânlarla üretmeyi başardı. Sanayi Bakanı Nihat
Ergün, geliştirilen füze yakıtının dünyada üretilen en iyi füze yakıtla-
rından birisi olduğunu ve dünyada birkaç gelişmiş ülke tarafından üre-
tildiğini açıklayan Ergün, 'Stratejik bir ürün olan füze yakıtı kolay te-
min edilemiyor. Satan ülkeler bazı şartlar ve kısıtlar koyabiliyor. Bu ne-
denle füze yakıtını üretmemiz çok önemli' dedi. Milli Türkiye’nin isti-
kametini gösteren başka haberler de “sessizce” basında yerini aldı: 9
Ekim 2013-Hürriyet, “Çin füzeleri uzay için yerli adım olacak” baş-
lıklı haberin son paragrafında füzeleri Türkiye’ye “kimin” taşıyacağını
söylüyordu; “Edinilen bilgiye göre Çin’den alınacak füze sisteminin
nakliyesi de yine Türkiye’nin üretim ortağı olduğu Airbus A400M as-
keri nakliye uçağı ile yapılacak. Türk Hava Kuvvetleri’nde Koca Yusuf
adıyla hizmete girecek uçak, füze sistemini Çin’den alarak Türki-
ye’ye getirecek.” Hesap bu kadar önceden ve detaylı yapılmıştı! 

Çin istihbarat ve ulusal güvenliği ne diyordu? 

Aylarca tartışılan çok ülkeli füze tartışmalarının en sessiz başrol
oyuncusu ‘Beijing’ oluyordu. Çin, bu dönemde "araya hiç girmiyor"
ve tartışmaların "başında ve sonunda"  iki kısa açıklama yapıyordu.
28 Eylül’de yani Ankara’nın tercihinden hemen sonra; "Çin Dışişleri
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Bakanlığı Sözcülerinden Hong Lei, ülkesinin askeri ihracatının ilgili
bölgelerdeki barış, güvenlik ve istikrara zarar vermediğini söylüyor;
‘Çin hükümeti, dikkatli ve sorumlu bir şekilde savunma ticari işbirliği
yürütmektedir. Çin ve Türkiye arasındaki savunma ticari işbirliği nor-
mal şartlar altında gerçekleşiyor" diyordu. 25 Ekim’de ise; "Çin, NA-
TO üyesi Türkiye'nin Çinli bir şirketten füze alımının siyasileştirilme-
mesi gerektiğini açıklıyordu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chun-
ying, füze alımının 'normal bir silah ticareti işbirliği' teşkil ettiğini söy-
lüyor; “Konu tarafsız ve akılcı biçimde değerlendirilmeli. Bu tür ticari
rekabetin siyasileştirilmemesi önemlidir" diye uyarıyordu. Görüldüğü
gibi her iki açıklama da aradan geçen bol spekülasyonlu zamana rağ-
men paralel ve sakin bir duruşu hem barındırıyor hem vazediyordu.
İki açıklamaya özellikle yerleştirilmiş bulunan bir de kelime vardı:
"normal"! Tek fark, ikinci açıklamanın ABD'nin Ankara Büyükelçisi
Francis Ricciardone'nin gazetecilere, "Türkiye ile ABD'deki yasal dü-
zenlemelere göre yaptırım altında bulunan Çinli bir firma arasında va-
rılması muhtemel anlaşma konusunda büyük endişe duyduğumuz sır
değil" demesinin hemen ertesine denk gelmesi dikkat çekiyordu! 

Çin füzelerinin politik ve istihbari ‘başlık’larını nasıl okumak ge-
rekiyordu? 

Elbette hem Türkiye hem de Çin açısından olası füze işbirliğinin
politik beklentileri var. Kim ne derse desin bu alış-veriş sadece tica-
retle izah edilemez. Teknik kapasitelerinden çok hızla siyasi sembole
dönüşen füzelerin Ankara tarafından tercih edilmesinin doğuracağı
sonuçlar Çin açısından iki ayrı başlık altında tasnif edilebilir. I. Ulus-
lararası dengeler açısından Çin merkezli stratejik okumalar. II. Çin
ulusal güvenlik ve istihbarat sistematiği tarafından değerlendirilen,
kısa vadeli üç öngörü noktası. 

1. Çin, (herhalde Ankara da bunu düşünmüş olmalı!) ABD’nin yaşa-
dığı ağır ekonomik kriz ve bunun iç politik dengeyi donduran süre-
cin nimetlerinden faydalanmak istedi. (Füze süreci ile “ABD kepenk
kapattı” saati saatine eş zamanlıdır. Obama Asya gezisini iptal etmiş,
bölge toplantıları Xi Jinping’e kalmıştır.) Keza, NATO üyesi kimi Av-
rupa ülkeleri ile yaşanan "dinleme" krizi de füzelere gereken hız ve
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ağırlıkta yanıt verilmesini geciktirirken, Beyaz Saray dış politika yöne-
timinin ülke içinde eleştirildiği bu günlerde Türkiye ile de sorunlu gö-
rünmesi ihtimali, üst düzey ve perdeden konuşulmasını engelliyor. 

