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ÖNSÖZ

“ÖNCE VATAN” BİLİNCİ

Kutsal inanç ve amaçta,
Ortak tasada ve kıvançta,
Aynı ideal ve ihtiyaçta,

Kaynaşıp tek bir vücut halini alan; DİN, DİL ve DEĞER (kültür
ve tarih) birliği oluşan toplumlara MİLLET denir;

Milletin ortak aklı ve iradesi DEVLET’tir, devletin bedeni ise
Kur’anı Kerimin DİYAR-YURT, bizim VATAN dediğimiz ülkedir.
Hz. Peygamber Efendimizin, önce Taif ziyareti, ardından Habeşis-
tan ve derken Medine’ye hicretleri de, İslam’a yurt arayışı niyetiy-
ledir. “Vatan sevgisi imandandır” buyurması da bunun içindir.

Halkımızın: “Dünyada vatan iman, ahirette cennet mekân” de-
yimi bu gerçeğin ifadesidir.

Her yönden bağımsızlığını elde eden, kendisinin ve müttefikle-
rinin haklarını savunabilen bir milletin özgürlük ve özgüven için-
de, hür ve huzurlu yaşadığı, bağımsız toprak parçasına vatan denir.

İnsanın doğup yaşadığı ve tarihi mirasını devraldığı yurt da ol-
sa, resmen veya fiilen işgal edilmiş ve sömürgeleştirilmiş bir ülke,
maalesef giderek vatan özelliğini yitirecektir.

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” 



dizeleri bunun için söylenmiştir.

“Vatan bize kılıcımızın emeği, kanımızın ekmeğidir” deyen Na-
mık Kemal bu gerçeğin bilincindedir.

“Şeref, haysiyet ve namus duygusundan mahrum olan kesimler,
vatan ve millet gayreti ve sorumluluğu da taşımayan kimselerdir.
Çevremizi ve ülke yönetimimizi bu tıynetsiz tiplerden uzak tutu-
nuz” diyen Hz. Mevlana’ya kulak vermelidir. Mustafa kemal’e Şan-
lı Kurtuluş Savaşını başlatan ve zafere ulaştıran ruh: “Vatan sevgi-
si, ruhları ferahlandıran ve şahlandıran en kuvvetli rüzgârdır. Söz
konusu vatansa, gerisi teferruattır” sözlerinde gizlidir.

Rahmetli Erbakan Hoca’nın, AKP’nin tahribatlarını anlatırken
“Artık uyanmamız ve tedbir almamız gerekiyor. Çünkü toprak
ayaklarımızın altından kayıyor!” sözleri bu tehlikeye dikkat çek-
mekteydi.

Evet, insan vatanını sevmek ve sahiplenmek mecburiyetindedir.
Çünkü hürriyetinin, haysiyetinin, huzur ve emniyetinin, namus ve
şerefinin ve en önemlisi DİN ve DEVLETİNİN korunması ancak,
bağımsız bir vatan sayesindedir.

İstiklal Marşımızda:

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

diye haykıran Mehmet Akif, hepimizin duygu ve düşüncelerine
tercümanlık etmektedir.

Kur’an’da vatan (yurt) kavramı ve savunma gayreti

“Allah, sizinle din konusunda savaşmayan (Dininizin hükümle-
rini yaşamaya engel olmaya çalışmayan), sizi yurtlarınızdan sürüp-
çıkarmayanlara (ve temel insan haklarınızdan mahrum bırakma-
yanlara) iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan si-
zi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.”
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“Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları (İslam’ı yaşa-
manıza mani olanları), sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sü-
rülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındı-
rır. Kim onları dost edinirse, artık onlar zalimlerin ta kendileridir.”
(Mümtehine: 8-9) ayetleri VATAN ve BAĞIMSIZLIĞIN, İslam için
nedenli önemli olduğunu bildirmektedir.

“Eğer bir kavmin ihanet (ve huzur ve hürriyet içinde yaşadığı-
nız ülkenize hücum) edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de
açık ve adil bir tutumla (onlarla olan anlaşma metnini ve diploma-
tik ilişkiyi) at. Gerçekten Allah, ihanet edenleri sevmez.”

(Bağımsızlığınıza, inancınızı yaşamaya ve vatanınıza düşman)
“Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar (her türlü caydırıcı) kuvvet
ve besili atlar (savaş ve savunma silahları) hazırlayın. Bununla, Al-
lah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilme-
yip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup-caydırasınız. Allah
yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz
haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal: 58-60) ayetleri ise VATAN SA-
VUNMASI’nın önemini ve önceliğini belirtmektedir.

“Gerçekten biz onları (sadık ve sağlam Müslümanları) tam bir
(samimiyet ve gayretle) YURDU düşünüp-anan (dünyada memle-
ket, ahirette cennet şuuru taşıyan) ihlâs sahipleri kıldık” (Sad: 47)
ayeti de, vatan muhabbeti ve bağımsızlık gayreti gütmeyenlerin ha-
lis ve salih Müslümanlar olamayacağına dikkat çekmektedir.

Yurduna ve ordusuna sahip çıkmayanlar hain ve zalimdir

“Musa'dan sonra İsrailoğulları’nın önde gelenlerini görmedin
mi? Hani, peygamberlerinden birine: "Bize bir melik gönder de Al-
lah yolunda savaşalım" demişlerdi, O: "Ya üzerinize savaş yazıldı-
ğı halde savaşmayacak olursanız?" demişti. "Bize ne oluyor ki Al-
lah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve ço-
cuklarımızdan (uzaklaştırıldık.)" demişlerdi. Ama onlara savaş ya-
zıldığı (farz kılındığı) zaman, az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Al-
lah zalimleri bilir.” (Bakara: 246) ayeti ise, yurdunu savunmayan,
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bu maksatla ordusuna sahip çıkmayan kimselerin hain ve zalim ol-
duklarını haber vermektedir.

Atatürk’ün şu sözleri O’nun vatan sevgisini ne güzel ifade et-
mektedir:

“Benim de, üstelik pek büyük ve ihtiraslı arzularım vardır; an-
cak bunlar, yüksek mevki ve rütbelere erişmek, veya büyük menfa-
at ve servetler elde etmek gibi maddi ve dünyevi emellerin tatminiy-
le ilgili sanılmamalıdır. Benim ihtirasım, vatanıma ve milletime bü-
yük faydaları dokunacak, bana da gönül huzuru ve rahatlığı sağla-
yacak, hayırlı ve kalıcı hizmetlere muvaffak olmaktır. Bütün haya-
tımın ilkesi ve gayesi, bu kutsal amaca ulaşmaktır ve ölünceye ka-
dar da bu hedefim şaşmayacaktır.”1

Bazı solcuların, ulusalcıların ve Kemalizm istismarcılarının:

“Biz vatan kavramına Tanzimat’tan sonra, özellikle Cumhuri-
yetin kurulmasıyla ulaştık” gibi iddiaları tamamen safsatadır,
sahte bir tavırdır ve dolaylı biçimde İslam’ı ve Osmanlıyı karala-
ma gayretidir.

Hz. Peygamber Efendimiz:

“Siz aynı gemide yolculuk eden kimseler gibisiniz. Alt katta bu-
lunan bazı beyinsizlerin, denizden su almak için bindiğiniz gemiyi
deldiklerini gördüğünüzde “neme lazım, boş ver” der de onlara mü-
dahale etmezseniz, sonunda gemi su alıp batınca, hep birlikte boğu-
lup gidersiniz”

Mealindeki hadisi şerifte “GEMİ” örneği ile asıl dikkat çektiği,
üzerinde birlikte yaşadığımız ülkemizdir. Bugün maalesef ÜLKE
GEMİMİZ, yani Türkiye’miz şu beş yönden tahrip edilip batırılmak
istenmektedir:

1- Güneydoğu’ya özerklik tanıma ve Kürdistan’a zemin hazır-
layan Sevr’in ertelenmiş maddelerini uygulamak üzere açılımlar
yapmak
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2- Başta Dersim olmak üzere, Cumhuriyete yönelik diğer is-
yanları gündeme taşıyıp kaşıyarak, sözde insan hakları bahane-
siyle devlet-millet barışını baltalamak

3- Çok sinsi ve tehlikeli bir TSK düşmanlığını körükleyip Va-
tanımızın birlik ve dirlik garantisi olan Kahraman Ordumuzu
yıpratmak

4- AB’ye girmemiz, hatta küreselleşme hevesiyle Siyonist ser-
maye hâkimiyetine köleleşmemiz önündeki hukuki engelleri kal-
dırmak üzere Yani Anayasa hazırlamak 

5- Milli birlik ve dirliğimizin manevi sigortası olan İslam Di-
nini ılımlaştırıp yozlaştırmak, ahlaki ve ailevi tahribatla emper-
yalist zalimlere karşı CİHAT ve milli savunma ruhunu körletip,
gâvur âşıklığını ve Batı uşaklığını meşrulaştırmak.

Bütün sinsi ve şeytani senaryoları bozmak ve Türkiye merkezli,
insan endeksli ve İslam (barış ve bereket) prensipli yeni ve adil bir
medeniyete öncülük yapmak için; artık sağ-sol kamplaşmaların-
dan, ilerici-gerici, Dinci-devrimci kavgalarından, parti ve dernek
inatlaşmasından, cemaat ve tarikat taassubundan kurtulup, tama-
men milli bir şuurla ve insani bir duyarlılıkla dirilip derlenmemiz
gerekmektedir.

“Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz” diye bağırmanın ileri-
cilik ve çağdaşlık; ama “Hepimiz Mustafa’yız, Hepimiz Müslü-
man’ız” demenin ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünün gerici-
lik ve ırkçılık sayıldığı bir “toplumsal bunama” belirtisinde ve
“Milli vicdanı dumura uğratıp duyarsızlaştırma” sürecinde ÖNCE
VATAN bilinci daha bir önem arz etmektedir.

Oysa Mustafa Kemal yukarıdaki sözünde: “Aynı inanç, aynı
amaç ve aynı ihtiyaç etrafında kaynaşmış; ortak DİN, DİL ve DE-
ĞERELER potasında aynılaşmış Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Laz, Ar-
navut gibi unsurların, ortak vatan seçtikleri ve sınırlarını kanları ve
canlarıyla çizdikleri Türkiye kıtasındaki herkes kastedilmiş ve za-
ten tarihi ve tabii bir olgu olarak bütün dünyada öyle tanındığı için
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“Ne Mutlu Türküm Diyene” demiştir. Dikkat edin “Ne mutlu
Türklere” dememiştir.

Bu tespit ve teşvik ne denli doğru ve birleştirici ise, daha son-
raları tam bir ırkçılık ve dayatmacılık kafasıyla okullarda mecbur
edilen “Türküm, doğruyum, çalışkanım… Varlığım Türk varlığına
armağan olsun” tekerlemeleri de o denli yanlış ve yersizdir. Sırası
gelmişken bir kere daha hatırlatalım ki, Rahmetli Erbakan Hoca,
malum Bingöl konuşmasında, bazılarının gaflet ve cehaletle, bazı-
larının da kasıtlı bir hinlikle çarpıttıkları gibi:

“Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüne değil, “Türküm, doğru-
yum, çalışkanım” tekerlemesine itiraz etmiştir. Bunların farkını
anlamayan kalın kafalılara veya bilimsel ve evrensel düşünemeyen,
İslami ve insani bakış açısını bilmeyen ve kabullenmeyen ırkçılık
budalalarına laf anlatmak ise “Deveye dere atlatmak” gibidir ve ge-
reksiz bir gayrettir.

Şu tarihi ve tabii gerçek asla unutulmasın ki, bin yıldır Ana-
dolu’nun bize vatan yapılmasındaki ve bugüne kadar korunma-
sındaki en önemli etken İSLAMİYET’tir. Evet, Türkler cesur ve
cengâver bir kavimdir. İslamiyet’ten önce de Atilla gibi Türk
akıncıları zaman zaman Avrupa içlerine kadar ellerine geçirmiş-
ler, ama buraları asla “kalıcı vatana” çevirememişlerdir. Hatta İs-
lam’dan uzak kalan Macarlar gibi kavimler Türklüklerini bile mu-
hafaza edememiştir. Bir kere daha vurgulayalım ki; Anadolu’mu-
zun bize vatan olması ve bu güne kadar elimizde kalması, ancak
İslamiyet sayesindedir. Bu nedenle İslam’ı gericilik sayanların ve
Dini bir istismar aracı olarak kullananların vatan sevgisi sahte-
dir. Böyleleri sadece, ideolojik bir azınlığın halkın üzerinde hâki-
miyet kuracakları bir despotizme zemin hazırlama peşindedir.

Yeri gelmişken şunu da vurgulayalım ki;

Temel insan haklarını ve evrensel hukuk kurallarını sadece ken-
disine, partisine, aydın din ve düşünceden kimselere reva görüp;
karşıtı hatta düşmanı bile olsa, her kesin ve her kesimin insanlık
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onuruna, huzuruna ve doğal haklarına sahip çıkmayan ve saygı
duymayan kişiler, samimiyetsiz ve seviyesizdir.

Fehmi Koru gibi yalaka yazarların ve yandaş medyanın sahte

duyarlılığı bu cinstendir:

Polisle dalaşmış ve çıktığı mahkemede hâkime sataşmış diye 19

yaşında iken 17 yıl hapse mahkûm edilen ve cezaevlerinde 7 yıldır

çile çeken ve üstelik merdiven boşluğundan atılıp felç olduğu için,

şimdi evli olan ağabeyi de cezaevine refakatçi olarak getirilen 26

yaşındaki genci ve ailesini bu duruma sokan çarpık adalet ve yargı

anlayışını” eleştiren ve timsah gözyaşları döken FEHMİ KORU

(Star. 26 Ocak 2012-Kavanoz Dipli Dünya)

Acaba, hala ne ile suçlandıkları bile kesin belli olmayan, çünkü

beş yıldır henüz bir çoğunun iddianameleri dahi tamamlanmayan,

Ergenekon bahanesiyle tutuklanan, bazı kimselerin savunmaları sı-

rasında suç işlediği gerekçesiyle açılan davalar yüzünden 16 (on al-

tı) yıl hapse mahkum edildiğini niye yazmaz ve kınamazdı?! Şu ada-

lete bakın; belki de beraat edecek bir davadan dört yıl tutuklu bir in-

sana, bu süreçteki savunmaları yüzünden 16 yıl ceza veriliyordu!?

Harp Okulunu birincilikle bitiren Teğmeni Ergenekoncu diye

içeri atanlar cep telefonuna PKK’lı teröristlerin fihristini yüklüyor,

rezalet ortaya çıkınca da “sehven” deyip çıkılıyor ve bu “sehven te-

lefon yüklenmesi” olayını incelemekle görevlendirilen TÜBİTAK

“çok yoğunum” yanıtını verdiğinden zavallı okul birincisi teğmen

aylarca içeride çürütülüyor ve Fehmi Koru gibi demokrat ve duyar-

lı yazarlar bu haksızlıklar karşısında susan dilsiz şarlatan oluyordu!

Bir kişinin veya ekibin, bazı düşünce ve davranışlarını çok

yanlış, haksız, hatta fesatçı ve kışkırtıcı bulabilir ve eleştirebilir-

siniz. Ama bu bahane ile o kimselerin, ailelerinin ve yakın çevre-

lerinin temel insan haklarına yönelik tahrip ve tahrikleri bizzat

kendinize ve çevrenize yapılmış gibi değerlendirip savunmaya

geçmezseniz, siz çifte standart sahibi bir sahtekârın tekisiniz.
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İşte böyle tıynetsiz tiplerin Tanrı diye Amerika’yı, “vatan” di-
ye de, yemlendikleri ve keyif sürdükleri ortamları bilmeleri gayet
normaldir.

Demokratikleşme, hatta “eski itibarını iade etme” gibi jelatin-
li kılıflarla, ülkemizdeki Türkçe yer isimlerini kaldırıp, Rumca ve
Ermenice isimlerini geri verenler ve böylece Patriklerin ve Papaz-
ların özel iltifatına erenler, acaba vatan diye Bizans dönemine mi
hasret çekmektedir? Acaba Türkiye’nin ismini ANATOLİA diye
değiştirmeye de sıra gelecek midir?
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BAŞBAKAN’A AÇIK MEKTUP

Sn. Başbakan.

Size “işbirlikçi” dedik diye, hakaret ve iftira ettiğimiz iddiası ile,
bize ve yayınevimize 40 bin TL. lik tazminat davası açtırıp, şimdilik
20 bin TL. kazanmış görünmektesiniz. Aynı iddialarla açtırdığınız
diğer bir mahkemede ise bize ağır hapis cezası talep etmektesiniz.

Oysa böylesi cezalar ve zindan korkularıyla; İdeallerimize, mil-
li ve manevi mesuliyetimize hizmetten ve hakikatleri dile getirmek-
ten asla vazgeçmeyeceğimizi, otuz beş yıllık tanışıklığımız nedeniy-
le en iyi siz takdir edersiniz…

Şimdi 70 milyonun huzurunda ve vicdanınızın kulağına sorup
sesleniyorum.

1- Zatı Aliniz, bizim video görüntüleriyle tespit edip mahkeme-
ye sunduğumuz gibi, tam 32 yerde “BOP’un eşbaşkanı olduğunu-
zu” ilan ve itiraf etmediniz mi?

2- ABD’nin en yüksek Dışişleri yöneticileri ve devlet yetkilileri:
“Büyük Ortadoğu Projesinin, 27 İslam ülkesini Amerika’nın çıkar-
ları doğrultusunda yeniden dizayn edip parçalamayı ve kontrol al-
tına almayı hedeflediğini” defalarca belirtmediler mi?

3- Eşbaşkanı olduğunuzu defalarca söylediğiniz BOP, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görüşülüp kabul edilmemişti.

• Bakanlar Kurulundan geçmemişti.



• Devletin diğer stratejik kurumlarına bilgi verilmemişti.

Öyle ise yabancı ve yıkıcı bir projede size eşbaşkanlık görevini,

bizim Milletimiz ve Meclisimiz vermediğine göre, sizi hangi güçler

ve hangi tavizler için seçmişlerdi?

4- Yabancı ülke ve derneklerden, her hangi bir para yardımı alan

partilerin bile kapatılması hükme bağlanmışken, Türkiye’mizi de

Irak misali parçalamayı hedefleyen böylesine karanlık ve yabancı

projede ve yabancıların ataması ile görev almanın, Anayasamızda

ve kanunlarımızdaki karşılığı nedir?

5- “Biz Ülkemize, Milletimize ve ideallerimize, daha rahat hiz-

met imkanı bulmak üzere bazı dış merkezleri ve güç mahfillerini,

kendilerinden görünüp oyalıyoruz ve taviz koparıyoruz” iddiasıyla

teşkilatınızı ve tabanınızı rahatlatıyorsanız; o takdirde bizim, zahi-

ren oldukça tehlikeli ve tahripçi olan bu ilişkilerinize açıkça karşı

çıkarak, malum odaklar nezdinde size olan itimatlarının devamına

ve onları aldatıp oyalamanızın kolaylaşmasına vesile olduğumuz-

dan, tenkit ve uyarılarımızdan gocunmanız yerine, gizli bir sevinç

duymanız gerekmez miydi? 

6- Sizi, “Irkçı emperyalizimle işbirlikçilik ve her halde bilmeye-

rek İsrail’in sinsi ve Siyonist emellerine hizmetçilik” gafletinden ve

bunun çok acı akıbetinden kurtarmak üzere Rahmetli Erbakan Ho-

camızın ısrarlı uyarıları; acaba bir şefkat ve Milli hassasiyet gereği

miydi, yoksa basit bir muhalefet ve haset ifadesi miydi?

Sn. Başbakan.

a- Daha önce, Bush’un başlattığı Yeni Haçlı Seferleri çerçevesin-

deki Irak işgaline ve Amerikan vahşetine destek verdiğiniz, hatta

“Conilerin en az zayiat ve zaferle ülkelerine dönmesi için dua etti-

ğiniz” yetmiyormuş gibi, şimdi kalkıp: “Irak’taki mezhep ve etnik

kavgaların ve kaos ortamının dizginlenmesi için, askerlerinin

Irak’tan çekilmesinin erken olduğu konusunda ABD yöneticilerini

uyardığınızı” söylemektesiniz.
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Gerçekten, emperyalist ve zalim ABD’nin Irak, Afganistan ve
Libya’da olduğu gibi bölgemize barış ve “sidikli demokrasi” getir-
diğine inanacak kadar safiyet ve iyi niyet sahibi misiniz? Yoksa BOP
eşbaşkanlığı görevinizin gereğini mi yerine getirmektesiniz?

b- D-8 leri kurup yeni ve Adil bir dünyanın temellerini atan,
HAVUZ SİSTEMİ ile gavurların ve yerli ortaklarının sömürü çarkı-
nı bozan Erbakan’dan ve Milli Görüş davasından vazgeçip, cesaret
madalyası aldığınız Siyonist Yahudi Lobilerinin himayesine eriş-
mekle; İstanbul’u kuşatan Sultan Fatih’e karşı, makam ve menfaat
hırsıyla Bizans imparatoruyla anlaşıp Osmanlı İslam ordusuna ok
ve kurşun yağdıran Şehzade Orhan’ın derekesine ve akıbetine düş-
mek ihtimalinizi de düşünmek ister misiniz?

c- En yakınlarımızın ve ülke çapında konferanslar vesilesiyle zi-
yaret ettiğimiz dostlarımızın şahadetiyle, malum rahatsızlığınız ve
ameliyatınız dolasıyla, Cenabı Haktan acil şifalar buyurması için
duacı olduğumuz hastalığınızı fırsat bilen Fetullah Gülen’e ve
köşk’e yağ çeken çevrelerin, Zaman ve Taraf gibi gazetelerin, bir za-
man size övgüler dizen bazı sabataist yazar ve çizerlerin, “sizi dev-
re dışı bırakma ve çevrenizi boşaltıp altınızı oyma” gayretlerinin ar-
kasında ABD ve Yahudi Lobilerinin olduğunu ve artık “yeterince
yararlanıp, yıprattıkları için sizden kurtulmak” istediklerini anla-
maktan aciz değilsiniz!