2. ABD’nin ana politikalarından biri olan Pasifik’e yönelme, Çin
hinterlandındaki ülkelerle askeri/iktisadi/enerji anlaşmaları tasarla-
yan, Çin’i çemberleme amaçlı planına karşın, ABD’yi mümkün oldu-
ğunca kopmak istediği Ortadoğu problemlerine kancalamak. 

3. ABD’nin İsrail-Çin ilişkilerine karşı çıkışını esnetmek. Enerji
kaynakları üzerinde Tel Aviv kararlarına etki etmek. (Başbakan Netan-
yahu’nun yakın geçmişteki Çin ziyareti ABD tarafından dikkatle izlen-
miş, Tel Aviv’in ABD’nin ilgisini çekmeye yönelik bir hamle ettiği kana-
atine -enerji konusu hariç- varılmış.)

4. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerinde Rus ve ABD etkisini
sınırlandırmak. (Çin’in bu "ülke" ile anlaşma imzalayacak kadar bölge-
ye vaziyet etmesi Çin jeo-politik okumalarının standart bir parçası ol-
makla beraber, bu ilgi Yunanistan’a kadar çıkmış gözükmekte.)

5. Akdeniz enerji ve yolları üzerinde etki üretmek. (Çin’in önem
verdiği Afrika’da sert rekabet yaşadığı ABD ve bazı Avrupa ülkelerine
karşı da sütre sağlamlaştırmak.)

6. Çin’in özel konumdaki İran ilişkilerini, Washington-Tahran ya-
kınlaşması ile tehdit altına girmesinden sonra, Türkiye ile ikame et-
me arzusu. 

7. ABD, Türkiye’ye İran’ı gösterdiğinde Ankara Çin’i göstermiş,
ABD Çin’e İran’ı gösterdiğinde Çin de Türkiye’yi göstermiş oluyor. Bu
tez İsrail tarafından da destekleniyor. (ABD’de, füze ihalesinin Çin’in
İran’da sessiz kalmasını sağlamak adına Washington tarafından teşvik
edildiğini savunan tezler de bulunuyor.)

8. Stratejik İpek Yolu’nun geçtiği coğrafyaların kontrolü. Marmaray
için Cumhurbaşkanı Gül şöyle diyor: "Pekin'i Londra'ya bağlıyor". Bu
tanım, Marmaray'ı, İpek Yolu'nun bir istasyonuna dönüştürüyor. 

9. Çin-Türkiye rotasının Orta-Asya’dan geçen enerji/ulaşım yolla-
rının kontrolünün sağlanması ve öncelikli olarak ABD, ikincil olarak
Rusya hâkimiyetinin eritilmesi. 
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10. Türkiye’de konuşlanacak Çin füzeleri sadece Batı’yı rahatsız
etmez. Kuzey’i de rahatsız eder. (Karadeniz’de son günlerde artan Rus
savaş uçaklarının taciz ettiği odur.)

Füze özelinde değerlendirilen olası gelişmeler: 

1. ABD ve Avrupa’nın (tabii Rusya’nın da) küresel silah pazarındaki
tekel pozisyonunun yaralanacağı, ekonomik damarlarının daha darala-
cağı, önemlisi; Türkiye’nin diğer ülkelere "emsal" teşkil edecek olması. 

2. Hava savunma füzeleri bir ülkenin ulusal gücünün, bilimsel ve
teknolojik azametinin, askeri yetenek ve caydırıcılığının bileşenidir.
Bu konuların hepsinde Batı karizması çizilecektir. 

3. NATO ittifakı sallanacaktır. (Uygur Türkleri’nin yaşadığı bölge-
lerde suni huzursuzluklar beklenebilir.) 

Geriye "ikiyüzlü" bir soru kalıyor; Türkiye gerçekten Çin füzesi
alabilir mi ya da Çin füzesi almaktan cayabilir mi?.. Cevabı da öyle!227

ABD'de de hazırlanan, “Türkiye ve AKP” raporu kafa karıştırı-
yordu!

Bu rapor, özellikle de altına imza atan isimler açısından oldukça
önemli bulunuyordu. Raporda AKP analizi yapılıyor ve 'Türkiye'ye
değişen bakış' anlatılıyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu
Bipartisan Policy Center (Partilerüstü Politika Merkezi) “Retorikten
Gerçekliğe: ABD’nin Türkiye politikasını yeniden biçimlendirmek”
başlığıyla ABD’nin Türkiye politikası üzerine kapsamlı bir rapor ya-
yınlıyordu. Rapor ABD’nin Türkiye’ye değişen bakışı konusunda bü-
yük önem arz ediyordu. Düşünce kuruluşunun yayınladığı 72 sayfa-
lık raporun Türkiye masasında eski Ankara Büyükelçisi Morton Ab-
ramowitz ile Eric Edelman’ın yer alması raporu daha da önemli kılı-
yordu. Raporda Abramowitz, “Türk-ABD ilişkileri özellikle son 1 yıl-
dır çok sorunlu” derken ABD’nin Türkiye’yi Suriye konusunda yan-
lış yönlendirdiğine dikkat çekiliyordu. Raporda Suriye politikasının
Türkiye’yi dış politikada mezhepçiliğe ittiği ve bunun Türkiye’nin
bölgedeki etkinliğine zarar verdiği belirtilirken, AKP’nin hemen her
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olayda uzlaşma ve işbirliği yerine mezhepçilik ve otoriterliği tercih et-
tiği ileri sürülüyordu.