Öyle ise, yeniden Milli Görüş’e ve yerli dinamiklere yönelip, Al-
lah’ın izni ve inayetiyle, hem geçmiş yanlışlıklarınıza kefaret ola-
cak, hem de yeni şeref ve faziletler kazandıracak, bu tarihi fırsatı
mutlaka değerlendirmelisiniz.

d- Sizin üzerinizden TSK’yı güdükleştirmek ve gözden düşür-
mek isteyen malum güçlerin ve işbirlikçilerinin; Amerika’nın yan-
lış ve kasıtlı istihbaratı, Predetorların ilk ateşi açması ve jetlerimi-
zin oraya yollanması sonucu, 35 sivilin öldürüldüğü o acı tablonun
faturasını size ve askerimize çıkartmak istediklerini herhalde bil-
mektesiniz. Öyle ise bu malum güçlere ve kullandıkları çevrelere
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karşı kesin ve keskin tedbirleri almamanız durumunda, düşünün
hangi durumlara düşürüleceksiniz?

e- Sn. Başbakan! PKK’yı devre dışı bırakıp, onun gizli ve daha

tehlikeli siyasi temsilcisi olan BDP’yi bu ülkenin ve Milletin başına

bela etmek isteyen merkezlerin, hedef ve hevesleri istikametindeki

tavırları hemen ve kesinlikle terk ediniz! PKK’nın yıllardır silahla

ve zorbalıkla başaramadığı tahribatları, BDP’nin çok daha fazlasıy-

la ve Sevr’in uygulanması amacıyla, Kürt kardeşlerimiz üzerinden

yapacağını ve yaptığını ve şimdi İslam’dan koparmak üzere Zer-

düştlük’ü yaygınlaştırdığını görmezden gelemezsiniz.

f- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Siyonist serma-

yenin spekülatörlerinden George Soros’un özel katkılarıyla ve Tür-

kiye’yi AB içine sokup eritme programıyla öne çıkan TESEV üyeli-

ğini hala şeref sayması, bizim gibi ülkelerde Hükümetin de, muha-

lefetin de aynı küresel odakların verdikleri rolleri oynamaya zor-

landıklarının açık belgesidir. Sadece halkı oyalayıp avutmaya yöne-

lik kof kapışmaları ve horoz kavgalarını terk edip, Milli ve manevi

değerlerimize ve yerli dinamiklerimize yönelip, Allah’a güvenerek

gerçeklere tercümanlık etmemiz, hem zatı âlinizi hem de peşiniz-

den gelenleri, dünyevi ve uhrevi felaketlerden kurtaracak son ve

tek çaredir.

Haklı ve hayırlı yolda başarı dileklerimle. 

Ahmet Akgül

NOT: Adana-Elazığ arası otobüs yolculuğunda ve yorgunluk esnasın-
da tasarladığım ve not aldığım bu mektuptaki imla ve cümle hatalarımdan
dolayı, değerli okurlarımın müsamahasına sığınıyorum.

Şimdi mümin kişinin şu ayetleri dikkatle ve nefsine hitaben

okuması ve kendini Kur’an’a uydurması gerekir:

“Eğer, Allah’a, Nebisine ve O’na indirilen (Kur’an-ı Kerime, öyle
göstermelik değil gerçekten) inanmış olsalardı, asla onları (Siyonist
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Yahudileri ve Hıristiyan emperyalistleri) evliya (himayelerine sığını-
lan güç merkezi ve rehber) edinmezlerdi. (Zalim güçlerin hizmetine
girip siyasi ganimet devşirmeleri, bunların özde değil sözde iman
eden kalbi marazlı kimseler olduğunun alametidir)” (Maide: 81)

Bu tipler, toplumu Kur’an’la uyaran ve iç yüzlerini ortaya ko-
yan sadık müminleri kötülemek ve etkinliklerini törpülemek üze-
re, onların “basit ve hayalperest şair ve yazarlar” olduklarını söy-
leyip susturmaya yeltenmektedir. 

“Yoksa onlar: (Bizi eleştiren kişi sadece) 'Bir şairdir, biz ona za-
manın (getireceği) felaketleri gözlüyoruz' (ve onları susturup pustu-
racak tuzaklar hazırlıyoruz) mu diyorlar?”

“De ki: 'Siz gözetleyedurun; çünkü ben de sizinle birlikte (Al-
lah’ın münafıkları rezil ve zelil edeceğini, sadıkları da aziz ve mu-
zaffer edeceğini) gözetleyenlerdenim.'” (Tur: 30-31)

Allah’ın himayesine sığınıp zalimlere gerçekleri haykıran ce-
sur ve onurlu müminlerin bu tavrı münafıkları korkutup ürküt-
mektedir:

“Herhalde içlerinde 'dehşet ve yılgınlık uyandırma bakımından'
siz (kâfir odaklar ve münafıklar nazarında), Allah'tan daha çe-
tin(görünmekte)siniz. Bu, şüphesiz onların 'derin bir kavrayışa sa-
hip olmamaları' dolayısıyla böyledir.” (Haşr: 13) ayeti hainlerin bu
ruh halini ne güzel ifade etmektedir. 

Mücahade eden müminlere düşen mertlik ve metanettir:

“Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; kesin bilgiy-
le inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekli-
ğe) sürüklemesinler.” (Rum: 60)

Ayeti bunu emretmektedir. Gaflet, cehalet hatta hıyanet için-
deki mümin görünümlü marazlı kimselere karşı:

“Dedi ki: 'Ey Kavmim, görüşünüz nedir söyleyin? Eğer ben Rab-
bimden apaçık bir belge üzerinde (Kur’an ayetlerine ve vicdani ka-
naatime göre davranıyor) isem ve Rabbim bana kendi katından bir
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rahmet (özel bir feraset ve fazilet) vermiş de (bu) sizin gözleriniz-
den saklı tutulmuşsa? (Ben ne yapabilirim) Siz bunu istemiyorken
(gerçeklere gözünüzü kapıyorken) biz sizi buna zorlayacak mı-
yız?'” (Hud: 28) dememizi öğütlemektedir.

Oysa Allah’ın va’di mutlaka gerçekleşecek, zalimler ve zulüm
düzenleri yerin dibine geçirilecek, Müslüman geçinen işbirlikçi-
ler bin pişman ve perişan hale geleceklerdir.

“Gerçek olan va'd yaklaşmıştır, işte o zaman, inkâr edenlerin
gözleri yuvalarından fırlayacak: 'Eyvahlar bize, biz bundan tam bir
gaflet içindeydik, hayır, bizler zalim kimselerdik' (diyecekler).” (En-
biya: 97)

Ayeti münafıkların bu acı ve alçaltıcı akıbetlerini haber ver-
mektedir.

“Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz (bizi)
aciz bırakacak değilsiniz.”

“De ki: 'Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın; şüphesiz ben
de yapıyorum. Bu yurdun sonu (dünya hâkimiyeti) kimin olduğunu,
(yakında) bilip-öğreneceksiniz. Gerçekten zalimler kurtuluşa erme-
yeceklerdir.'” (En’am: 134-135)

Ayetleri iyice şımaran ve Firavunluğa kalkışan Siyonist ve em-
peryalist zalimlerin ve işbirlikçisi hainlerin nasıl bir akıbete sü-
rüklendiklerine işaret etmektedir. 

Sadakallahül Azim. Allah doğru söylemektedir.
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GİRİŞ

“DİNDAR” YERİNE, AHLAKLI NESİL!

Sn. Başbakan’ın “Dindar bir nesil yetiştireceğiz” sözleri, yine or-
talığı karıştırmış ve sonuçta bu tartışmalardan “emperyalist odak-
ların yerli ortakları” karlı çıkmıştı. Çünkü Erdoğan’ın “dindar ne-
sil”den amaçladığı:

• Görünüşte ibadet ve istikamet ehli davranıp gerçekte kapita-
lizme uyum sağlayan

• Kur’ani hükümleri değil, KARUNİ demokratik teamülleri
önemseyip-önceleyip savunan

• İslami kimliğinden ve Milli Görüş gömleğinden soyunan

• ABD himayesini ve AB’ye kabul edilme hevesini, hayatının kut-
sal gayesi sayan bir gençliğin çoğaltılması, yani “neslimizin, Siyo-
nizme tehlike olmaktan çıkarılması” ve “küreselleşme kılıfıyla be-
yinlerin körleştirilip” geleceğimizin karartılmasıydı.

Ne var ki; Din kelimesini duyunca “kin”lenen, Ezan, Kur’an,
Türban duyunca cinlenen malum ve marazlı kesimler, “Sen nasıl
dindar bir kesim arzularsın?” diye hücuma kalkışmış ve tabi Er-
doğan’a figüranlık yapmışlardı. Çünkü O’nun tanımlayıp tasarla-
dığı dindarlık; emperyalizme uşaklığın, Ilımlı İslamcılığın ve
“Halk iradesi diye BOP gibi Yahudi projelerine hizmetin kılıfı”
olan kutsal demokratlığın bir aracıydı. İşte bunun için hayatında



Cuma namazına bile gittiği görülmemiş başbakanlar yıllarca,
“Dindar ve demokrat” diye alkışlanmış… “Milli Görüş’ün kökü-
nü kurutmak lazım” diyen Ecevit’lere Fetullah Gülen “inançlı ve
saygın devlet adamı” diye sahip çıkmıştı!?

Oysa Sn. Başbakan’a düşen, “Dindar nesil” yerine, “Ahlaklı
nesil” yetiştirilmesi gerektiğini açıklamaktı. Çünkü “ahlaklı in-
san”, hem farklı din ve düşüncedeki bütün toplum kesimlerinin
asla karşı çıkamayacağı bir kavramdı, hem de zaten İslam’ın ama-
cıydı. Çünkü “dindarlık”, genellikle ibadetlerini yerine getiren ve
zahiren kötülükleri işlemeyen kimseler için kullanılırdı ve bunun
Kur’an ayetlerinde ve Hadisi Şeriflerde bir karşılığı bulunmamak-
taydı. Oysa Kur’an özellikle “takva” üzerinde durmakta; zulüm
ve kötülüklerden uzak durmayı, Allah’ın dışında hiç kimseden
korkmamayı, nefsi arzularını ve dünyevi çıkarlarını değil, vicda-
ni duygularını ve uhrevi sorumluluklarını esas alarak yaşamayı,
bencil ve beleşçi değil, bizcil ve iyiliksever davranmayı ve özel-
likle yeryüzünde Hak ve adaleti hâkim kılmak için var gücüyle
çalışmayı öne çıkarmaktaydı. Yani İslam’a göre, ibadetler araç,
ama güzel ahlak ve adil bir nizam amaçtı. Olgun ve dolgun ahlak
meyvesi vermeyen ibadetler ve dindarlık gösterileri, yabani bir
ağaçtan farksızdı. Çaresiz ve himayesiz kimseleri itip kakan,
mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayıp, zalim saldırganları alkış-
layan, yoksul ve muhtaç kimselerin huzurlu ve onurlu yaşayaca-
ğı “ADİL BİR DÜZEN’i savunmayan, ama buna rağmen oruç tu-
tarak, namaz kılarak, umreye koşarak dindarlık numarası yapan-
ları Kur’an-ı Kerim: “Yazıklar olsun, dindarlık numarasıyla dini
yalanlayan o riyakâr ve sahtekârlara!” diye uyarıp kınamaktadır.
(Bak. Maun Suresi 1-7 ayet)

İslam Fıtrat Dinidir!

İslam öncesi cahiliye döneminde Mekke’deki Kureyş kabilesi-
nin bazı kollarından insaflı insanlar Abdullah bin Cuda’nın evin-
de toplanıp, “bundan sonra, haksızlık ve saldırıya uğrayan yerli
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ve yabancı herkese yardım etmeye, zalimlere karşı birlikte diren-
meye söz verip” yaptıkları anlaşmaya HILFUL FUDUL (Faziletli
ve erdemli insanların ittifakı) ismi takılmıştı ve henüz 17 yaşla-
rında olan Hz. Peygamberimiz de bu anlaşmaya katılmış ve haya-
tının sonuna kadar hayırla anmıştı. Demek ki müşrik ortamlarda
ve dinden uzak kesimler arasında da bazı güzel ahlak örneği dav-
ranışlar vardı ve olacaktı.

“Dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzere doğardı. Ancak ebeveyni
ve çevresi onu, Yahudi, Hıristiyan veya putperest yapardı” (Müslim
ve Buhari) hadisinde, “ana-babası onu Müslüman yapardı” kaydı
bulunmaması enteresandı. Çünkü İslam, zaten insanlığın fıtratı
yani ilahi yaratılış tabiatı ve ahlaklı yaşayış kurallarıydı.

Yüce Allah, her insanın fıtratına, “Fücurunu ve takvasını, kötü-
lük ve iyilik yapma istidadını, şeytani arzularını ve onlardan sakın-
ma duygularını ilham buyurmuş” (Bak: Şems Suresi ayet: 8-9-10)
ve bizi imtihana tabi tutmuşlardı.

Hz. Peygamber Efendimiz:

“Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” 

Buyurmakla:

a) Hem, hangi din ve kavimden olursa olsun her insanın yara-
tılışında onun özüne yerleştirilen insani değer ve duyguları terbi-
ye edip olgunlaştıracağını

b) Hem de, Bütün Hak dinlerin ve Peygamber öğretilerinin or-
tak adı olan İSLAM’ın tevarüsen gelen ve etkisini sürdüren güzel
ahlak örneklerini, ortak bir hayat disiplini ve huzur prensipleri
olarak asıl hedefine ulaştıracağını bize anlatmaktadır.

Bazı din düşmanı kesimlerin ve İslamiyet’i, sapık sosyalizmin
bir aksesuarı gibi göstermek isteyenlerin “ritüeldir” diye hafife al-
masına karşın, elbette namaz, oruç, Hac, zikir gibi bütün ibadetle-
rin dinimizde önemli bir yeri vardı ve bu ibadetleri yapan mümin-
ler, en azından o esnada içki, kumar, fuhuş, yalan, iftira gibi kötü-
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lüklerden uzak kalırdı. Düzenli namaz kılan, oruç tutan, dini soh-
bet ve zikirlere katılan, Hac ve umre ziyareti yapan Müslümanların,
bazı istisnalar hariç, genellikle açık günahlardan sakındıkları bir
vakaydı. Ama İslam ahlakını bunlardan ibaret saymak da yanlıştı ve
maalesef çok yaygın bir yanılgıydı.

İbadetlerini yerine getirdiği ve içki, kumar, zina gibi kötülük-

leri terk ettiği halde:

• Kolaylıkla yalan söyleyen ve rakiplerine iftira eden

• Hediye diye rahatlıkla rüşvet alıp veren

• Devlet malını ve kamunun hakkını yandaşlarına peşkeş çeken

• “Muta-geçici ve ücretli nikâh” gibi gizli fetvalarla her ay bir

kadın değiştiren

• Takva ehli, hatta evliya geçinip riyakârlık ve din istismarcılığı

sergileyen

• Din adamı ve hizmet erbabı diye, halkın sırtından hiç hak et-

mediği servetleri devşiren

• Aldığı devlet memuriyetini ve mesuliyetini savsaklayıp-kayta-

rıp yerine getirmeyen

• Şahsi makam ve menfaatleri için, faizci ve işbirlikçi partilere

oy veren

• Görev yerine hiç gitmediği halde 3-4 yerden aldığı ayrı ayrı

maaşları cebine indiren

• Komşuları, mescit ve mahalle halkı ve ülke insanları, açlık ve

sefalet içinde kıvranırken, hatta bu mecburiyetle namusunu satlığa

çıkarırken; süper lüks kışlık-yazlık villalarında ve yurt dışındaki

saltanat yuvalarında sefa sürmeyi, kendilerinin en tabii hakları zan-

neden…

Ve hepsinden beteri ülkesindeki ve yeryüzündeki, demokrasi
yaftalı bu haksız ve ahlaksız düzeni ve onu yürüten zalim Siyonist
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merkezleri övüp destekleyen kişiler ve partileri, aslında İslam ahla-
kından ve Allah rızasından fersah fersah uzaktı…

Hz. Peygamberimizin:

“Allah cc, aralarında, Peygamber ameli işleyen on sekiz bin ki-
şinin de bulunduğu bir karyeye (şehre, bölgeye) azap edip yerin di-
bine geçirdi” buyurduklarında, Ashabı Kiram:

“Ey Allah’ın Resulü, bu nasıl olur? diye hayret edip sorunca:

“Çünkü onlar Allah için (zalimlere ve kötü ahlakı yaygınlaştıran
kimselere) buğzetmezlerdi; iyiliği emretmek (adaleti hâkim kılıp yü-
rütmek) ve kötülüklerden nehyetmek (haksızlık ve ahlaksızlığı en-
gellemek) üzere gayret göstermezlerdi” (İmamı Gazali – Mukaşefe-
tül Kulub – İlahi Nizam) hadisi bu gibilerin durumunu ortaya koy-
maktaydı.

İslam ahlak ve adalet nizamı olarak gönderilmişti:

“Ahlak” kelimesi Arapça “El-halku” sözcüğünden çıkmıştır. Bu
kelime: “Bir şeyi doğru ve uyumlu bir şekilde oranlamak, ölçülü ve
dengeli biçimde oluşturmak” anlamını taşımaktadır. (Bak: Rağıbel
İsfahani – Müfredat) İşlenmiş mermer gibi dümdüz ve sert kayala-
ra da “sahretün halka” denmesi bundandır. İnsanın kendi gayret,
fazilet, hizmet ve istikametiyle ulaştığı ahiret kazancı da Kur’an’da
“halak” olarak vasıflandırılmıştır. (Bakara: 102)

İşte, Yüce Rabbimizin, canlı, cansız her varlığı hiçbir şeyi örnek
almadan ve hiçbir kusuru ve uygunsuzluğu bulunmadan en müna-
sip ve müsait şekilde yaratması da, Kur’an’da “halaka” kavramıyla
anlatılmaktadır.

Ahlak kavramı, Kur’an’da genel olarak “Huluk” şeklinde yer
almakta ve 

“(Ey Rusulüm) Sen gerçekten çok büyük bir ahlak üzerindesin”
(Kalem: 4) buyrulmaktadır.

Ve yine Peygamberimizin:
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“Allah’a inanan ve ahiret hayatını umanlar ve çokça zikir ya-
panlar (sürekli Kur’an okuyan ve Rabbini hatırlayıp O’nun rızasını
arayanlar) için “üsvetün hasene – olduğu vurgulanmaktadır. (Bak:
Ahzap Suresi 21. ayet)

“Deki: herkes kendi “şakile”sine (fıtrat ve yaratılış özelliğine)
göre davranır” (İsra: 84)

Ayeti de, ahlaki yeteneklerin insan fıtratına yerleştirildiğini ve
İslam’ın bunları disiplinize etmek üzere gönderildiğini beyan bu-
yurmaktadır.

Bu nedenle İslam’sız, Kur’an’sız ve Resulüllahsız, güzel ahlaka
ve mükemmel hayat tarzına ulaşılması imkânsızdır. Eğer sadece
akıl ve araştırmayla bu mümkün olsaydı, Cenabı Hak’kın ayrıca
Kitap ve Peygamber göndermesine gerek kalmazdı.

Bakınız cahiliye Arap şiirinde ve edebiyat belgelerinde, kesinlik-
le “AHLAK” kelimesine rastlanmamıştır. Çünkü ahiret hayatına ve
Allah’a hesap verme inancına sahip olmayan bütün cahiliye düşün-
celerinin ortak esası: Bu dünyanın zevkü sefasından olabildiğince
yararlanmaktır. Cahiliye Araplarının meşhur şairlerinden Tarafe ve
Zuheyr’in Kâbe duvarına asılan muallaka’larında geçen:

“Kendi kabilesini silahla savunmayan ve başkalarına saldırma-
yan kişi, zillete uğratılır. 

Ve kadın gibi acıyıp insanlara zulümden kaçınanlar, kendileri
zulme maruz kalır”

Mısraları cahiliye mantığının ve şirk ahlakının bu gün de de-
ğişmediğinin, materyalist ve emperyalist sistemin aynı prensip-
ler üzerine bina edildiğinin kanıtıdır. (Bak: İslam Ansiklopedisi
TDV C.2 sh: 1)

Çağdaş Batılı düşünürlerden Goldziher, bile: “İslam ahlak ni-
zamının, Kur’an-ı Kerim öğretileri ve Hz. Muhammed’in fiili ör-
nekleriyle şekillendiğini, nefis terbiyesiyle Müslümanların yücel-
diğini; aksi halde şirk kültürüyle bu ahlak ve adalet anlayışına
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erişilemeyeceğini” yazmaktadır. (Bak: Le Dogme at la Loi de İs-
lam sh:4)

Hz. Peygamberimizin:

“Bir insan iyilik yaptığında sevinç duyuyor, kötülük yaptığında
ise üzüntü ve pişmanlık yaşıyorsa, artık o gerçek mümindir” (Müs-
ned C.1 sh: 398) buyurması ve “El İslamü hüsnül hulk – İslam gü-
zel ahlaktır” diye uyarması, ahlakın önemini vurgulamaktadır.

Evliyanın büyüklerinden Ebül Hasan En-Nuri’nin:

“Tasavvuf birtakım merasim ve bilgi yığını değil, güzel ve ör-
nek ahlaktır. Olgun ahlaka ve onurlu bir hayata hazırlamayan ta-
rikat, Hak yolun önündeki barikattır” sözleri oldukça önemli ve
anlamlıdır.

Hasan Basri Hazretleri de: “Doğru sözlü, dürüst özlü ve tok göz-
lü olmayan, zalimlere karşı cesur ve onurlu, şımarık zenginlere karşı
gururlu davranmayan, mazlum ve mağdur kimselere sahip çıkıp sa-
vunmayan kimselerin aşırı ibadet ve riyazetlerinin keramet değil istid-
rac sayıldığını” (Bak: Ebu Nuaym c.2 sh:143) hatırlatmıştır.

Velhasıl, ahlaksız İslam, sadece şekilcilik ve taklitçilikte kala-
caktır. Kur’an’sız ve Resulüllahsız olgun ahlak arayışı ise boşuna
bir çabaydı ve sonu hüsrandır. Devlete düşen, farklı din ve dü-
şünceden bütün toplum kesimlerine eşit mesafede durup hizmet
sunmak, ama genel ahlakı, yani; aklen, vicdanen, tarihen ve di-
nen gerekli ve geçerli görülen insani kuralları, milli ve manevi
duyarlılıkları yeni nesillere aşılamaktır.

Şöyle bir olay anlatılır:

“Bir Arap, Hz. Ali’nin şehri Kufe’den erkek devesi ile Şam’a gel-
miş. Şam’da dolaşırken biri yanaşıp deveyi sahiplenmiş: “Ver o dişi
deveyi bana!” Kufe’li Arap, “Bu deve benimdir, üstelik erkektir” di-
ye kendini savunmaya çalışsa da, bu çekişme bitmemiş, konu Mu-
aviye’ye kadar gitmiş. Şam Valisi tarafları dinleyip kararını vermiş:
“Bu dişi deve Küfeliden alınıp Şamlıya teslim edilecektir!” Sonra
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halka dönerek sormuş: “Ey cemaat, iyice bakın ve söyleyin, bu dişi
deve kimindir?” Tüm halk bir ağızdan “Şamlınındır ve kararınız
yerindedir!” cevabını verince, Hz. Muaviye Araba dönüp: “Dinle
Kufeli! Biliyorum bu deve senindir ve erkektir. Geri dönünce Ali’ye
git ve de ki: “Muaviye’nin dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen ve o
ne derse evet diyen 10 binlerce adamı var ve emrine amadedir. Aya-
ğını ona göre denk al!”2

Şimdi AKP’nin ve Recep Beyin de “buna benzer % 50’miz var” ha-
valarına kapılıp, dini ve dindarlık söylemlerini de kendilerine basa-
mak yapıp iyice şımarmaları, artık ilahi bir şamar yemelerinin yak-
laştığının göstergesi sayılmalıydı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden
gocunanların dindarlıkları da sadece istismar ve sahtekârlıktı.

Sn. Recep T. Erdoğan’ın, ABD’nin Irak ve Libya vahşetine or-
taklığı yetmiyormuş gibi şimdi de Suriye’ye saldırı hazırlıkları
bunların “Dindarlık ayarını ve amacını” ortaya koymaktaydı.

Eski CIA şefi Philip Giraldi. Türkiye’nin NATO özel birlikle-
rinin Suriye’de yaptığı örtülü operasyonlara yardımcı olduğunu
açıklamıştı.

Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ise, Batılı güçler arasında
bir anlaşma sağlandığı takdirde Suriye’ye müdahaleye hazır ol-
duklarını vurgulamıştı. Bu müdahale sözde “insani prensipler
çerçevesinde yapılacak ve Libya’daki gibi KORUMA YASASI (Rto
P) ile meşrulaştırılacaktı. Bazı kaynaklar müdahalenin Suriye-
Türkiye arasında tampon bölge oluşturularak başlayacağını ve gi-
derek bütün ülkeyi kapsayacağını yazmıştı. Hedef Suriye’nin en
büyük kenti olan HALEP olacaktı.

Bazı duyumlara göre; İskenderun’a yakın Türk Silahlı Kuvvet-
leri üslerine NATO savaş uçakları gelmeye başlamıştı. Bunlar si-
lah ve Libya Geçici Konseyinden tecrübeli asker taşıyorlardı. Ay-
rıca bölgede Hür Suriye Ordusu da konuşlanmış durumdaydı. 
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Yani Irak ve Libya’dan sonra, şimdi de aylardır kışkırtılan ve iç
savaş çıkartılan Suriye yıkılıp yakılacaktı. Böylece 27 İslam ülkesi-
ni parçalayıp yeniden yapılandırmayı amaçlayan Siyonist BOP he-
define bir adım daha yaklaşılmış olacaktı.
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GAFLET, HIYANET VE DALALET;
TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA GİRİŞİMLERİ!

HALKIMIZI UYUTMA TAKTİKLERİ VE UYANIŞIN REÇETESİ?

Komşularımızla sıfır sorun politikası gibi yaldızlı bir safsata ile
toplumu avutarak, şimdi ülkemizi Suriye ile vuruşmaya, İran ile ka-
pışmaya, Yunanistan’la çatışmaya varacak bir kaos ortamına getiren;
dümeni dış güçlerin ve dinsiz Siyonistlerin elindeki BOP’un görevli-
si bir Başbakanla, karanlık uçurumlara doğru sürükleniyoruz.

Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arayan Rumlara horozlanı-
yoruz, ama sondaj yapan geminin Amerikan bayrağı astığını unu-
tuyoruz. İsrail’e karşı horozlanıyoruz, ama Onların Heron’larına ve
Amerika’nın hurdalarına niçin muhtaç ve mahkûm olduğumuzu
sorgulamıyoruz.

Sn. Başbakanın İsrail’e kafa tutan kof kabadayılıklarıyla gurur
duyuyoruz, ama yüzde yüz yerli kalkınma ve milli harp sanayimi-
zi kurmak için 50 yıl çırpınan ve bu yüzden gâvurların kışkırtma-
sıyla beş partisi kapatılan ve en son Refah-Yol Hükümetinin 28 Şu-
bat tezgâhıyla yıktırılıp, böylece Ona ihanet eden Yahudi madalya-
lı Recep Bey’in iktidara taşındığını unutuyoruz.

“İyi de canım, bunlar Erbakan’ın yetiştirmeleri değil mi?” soru-
larıyla karşılaşıyoruz.



Hatırlayın, Adnan Menderes’i Milletvekilliğine teşvik eden ve
Meclis’e yetiştiren Mustafa kemal’di. Celal Bayar’ı, hatta İnönü’ye
rağmen Başbakanlığa getiren Mustafa kemal’di.. Şimdi niye hiç
kimse, Demokrat Parti’nin yanlış ve haksız bulduğu tavırlarını eleş-
tirirken “Bunlar Atatürk’ün talebeleri ve CHP’nin ürünleridir” diye
suçlamıyor da Erdoğan bahanesiyle habire Erbakan’a sataşıyordu?

MHP’nin temeli, Demokrat Parti’den kopan daha milli duyarlı
ve dindar bir ekibin kurduğu partidir. Peki, niye hiç kimse, sonra-
dan Rahmetli Türkeş’in başına geçtiği MHP’yi kendince eleştirir-
ken “Yahu bunlar Demokrat Parti’den ayrılan kimselerdir” diye
Menderes ve Celal Bayar’ı suçlamıyor da, her vesile ile AKP yüzün-
den Milli Görüş’e saldırıyordu?

Hem bu suçlamadan AKP’li kadroların ve Erdoğan’ın çok çok
mutlu oldukları çünkü dindar halkımız nazarında meşruiyet ve
makbuliyet kazandıkları niye hiç düşünülmüyordu?

“Efendim insaf et, görmüyor musun bunların eşleri türbanlı, gö-
ğüsleri imanlı…”

E Atatürk’ün de eşi Latife Hanım Türbanlıydı!

“Tamam da Atatürk namaz kılmazdı, içki masasından kalk-
mazdı…”

Öyle mi, şimdi getirin başta Kur’an 4 kitabı ve 40 müçtehit ima-
mı soralım:

1- Allah ile kendi arasındaki mesele olan ve şahsi bir ibadet
sayılan namaz kılmamak mı daha büyük günahtı? Yoksa bir yan-
dan namaz kılıp, öte taraftan Haçlı Emperyalist Avrupa Birliğine
katılmak ve Türkiye’yi AB’nin eyaleti yapmak için çırpınmak mı?
Avrupa’nın fiilen bir parçası olacaksak, Çanakkale ve Kurtuluş
Savaşını niye yapmıştık?

2- Soralım: İçki içmek mi daha büyük günahtır, yoksa PKK’ya
meşruiyet ve siyasi resmiyet kazandırıp ülkemizin parçalanması-
na taşeronluk yapmak mı?

AHMET AKGÜL 31



3- Soralım: İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı, Yunan’ı velhasıl Yahu-
di’si Hıristiyan’ı, Mustafa Kemal’e kurşun sıkarken şimdi bunlara
niçin madalya takıyorlardı?

4- Atatürk Mason Locasını kapatırken bunlar baş Masonların
ayağına gidip elini niye öpüyorlardı ve bunun 4 kitaba ve 40 mez-
hep imamına göre hükmü ne olacaktı?

5- Atatürk bağımsızlık benim karakterimdir derken, şimdi ni-
ce mübarek ve muhterem efendiler Amerika’nın koltuğu altına
nasıl ve niçin sığınıyorlardı?

6- Atatürk Libya’yı Batı istilasından ve gâvur talanından kur-
tarmak için gidip canı ve rahatı pahasına savaşırken, şimdi bun-
lar aynı Haçlı-Siyonist NATO’ya taşeronluk yapıp aylardır Lib-
ya’yı bombalıyorlardı.

Şimdi sormak gerekmez mi, eğer Atatürk bazılarının iddia ve
iftira ettikleri gibi Deccal ve hain ise, ya bunlar hangi şeytani sı-
fata layıktı?

Çorapçı Hacı Efendi: Yahudi’nin madalyalı yamağı “EVLİYA”
ise, ben de “ENBİYA”yım! 

Küçük el tezgahında pamuk ipliğinden ve merserizeden çorap
örüp sattığı için kendisine “ÇORAPÇI BABA” dediğimiz dobra ve
sağlam karakterli, ibadet ve istikamet ehli bir amcamız bize aktar-
mıştı:

Bir seçim ortamında, o dönemde sağcı, Nurcu ve Süleymancı di-
ye reklam edilen şimdilerde Ulusalcı geçinen meşhur bir siyasi fi-
güranın milletvekili adayları, bizim de hazır bulunduğumuz kala-
balık bir sohbet sırasında Şeyh Mazhar Efendiyi ziyaret için uğra-
mışlardı. Ellerindeki iri hediye paketlerini yere koyup, hangi parti-
ye oy istediklerini ve güya dindarlık yönlerini belli etmek üzere
Şeyh Efendiye sormuşlardı:

“Acaba bizim mübarek ve muhterem genel başkanımız ve Başba-
kanımızla, maneviyat aleminde, hiç buluşmanız var mıydı?!”
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Bunun üzerine gözünü yumup boynunu eğen Şeyh Efendi bir

müddet sessiz durduktan sonra başını kaldırıp:

“Evet, o zatla, âlemi manada birkaç defa evliya sıfatıyla görüşüp

tanışmıştık. Ona siyaset dairesinde, bana ise tarikat hizmetinde gö-

revlendirme yapıldı” yanıtını verince, ben bu sahtekârlık senaryo-

larına daha fazla dayanamayıp ayağa kalktım ve oradaki cemaate:

“Beyler, şimdi size önemli bir sırrı açıklıyorum, haberiniz olsun

o kişi “evliya” ise ben de “Enbiya”yım (yani peygamberim)” deyin-

ce herkes şaşırmış ve “Bu adam ya aklını kaçırdı veya Şeytana ka-

pılıp dinden çıktı” kanaatiyle beni susturup oturtmaya kalkışınca,

şu açıklamayı yapmıştım:

Yahu, sizler beni tanıyorsunuz. Öksüz ve yetim büyüdüğüm hal-

de on yaşından beri namazımı kıldığımı, rızkımı helalinden çalışıp

kazandığımı, kıt kanaat birikimlerimle çok şükür Haccımı yaptığı-

mı ve mümkün mertebe günahlardan ve haramlardan sakınıp hayır

işlere çabaladığımı biliyorsunuz. Şimdi izan ve insafla düşünüp söy-

leyin: Eğer Başbakan olacak Amerika’nın kâhyası, Masonların ya-

mağı ve şeriat düşmanı olduğu halde din istismarcılığıyla oy avcılı-

ğı yapan o adam EVLİYA ise, bana -hâşâ- ENBİYALIK bile az sayıl-

maz mı? Siz böylesi safsatalara ve uydurma reklamlara nasıl ina-

nırsınız? Allah affetsin, benim maksadım, bu şok iddialarla sizleri

uyandırmak ve aklınızı başınıza toplamaktı!..”

Ahirette kimin evliya, kimin eşkıya olduğuna sadece Allah ka-

rar verecektir. Burada Hindistan ve Nepal’daki gibi milyarlarca

insanın ineğe ve maymuna tapınması, bu hayvanları değil tanrı,

insan seviyesine bile eriştiremeyecektir. Yani insanların birilerini

veli, birilerini deli bilmeleri O’nun Allah katındaki değerini de-

ğiştirmeyecektir.

Elazığ ulemasından İmam Efendinin: “Ahiret, hayret âlemidir.

Herkesin gerçek yüzü ve değeri ortaya çıktığında, mahşer halkı şaş-

kınlığa düşecektir” sözleri çarpıcı bir gerçeğin ifadesidir.
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İktidardakiler sık sık “Efendim, bize güvenip inanın, aleyhimiz-
deki propagandalara kanmayın” demektedir.

Şimdi, Türkiye’miz dahil 27 İslam ülkesinin resmen olmasa da
fiilen parçalanıp, Dinimizi de laytlaştırıp Büyük İsrail’e ve ABD’nin
dünya hakimiyetine hazırlık planı olan BOP’un kahyalığını yaptığı-
nızı 35 yerde itiraf ettiğinizi; gazete haberleri ve görüntü CD’leriy-
le ispatlayıp mahkemeye verdiğimiz, böylesine yabancı ve yıkıcı bir
projede eşbaşkanlık yaparken, hadi bazen doğru söyleseniz bile si-
ze nasıl inanacağız?

Şaibeli imajla ve şüpheli bir ortamda, doğrular da söylense
yanlış anlaşılır!

Gardıropta tren bekleyen mobilya ustası!

Bizim Elazığ’da yaşanan şöyle trajikomik bir olay anlatılır:

Oturdukları mahalledeki tanıdık mobilyacıya bir elbise dolabı
yaptıran evin hamını ustalara telefon açarak:

Herhalde vidalarının iyice sıkılmadığını veya montesinin eğri ya-
pıldığını, çünkü dolabın sürekli sallanıp gıcırtılı sesler çıkardığını”
söyleyip bunların düzeltilmesini hatırlatmış, ama yapılan bütün
kontrollere rağmen sorun aşılamamıştır. Artık şikâyetlerden usa-
nan usta, bu sefer çırakları yerine, bizzat kendisi ilgili yere gider-
ken, evin tam önünden demiryolu geçtiğini görüp, “acaba tren ge-
lip giderken meydana gelen sarsıntı yüzünden mi elbise dolabı sal-
lanıp gıcırdamaktadır?” düşüncesiyle ev hanımına:

“Şimdi ben dolabın içine girip kapısını örteceğim ve biraz sonra
tren geçerken, o yüzden mi sarsıldığını kontrol edeceğim” diyerek
gardıroba saklanmıştır.

İşte tam o sırada, acil bir yolculuk nedeniyle, aniden eve gelen
evin beyi, elbise değiştirmek üzere yatak odasına girip dolabın kapı-
sını açtığında içindeki mobilyacıyla karşılaşmış, zaten olaydan habe-
ri olduğu için hiç şaşırmamış, ama şaka yollu çok kızmış numarası
yapınca, mobilya ustası, baskına uğramış bir şaşkın telaşıyla:
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“Vallahi ağabeyim, her ne desen haklısın.. Çünkü ben bu dolap-
ta tren beklediğimi söylesem de bana inanmayacaksın!” diye korku-
dan titremeye başlamış, ama kalender yapılı ve olayın aslını bilen
ev sahibi:

“Ulan bari “yenge hanımla göz yummacılık (Elazığ’da saklam-
baca böyle denir) oynuyorduk” desen daha uygun bir mazeret olur-
du!” diyerek gülmeye başlamış ve ustayı yatıştırmıştır.

Cenaze istismarı!

Doksanına yaklaşmış anne vefat ediyor. Allah hepimizin geç-
mişlerine rahmet eylesin! Yalaka medya öyle bir duygu istismarına
başlıyor ki haftalarca:

Yok, Sn. Erdoğan şöyle karalar bağladı.

Yok, Başbakan şöyle ağladı.

Yok, her gün Karacaahmet’e uğradı.

Yok, hayatının en büyük acısını yaşadı.

İyi de bunların desteği ve duası nedeniyle Irak’ta gencecik yaşta
katledilen insanlar ve ırzına geçilen anaların hesabını kim soracaktı?

Hem Atatürkçülük hem Masonluk sahtekârlıktır!

Ergenekon’un İslamcı kanadı diye yandaş medyada günlerce ka-
ralama ve gerçekleri karartma operasyonu dolayısıyla tutuklanıp
Konya’ya götürüldük. Çevresindekilerin “Müdürüm” deyip saygı
göstermelerinden yetkili olduğunu sezdiğimiz birisi bana:

“Kime güvenip de, Başbakanı, AKP iktidarını ve hatta Cumhur-
başkanını böylesine tenkit ediyorsunuz?” diye sorduğunda onlara
Allah’ı kastederek şu yanıtı vermiştik:

“Sizin Fetullah Hocanızın ve iktidarınızın güvenip sığındığı
Amerika’nızdan çok daha güçlü bir arkamız var!” deyince adam ba-
yağı afallamıştı.

Orada bize: “Hiç inkâra kalkışmayın, elimizde sizin Ergenekon
tutuklularıyla önemli ve gizli bir toplantıya katıldığınızı belgeleyen
MİT’in video çekimleri var!”dediklerinde:
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“Öyleyse artık başka ifade vermiyoruz, MİT’in o çekimleri bizim
savunma belgemizidir.” yanıtını vermiştik.

Çünkü bahsedilen o toplantıya, şimdi Türkiye dışında bir üni-

versitede rektörlük yapan –başı ağrımasın ve haksız hücuma uğra-

masın diye ismini vermiyorum- çok vicdanlı ve milli duyarlı solcu

bir profesörümüzün:

“Hocam, bağımsızlığına kavuşan Türki Cumhuriyetlerin sami-

mi heyecanını ve ihtiyacını istismar eden, Vahhabi ve Taliban kafa-

lı dini yayınların ve oyunların tuzağına düşmemeleri için, oralarda-

ki Milli Eğitim müfredatına koyulmak üzere yetkililerce bizden is-

tenen gerçekten ilmi, İslami ve insani bir özet program hazırlama

hususunda size güveniyoruz, bize bir doküman hazırlayıp yardım-

cı olur musunuz?” teklifine severek evet demiştik.

Milli Çözüm’e Ergenekon yaftası

Milli Çözüm ekibiyle birlikte tarihi Pera Palas Otelinin konfe-

rans salonuna, biraz da gecikerek girdiğimizde, Prof. Kemal Alem-

daroğlu divan başkanı, Prof. H.B. divan üyesi seçilip toplantı başla-

mıştı ve Rauf Denktaş ise onur konuğu olarak konuşmasını yap-

maktaydı. Sn. Denktaş bizim dinlediğimiz konuşma kısmının tama-

mını başörtüsüne ayırmış: “Kur’an’da başörtüsü emri bulunmadı-

ğından, Türbanın bir İslami ve siyasi simge olarak takıldığından,

böyle giderse gericilerin önünün alınmayacağından ve AKP’nin bu

nedenle Cumhuriyet için en büyük tehdit sayıldığından” dem vurma-

sı bizleri şaşırtmıştı. Çünkü yukarıda bahsettiğim, Türki Cumhuri-

yetlere kültürel yardım konusunun tartışılması için çağrılmıştık.

Ardından Kemal Alemdaroğlu da sözü alıp yine “Başörtüsünün

tehlikelerinden ve en keskin tedbirlerle önlemesi gerektiğinden”

bahsedince artık dayanamayıp, söz hakkı istemek için el kaldırmış-

tık. Ancak, Alemdaroğlu’nun kasıtlı olarak bizi görmezden geldiği-

ni fark eden Prof. H.B.’ın “Ahmet Akgül Hocamızın söyleyecekleri

var!” uyarısı üzerine söz verince kürsüye çıkmıştık.
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Önce Sn. Rauf Denktaş’ın, “bu yaklaşımını kendisine yaklaştırama-
dığımızı, Din konusunda uzman olmayan kişilerin böyle fetvalar verme-
sinin yanlışlığını, AKP’nin maddi ve manevi tahribatlarını ve din istisma-
rını anlatmak yerine başörtüsüne sataşmanın, dindar halkımızı AKP’nin
tuzağına kaydırdığını; ve nihayet yıllarca Kuzey Kıbrıs’ta yetkili ve etkili
makamlarda bulunmasına rağmen, manevi eğitime gereken önemi ve des-
teği vermediği için, yetişen nesillerin nasıl yozlaşıp Türkiye’ye karşı Av-
rupa hayranlıklarını en iyi Sn. Denktaş’ın bilip başörtüsü konusunda da-
ha duyarlı ve tutarlı davranmasının beklendiğini” anlattık.

Rektörlerden, profesörlerden, emekli generallerden, meşhur ga-
zetecilerden ve önemli siyasilerden oluşan seçkin davetliler arasın-
da bize karşı homurdanmalar başladı. Yaşar Nuri Öztürk’ün Parti-
sinin Bursa İl Başkanı ayağa kalkıp sataştı.