“Türkiye'nin Ortadoğu'da çok az gücünün kaldığı” söyleniyordu!

Raporda hükümetin emrindeki polisin Gezi olaylarında protesto-
culara orantısız güç kullanımı da otoriterliğe bir örnek olarak gösteri-
lirken Türkiye’nin dünya konjonktüründe yalnızlaşması şöyle değer-
lendiriliyordu:

“Türkiye’nin artık Ortadoğu’daki olayları etkileyebilecek politik
gücü çok azaldı. Komşularla sıfır sorun vizyonunu izlediği dönem son-
rasında elinde yalnızca sorunlar kaldı. Suriye’de Esad’ın gönderilme-
sine uğraştı, Mısır’ın yeni askeri hükümetini tanımadı, İsrail ile diplo-
matik ilişkileri kopardı, NATO’nun radar tesislerini kabul ederek ve
Suriye’deki ayaklanmacılara destek vererek İran’ın öfkesini kabarttı,
Bağdat’taki merkezi hükümetle bozuşup arasını açtı, Müslüman Kar-
deşleri ölümüne savunarak güçlü Körfez ülkelerini kızdırdı, temelsiz
ithamlar ve komplo teorileriyle Avrupa’yı kendinden uzaklaştırdı.”

“AKP Artık Yenilmez Değil!” vurgusu yapılıyordu!

“AKP artık “yenilmez ve vazgeçilmez” değildir. Bu durum, kamusal
rahatsızlıkların daha çok sayıda dışa vurulması ihtimali ve yönetimi-
ne karşı çıkılması potansiyelinden ötürü, Türk siyasetinde yeni bir be-
lirsizlik dönemine zemin hazırlıyor olabilir. 18 ay içinde arka arkaya
üç seçim ile Türkiye, bir dönüm noktasına doğru ilerlemektedir. Orta-
doğu’daki olayları etkileyebilmesi için elinde pek az siyasi sermaye
kalmış görünmektedir”

Yahudi stratejist Morton Abramowitz ile Siyonist Eric Edel-
man’ın yanında, Rapora imza atan şu isimler de dikkat çekiyordu:

Henri Barkey (Lehigh Üniversitesi), Svante Cornell (İpek Yolu
Enstitüsü), Paula Dobriansky (Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı),
John Hannah (Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı), Ed Hussain
(CFR Dış İlişkiler Konseyi), Gregory Johnson (Emekli Oramiral), Da-
vid Krammer (Freedom House), Aaron Lobel (America Abroad Me-
dia) ve Michael Makovsky (JINSA) Bu rapor Cemaat-Hükümet kapış-
masının alt yapısını da ortaya koyuyordu.
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ABD’den İsrail’e korkunç savaş makinesi gönderiliyordu!

Siyonizmin baş destekçisi ABD, 6 adet “V-22 Osprey” tipi savaş
uçağını İsrail’e vermeye başlamıştı. İsrail’in radara yakalanmayan bu
uçaklar sayesinde, İran’a ve Gazze’ye ve Türkiye’ye daha rahat saldıra-
bileceği konuşuluyordu. İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan ABD Savun-
ma Bakanı Chuck Hagel, radara yakalanmayan 6 adet “V-22 Osprey”
tipi savaş uçaklarını, yakında İsrail’e sevk edeceklerini açıklıyordu. İs-
rail’in bölgesinde sürekli tehdit altında yaşadığını ileri süren ABD Sa-
vunma Bakanı Hagel, “Montajı tamamlanan yeni jenerasyon 6 adet V-
22 Osprey tipi savaş uçağını İsrail’e göndereceğiz” diyerek kendilerini
haklı çıkarmaya çalışıyordu. Güvenlik uzmanları radara yakalanma-
yan ve saatte 400 Km. hızla giden “V-22 Osprey”  (Balık Kartalı) tipi
savaş uçağıyla İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini vurma kapasitesine
ulaşacağını vurguluyordu. İki pilot ve 32 yolcu kapasitesine sahip
uçakla, İsrail’in özel askerlerini İran’ın ve Filistin’in herhangi bir böl-
gesine indirebilme kapasitesine kavuşacağı belirtiliyordu. Uçak ve he-
likopterlerin birleştirilmesi düşüncesinden yola çıkılarak üretilen “V-
22 Osprey”ler şu anda sadece ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Hava
Kuvvetleri bünyesinde bulunuyordu. İlk test sürüşü 1989’da yapılan
“V-22 Osprey”ler 2005 yılından bu yana ABD ordusunda kullanılıyor-
du. Oysa bütün bu hazırlıkların Türkiye’ye yönelik yapıldığını da
unutmamak gerekiyordu!
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