Bu sırada Prof Kemal Alemdaroğlu da “Başörtüsünün siyasi
amacından ve AKP’nin şeriat hazırlığından” tekrar bahsedince her-
kesin huzurunda kendisine:

“Sn. Alemdaroğlu, siz şu anda İstanbul Roraty Kulüpler Genel
Başkanısınız. Sizden önceki aynı Rotary Kulüp Başkanı ise, AKP İs-
tanbul kurucu üyelerinden filan şahıstı. Rotary Kulüpleri Küresel
Siyonizm’in ülkelerdeki karakolları olan Mason Localarının orta-
okulu, Lions’lar ise Masonluğun lisesi konumundaydı. Şimdi o şeri-
atçı diye sataştığınız AKP’nin de en önemli adamları masonlardı, si-
zin gibiler de Masonların Rotary çırağıydı. Mason Localarında bir-
likte olduğunuz AKP ile İslam Dini ve başörtüsü üzerinden yürütü-
len bu kayıkçı kavgasının dindar kesimlerde AKP’ye mazeret ve
meşruiyet kazandırdığını anlamamanız imkânsızdır. Üstelik Mason
Localarını “Kökü dışarıda fesat ocakları” olduğu gerekçesiyle
1935’te bizzat Atatürk kapatmıştır. Şimdi hem Atatürkçü hem de
Mason olmanız kafa karıştırıcıdır ve samimiyetten uzaktır?” deyin-
ce, davetliler de şaşırmıştı.

Bu açıklamalarımızı yapıp kürsüden indikten sonra, bir emekli
Paşamız gibi bazıları bizi tebrik edip arka çıkmış, bir kısım insan-
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lar da bizi bu toplantılara fesat çıkarmak için katılmakla suçlamış,
hatta fiili saldırıya yeltenenler çıkmıştı.

Ve tabi bizzat MİT görevlilerinin tespit ettiği bu konuşmaları iz-
leyen bir savcının bizleri derhal serbest bırakması ve takipsizlik ka-
rarı alması doğaldı.

Özetle; Milli birlik ve dirliğe, asgari müştereklerde ve temel ül-
ke meselelerinde dayanışma içine giremeye her zamankinden daha
çok muhtaç olduğumuz bir süreç yaşanmaktadır.

“Ermenilerin ve destekçilerinin soykırım iddialarına karşı ta-
rihi gerçeklerin ve milli haysiyetimizin korunması”, “Kıbrıs da-
vamıza sahip çıkılması ve AB hayaliyle Rumlara bırakılmaması”,
“Üniter yapımızın bozulması ve Türkiye’nin parçalanması giri-
şimlerine karşı halkımızın uyarılması” gibi milli konularda yapı-
lacak her türlü yararlı ve duyarlı toplantıya bugün de katılırız ve
bunları tertipleyenlerin solcu, sağcı, İslamcı veya ulusalcı oldu-
ğuna bakmayız. Ve tabi doğru bildiklerimizi her fırsatta ve her
platformda haykırmaktan da geri durmayız. Velhasıl, yularları Si-
yonist ve emperyalist odaklara ve içimizdeki ajanları olan Mason-
lara bağlı bulunan, solcu da olsa, sağcı da olsa, ulusalcı da takıl-
sa, İslamcı da takılsa, bunların horoz kavgalarına aldanamayız.

İşte bu kitap, dış güçlerin Türkiye üzerindeki sinsi planlarına ve
bunların işbirlikçi piyonlarına dikkat çekip, halkımızın uyarılması
ve tarihi değişime hazırlanması amacıyla yazılmıştır. Kitaptaki
farklı konuların ve bazılarına aykırı gelecek yorumların tamamı,
ülkemiz üzerindeki çok ciddi tehdit ve tehlikelere karşı, milli bilinç
ve direnci diri tutmaya yönelik yaklaşımlardır. Maalesef Türkiye,
ya yeniden toparlanıp şahlanacak veya yıkılıp parçalanacak şekilde,
kaygı verici bir noktaya gelip dayanmıştır. Bu nedenle yeni bir
hamle ve milli bir müdahale kaçınılmazdır ve inşallah başarıyla so-
nuçlanacaktır.
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AB’NİN KURULUŞ MADDELERİ VE

YENİ ANAYASANIN TEHLİKELERİ

Vatikan Hz. İsa'nın Değil; Siyonist ve Emperyalist Odakların
Karargâhıydı!

AB anayasasının esasını kavrayabilmek için, önce AB'ye şekil
veren Hıristiyanlığı yozlaştıran Siyonist Yahudi merkezlerin gü-
dümüne giren Vatikan'ı tanımak gerekiyordu. AKP eliyle hazırla-
nan ve Türkiye’yi parçalamayı amaçlayan yeni anayasa tuzağının
şifreleri de ancak böyle çözülebiliyordu.

(Avrupa'da) Din her zaman siyasetin oyun alanı oluvermişti.
Papa 2. Jean Paul, 1999 Noel'inde verdiği mesajda "Birinci bin
yılda, Avrupa Hıristiyanlaştırıldığın İkinci bin yılda ise Amerika
ve Afrika'nın Hıristiyanlaştırıldığını” söylemişti. Ardından
"Üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştıralım!" demişti... Ve Va-
tikan, "Asya'nın Hıristiyanlaştırılması sürecinde, Türkiye mer-
kezdir" görüşünü dile getirmişti. Bu hedefler yeni de değildi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, Anadolu'da, Katolik ve Protestanlar-
ca açılan 800 okul vardı. Çoğu işgalcilerle iş birliği yaptı. Ve Cum-
huriyetin ilk yıllarında zararlı faaliyetleri nedeniyle kapatıldı...

Bugün sayıları her geçen gün artan çeşitli Haçlı güdümlü dini
organizasyonlar, Türkiye'den Asya'ya uzanan bir coğrafyada faali-



yet gösteriyor... Avrupa giderek dinden uzaklaşırken Vatikan, Ang-
likan kilisesi ve Fener Rum Ortodoks kilisesiyle el ele veriyor..

Hıristiyan âlemi bir araya gelmeye çalışıyor. Ve tabi bizdeki

dinler arası diyalogcular da bunlara taşeronluk yapıyor.

Malum, Avrupa Birliği, Hıristiyan demokrat liderlerin el sıkışma-

sıyla hayata geçmişti. Katolik dünyanın kalbi, Vatikan, 50 yıllık Av-

rupa Birliğinin temelini atan unsurlardan biriydi. Avrupa Hıristi-

yan'dı ama mezhepler arasındaki kanlı mücadele yüzyıllarca süre-

gelmişti. İslam ise ezeli düşman bilinmekteydi. Son iki yıldır Avru-

pa'da çeşitli merkezlerden İslam'a yapılan aleni hakaretlerle, Müslü-

man halklara âdeta bir sabır ölçümü yapılır gibiydi. Yakılan camiler,

çizilen karikatürler, "Müslüman teröristtir" anlayışının yaygınlaştı-

rılması, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde uygulanan Müslüman avı, 11

Eylül ve Orta Doğudaki işgalin ardından gelmişti. Eski Danimarka

Başbakanı şimdi NATO’nun sivil komutanı Rassmussen'in incitici

sözlerine, Hollanda Dışişleri Bakanı Bernard Bot ilaveler yapacak.

"Hoşgörüsüzlük Müslümanların geninde var!" diyecekti. Almanya

ve Fransa'dan İslam karşıtı ve aşağılayıcı sesler yükselecekti.

Papa Bizans İmparatoru Manuel'i Niye Hortlatmıştı?

2006 Eylül'ünde Papa, ana vatanı Almanya'daki konuşmasında,

Bizans imparatoru Manuel'den bir alıntı yapmıştı seçmişti. Bu alın-

tıda, Bizans imparatoru, din bilgini Farsi'yle konuşuyor ve ona,

"Bana Muhammed'in ne gibi bir yenilik getirdiğini söyleyin! Orada

sadece şer ve insanlık dışı şeyler vardır, O kendi inancını kılıçla

yaymıştır!" şeklinde saçmalamıştı. Bu sözler İslam dünyasında şok

etkisi yapacak, Papaya protesto yağacaktı... Papa yanlış anlaşıldığı-

nı ifade ederek, konuyu kapatacaktı.. Vatikan'ın dinler arası diya-

log uzmanlarından Kardinal Paul Poupard'a soracaktım:

"Papa, İslam'ın kılıçla yayıldığı alıntısına yer verdi ve bütün İs-

lam dünyasını ayağa kaldırdı. Sizce neden böyle bir alıntı yapmayı

uygun bulmuşlardı?
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Çünkü Poupard, Vatikan'ın en önemli isimlerinden birisi konu-
mundaydı. Papa'nın İstanbul ziyaretine de katılmıştı. Onlarca kitabı
vardı ve bir Vatikan diplomatıydı. Vatikan içindeki lojmanın devasa
kütüphaneli salonunda beklediğim cevabı veriyordu: "Bakın, Papa
bu yanlış anlamadan dolayı çok üzülmüşlerdi…. Sözlerinin yanlış
anlamalara neden olacak şekilde çevrildiğini defalarca belirtti..."

Papa üzülmüş ve alıntıların kişisel görüşü olmadığını açıklamış-
tı. Ama acaba neden milyonlarca metin arasından o metni ve bir Bi-
zans İmparatorunun sözlerini almıştı? Kardinal Poupard'a "Hazre-
ti Muhammed'in İslam'ı kılıçla yaydığına mı inanıyorsunuz?" diye
sorunca, "Tarih tarihçilerindir." Diyerek geçiştirmeye çalışmıştı.

Ressam Vassari'ye neden ambargo uygulanmıştı?

Oysa tarihi konuşanlar ve resmedenler tarihe unutulmaz kayıt-
lar düşüyordu. Ünlü ressam Vassari'nin tabloları, 425 yıl öncesin-
de, Paris sokaklarını tasvir ediyordu. 1572 yılında bir Ağustos şafa-
ğında, Roman Katolik milisler, ellerinde bıçak ve kılıçlarla Protes-
tanları evlerinden dışarı çıkarıp, boğazlarını keserek meydanlara
atıyordu. Binlerce ceset, Fransa'nın kan gölüne dönmüş sokakla-
rında yatıyordu.. Saint Barthelemy günü katliamı olarak tarihe ge-
çen bu olayın ardından. Papa 13. Gregorius, gururla, bir kutlama
madalyonu bastırıp halka dağıtıyordu.. Acaba kilise, İslam'dan söz
ederken kendi geçmişini mi anımsıyordu? Bir Vassari koleksiyonu
bulabilmek için, üç kişi Roma'daki tüm sanat merkezlerini, özel ki-
tapçıları ve müzeleri arıyoruz. İlginçtir, dünyadaki tüm ressamların
kitapçıkları var ama Vassari'ye ulaşılamıyordu!? Çünkü Hıristiyan-
lığın kanlı tarihini resmettiği için Vasari ambargoluydu! Bugün çar-
şamba! Vatikan'daki kilise, tıklım tıklım. Halk, Papayla buluşu-
yor... Meraklı binlerce bakış, Vatikan'ın en şatafatlı kilisesinin ay-
rıntılarında dolaşıyor. Görkemli törenin ardından avluya çıktığım-
da, ilk Hıristiyan misyoner Aziz Pavlus'la göz göze geliyorum. Elin-
deki kılıca bakıyorum. Sonra Roma'daki tüm Pavlus heykellerini
dolaşıyorum. Pavlus, Hıristiyanlığı kılıç gücüyle yaymış olmalıydı!
Çünkü Kılıçsız hiçbir figürüne rastlanamıyordu!
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Avrupa'da Soykırımları Kimler Yapmıştı?

Vatikan'ın ön avlusunda, ilahî semboller, heykeller uzak ve yakın
geçmişin kâbusları arasında dolaşıyorum... 2000 yılında Papa'nın ya-
nına Ermeni Patriği 2. Karekin'i alarak yaptığı konuşmayı hatırlıyo-
rum: O konuşmada, 2. Jean Paul, "20. yüzyılda gerçekleşen tüm soy-
kırımların sorumlusu Türklerdir." demişti. Acaba Avrupa'da Yahudi-
leri ve Çingeneleri, Afrika'da Cezayirlileri, Ruanda'da Tutsi ve Hutu-
ları, İskandinavya'da Sami ve Talerleri, kim katletmişti?

Kiliseyle yakınlığı bilinen Rome Reports genel yayın yönetme-
ni Santiago de la Cierva'ya Avrupa'da tırmanan İslam ve Türk
karşıtlığının nedenini soruyorum:

"Ne diyebilirim ki..." diye mırıldanıyor. "Birçok hata yapılı-
yor...' diyerek bu soruyu geçiştirmeye çalışıyordu. Yüzünde me-
deni ve münafık bir tebessüm yayılıyordu. "Bay Santiago, sadece
Papa'nın sözleri değil, son bir yıl içinde Danimarka Başbakanı
Rassmussen'den tutun, tüm Birlik ülkeleri yetkililerinden ve ba-
sınından, İslam'a küfür yağdı.. Bu provokasyonun sebebi ne ola-
bilir? Diye sorulunca, kararlı bir ifadeyle konuşmaya başlıyordu:

"Nedenini biliyorsunuz. Avrupa'nın dine karşı inancı gitgide
azalıyor, bu politikacılara da yansıyor... Avrupalı politikacılar da
dinden uzaklaşıyorlar. Yani sadece İslam'a karşı değiller ki!. Tüm
dinlere karşıtlık artıyor..."3

İşte bu itiraflarıyla, Roma Reports'un Genel Yayın Yönetmeni:

a- Bugün Avrupa'da, Hıristiyanlığın ve dini-uhrevi bir inancın
değil; Yahudilerce yozlaştırılmış Hıristiyanlık makyajlı bir inanç-
sızlık ve ahlaksızlık felsefesinin yaygınlaştığını

b- Vatikan'ın da Siyonist ve emperyalist odaklarca içten kuşa-
tılıp kullanıldığını

c- Başka milletleri sömürme ve sindirme temeline dayanan,
uygarlık yaftalı batı barbarlığının; her türlü zulme ve emperyaliz-
me karşı olan İslam'ı ortadan kaldırmadan, bu şeytan düzenini
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yürütemeyeceğini anladığını ve Türk düşmanlığının altında bu
gerçeklerin yattığını, çok net olarak yansıtmaktadır.4

İşte Haçlıların Anayasası

Milletimizden özellikle ve titizlikle saklanan ve aslında Siyonist

ve emperyalist merkezlerin gizli hâkimiyet diktatöryası olmasına

rağmen, bizim insanımıza; "huzur, hürriyet ve demokrasi dünyası"

şeklinde sunulan Avrupa Birliği Anayasasının, sinsi maddelerini

ve şeytani hedeflerini, cesaret ve ferasetle ortaya koyan Yılmaz

Dikbaş, bu çalışmalarıyla tebrik ve takdiri hak etmektedir:

AB Anayasası 13 Ekim 2004 tarihinde Brüksel'de yayınlandı

ve 29 Ekim 2004 tarihinde Roma'da 25 Üye Devlet temsilcisi ta-

rafından imzalanıp resmen yürürlüğe girmiştir.

Anayasanın resmen yürürlüğe girebilmesi için 1 Kasım 2006

tarihine kadar AB'nin tüm üyeleri tarafından, ya meclislerinde ya

da halkoylamalarıyla onaylanıp kabul edilmesi gerekmekteydi.

İngilizcesi 341 sayfa olup 448 maddeden oluşan AB Anayasası-

nın çok önemli bazı maddelerine bakalım:5

Anayasanın Giriş Bölümü:

"DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and hu-

manist inheritance of Europe, from which have developed the uni-

versal values of the inviolable rights of the human person, freedom,

democracy, equality and the rule of law..."

Türkçesi:

"Dokunulmaz ve vazgeçilmez insan hakları olan özgürlük, de-

mokrasi, eşitlik ve yasaların üstünlüğü gibi evrensel değerlerin

gelişmesine kaynak olan Avrupa'nın kültüründen, dininden ve

insanlık mirasından İLHAM ALARAK..."

AHMET AKGÜL 43

4 Banu Avar – Hangi Avrupa?
5 Constitution for Europe, Conference of the Representatives of the Govern-

ments of the member States, Brussels, 13 October 2004, CIG 8771704
REV 1



Yorum:

Anayasada, en temel evrensel değerlerin gelişmesine kaynak

olan öğelerden birisi, 'Avrupa'nın dini' olarak sayılıyor. Peki, Avru-

pa'nın dini nedir? Hiç kuşkusuz Hıristiyan dini. Öyleyse, AB Ana-

yasası, Hıristiyan dininden ilham alınarak yazılmıştır.

Anayasa hukuki olduğu kadar, temel bir siyasi belgedir.

AB'nin en temel siyasi belgesi olan Anayasa, Hıristiyan dininden

ilham alınarak hazırlanıyor.

Hemen bir soru: Hani Avrupa, 'Aydınlanma Çağı' ile Din ile Si-

yaseti birbirinden ayırmış ve böylece aydınlığa kavuşmuştu?

İkinci bir soru: En temel belgesi olan Anayasasını Hıristiyan di-

ninden ilham olarak hazırlamış olan AB için, 'laik' diyebilir misiniz?

Artık hiç kuşkusuz şunu söyleyebiliriz: AB Anayasası, bir Hıris-

tiyan Anayasası'dır.

Peki, halkının %99'u Müslüman olan bir ülke olan Türkiye, bu

Hıristiyan Anayasası'nın buyruğuna girmeyi nasıl oluyor da kabul

ediyor?

Türk halkının %99'undan fazlasının, AB Anayasası'nın bu özel-

liğinden bilgisi ve haberi yoktur!

Türkiye'nin sivil ve askeri yöneticileri bu Anayasayı kabullen-

mişlerdir!

Madde I-6: Birlik Yasası

"The Constitution and law adopted by the institutions of the

Union in exercising competences conferred on it shall have pri-

macy over the law of the Member States."

Türkçesi:

"Anayasa ve kendilerine verilmiş yetkileri kullanan Avrupa

Birliği kurumlarının uyguladığı yasalar, Üye Devletlerin yasaları-

nın üstünde olacaktır."
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Yorum:

Eğer Türkiye de AB'ye üye olursa, T.C. Anayasası ve diğer tüm

yasalar, AB Anayasası'nın altında, yani buyruğunda olacaktır.

Soruyorum: Anayasası ve diğer tüm yasaları, Hıristiyan AB Ana-

yasası'nın altında kalacak olan bir Türkiye'ye 'Egemen Devlet', 'Ba-

ğımsız Devlet' diyebilecek misiniz?

Türkiye'nin sivil ve askeri yöneticileri, 'Kayıtsız Şartsız Türk

Milletine ait olan Egemenliğimizi', Hıristiyan Avrupa Birli-

ği'ne teslime hazırlanmaktadırlar.

Madde I-7: Yasal Kişilik

"The Union shall have legal personality."

Türkçesi:

"Avrupa Birliği yasal kişiliğe sahip olacaktır."

Yorum:

AB, Anayasanın kabulünden sonra, bir devlet konumuna geçe-

cektir.

Bu nedenle, AB'ye, 'Avrupa Birliği Devleti' diyebileceğimiz bir

oluşum meydana gelecektir.

Madde I-8: AB'nin Sembolleri

"The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on

a blue background.

The anthem of the Union shall be based on the 'Ode to Joy' from

the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven.

The motto of the Union shall be: 'Union in diversity.'

The currency of the Union shall be the euro.

Europe day shall be celebrated on 9 May throughout the Uni-

on."
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Türkçesi:

"AB'nin bayrağı, mavi bir fonda bir çember üzerine dizilmiş

on iki altın sarısı yıldızdan oluşacaktır.

AB'nin marşı, Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisindeki 'Se-

vincin Şarkısı' bölümü olacaktır.

AB'nin parolası, 'Farklılıkların birlikte var olması' olacaktır.

AB'nin parası, Avro olacaktır.

Her yılın 9 Mayıs günü, tüm AB'de Avrupa günü olarak kutla-

nacaktır."

Yorum:

Yukarıdaki sembollerle, egemen bir devletin tanımı yapılmıştır.

AB'ye üye olmak demek, AB'nin egemenliği altına girmek demektir.

Türkiye AB'ye üye olursa; Şanlı Türk Bayrağı sıradan bir flama

olacak, gönderde AB bayrağı dalgalanacak, İstiklal Marşı sıradan

bir marş konumuna düşecek, AB'nin marşı esas olacak, Türk halkı-

nın cebinde, üzerinde Atatürk'ün resmi olan Türk parası değil, Av-

ro bulunacak, Türkiye'de artık 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve

29 Ekim kutlamaları değil, AB devletinin kuruluş günü olarak 9

Mayıs kutlanacaktır. Ulusal Egemenliğini kaybetmiş olan Türk mil-

leti, buyruğuna girdiği AB'de bir halk topluluğuna dönüşecektir.

Madde I-16: Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikaları

"The Union's competence in matters of common foreign and se-

curity policy shall cover all areas of foreign policy and all questions

relating to the Union's security, including the progressive framing

of a common defense policy that might lead to a common defense."

Türkçesi:

"AB'nin ortak dışişleri ve güvenlik politikaları konularındaki
yetkisi, tüm dışişleri politika alanlarını ve AB'nin güvenliği ile il-
gili tüm konuları kapsayacaktır. Buna, ortak bir savunmayla so-
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nuçlanabilecek, ortak savunma politikalarının geliştirilmesi de
dahildir."

Yorum:

Eğer Türkiye AB'ye üye olursa, Türkiye'nin tüm dışişleri poli-
tikaları ve ilişkileri AB tarafından saptanıp düzenlenecektir. Türk
ordusu, AB'nin buyruğuna girecektir.

Madde I-52: Kiliselerin ve Kilise Dışı Dini Kurumların Statüsü

1- The Union respects and does not prejudice the status under
national law of churches and religious associations or communiti-
es in the Member States.

2-  The Union equally respects the status under national law of
philosophical and non-confessional organizations."

3- Recognising their identity and their specific contribution, the
Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue
with these churches and organizations."

Türkçesi:

1- AB, Üye devletlerdeki ulusal yasalara göre kurulu kilisele-
rin ve dini kurumların ya da toplulukların statülerine saygı du-
yar ve bunlara önyargılı yaklaşmaz.

2-  AB, ulusal yasalara göre kurulu felsefi ve kilise dışı örgüt-
lerin statülerine de eşit biçimde saygı duyar.

3- Bu kiliseler ve örgütlerin kimliklerini ve yaptıkları özel kat-
kıları tanıyan AB, bunlarla açık, şeffaf ve düzenli diyalog sürdü-
recektir."

Yorum:

Avrupa Birliği kurumları, Kilisenin; dini otoriteleriyle açık ve
sürekli bir diyalog içinde bulunacaktır. Yani Kilise, AB'nin karar sü-
recine yasal olarak katılacaktır.

Hani, Aydınlanmış Avrupa'da din ile siyaset birbirinden ayrıl-
mıştı?
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AB'nin karar verme süreçlerinde Kilise ile sürekli diyalog içinde

bulunması laiklik ilkesi ile nasıl bağdaşabiliyor?

Madde II-70: Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü

1- Everyone has the right to freedom of thought, conscience and

religion. This right includes freedom to change religion and fre-

edom, either alone or in community with others and in public or

private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practi-

ce and observance.

2-  The right to conscientious objection is recognised, in accor-

dance with the national laws govering the exercise of this right."

Türkçesi:

1- Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir.

Bu hak, din ya da inanç değiştirme özgürlüğünü, tek başına ya da

bir toplulukta başkalarıyla birlikte ve toplum içinde ya da özelde

dinin ya da inancın gerektirdiği ibadet, öğretim, uygulama ve iz-

leme özgürlüğünü kapsar.

2- Vicdanı ret hakkı tanınır, bu hakkın uygulaması ulusal ya-

salara göre yapılır."

Yorum:

Eğer Türkiye AB'ye üye olursa, Türkiye'de Hıristiyan misyo-

nerlerin faaliyetleri yasadışı olmaktan çıkıp serbestleşecektir. Hı-

ristiyan misyonerler istedikleri yerlerde ibadet, öğretim ve uygu-

lama yapabileceklerdir. Vicdani ret hakkı ve din değiştirme öz-

gürlüğünün verilmiş olması, Hıristiyan misyonerlerinin işini

Türkiye'de daha da kolaylaştıracaktır. Nüfusunun yarısı açlık sı-

nırına dayanmış, çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 15 mil-

yon işsiz, Hıristiyan misyonerlerin hedefi olacaktır.

Ekonomik bağımsızlığını yitirmiş, emperyalistlerin buyruğu-

na girmiş toplumlarda din, inanç ve ahlak kurallarını ayakta tut-

mak ve onurlu ve şerefli yaşamı sağlamak çok zordur.
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Madde II-74: Öğrenme Hakkı

1- Everyone has the right to education and to have Access to vo-
cational and continuing training.

2- This right includes the possibility to receive free compulsory
education.

3-  The freedom to found educational establishments with due
respect for democratic principles and the right of parents to ensu-
re the education and teaching of their children in conformity with
their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be
respected, in accordance with the national laws governing the exer-
cise of such freedom and right."

Türkçesi:

1- Herkes öğrenme ve mesleki sürekli eğitimden yararlanma
hakkına sahiptir.

2- Bu hak, ücretsiz zorunlu öğrenim alma olanağını kapsar.

3- Demokratik ilkelere gerekli saygıyı göstermek kaydıyla, öğ-
renim kurumları kurma özgürlüğü ve ana-babaların çocuklarının
eğitim ve öğretim almasını sağlamak hakları bulunmaktadır. Bu
eğitim ve öğretimde, ana-babaların dini, felsefi ve öğrenim yön-
temleri inançlarına saygılı olunacak, bu hak ve özgürlük geçerli
ulusal yasalara göre uygulanacaktır."

Yorum:

Eğer Türkiye AB'ye üye olursa, herkes kendi dinine ve inancına
uygun eğitim ve öğretim kurumları kurabilecektir. Kuran kursları
serbestçe açılacak, başka din ve inancın eğitim ve öğretimini veren
kurumlar da yasal olarak kurulabilecektir.

AB Anayasası ve Laiklik

29 Ekim 2004 günü, Avrupa Birliği'ne üye 25 ülkenin devlet ya
da hükümet başkanları Roma'da, AB'nin Anayasası'nı tarihsel bir
törenle imzaladılar. Törene katılan aday ülkelerden Türkiye ve Bul-
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garistan'ın yetkilileri ise, adına İngilizce "Final Act" denilen ve
uluslararası hukuka göre yasal bağlayıcı bir yanı olmayan "Nihai
Senet"e imza koydular.

25 AB üyesi tarafından imzalanan bu Anayasada, laiklik ilkesi

yer almamaktadır!

Birlik Anayasası'nın hazırlanması sürecinde, birbirine karşı iki

cephe oluşmuş, bu iki karşıt kamp, Anayasanın "Başlangıç" bölü-

münü kendi görüş ve inançlarına göre yapılandırmak amacıyla çok

yoğun bir kampanya ve lobi faaliyeti sürdürmüşlerdir.

Bu iki cepheden birini; Almanya, İtalya, Polonya, İrlanda, Malta,

Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan oluşan "Katolik Dinci-

ler" meydana getiriyordu. Katolik Dinci Cephe, Anayasanın başlan-

gıç bölümünde, 'Tanrı', 'Hıristiyan Dini' ve 'Katolik Kilisesi' sözcük-

lerinin yer almasını ısrar ve inatla talep ediyor, Vatikan'dan büyük

destek alıyorlardı. Bunların karşılarında ise, Fransa, Belçika ve Hol-

landa'dan oluşan, 'Ilımlı Katolik' ve 'Laikler' yer almaktaydı. Bu grup,

Anayasada dinsel terimlerin yer almasına karşı koyuyorlardı.

İki cephe arasındaki sözlü çatışma çok çetin geçiyordu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi, görüşlerini şöyle sa-

vunuyordu:

"Din, bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Dinin etkisini kabul etme-

den, Avrupa tarihini anlayamazsınız. Hıristiyan dini, Avrupa kimliği-

nin oluşmasında çok büyük bir katkıda bulunmuştur."6

İtalya Başbakan Yardımcısı Gianfranco Fini'nin önerisi ise şuydu:

Avrupa Birliği demek, Yahudi-Hıristiyan mirasını temel değerler

olarak paylaşan bir topluluk demektir... Avrupa kimliğinin kökleri-

ni çok açık bir biçimde ortaya koymalıyız ki biz o kökleri, Hıristi-

yanlığın değerlerinin bir parçası olarak görmekteyiz.7
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Hıristiyan Tanrısı'nın Avrupa kimliğini güçlendireceğini ileri
süren Alman parlamenter Elmar Brok, şöyle diyordu:

"Avrupa bir bütün olarak, Hıristiyan mirası üzerine kurulmuş-
tur."8

Sonunda, 'Katolik Dinci Cephe'nin talepleri reddedilmiş ve AB
Anayasası'nın başlangıç bölümüne, "Hıristiyan" ve "Katolik Kilise-
si" sözcükleri konulmamıştı. Buna kızan Polonyalı parlamenter
Witold Tomczak, elinde iki tane büyük boy Haç ile Avrupa Parla-
mentosu'na gidiyor ve Haçların Parlamento duvarına asılmasını ta-
lep ediyordu. Gerçi bu istek yerine getirilmiyordu ama Parlamen-
toda gergin dakikaların yaşanmasına neden oluyordu.

İspanya'nın Muhafazakâr Halk Partisi milletvekili Jaime Mayor
Oreja, AB Anayasasında Hıristiyan dininin, AB'nin temel dini oldu-
ğundan söz edilmemiş olmasından dolayı memnuniyetsizliğini ifa-
de ediyordu. 9

Papa'nın yakın dostu İtalyan parlamenter Rocco Buttiglione, AB
Adalet Başkanlığı'na seçilmek üzereyken, eşcinselliğin 'günah' ve
evlenmemiş annelerin 'kötü kadın' olduğunu söyleyince karşı cep-
henin saldırısına hedef oluyor ve adaylıktan alınıyordu. 1968 yılın-
da İtalya'da aşırı-muhafazakâr bir grup kurarak İtalya'nın ve Avru-
pa toplumunun laikleşmesine karşı kampanya yürüten Buttiglione,
AB Adalet Başkanlığı adaylığından alınmasından sonra bile, geri
adım atmayacağını vurgulayarak şu duyuruda bulunuyordu:

"Hıristiyanların özgürlüğü için savaşı sürdüreceğim."

AB'deki 'Katolik Dinci' cephe, Anayasanın başlangıç bölümüne
'Hıristiyan' ve 'Katolik Kilisesi' sözcüklerini koyduramadı ama Ana-
yasanın 51. Maddesine, "Kilisenin AB ile açık, şeffaf ve düzenli bir
diyalog içinde bulunacağı" hükmünü sokmayı başardı. Yasama, Yü-
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rütme ve Yargı organlarına sahip AB, tüm karar aşamalarında, Kili-
se ile düzenli diyalog içinde bulunacak, yani Kilisenin görüşlerin-
den etkilenecekti. AB'nin Ilımlı Katolikleri ve Laikleri, Kilisenin bu
maddeye dayanarak AB'de yasaların yapılmasında büyük rol oyna-
yacağından korkmakta, "Yeni Haçlı Seferi"nden söz etmektedirler.10

AB Anayasası'nın İngilizce metni 341 sayfadan oluşmaktadır.

AB Anayasası'nda 448 madde bulunmaktadır. Bu maddelerin
hiçbirinde laiklik ilkesi yer almamaktadır.

AB Anayasası'nda; insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi,
eşitlik, hukukun üstünlüğü, azınlık haklarına saygı, hoşgörü, ada-
let, dayanışma, kadın-erkek eşitliği, kültür ve dil farklılıklarına
saygı ve sosyal adalet ilkeleri sık sık dile getiriliyor ama laiklik il-
kesinden söz edilmiyor!

T.C. Anayasası'nın 2. Maddesinde şöyle denilmektedir:

"Türkiye Cumhuriyeti... Demokratik, laik ve sosyal hukuk
devletidir."

Eğer, 17 Aralık 2004'de AB tarafından 'Müzakerelere Başlama
Tarihi' verilecek olursa; Türkiye, içinde laiklik ilkesi bulunmayan
AB Anayasası'nı kabullenmiş olarak işe başlayacaktır.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bu çelişkiyi nasıl açıkla-
yacaktır?

AB'ye üye olma yolunda Müzakerelere başlayan Türkiye, "bizim
kendi Anayasamız var ve o Anayasada laiklik ilkesi mevcut" diye-
meyecektir. Çünkü AB Anayasası'nda Madde I-6 şöyle demektedir:

"Bu Anayasa ve kendilerine verilmiş yetkileri kullanan Birlik ku-
rumlarının kabul ettiği yasalar, Üye Devletlerin yasalarının üstünde
olacaktır."

Bu demektir ki, AB Anayasası, T.C. Anayasası'nın üstünde ola-
caktır.
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29 Ekim 2004'de imzalanan AB Anayasası'nı, AKP hükümetinin
başı ve diğer yetkililer daha okumaya fırsat bulmadan, büyük bir
coşkuyla kabul ettiklerini açıkladılar. AKP hükümetinin dalkavuk-
luğunu yapan Medya da, olayı Türkiye adına bir zafer olarak halkı-
mıza yutturmaya çalıştı. AKP hükümetinin başı, bakanları, millet-
vekilleri ve yandaşları acaba AB Anayasası'nı okumadan, daha
okumaya bile fırsat bulamadan niçin kabullendiler, bu Anayasayı
kabullenmekle büyük bir zafer kazandıklarını ilan ettiler? Çünkü
AB Anayasası'nda laiklik ilkesinin bulunmadığını daha baştan
beri biliyorlardı!

AKP hükümeti ve yanlıları ile şeriat özlemcilerinin AB Anaya-
sası'nı büyük bir sevinçle kucaklayıp kabullenmesini anlayabiliyo-
ruz. Peki, nasıl oluyor da Atatürkçüler, Kemalistler, Laiklik savu-
nucuları da içinde laiklik ilkesi bulunmayan bu Anayasayı kabul-
lenebiliyorlar ve bu Anayasa ile yönetilecek olan Avrupa Birliği'ne
girmek için can atıyorlar?

T.C. Anayasası Madde 103'e göre, Ahmet Necdet Sezer, Cum-
hurbaşkanı olurken ettiği yeminde şöyle demiştir:

"...Laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma... Büyük Türk Mil-
leti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Bu yemini eden Ahmet Necdet Sezer (gibi radikal laikçiler ve şe-
kilci Atatürkçüler M.Ç), bir yandan da Avrupa Birliği'nden yana ol-
duğunu ilan edip durmaktadır. Şimdi, böylesi tutarsız ve duyarsız
kesimlere soruyoruz: İçinde laiklik ilkesi bulunmayan AB Anaya-
sası ile yönetilecek Avrupa Birliği'nde, Laik Cumhuriyet ilkesine
nasıl bağlı kalacaktır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (nin bazı komuta kademesi de M.Ç),
uzun bir süreden beridir irticacı, yani laiklik karşıtı olan gericile-
ri, en büyük tehlike olarak ilan etmektedir. Oysa bunların bir kıs-
mı, TSK'nin temsilcisi olarak, Avrupa Birliği'nden yanadır. Şimdi,
Genelkurmay Başkanı'na da soruyoruz: İçinde laiklik ilkesi bulun-
mayan Anayasa ile yönetilecek Avrupa Birliği'nde, Türk Silahlı
Kuvvetleri laik Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl koruyacaktır?
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AKP iktidar(sız)ı, yandaşları, Medyadaki yalakaları, tüm şeriat
istimrarcısı din sahtekârları (M.Ç) büyük bir heyecanla AB'ye giri-
lecek günü beklemektedir. AB'den 'Müzakerelerin Başlaması' için
bir tarih aldıklarında bayram yapacak ve o tarihten itibaren de
adım adım ve açık açık, laiklik ilkesini çiğneyeceklerdir. Sonunda,
T.C. Anayasası'nın 2. Maddesinde yer alan laiklik ilkesini de kal-
dıracaklar. Bunu yapmaya hem Meclis'teki çoğunlukları yetecektir
ve hem de artık ellerinde kapı gibi AB Anayasası bulunacaktır.

Bugün başörtüsüyle, Kur'an kursuyla uğraşarak ve Müslüman
halkımızı boş yere ürkütüp karşısına alarak, aslında din istismar-
cısı ve Haçlı hayranı sahte, şeriatçıların hızlı adımlarla ilerleyişi-
ne karşı çıkmaya çalışan laikler, AB'ye girdikten sonra karşıların-
da yasal bir duvar, yani AB Anayasası'nı bulacaklardır, içinde la-
iklik ilkesi bulunmayan AB Anayasası, laiklik ilkesini savunanla-
rın tüm girişimlerini boşa çıkartacaktır.11

İşte bu yüzden diyoruz ki; Haçlı Avrupa'nın paralı askerlerine
ve kiralık profesörlerine hazırlatılan yeni anayasada "Egemenliği-
mizin AB'ye devredilmesine imkân sağlayan ek maddelere" değil
de, sadece başörtüsüne karşı çıkan ve bu maksatla Anıtkabir yol-
larını aşındıranlar, eğer süper ahmak değillerse, herhalde sünepe
AKP'nin suç ortaklarıdır.
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“AKIL TUTULMASI VE HİDAYET KARARMASI”
NE DEMEKTİR?

Rahmetli Erbakan Hoca; “AKIL NEDİR, AKILLI KİMDİR?” so-
rusuna şu cevabı vermişti:

• “Akıl, bir işin sonunu düşünmektir.”

• “Akıl; Şunlar şunlar doğru ise, şunlar da doğrudur.” Şeklinde
bir muhakeme ve temyiz kabiliyetidir. İslamsız akıl, tek başına ilk
ve mutlak doğruları bilemez, hayır ve şerri tayin edemez. İslamsız
bütün nimetler ve saadetler eksiktir ve yetersizdir. Bu nedenle “Bu-
gün dininizi ikmal ettim ve nimetlerimi tamamladım” müjdesi en
son indirilen ayettir.

• “Akıl; İmanın ve İslam’ın emrinde en büyük nimet, nefis ve şey-
tanın elinde ise sebeb-i felakettir.”

• “Düşmanlar ve canavarlarla dolu ıssız ve karanlık bir orman-
dan kurtulmak için, nasıl ki;

1-  Tehlike bölgelerini ve emniyet yollarını gösteren bir haritaya,

2-  Doğru yön tayinine yarayan bir pusulaya,

3-  Ve de karanlıkta çevremizi aydınlatan bir ışığa ihtiyaç vardır.
İşte zulüm ve zulümatlarla kaplı bir dünyada selameti bulmak için
de; Kur’an-ı Kerim bir harita, akıl bir pusula, iman ise önümüzü ay-
dınlatan bir fener hükmündedir.



• Bu nedenle, akıllı insan: Yaradılış gayesine uygun hareket
eden, hayatını İslam’a göre düzenleyip nefsini disiplin altına alabi-
len, dünyayı imtihan ve kazanç yeri bilip ahreti önemseyip öncele-
yen; çevresine, milletine ve insanlık âlemine fayda veren kimsedir.”

Kur’ani kavramların, en derin manalarını ve en geniş mesajları-

nı anlayabilmek için “Müfredat” adlı çok önemli ve kaynak bir ese-

rin sahibi olan Rağıp el İsfehani (öl. 502-1108) “Ez Zeria ila Meka-

rimiş Şeria adlı kitabında şu gerçekleri dile getirmektedir:

“Yüce Allah’ın kullarına iki elçisi vardır: Biri selim AKIL ve

Vicdandır, diğeri Hz. Peygamber Aleyhisselamdır. Bir kimse için-

deki elçiyi (aklıselimini) yararlı şekilde kullanmadıkça, dışında-

ki elçiden (Hz. Peygamberden) de tam faydalanamayacaktır. Akıl,

Peygamber (SAV) tebliğinin değerini ve doğruluğunu öğreten,

Ona uyulup uygulanması gereğini öğütleyen bir mikyastır. (kı-

yaslama ve kavrama hassasıdır.) Din, yol gösterici; akıl ise yöne-

tici konumdadır. Akıl olmazsa din doğru yorumlanamayacak ve

ondan hakkıyla yararlanılamayacaktır; Din olmayınca da, akıl yo-

lunu şaşıracak, doğru ve doyurucu sonuçlara ulaştıramayacaktır.

Bu nedenle yüce Allah Kur’anı Keriminde, akıl ve Dinin birleşme-

sinin “Nur üstüne nur” (Nur Suresi: 35) olduğuna işaret buyur-

maktadır.” (Bak: İsfehani Ez Zeria. C.2 Sh. 632)

Maalesef bugün Müslümanların önemli bir kısmı ve özellikle

Milli görüş gömleğinden soyunup AKP’ye kayanları, hem Dinin ke-

sin kurallarını, hem de akıllarını bir tarafa bırakıp, his ve heyecan-

larının peşine takılmışlardır. İşte bu durum tam bir akıl tutulması

ve rahmetli hocamızın tespitiyle “HİDAYET KARARMASI”dır.

Değişim safsatası!

"Değişim" sözcüğüyle kurulan cümleler, geçmişte "bozuk düzeni

değiştirme" olarak algılanıyor ve öyle karşılık buluyordu. Şimdiki an-

lamı ise “düzeni değiştirmekten vazgeçmeyi ve Siyonist sömürü siste-

mini devam ettirmeyi” ifade ediyordu.
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Solcular ve İslamcılar değişimden en fazla etkilenen kesimler görü-

nüyordu. Sağcı partiler genellikle "düzen partileri" oldukları için bu

kesimden "değişim" adına kimsenin bir beklentisi olmuyordu.

Geçmişte CHP militanları, propagandistleri, hatta milletvekili

adayları da açık, açık "bu düzen değişmeli" diyorlardı. Evet, evet...

CHP'liler de kendi kurdukları düzenden şikâyet ediyordu. 1980 sonra-

sı eski solcuların bir kısmı bürokraside, bankalarda veya özel sektör-

de üst düzey yönetici oldular, medya'da iş tuttular, piyasa adamı oldu-

lar. Bunlardan bazılarının yolları 1983'te kurulan ANAP'la çakıştı;

orada siyaset yapmaya başladılar. Küresel pazarlara açıldılar, sonun-

da Amerikancı siyasetin bir parçası olup çıktılar. Bu baş döndürücü

değişimden dolayı her kesimden olduğu gibi İslamcı kesimden de ciddi

eleştiri aldılar. 1990'larda sol kesimde çürüme ve erime anlamlı "deği-

şim!" hızlı başlamıştı. Şimdi ise, Sosyalist solcular, Sosyal demokrat-

lar, neredeyse solcuların tamamı düzenin yılmaz savunucuları kesildi-

ler; bozuk düzenin arkasında saf tuttular, değiştiler, dönekleştiler.

1970'lerin 80'lerin hızlı İslamcıları önceleri "değişim"e en çok di-

renen kesim konumundaydı. Öyle ki; en belirgin özelliği "düzeni değiş-

tirmek" olan, "Adil Düzen" isteyen "İslam Birliği"ni hedefleyen Refah

Partisi'ne dahi mesafeli duruyorlardı. Bu kesimden bir kısım ileri ge-

lenler birdenbire değişip 1983'ten itibaren ANAP'ı destekliyor, bu par-

tide dış güdümlü siyaset yapmaya başlıyorlardı. Onlar da sonunda

ANAP potasında eriyip gidiyorlar, AB'den yana oluyorlar, Özal'ın libe-

ral politikalarını benimseyip, sağcılığı kanıksıyorlardı. Derken tanın-

mayacak hale geliyor; dünyevileşiyor, değişip başkalaşıyor ve aslından

uzaklaşıyorlardı!..." Özal sonrası Refah'a kapak atanlar bu sefer Mil-

li görüşü de değiştirmeye uğraşıyor, ama müthiş bir dirençle karşılaşıp

bu işin kolay olmayacağını anlayınca bu çizgiye çamur atmaya kalkı-

şıyor ve yollarını ayırıyorlardı.

Ancak koyu Refah çizgisini savunanlar, hatta ANAP'tan gelenlere -
bunlar bizi bozar diye- şiddetle karşı çıkanlar daha sonra onlarla bir-
likte AK Parti çatısı altında buluştular. Hatta güya İslami olmadığı ba-
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hanesiyle… Parti çalışmalarını reddeden; bu yüzden Refah Partisi'ni ve
Erbakan'ı şiddetle eleştiren "radikal İslamcılar!" da diğerleri gibi hızlı
AK Partili oldular. Sözde siyasete karşı olanların.. Siyasetten ve şeytan-
dan Allah'a sığınanların yolu da AKP'de birleşip, değişim ve dönekleş-
mede buluştular. İslamcı medya patronları, yazarlar, fikir sahibi ente-
lektüeller, akademisyenler de çok azı müstesna AK Parti'ye can simidi
gibi sarıldılar. Son seçimlerde AK Parti %50 oy aldı. Şimdi bu partinin
lideri ve ülkenin başbakanı olan zat "Yeni Dünya Düzeni"nde BOP'un eş
başkanlığını üstleniyor; Batılı Hıristiyan-Siyonist mihraklarca İslam ül-
kelerine örnek gösteriliyor. Sayın Başbakan da rejim değişikliği arifesin-
de bulunan İslam ülkelerine laik sistem önerisinde bulunuyor.

Biz olup bitenleri yalın bir şekilde aktardık. İtirazı olan varsa bu-

yursun, konuşalım. Şimdi hep beraber kafamızı iki avucumuzun ara-

sına alıp çok değil, beş dakika düşünelim ve kendimize soralım: Bu iş-

te bir yanlışlık yok mudur? Geçmişte "düzeni değiştirmek" için yola

çıkanların bugün yerel ve küresel düzenin bir parçası olması hatta et-

kili bir aktör (Taşeron) konumuna taşınması normal ve doğru mudur?

Ama isterseniz siz yorulmayın, sizin adınıza biz cevap verelim: Bu du-

rum anormal gidişin normal bir sonucudur!

Yani anormal olan sonuç değil, tercih edilen yoldur. Haydi dostlar!

Artık uyanın, kendinize gelin! Geçmişte Refah'a ve Erbakan'a yaptığı-

nız muhalefetin onda birini, şimdi en tehlikeli ve tarihi tahribatların

taşeronu olan AKP’ye ve liderine yapsaydınız bu duruma gelinmezdi.

Bu kesimde söz sahibi olanlar iktidarı desteklerken farkında olma-

dan bozuk ve batıl zulüm düzenini de desteklemiş oluyorlar. İktidara

muhalefet etmemek için de mevcut düzenin çürümüşlüğünü göz ardı

ediyorlar.

Şimdi sorumluluk alma zamanıdır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış

demenin tam zamanıdır. Batıldan uzaklaşıp, Hakka tabi olmanın za-

manıdır.”12
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Eğer bu akıl tutulması ve hidayet kararması yaşanmasaydı:

• Kendisi gibi BOP Eşbaşkanı ve Dinlerarası Diyalog kâhyası
olan Yunanistan Başbakanı Papandreu’nun, İtalya Başbakanı Ber-
lusconi’nin ve İspanya Başbakanı Zapatero’nun, iflas edip devrilme-
leriyle sonuçlanan acı ve alçaltıcı akıbetlerinin, Sn Recep T. Erdo-
ğan’ı da beklediğini hala anlamamış gibi davranır mıydı?

• Eğer sorun Kaddafi ise, Bin Ladin gibi kendisini alıp kaçırmak
imkânları varken, bütün Libya’yı harabeye çeviren ve 57 bin insanı
katleden Batılı gâvurların NATO’suna yardım ve yataklık eden Sn.
Başbakan’ın, şimdi de Suriye’nin yıkımı için çağrıda bulunması, el-
bette tam bir akıl tutulması ve hidayet kararmasıydı.

“Kaddafi, kazanmak için kendi halkının yerine Siyonizmin ka-
lelerini vurmadığı için” Libya’ya saldırısı haklıymış!

“Siyonizme saldırılara karşı, dünyadaki değişik Siyonist hedefler
vurulmaz ise ne olacağını Kaddafi’nin sonu bize çok güzel gösterdi.
Bunu Saddam örneğinde de görmüştük.

Ayrıca Libya içinde Siyonistler tarafından kendi adamları yerleşti-
rilerek Kaddafi sonrasına da nasıl hazırlık yapıldığı Mustafa AbdulCe-
lil örneği üzerinden verilebilir. Çünkü İsrail hedeflerine saldırmayıp
keklik gibi ölümü bekleyen Kaddafi’nin temizlenmesi o kadar garanti idi
ki, Kaddafi’den sonra yerine geçecek kişiyi bile hazırlamışlardı, üstelik
bu kişi Kaddafi’nin sağ kollarından biri olan Mustafa Abdülcelil idi.

Mustafa AbdulCelil, yıllarca Libya yönetiminde Kaddafi’nin ya-
nında sorumluluk sahibi idi.

Sonrasında Kaddafi karşıtı olarak mücadele eden isyancıların sa-
fında yer aldı ve Kaddafi’yi batılı güçlerin yardımı ile yok etmeyi ba-
şardı.

Ve bugün Libya ulusal geçiş konseyi (UGK) başkanı.

Ancak geçen hafta yaşananlara ise inanmak mümkün değil.

Yıllarca Libya ve Libya halkı için mücadelesi ile tanınan Abdülce-
lil, Kaddafi karşıtı ulusal geçiş konseyi başkanı olduktan sonra, Trab-
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lus’ta “İtalya’nın Libya’yı işgalinin 100. Yılını kutladı. (yanlış okuma-
dınız, “İtalya’nın Libya’yı işgalinin 100. Yılını Mustafa Abdülcelil kut-
ladı, üstelik yanında İtalya savunma bakanı ile beraber hem de Lib-
ya’nın başkenti Trablus’ta!!)

Doğrusu bu çelişkiyi çözmek çok zor. Bunu anlamak için uzun bir
süre düşünmek lazım. Acaba haber yanlış ve kasıtlı mı verildi diye
bakmak lazım. Haberi veren İtalya’nın en saygın ve dünyaca okunan
prestijli gazetesi.(Haber için bakınız; http://www.ilmanifesto.it/are-
aabbonati/ricerca/nocache/1/manip2pg/14/manip2pz/311415/ma-
nip2r1/Manlio%20Dinucci/)

Bu kadar büyük bir “U” dönüşü dünya siyaset tarihinde görülme-
miştir. Elbette Kaddafi son yıllarında Rusya ve Çin ile büyük ticari iliş-
kiler içine girmiş ve bu Siyonist Amerika ile İngiltere’yi çok kızdırmış
daha o günlerde Kaddafi’nin ipi çekilmişti zaten. Ancak “ağaç içine
kurt girmeden çürümezmiş” misali Abdülcelil’i bu süreçte Libya’nın
içine yerleştirmek Siyonizm için çok kolay oldu. Tıpkı Afrika içine
yerleştirilen Nelson Mandela gibi. Mandela’nın Afrika için kahraman
olarak lanse edilmesi tamamlandıktan sonra İngiliz ve Amerikan şir-
ketleri Afrika’daki kazançlarını %100 artırmışlardı. Bakalım Abdülce-
lil sonrası Amerikan, İngiliz ve İtalyan şirketleri Libya’daki kazançla-
rını ne kadar arttıracaklar?

Doğrusu Libya halkını Irak gibi 5-6 yıllık bir iç savaş bekliyor. Bu
gidişle Libya halkı Mustafa Abdülcelil yönetiminde, batı destekli iç sa-
vaşların eşiğinde daha uzun süre perişan olacak gibi görünüyor. Os-
manlının bölgeden çekilmesinden sonra Arapların huzur bulamadığı-
nı yine Arapların defalarca tekrarladığını çok iyi hatırlıyoruz. Yaser
Arafat Kudüs’ün anahtarını Tayyip Erdoğan’a vermiş ve “burası sizin
gelin bizi yönetin” diye yalvardığı günleri çok net hatırlıyoruz.13

diyen ucuz yorumcular, Acaba Recep T. Erdoğan’ın, Libya katli-
amına ve talanına taşeronluk yaptığını niye unutup, hala onu kah-
raman tanıtmaktan utanmıyorlardı?
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“Şu anda Türkiye’de AKP iktidarının ABD güdümünde hareket
ettiğine, İsrail ile muvazaalı bir ağız dalaşı ve danışıklı dövüş yap-
tığına ilişkin çok etkili iddialar var. İçerideki siyasi ve ideolojik söy-
lem ve propagandalardan azade bir bakış açısı ile değerlendirme-
lerde bulunmak, doğru, isabetli, net tespitler yapabilmek dışarıdan
gelişmeleri takip edenler kadar içeriden kolay olmayabilir.

Ve üstelik BOP Eşbaşkanı ve Yahudi Lobilerinden cesaret ma-
dalyalı Sn. Başbakan ve Chatham House beratlı, CFR hayranı Sn.
Cumhurbaşkanı için Erbakan Hocamızın çok açık beyanlarını ya-
lanlarcasına şöyle iltifatlar yağdırıyor ve yağcılık yapıyorlardı:

Bizler El-Aziz Gazetesi mensupları olarak gerekçesini, nedenini
ve illiyet bağını tam bilemesek de Başbakan Tayip Erdoğan ve Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün İsrail karşısındaki duyarlı, şahsiyetli
çıkışlarının asla muvazaa olamayacağını düşünüyor, samimiyetine
inanıyoruz.

Aynı şekilde İsrail’in, batılı Siyonist çevrelerin, içerideki bildik
uzantılarının; Başbakan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Gül’e ve AKP
iktidarına yönelik kin, nefret, düşmanlık dolu yaklaşımlarının da yi-
ne çok ciddi ve hakiki olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz.

Elbette ki AKP önde gelen kadrolarının çıkardıklarını söyledikle-
ri Millî Görüş gömleğini yeniden giymelerini beklemiyoruz. Ancak
bulundukları konumda, şartlarda, mevcut kadrolar ve yapı ile müm-
kün olabilecek olanı içtenlikle yaptıklarına inanıyoruz.

Buna karşın, Millî Görüş’ün tek temsilcisi ve Erbakan’ın son ne-
fesini Genel Başkanı olarak verdiği Saadet Partisi’nin mevcut yöne-
timinin AKP yöneticileri kadar bile samimi olamadıklarına şahit
oluyor ve son derece üzülüyoruz.

Gözlemlerimiz o ki, AKP’nin önde gelenleri Erbakan ve Millî Gö-
rüş’ten yollarını ayırdıkları için bu yaşananlar karşısında vicdani
elem ve pişmanlık içindeler. Erbakan’ın, Millî Görüş’ün ne kadar
haklı olduğunu şimdi konumları gereği daha çok iyi anlayıp kavra-
dıklarını düşünüyoruz.

AHMET AKGÜL 61



Buna karşın, Erbakan ve Millî Görüş’ten ayrılmayıp Saadet Par-

tisi’nde kalanların çok büyük bir çoğunluğunun AKP’de yer alama-

dıkları için hayıflanmakta, ağızlarının suyunun akmakta olduğunu

görüyoruz. Onların, AKP’yi kurmak için ayrılanların ardından söy-

lediklerinin ne kadar samimiyetten uzak olduğunu zaten Numan

Kurtulmuş olayında açık seçik gördük.

Ancak bizler AKP iktidarının icraatlarını büyük ölçüde takdir et-

sek bile, hiçbir zaman Millî Görüşçü bir iktidara dönüşemeyeceğini,

istese bile bunu yapamayacağını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de

mevcut yönetimi AKP yönetiminden daha güvenilmez unsurların

elinde olsa bile tek umudumuz, tek idealimiz, tek beklentimiz ve

Türkiye’nin, İslam Âleminin, insanlığın kurtuluşun tek adresinin

Saadet Partisi olduğuna yürekten inanıyoruz.

Çünkü Millî Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi’nin hain, iş-

birlikçi, aşağılık çıkarcı unsurlardan temizlenmesi mümkün ve ko-

laydır. Ama AKP’nin Millî Görüşçü bir partiye dönüşmesi tamamen

imkânsızdır artık.

Örneğin, bir camiyi Hıristiyanların elinden almak mümkündür

ama bir kiliseyi camiye çevirmek ne yapılırsa yapılsın mümkün de-

ğildir. Gerçi camiye çevrilen kiliseler var, içinde namaz da kılınıyor

ama yine de onlar camiden daha çok kilisedir.”14

gibi alakasız, tutarsız ve çelişkili ifadelerin sahipleri, bunları

yazdıkları sırada Sn. Abdullah Gül’ün, CFR’nin Avrupa temelini

oluşturan Siyonist ve Masonik Chatham House’un Kraliçe kılıflı

davetlisi olarak, hem de yutturulmaya çalışıldığı gibi, Türkiye

Cumhurbaşkanı sıfatından ziyade Rahmi Koç ve taifesine yakınlığı

hürmetine İngiltere’de ağırlanmaktaydı. Rahmi Koç İngiliz yaşam

tarzını Türkiye’ye taşımakta önemli rol aldığı ve Batının çıkarları-

na sahip çıktığı için Britanya Özel Şövalyelik Nişanını almıştı ve

Kraliçe tarafından özel olarak çağrılmıştı. 
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T.C. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde video görüntüleriyle ya-
yınlanan, Siyonist Dünya Düzeninin Dış ilişkiler konseyi
(CFR’nin) üst düzey yöneticilerini Köşkte ağırlayan (Bak.
22.11.2011) Sn. Abdullah Gül’ün, diğer yol arkadaşları ise şu ze-
vattan oluşmaktaydı:

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Akbank
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer,
Kibar Holding Başkanı Ali Kibar, Doğan Yayın Holding İcra Kurulu
Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Hamdi Akın, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Çıkrıkçıoğlu, Gurmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi
Gür davetli isimler arasındaydı. Romanları İngilizceye de çevrilen
dünyaca ünlü edebiyatçımız Sabataycı Elif Şafak da oradaydı.

50 yıllık bayat İngiliz şaraplarının su gibi sunulduğu özel yemek-
lerde, Yahudilerin İspanya’dan Osmanlı’ya göçlerinin simgesi olan
“500 yıllık dostluk” şerefine kaldırılan kadehler, “Abdullah Gül’ün
ve Recep T. Erdoğan’ın samimiyetine gönülden inanan” ve her ha-
reketine keramet uyduranların zavallılığını da ortaya koymaktaydı.

Yani bazıları: “Kahraman AKP eliyle Ergenekoncu “Beyaz Türk-
ler” ve KCK’cı “Beyaz Kürtler” tutuklanıp hizaya sokuluyor” diye
bayram ededursunlar, asıl sabataist patronlar, Cahatham House
madalyalı Abdullah Gül’le birlikte gittikleri İngiliz sarayında şam-
panya patlatmaktaydı.

Ergenekon operasyonlarını dış güçlerin yaptığını AKP yalaka-
ları bile yazmaktaydı!

Fehmi Koru, Ergenekon listesinin Başbakan Erdoğan'a dönemin
ABD Başkanı Bush tarafından verildiğini açıklamamış mıydı?

Keza aynı Fehmi Koru, Deniz Feneri operasyonunun Alman is-
tihbaratının bir komplosu olduğunu savunmamış mıydı?

Ve Zaman gazetesi yazarı, eşi de geçen dönem AKP milletvekili
olan İhsan Dağı, 9 Ocak 2009'da NTV' de:
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"Ergenekon, adli bir mesele değil. Ulusal - uluslararası düzeyde
stratejik tercihlere dayanıyor. Operasyonda, AKP iradesi belirleyici,
hatta söz konusu bile değil... Uluslararası dinamiklere baktığımız-
da, NATO'nun, ABD'nin Obama'nın seçilmesinin Türkiye'deki Batı
karşıtı, Avrasyacı, Rusya yanlısı yapılanmaların çözülmesine ilişkin
daha küresel bir irade yarattığını düşünüyorum. Özellikle asker
içerisinde son yıllarda çok net bir biçimde ortaya çıkan ABD karşıt-
lığı hatta Türkiye'nin ABD - NATO emperyalizminden kurtulması
gerektiği yönünde eleştirel pozisyonlar var. Bu tespitler, küresel dü-
zeyde de yapılıyor ve bu noktada bu unsurların TSK'dan temizlen-
mesine yönelik küresel bir etkininde var olduğunu düşünüyorum."

diyerek bizleri haklı çıkarmamış mıydı?

Ey Tayyip hayranı mıymıntılar, yakında kızaracak yüzünüz bile
kalmayacaktı!

Evet, Allah’ın kitabını ve ahkâmını ve Erbakan Hoca’nın gayet
net tespit ve tavırlarını değil, kendi aklını ve kurgularını esas alan-
lar işte böylesine sapıtmaktaydı.

Ahmet Hakan, haklıydı!

Ahmet Hakan dâhil, hiçbirimizin her hali iyi veya her hali kötü
değildir. Adalet; insanların iyilik ve kötülük kefelerini tarafsız ve
ön yargısız tartabilmek ve herkese hakkını verebilmektir.

“Şike kanununu veto” konusunda AKP’lilerin ve Şeyh’i çıkarıl-
mış Şamil Tayyar gibilerin sırıtan, hatta mide bulandıran şovlarını
ve yine şom ağızlarıyla “AKP’yi ve Fetullah Gülen’i tenkit eden her-
kese “Ergenekoncu” yaftası yapıştıran Zaman yazarlarının 28 Şubat
sürecindeki” Erbakan gıcıklıklarını ve TSK yalakalıklarını”, hem de
çıbanlarına iğne batıran bir üslupla hatırlatan Ahmet Hakan’ın bu
tavrı tebrik ve teşekkürü hak etmektedir. Bir kişinin bazı sözlerini
ve eylemlerini acıtacak kadar eleştirdiğimiz halde, doğru ve olum-
lu yönlerini takdir etmemek, vicdanımıza ters düşmektedir.

Başbakan Recep T. Erdoğan, ağır çok riskli bir kalın bağırsak
ameliyatı sonrası 12 gün hiç kimseye görünmedi. “Çok iyi” haber-
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lerine rağmen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Erdoğan’la Kı-
sık’lıdaki evinde görüşeceği söylenmesine rağmen, aynı saatlerde
CIA ajanlarının hastane çevresinde “keşif” yapmaları dikkat çeki-
ciydi! Yoksa Bakanlar Kuruluna bile katılamayan Sn. Başbakan ha-
la hastanede miydi?

Bu arada bazılarının hala samimiyetlerine güvendikleri Sn. Ab-

dullah Gül’ün, Yahudi Lobilerinin Fetullah Gülen üzerinden yaptı-

ğı telkinlerle, önce Siyonist Yahudilerin Gizli Dünya Devletinin Dış

İlişkiler Konseyi CFR heyetini Köşkte misafir etmesi, sonra Sn. Er-

doğan’ın şike yasasını veto etmesi..

Ve yine fırsat fedaisi, Bülent Arınç’ın tam böyle bir süreçte, hiç-

bir gereği yokken, Bursa’da kalkıp “Ben ne Erbakan’a ne de Erdo-

ğan’a biat etmedim” diye efelenmesi…

Yoksa Erdoğan sonrası AKP’nin başına geçme girişimleri miydi?

Ama ne samimiyet örnekleriydi… Evet evet, diğer maden ve mad-

delerde zıt kutuplar, ama insan kalbinde aynı kutuplar birbirini çe-

kerdi, demek ki seviyeleri ve samimiyet dereceleri birdi. 

AKP’de Erbakan karşıtlığı ve CFR yandaşlığı üzerinden Yahudi

Lobilerinin gözüne girme şovlarının yoğunlaşması, Recep Bey açı-

sından hiç de hayra alamet değildi.. Bülent Arınç’ın “Ben Erbakan’a

biat etmedim” sözlerinin Türkçesi: “Ey Siyonist Tanrılarım, benim

asıl hizmet ve sadakatim sizleredir” anlamına gelmekteydi.

Suriye'ye Karşı AKP-İsrail ortaklığı

Çok uçuk gibi görünen başlıktaki bu öneri, hâşâ tarafımızdan

öne sürülmüş değil. Böyle bir şeyi akılımızın ucundan bile geçir-

meyiz.

Sayın Başbakan'ın İsrail'e karşı sürekli olarak sesini yükselttiği

sürecin ardından derin bir sessizlik dönemi yaşanıyor. Ülkemiz li-

manlarından kalkan Gazze'ye yardım götüren iki gemi İsraillilerce

derdest edildi, yetkililerimizin hiç birinden tık yok. Ne tuhaf bir

durum değil mi?
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Suriye ile Türkiye arasında -ABD'nin ricası üzerine-, gerilim her
geçen gün tırmanıyorken, Sayın Başbakanımız sürekli olarak eski
dostu Esat'ı hem fena haşlıyor, hem de yol gösteriyor. Türkiye med-
yası da olayların gerilimini sıcak tutmak için korkunç bir tırmanış
yayını yapıyor. Durum böyle olunca Türkiye cephesinden her şey
çok doğru ve mantıklı görünüyor. Halkına zulmeden, bomba yağ-
dıran bir zalim hemen gitmeli. Yerine kim gelmeli, işte o belirsiz.
Mısır örneği gözlerimizin önünde. Şu son günlerde İsrail dostu Ba-
radey için zemin hazırlanıyor. Mısır'ın gelecekteki devlet başkanı,
aylar önce Şalom'da yayımlanan bir demecinde: "İsrail ile bağları-
mız sağlam duvarlar gibidir. İlişkilerimiz eskiden olduğu gibi de-
vam edecek demişti." Biz, bu açıklamayı yabana atmamıştık. Şu sı-
ralar Mısır'ın 28 Şubat'ı süreci yaşanıyor. Baradey kendiliğinden li-
beral biri olarak kabul görecek.

Suriye'ye karşı Türkiye ile İsrail'in Esat'a karşı işbirliği önerisi.
Şalom tarafından duyurulmuştu. Bazı şeyler nasıl da sessiz sedasız
yoluna giriyordu. Şalom'un duyurduğu haberi kendi kaynakların-
dan aktaralım:

"İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışan Küresel Si-
yasal Eğilimler Merkezi'nin (Global Political Trends Center, GPoT)
21 Kasım Pazartesi günü düzenlediği toplantıya Şalom Gazete-
si'nden Muhavere köşesinin yazarı Denis Ojalvo ile Dış Haberler
Editörü Karel Valansi katıldı. İsrail'in Türkiye eski Büyükelçisi ve
İsrail ile Suriye arasındaki arabuluculuk çalışmalarında önemli gö-
revde bulunan Dr. Alon Liel'in konuşmacı olarak katıldığı yemekli
toplantıda Türkiye-İsrail ilişkilerinin 60 yılının anlatıldığı, Liel'in
Can Yirik ile birlikte kaleme aldığı ve Gözlem'de hazırlanan kitap
tanıtıldı. İsrail-Türkiye, İsrail-Filistinliler konularının tartışıldığı
toplantıda Ortadoğu'daki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Dr. Alon Liel, akademik çevre-
lerle Ortadoğu'daki son gelişmeleri tartışmak için geçtiğimiz gün-
lerde İstanbul'daydı. Liel, Türkiye ile İsrail işbirliğinin, Suriye Dev-
let Başkanı Esad'ı devirecek güç olacağını vurgulamıştı.
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Alon Liel, Kültür Üniversitesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gel-

miş, 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen, Şalom'un da katıldığı,

yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmıştı. Daha sonra

NTV'ye konuşan eski diplomat, Türkiye ve İsrail'in koordineli ça-

lışması halinde Esad'ın devrilme sürecinin çok daha kolaylaşacağı-

nı hatırlatmıştı.”15

Ve zaten ajanslara düşen haberlere göre İsrail’in taşeronluğunu

yürüten PKK, Karayılan’ın talimatıyla Suriye’deki Kürtleri Beşşar

Esad’a karşı silahlandırmaya başlamıştı.

Milli Derin Devletin, tabi AKP’nin himmet ve himayesinde, Er-

genekon operasyonlarıyla BEYAZ TÜRKLERİ, şimdi KCK operas-

yonlarıyla da BEYAZ KÜRTLERİ tasfiye ettiğini” söyleyecek ve Re-

cep T. Erdoğan’a övgüler dizecek kadar safdillik gösterenler (Bak.

16 Kasım 2011 Elaziz. Sh:3) Milli Gazetenin 26 Kasım 2011 tarih-

li manşet haberini niye ciddiye almıyorlardı?

Talimat avukattan eylem teröristten 

Yakalanan veya teslim olan PKK'lılar, Abdullah Öcalan'ın avu-

katlarının PKK/KCK içindeki yerini bir bir anlattı: "Öcalan'ın avu-

katları doğrudan Karayılan'a bağlıdır. Avukatlar, örgüt tarafından

belirlenen gündeme ilişkin bilgileri Öcalan'a aktarır. Aralarında

KCK Önderlik Komitesi'nde olanlar da vardır. PKK'nın 9. Kongre-

sine katılan bir avukat, Öcalan adına konuştuğunu söyleyerek,

"Önderliğin yaşamı için savaş kararı" çıkartılma çağrısı yapmıştır.

PKK’lı teröristler, Öcalan’la görüşen avukatların talimatları ör-

güte nasıl aktardığını şöyle açıklamıştı:

1- Avukatlar aklında tuttuğu görüşmeyi sonradan karşılıklı ko-

nuşma olarak yazıya döküyor.

2- Görüşme notları bazen avukatın kendisi bazen de bir başka

örgüt mensubu tarafından Kandil’e iletiliyor.
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3- Kandil’e ulaşan görüşme notlarındaki talimatlar telsizle bü-
tün örgüte duyuruluyor.

4- Siyasi ders olarak ta okutulan görüşme notlarında yer alan ta-
limatlar örgütün silahlı kanadınca uygulamaya sokuluyor.

Peki, aynı Öcalan’la, Devletin ve Hükümetin adamları da görüş-
müyorlar mıydı?

Soralım: “Vicdani ret” safsatasıyla TSK’nın kökünü kurutmaya
yönelik hazırlıklar, Siyonizmin mi, Milli Türkiye’nin mi hesabıydı?
Artık: “Diyanet mensupları da askerliğini, ya kışlada, ihtiyaç fazla-
sı ise başka sivil ihtiyaç alanlarında, din görevlisi olarak yapsın”
çağrılarına yarın, “Kamu görevi yapan memurlar, fabrikalardaki ka-
lifiye elemanlar, belediyelerde çalışanlar, tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşanlar” da bulundukları yerlerde kalsın ve askerlik yapmış sayıl-
sın” denilirse, bu işin sonu nereye varacaktır?

Ahlakı yozlaştırıcı TV yayınları ve internet pornoları yüzünden
şehvet budalasına dönüşen gençliğin ve geleceğimizin nasıl bir fe-
lakete sürüklendiğini ve özellikle AKP döneminde bu manevi tah-
ribata hız verildiğini, şu gazete haberi ortaya koymaktaydı:

“Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi verilerine
göre son bir yılda tam 785 çocuk doğum yapmıştı. Bunların birço-
ğu 15 yaşın altındaydı.” (Sabah. 21 Kasım 2011. sh:22) 

Daha da beteri, 11 ve 12 yaşlarındaki kız çocuklarına kendi ya-
kınları tarafından tecavüzler, sıkça medyaya yansımaktaydı. Evet,
AKP eliyle Türkiye batılılaşmakta ve batırılmaktaydı.

• AKP’nin kendi içinde de, artık gizlenemeyen bir iktidar kav-
gası ve Siyonist odaklara yaranma yarışı yaşanmaktaydı. Hatta öyle
ki, Sn. Recep T. Erdoğan’ın İsviçre Bankalarında 8 ayrı hesapta 30
milyon Avro parası olduğuyla ilgili belgelerin CIA ve Alman istih-
baratına Bülent Arınç tarafından sızdırıldığı, Rus İstihbaratına ise,
Sn. Başbakanla ilgili gizli raporların Cemil Çiçek ve Salih Kapusuz
tarafından aktarıldığı yolunda haberler çıkmıştı. (Bak. 20 Kasım
2011. Aydınlık sh: 6)
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• Ve yine zannedildiği gibi “AKP İsrail’e zarar verecek ve ürkü-

tecek bir kahramanlık” sergilemiyor, sade kuru kabadayılıkla, hal-

kımızı avutmaya çalışıyordu.

Türkiye ve İsrail, yürüttükleri gizli diplomasi neticesinde yüzüp

yüzüp kuyruğuna getirdikleri anlaşmayı resmi nihayetine erdirebil-

selerdi, varılmış ilke kararı gereği BM raporu hiç çıkmayacaktı. 

Gördüğüm toplam 4 sayfalık taslak anlaşmanın başlığında,

“Türkiye ve İsrail Hükümetleri Arasında Filotilla Olayıyla İlgili An-

laşma” yazıyordu. “18-19 Haziran 2011”, tarih olarak düşülmüştü.

Bu İngilizce metinde İsrail, “Türk halkının yaşam kayıplarına ve

yaralanmalara yol açan operasyonel hatalar” nedeniyle Türkiye’den

resmen özür diliyordu. Özür, Türkiye’nin istediği gibi, İngilizcede-

ki kategorik ifadesiyle “apology” olarak geçiyordu. Yani üzüntü,

pişmanlık manasındaki “regret” sözcüğüyle değil.

İsrail tazminat ödemeyi kabul ediyordu. 

Belgenin “Usule Dair Anlaşma” başlıklı iki sayfalık bölümünde

tazminatın ödeme koşulları yer alıyordu. 

Bu anlaşma metinde Türkiye ve İsrail, söz konusu anlaşmanın

yürürlüğe girmesinin ardından diplomatik ve ikili diğer iyi ilişkile-

ri hemen başlatacaklarının taahhüdünü veriyordu.

Yüzde 95 tamamdı

Neticede, Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini

öngören anlaşma geçen haziran itibarı ile “yüzde 95” tamamdı...

Ama anlaşma hiçbir zaman “yüzde 100 tamam” olmadı; çünkü

İsrail’deki aşırının da aşırısı Lieberman engeli aşılamadı. Başbakan

Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ı özür ve

tazminata ikna edemedi. Ve BM Soruşturma Paneli’nin 2010’un

ağustosunda kurulmasının ardından başlatılan Türkiye-İsrail gizli

müzakereleri, anlaşma taslağının geçen haziranda hazırlanmasını

takip eden günlerde çöktü.
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Bu “ikili kanal”da işler sıkı tutulmuştu. BM Soruşturma Pane-
li’nin İsrailli üyesi Joseph Ciechanover ile panelde Türkiye’yi tem-
sil eden Emekli Büyükelçi Özdem Sanberk aynı zamanda ikili ka-
nal üzerinden görüşüyorlardı “İkili kanal” Cenevre, Bükreş ve Ro-
ma’da toplantılar yaptı. Türkiye’den Dışişleri Müsteşarı Feridun Si-
nirlioğlu, İsrail’den Başbakan Yardımcısı Moşe Ya’lon da katıldı.

Her şeye rağmen bu anlaşma taslağı Türkiye ve İsrail arasında-
ki yeni bir normalleşme sürecinin hareket zemini olabilir. Tabii, Li-
eberman’ın Ortadoğu’daki yeni durumların ışığında iknası müm-
kün olabilirse...

Başbakan Erdoğan’ın normal ilişkiler için, gizli müzakereler
çöktükten sonra getirdiği “Gazze’ye ablukanın kalkması koşulu”
ise kof bir kabadayılanmaydı.

Gazze’deki iskelelerden birine birkaç Türk yardım gemisinin
âlâ-yı vâlâ ile yanaşmasına izin verilse, bu koşul da yerine getiril-
miş sayılacaktı.

Bu gidişatın nelere yol açacağını AKP ve yandaşlarına nelere mal
olacağını sezen, koyu iktidar yalakaları bazı yazarlar, şimdiden çark
etmeye “Ben zaten ikaz etmiştim” diyecek bir sürece girmişlerdir.
Zaman’dan Ali Bulaç’ın “Recep T. Erdoğan’ın Suriye politikasının
yanlışlıklarını ve hükümetin desteklediği “Arap Baharı”nın sakat-
lıklarını ve çıkmazlarını yazmaya başlaması bu yüzdendir. (Bak. 24
Kasım 2011. Zaman. Sh: 25. Yine Suriye)

Tekrar hatırlatalım:

Sn. Recep T. Erdoğan gibi BOP’un diğer eşbaşkanları ve Din-
lerarası Diyalog kâhyaları olan Yunanistan Başbakanı Papand-
reu, Sn. Başbakan’a ailevi yakınlığı ile tanınan meşhur İtalya
Başbakanı Berlusconi ve İspanya Başbakanı Zapatero “Son kul-
lanma tarihleri bittiği ve yerlerine yenilerinin getirileceği” için
bir bir iflas ettirilip yıkılmışlardı. Aynı Akıbetin kendisine de
uygulanacağını sezdiği için mi, acaba Sn. Başbakan giderek hır-
çınlaşmaktaydı?
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Oysa akıl tutulmasına ve hidayet kararmasına uğrayanların bu
acı akıbetten kurtulmaları imkânsızdı.

Sonuç:

Akılla imanın, izanla vicdanın birleştirilip Rabbinin hizmetine
ve insanların himmetine yönelen kimseler, kendi nefislerine ve
herkese iradesini geçirebilir.

Ama imanın ve Kur’an’ın yerine kendi aklını ve kuruntularını
yeterli görenlerin Şeytaniyetten; buna karşı aklını kullanmayıp sa-
dece inançları ve duygularıyla hareket edenlerin ise basit taklitçi-
likten kurtulmaları mümkün değildir.

İnanç, aynı zamanda bir beyin eğitimi ve zihin disiplinidir. Bey-
nin ve kalbin birlikte, tam bir samimiyet ve teslimiyetle inanması
halinde, Allah’ın izniyle harikalar gerçekleşebilir. “Kün feyekün”
(Allah bir şeye ol derse, hemen oluverir. Yasin: 82) sırrının bir te-
cellisi böylesine mümin ve muvahhit kullarında da görülebilir.

İmamı Gazali’nin dikkat çektiği gibi: Beş-altı cm. genişliğinde ve
yerde bulunan bir kalasın (veya demiryolu rayının) üzerinde biraz
dengeli ve tecrübeli her insan hiç düşmeden en az 10 metre yürüye-
bilir. Ancak aynı genişlikte, fakat 20 m. Yükseklikteki bir kalasın
üzerinde, sadece milyonda bir cambaz gezebilir. Çünkü o beynini,
düşmeyeceğine inandırabilmiştir. Başkaları ise, mutlaka düşeceği ve
öleceği kanaati ve endişesinden kurtulamadıkları için, yerde yürüye-
bildikleri halde, aynı kalasta yüksekte iken, ilk adımlarda düşecek-
lerdir. Evet, insanın başarısı; inancıyla aklını mezcetmesinde gizlidir.

Akılla iman, birlikte rehber edinmedikleri için, insanlar ırkçılı-
ğa ve birbirine düşmanlığa yönelmektedir. Örneğin bir toplumun
ortak hayat sürecinde:

• Doğumla ilgili örf ve adetlerin

• Nişan ve düğünle ilgili töreler ve şenliklerin

• Mutfak kültürü ve yemek içmekle ilgili geleneklerin

• Ölüm ve taziye ile ilgili göreneklerin
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Eğer %60’ı benzerlik ve birliktelik gösteren farklı kavimler “Ho-
mojen”dir, yani aynılaşmış kabul edilir. Oysa her konuda Türkler-
le Kürtlerin arasındaki bu birlik ve benzerlik oranı %95’i geçmek-
tedir; üstelik aynı Dine, aynı ülkeye ve aynı tarihe mensup olmanın
ve çok yaygın bir akrabalık bağı oluşturmanın kazandırdığı kop-
maz ilişkileri onlar bütünleştirmiştir.

Ayşe Ece’nin Türkçeye çevirdiği “Ateistler İçin Din” kitabının
yazarı Siyonist Alain de Botton’un:

a) İlahi dinlerin doğaüstü-vahye dayalı sistem ve hükümlerini
çıkaralım

b) Toplumsal ilişkilerde kibarlık kurallarını alalım

c) Temizlik, tertip ve kültürel konularını yerinde bırakalım

d) Doğal dürtülerimize sınır ve yasak koymayalım

c) Böylece o dini ılımlaştırıp çağımıza uyduralım şeklindeki şey-
tani teklifleri, maalesef bazı dindar kesimlerce de benimsenmiştir.
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RAHMETLİ ERBAKAN HOCA’NIN

ALTINOLUK SOHBETİ VE

NABUCCO PROJESİ!

Asrımızda Hakkın tercümanı ve mazlum halkların avukatı
olan Milli Görüş’ün tek ve gerçek lideri, Rahmetli Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Hocamız, yaz aylarını değerlendirmek üzere gel-
diği Altınoluk’taki ilk Cuma namazı sonrası selamlaşma sohbe-
tinde, benim anladığım ve hatırladığım şekliyle şu çarpıcı gerçek-
leri açıklamıştı:

“28 Haziran 1996, Refah-Yol hükümetini kurup Başbakan olduk-
tan sonra, en önemli ve öncelikli girişimlerimizden birisi de; nüfusu
60 milyondan fazla 8 Müslüman ülkesiyle, D-8’leri oluşturup, İslam
Birliği’nin çekirdeğini tarih tarlasına atmaktı. Bu maksatla ziyaret et-
tiğimiz Nijerya’daki Müslümanların olağanüstü teveccüh ve tezahü-
ratı bizleri şaşırtmış ve duygulandırmıştı. Bunun sebebini sorduğu-
muzda, Nijerya Devlet Başkanı bize şunları aktarmıştı:

Bundan 200 sene önce, İspanya ve Portekiz, elmas ve kömür gibi
zenginliklerimizi yağmalamak, bizleri da köleleştirip satmak üzere,
ülkemizi işgale hazırlandıklarını duyunca Osmanlı Hükümdarına
haber saldık. Dönemin Padişahı, zaman kaybetmemek için, derhal,
Cezayir ve Mısır’da ki Osmanlı donanmasının Nijerya kıyılarına



ulaşmasını sağladı. Ardından işgalci ve sömürgeci Batılılar gelip Os-
manlı donanmasını görünce savaşı göze alamayıp, gerisin geri dönüp
kaçmış ve tam 100 yıl bir daha buralara uğrayamamıştı.

Osmanlı paşası ise, halkımızı toplayıp, hiçbir karşılık isteme-

den, hatta çok kıymetli hediye mücevher sandıklarını bile kabul et-

meden: “Ülkenizde huzur ve hürriyet içinde yaşayın. Mazlum mil-

letlere ve Müslüman kardeşlerimize yardıma koşmak Osmanlının

inancının ve insanlık anlayışının gereğidir. Biz görevimizi yaptık,

haydi Allah’a ısmarladık!” deyip ayrılmıştı. İşte vefalı halkımız o

günleri hiç unutmamıştır ve Sn. Erbakan, sizi de Osmanlının vari-

si ve temsilcisi bildiklerinden böylesine coşkulu ve duygulu bir

karşılama yapmaktadır.”

O gün, hakka ve adalete bağlı olan Osmanlı aleme nizam verirken

ve tüm mazlumların imdadına koşarken, bugün maalesef Türkiye;

Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu’da ve işte Doğu Türkistan’da

Sincan Uygurlarına karşı işlenen zulüm ve katliamlara bile etkili bir

tepki koyamaz ve sahip çıkamaz bir konuma taşınmıştır!?..

Bütün insanlık ve tabi Müslümanlar, Siyonist fikirli zalim ve

sapkın Yahudilerin kurduğu batıl ve bozuk bir dünyada yaşamaya;

ırkçı emperyalizme kölelik yapmaya mecbur ve mahkûm bırakıl-

mıştır. Türkiye’mizde ve diğer bütün ülkelerde, istisnasız herkes;

aldığı ekmekten gömleğe, otomobilden çamaşır makinesine, uçak

biletinden, bankalardan para transferine kadar, her türlü işleminde

ve alışverişinde, Siyonist Yahudi sistemine faiz, rüşvet ve mecburi

vergi ödemeden hayatını sürdürmesi imkânsızdır.

Bu zulüm ve zillet dönemi, Sultan Abdülhamit’in Siyonist entri-

kalarla tahttan indirilmesiyle ivme kazanmıştır. Dönemin İtalya Baş

hahamı Emanuel Karasso, Selanik’e gelip bazı askerlerden Hareket

Ordusunu oluşturmuş, sivil sabataistlerden ise Mason İttihat ve Te-

rakki Partisini kurup 31 Mart isyanıyla Osmanlı yönetimini ele al-

mış ve 7 yüz yıllık koca imparatorluğu, 7 yılda dağıtmıştır.
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Yahudi 3 (üç) Kâğıtçılığı!

Amerika’yı güdümlerine alan ve zalim dünya düzeninin jan-

darması gibi kullanan Siyonist sermaye baronları:

1.  Önce “dolar” diye, karşılıksız yeşil kâğıtları matbaada ba-

sıp, bunları Arap şeyhlerine vererek petrolü ellerinden almakta-

dır. Tam 10 trilyon dolar böyle kazanmaktadır.

2.  Sonra “tahvil” diye sarı kâğıtlar çıkarıp, petrol şeyhlerine

vererek, ellerindeki dolarları tekrar geri almakta ve bu yolla 5

trilyon dolar daha kazanmış olmaktadır.

3.  Ardından “ABD Merkez Bankası garantili” diye bu sefere

beyaz renkli senetler bastırıp, petrol şeyhlerinin elindeki sarı

tahvilleri de geri almakta ve böylece 5 trilyon daha vurgun vur-

maktadır.

Siyonist ve emperyalist köle düzeni, beyinleri körletilmiş, dü-

şünme ve gerçeği görme yeteneğini yitirmiş kalabalıklar oluştur-

maktadır:

Bir otomobilin farı; daha uzağı, daha ayrıntılı ve daha güzel gös-

tersin diye teknolojik çalışmalar yapıldığı halde: Mevcut Siyonist

dünya düzeninin ve zulüm sisteminin iç yüzünü görüp kavrayacak,

yani insanlara basiret ve feraset kazandıracak çalışmalar niye yapıl-

mamaktadır? İşte Milli Görüş bu en lüzumlu görevi üstlenmiş bu-

lunmakta, Siyonist güçler ve iş birlikçiler de, bu yüzden rahatsızlık

duymaktadır.

Dünya böylesine zulüm ve zillet altında kıvranırken şu AKP ile

CHP, hala: “Askerler, sivil mahkemede mi, askeri mahkemede mi

yargılansın? diye horoz dövüşü oynamakta, bazı zavallılar da, bun-

ların bir şey yaptığını sanmaktadır. Yahu siz, AB’ye girdikten ve ba-

ğımsızlığımızı Haçlı Batılılara devrettikten sonra, askerimizi de si-

vilimizi de zaten onlar yönetip yargılayacaktır, sizinki boş-beleş bir

boğuşmadır!
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“Tarihi Yanılgı”, “Güncel Yanılgı”

Sn. Bülent Ecevit, bizimle koalisyon ortağı olduktan ve Milli

Görüşün ne denli ilerici, girişimci ve milli düşünceli olduğunun

farkına vardıktan sonra, mecliste: “Bizim Milli Görüş hakkında-

ki yanlış kanaat ve saplantılarımız, tarihi bir yanılgıdır” itirafını

açıklamıştı.

Şimdi AKP’nin “Milli Görüş’ün devamı, milli ve manevi kal-

kınmanın akılcı mimarları” sanılması da, sadece “Güncel bir ya-

nılgı”dır. Ve toplumun artık bu yanılgıdan kurtulması lazımdır.

Onların şahısları, tabi ki evlatlarımız, arkadaşlarımızdır. Ancak

fikriyat ve icraatları, dünyalarını da, ahiretlerini de mahvedecek

yanlışlıklardır.

Erbakan Hoca şöyle sesleniyordu: Ey AKP’liler!

Günde beş vakit namazda 40 sefer okuduğunuz Fatiha’nın so-

nunda: “Ğayril Mağdubi aleyhim veleddallin” (yani Allah’ım Senin

ğadabına uğramış Siyonist Yahudilerin ve dalalete sapıtmış Haçlı-

Hıristiyan emperyalistlerin, yani ABD, AB ve İsrail’in Batıl ve bo-

zuk yollarına gitmekten sana sığınırız, bizi Kur’an’ın hidayet ve is-

tikamet yoluna ilet” diye dua edip söz veriyorsunuz. Sonra da kal-

kıp bu Barbar Batılıların peşinde koşuyor, BOP eş başkanlığı yapı-

yor, yani şeytana suç ortağı oluyorsunuz!? Ve kendinizi aklamak ve

vicdanınızı bastırmak için de:

“Dünyanın realitesi budur. Hayali heveslere kapılmamak lazım”

diyorsunuz!

Bre zavallılar, “Realite”nin yani gerçeğin ve kullarına gerekenin,

ne olduğunu, haşa, Allah bilmiyor da siz mi biliyorsunuz?

Bu tür boş iddia ve avuntular, sadece hidayet kayması ve akıl tu-

tulmasıdır!.

Batı medenileşmemiş, sadece maddileşmiş ve insanlıktan çık-

mıştır!
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Doktora için gittiğimiz Avrupa’da, evinde kaldığımız yaşlı Al-

man’ın bir sabah oldukça sevindiğini görünce sebebini sorduk:

“Bu gün oğlum 18 yaşını doldurdu ve artık bana resmen kira

ödemeye mecbur tutuldu. Aylık gelirim arttığı için seviniyorum”

yanıtını alınca şaşırmıştık. İşte Batı, tüm ailevi bağların ve manevi-

insani duyguların kopup tükendiği maddeperestlik çirkefinde bo-

ğulmaktadır.

Batılıların temizlik anlayışları bile pislik ve hastalıktır.

Bir gün, dersimize giren üniversite hocası, “arkadaşlar, beş da-

kika müsaade edin, şu muslukta hemen tıraş olayım” demiş ve alt

kısmını kapatıp su doldurduğu lavabodaki suya sabunu sümüğünü

bulaştırıp, tekrar yüzüne gözüne sürmeye başlamıştı. Bizim mide-

miz bulanmıştı, ama o profesör, tıraş olduğunu ve temizlik yaptığı-

nı sanmıştı! Batılı böyledir, yüzleri ve görünüşleri düzgün-temiz gi-

biydi, ama özleri ve gerçekleri kirli paslıydı. Bizim bunlardan öğre-

necek ve imrenecek hiçbir şeyimiz olamazdı.” diyen rahmetli Erba-

kan yerden göğe haklıydı!

Halk Partisinin, halkla savaşı ve saplantısı!

Halkımızın inançlarına ve İslami yaşayışına yabancı gibi dav-

ranan, hatta geçmişte Milli ve manevi değerlere savaş açtığı için

toplumumuzda hala güven duyulmayan şu CHP’nin, şimdi

AKP’ye tavır koyması, halkın ürküp AKP’ye kaçmasından başka

hiçbir işe yaramamaktadır.

Hatta meşhur bir fıkradır:

Karadenizli yaşlı bir ninemizin, eline abdest suyu döken genç

yakınının CHP’li olduğunu söylemesi üzerine;

-Uyyy… Oyleyse abdestümü tazelemem gerekür daa! Çıkışı

oldukça anlamlıdır.

İşte bu yüzden CHP, ağzıyla kuş tutsa, yüzde 20’yi bir türlü

aşamamaktadır.
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Geri kalan % 80’in, % 40’ı da maalesef işbirlikçilere takılmış-
tır. Ama o artan % 40’a da bizim ulaşmamız ve halkımızla kucak-
laşıp Milli Görüş’ü yeniden iktidara taşımamız kaçınılmazdır” di-
yen Erbakan Hoca’nın sözleri Siyonist güçleri ve işbirlikçileri go-
cundurmaktadır.

CHP halkıyla ve onun inancıyla barışmalıdır!

AKP’nin, “CHP'nin ancak asker desteği ile iktidar olduğu” yo-
lundaki söylemleri CHP'lileri çileden çıkarıyordu. Bu söylemlerden
oldukça sıkılan Kemal Kılıçdaroğlu güya savunma içine girerken,
aslında partisinin asker ile ilişkilerini bal gibi itiraf ediyordu!

Kılıçdaroğlu diyor ki "CHP asker ilişkisi 12 Mart'ta bitti!"

Bundan güzel itiraf olur mu? Kılıçdaroğlu bu sözleri ile "12
Mart'a kadar askerle ilişki içindeydik" demiş olmuyor mu? Peki, 12
Mart'tan sonra ilişkilerin tamamen kesildiği yolundaki iddia gerçe-
ği yansıtıyor mu? 12 Mart darbesi olduğu zaman asker, İnönü'den
başbakan adayı önermesini istemiş de İnönü'de Nihat Erim'i öne-
rince CHP'de ipler kopmuş falan hikâyesine karnımız toktu…
CHP-Asker ile ilişkilerin soğuması biraz da 12 Mart'ı gerçekleşti-
renlerin siyasi görüşlerinden kaynaklandığı doğruydu. 12 Mart'ı
gerçekleştirenler de 27 Mayıs'ı gerçekleştirenler gibi CHP'ye yakın
ya da yatkın isimler olsaydı, ilişkiler Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği
gibi soğur muydu?

CHP'nin sırf askerle iyi ilişkilerinden ötürü halka tepeden baktı-
ğını iddia edenler haksız mıdır? CHP uzun yıllar "Sırtımı sağlam ye-
re dayadım" rahatlığı içinde politika yapmamış mıdır? Bize kalırsa
CHP'liler bu tür iddialara kızıp öfkeleneceklerine bir öz eleştiri yap-
malı ve nerede hata yaptıklarını bulmaya çalışmalıdırlar! Halkla da-
ha sağlam diyaloglar kurmalarının gerektiğini artık, anlamalılar!

Bakın son yerel seçimlerde halkla biraz diyalog kurdular, halkın
inanç ve düşüncelerine saygılı davrandılar ve puan kazandılar. Dış-
ladıkları insanlarla kol kola girince kendileri de, millet de biraz ra-
hatladırlar!
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Güven krizinin mimarı da AKP’dir!

Toplumumuzun elbette pek çok sorunu var! Bizce bu sorunla-
rın en başta geleni güven sorunudur!

Öyle bir toplum haline geldik ki kimse kimseye güven duymuyor!

Asker sivile, sivil askere güvenmiyor!

İktidar muhalefete, muhalefet iktidara güvenmiyor!

Karı kocasına, koca karısına güvenmiyor!

Ana baba evladına, evlat ana babasına güvenmiyor!

Öğretmen öğrencisine, öğrenci öğretmenine güvenmiyor!

İmam cemaatine, cemaat imamına güvenmiyor!

Esnaf müşterisine, müşteri esnafına güvenmiyor!

Kardeşler birbirine güvenmiyor!

Akrabalar birbirine güvenmiyor!

Eş dost birbirine güvenmiyor!

Herkes birbirinden kuşkulanıyor!

Yani giderek bir kuşku toplumu haline geliniyor!

Kimse kimseye arkasına dönemeyecek hale geliyor!

Çünkü arkasına döndüğü zaman başına geleceklerden emin ola-
mıyor!

Toplumdaki güven sorunu elbette siyasete de yansıyor!

Siyasette de güven duygusu giderek yerini kuşkuya bırakıyor!

“Beraber yürüdük biz yollarda” diye yola çıkanlar, bir de bakı-
yoruz ki her biri bir telden çalmaya başlıyor! Ne yağan yağmurlar
birlik ve beraberliği sağlayabiliyor, ne de yağan yağmurda birlikte
ıslanmış olmak! Çevrenize şöyle bir bakın! Güvendiğiniz kaç kişi
kalmış? Oysa dün etrafınıza baktığınızda ne kadar çok güven veren
kişi vardı! İşte AKP bu ekonomik, sosyal ve ruhsal tahribatın baş
mimarıydı.16
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Zalim Çin yönetimi ile CHP’nin yönetim anlayışı!

Adını sorarsanız; adı "Çin Halk Cumhuriyeti"dir. Ama dünyanın

en kalabalık nüfusunu barındıran bu ülke gerçek anlamda ne kadar

"halkçı"dır ve ne kadar "cumhuriyetçi"dir. Teşbihte hata olmazsa; biz-

deki "Cumhuriyet Halk Partisi" ne kadar halkçı ve cumhuriyetçi ise,

"Çin Halk Cumhuriyeti" de ancak o kadar halkçı ve cumhuriyetçidir!

Sadece isimle halkçı ve cumhuriyetçi olunamıyormuş. Her şeyden

önce sözü edilen o halkçılığın ve cumhuriyetçiliğin "anayasa"sını,

onun ardından da o anayasanın "mekanizma"sını kurmak, bu da yet-

mez inanmak ve insan olmak gerekiyormuş!..

Ancak, biz bu konuda çuvaldızı Çin’e batırmadan önce, kendi genel

durumumuzu ve de özellikle yönetim biçimimizi hatırlama babında

hiç olmazsa küçücük birkaç iğneyi kendimize batırsak iyi olur. Anaya-

samızın temel prensiplerinden yönetim şeklimize ve idarecilerimizin

zihniyetine Adalet mülkün/devletin temeli olduğuna göre; acaba biz

kendi ülkemizde ne kadar "adalet" ile yönetiliyoruz?!. 

"Komünist" bir parti tarafından yönetilen çağımızdaki Çin, üretim

tarzı ve bugünkü sosyal yapısına baktığımızda aslında "kapitalist" bir

ülke görüyoruz! "Vahşi kapitalizm" der dururuz. Devasa Çin heyula-

sının tamamen ve bütünüyle "vahşi kapitalizm"in yani "vahşi küresel

sömürü sermayesi"nin emrine girdiğini hiç fark etmiyoruz.

Sömürü sermayesi ABD'den nereye kayıyor? Çin'e... Dikkat: Küre-

sel sermaye üretim üslerini Çin'e taşıyor! Çin, göstergelere bakıldığın-

da, önümüzdeki süreçte ekonomik ve askeri açıdan ABD'yi geçeceğe

benziyor.

ABD geçen yüzyılda ve günümüzde sömürü sermayesinin paralı as-

keri değil midir?

Düşünsenize; peki, ya Çin devasa nüfusu ve üretim gücü ile sömü-

rü sermayesinin paralı askerine dönüşürse, dünyamızın ve insanlığın

hâli nice olur?!. 
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Hele biz Türkler açısından bu durum, yani Çin ile olan ilişkileri-
miz, iki taraf için tarihte önemli olduğu gibi; bugün ve gelecekte de
önemlidir. Uzaydan bakıldığında, insan yapısı tek eser görünür: Çin
Seddi. Çinliler bu devasa Çin Seddi'ni Türklere karşı yapmak zorunda
kalmışlardır. Eskiden biz Türkler (Orta Asya Türkleri) Çinlilere sal-
dırırdık... Şimdi devran döndü, Çinliler nüfus ve üretim güçlerine,
özellikle de 'Çin Malları'na dayanarak adeta bütün dünyaya saldırı-
yorlar... 17

Nabucco Projesinin Paradoksları

Nabucco boru hattı projesinin, “İsrail’i enerji dağıtım merke-
zi yapma ve Türkiye’yi AB üzerinden İsrail’e bağlama” niyeti ta-
şıdığı toplumdan özenle saklanmakta ve Türkiye’nin kem talihi-
ni değiştirecek, tarihi girişim, olarak sunulmaktaydı.

İran Nabocco’dan niye dışlanmıştı?

21. yüzyıla damgasını kim ya da kimler vuracaktı? Elbette: 

Kritik coğrafyalara ve stratejik topraklara sahip olarak, buralar-
daki yeraltı-yerüstü zenginlik kaynaklarını kontrol altında tuta-
rak...

Her iki kaynağa sahip insan kütlesine ve temsil ettiği kültürel
değerlere bağlı kalarak kalkınan ülkeler olacaktı.

Birbiriyle ilintili bu temel stratejinin günümüz dünyasında öne
çıkan en önemli unsuru ne olmaktaydı?

Enerji ve enerji güvenliği sorunları..

ABD'nin, Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın bi-
rinci önceliği de; ihtiyaç duydukları enerjiyi ucuza mal etmek” he-
saplarıydı.

Ve tabi: Rakiplerinin maliyetini artırmak planlarıydı.

Rusya ve Almanya gibi kara stratejisi uygulayan ülkeler Avru-
pa'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin Karadeniz'in kuzeyinden nakle-
dilmesini istiyordu.
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Diğerleri de Rus gazına mahkûm olmamak için alternatif olarak
Nabucco'yu destekliyordu.

Türkiye'nin uzun zamandır hayata geçirmek için büyük uğraş
verdiği Nabucco Projesi işte bu açıdan çok önem taşıyordu. Anlaş-
ma sadece Hazar ve Ortadoğu'daki enerjiyi Avrupa'ya iletmekle kal-
mayacak, aynı zamanda kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan
coğrafyaları da birbirine bağlayacaktı.

Geçmişte İpek Yolu'na ev sahipliği yapan Anadolu da düğümün
atıldığı merkez olacaktı.

Ancaaak...?

İran gibi dünyanın ikinci büyük doğalgaz rezervine sahip bir ül-
kenin bu projeden niye dışlandığı hala anlaşılamamış hatta tartışıl-
mamıştı.

Yoksaaa...

İran, Siyonist ve emperyalist ülkelerin planladığı, AKP’nin de
taşeron olarak kullanıldığı muhtemel bir rejim değişikliğinden son-
ra mı projeye katılacaktı?

Evet, aklı, ahlakı ve vicdanı olanlara soruyoruz.

Mısır'dan gaz almayı düşünenlerin daha ucuza mal edilebilecek
İran gazına bu kadar mesafeli durmasının başka bir izahı var mıy-
dı? diye soranlar haksız mıydı?

Ekim’de yeni bir kriz için tehlike çanları çalmaktaydı!

Küresel ekonomik krizi aylar öncesinden haber veren VERSO
Araştırma Şirketi Sahibi ve Analist Erhan Göksel, ekonomik krizle
ilgili yeni öngörülerini, Türkiye ve dünyanın nereye sürüklendiği-
ni Milli Gazeteye anlatırken Krizdeki 2. dip dalgasının Ekim'de ge-
leceğini söylemişti. Göksel, bu krizin siyasete etkilerini, ABD'nin
krizden çıkış reçetesini, AKP hükümetinin geleceğini değerlendi-
rirken çok önemli gerçeklere dikkat çekmişti.

Proje Avrupa'ya, Türkiye üzerinden Kafkas gazını geçirmek için
hayata geçiriliyor ama hâlâ bu boru hattından hangi gazın geçeceği
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belirsizliğini korumaktaydı. Rusya son anda Ermenistan sınırı nede-
niyle Azerbaycan'la çıkan ihtilafımızı kullanıp, Azeri gazını, yani bu
boru hattı için en fazla bel bağlanan gazı almak için anlaşma yapmış-
tı. Azerbaycan'dan hâlâ gaz gelme ihtimali vardı, ama gaz miktarı he-
nüz belli olmamıştı. Enerji Bakanımız, "Rusya da bu hatta girerse şa-
şırmayın" açıklamasını yapmıştı. Belli ki Rusya ile konu tartışılmış-
tı, yani AB'nin Rusya gazına alternatif diye istediği, enerji arz güven-
liği için kritik konumda olan bu boru hattına da yine Rusya dahil
olacaktı. O zaman nerede kaldı alternatif enerji kaynağı?

Bu proje için ilk imza Ekim 2001'de Romanya ile imzalandı ve

daha sonra 2002 ortasına kadar 5 imza daha atıldı.

AKP Hükümeti bu projeyi devam ettirdi ama sürekli ikircikli bir

tutum takındı. Gerçi Avrupa da yeterince bu projeye sahip çıkma-

dı ama son anda Türkiye'ye istediklerini de dayatmıştı. Bu gidişle

AB'ye tam üyelik için elimizde koz olması planlanan Nabucco Pro-

jesi'nde AKP’nin inisiyatifi oldukça azalmış yani koz olarak kulla-

nabileceği pek bir şey kalmamıştı.

Üstelik, Bakan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki; yüzde 15 indi-

rimli gaz alma talebimiz de kabul edilmemiş, yani bu oyunu oynar-

ken sürekli geri adım atılmıştı.

Elbette toplam 8 milyar dolarlık bir proje, içeride önemli bir iş

potansiyeli yaratacak, çoğu bizim ülkemizden geçen hat nedeniyle

bazı vergi gelirimiz olacaktı. Ancak tüm bu olanlar sadece jeostra-

tejik konumumuzdan kaynaklanan, yani zaten konumumuz gereği

alacağımız asgari kazançlardı. 

Özetle oyunu iyi oynayamadık. "Sadece transit ülke olmayaca-

ğız, bu sayede dünya enerji oyununun önemli bir aktörü konumu-

na ulaşacağız", “gazı biz alıp Avrupa'ya satacağız” sözleri havada

kalmıştı. Özetle burada da AKP sadece kof iddialar üretmiş, süreci

yönetememiş ve sadece boru hattının büyük bölümünün geçeceği

transit bir ülke olmaktan kurtulamamıştık.”
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Sonuç Şiiri
Ben, ampüllü ve lobilerden püsküllü bir Doru Atıyım
Şey, yani; Nabucco Boru Hattıyım!..
BOP eş başkanı olarak
Kara bahtlıyım..
İsrail’i, “enerji dağıtım ve kontrol üssü” yaparak
Elbette kabahatliyim!..
Ama, boşbakan rolü oynayarak
Barbar Batılılara pek tatlıyım…
Ve hele, gaz verince, çok süratlıyım.
Üfürdükçe hızlanırım…
- Peki ya gazı keserlerse?..
Ben de sazı ele alır, sızlanırım!..
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ZAMAN GAZETESİ,

TÜRKİYE’NİN “HAARETZ”İ Mİ?

Haaretz’in, İsrail’de Siyonist yönetimim yarı resmi yayın organı

gibi çıkan bir gazete olduğunu herkes biliyordu. Özellikle son beş

yıldır, Siyonist Haaretz gazetesiyle, Fetullahçı Zaman Gazetesinin,

birbirinden alıntı yapmaları, manşetlerini ve önemli haberlerini

birbirlerine dayandırmaları, kısaca aynı ideolojinin İbranice ve

Türkçe versiyonları gibi davranmaları oldukça dikkat çekiyordu.

Geçen hafta İsrail Haaretz gazetesi:

“İran, Türkiye’deki ABD elçiliklerine saldırı planlıyor!” manşe-

tiyle çıkıyordu. Ve bu haberin bizi ilgilendiren tarafı, Haaretz “bu

bilgileri Türkiye’deki zaman Gazetesinden aldığını” belirtiyordu.

Ve zaten daha önceleri, Zaman Gazetesinin:

“İran’dan, Türkiye üzerinden Suriye’ye silah taşıyan TIR’ları”

manşetine taşıdığını herkes hatırlıyordu.

18.01.2012 tarihli Zaman Gazetesinde Fetullah Gülen’in sağ

kolu bilinen Hüseyin Gülerce, halen Hasdal’da tutuklu bulunan

Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Kadir Sağdıç’ın

cezaevi ziyaretine giden çocuklarıyla yaptığı bir konuşmayı ya-

yınlıyordu!?



“İçeride iken, herkesle daha yakından ilgileniyor ve her yere ra-

hatlıkla ulaşıyorum. Hainlerin canlarına okuyor ve faturalarını ke-

siyorum. Üzülmeyin, sizlere torunlarımıza kadar garanti veriyor ve

mücadelemize burada da devam ediyoruz. Bu arada komutanlarla

da görüşüyoruz, derdimizi anlatıyoruz ve sağ olsunlar bizi dinliyor

ve dikkate alıyorlar…” dediğini aktarıyordu.

Şimdi şu sorular üzerinde biraz kafa yoralım:

1- Bu gizli ve özel aile ziyareti dertleşmelerini, Zaman Gazete-

sinin “çok özel ve yetkili” gizli elemanları mı kayda alıp interne-

te ve gazetelere servis ediyordu?

Veya, Hüseyin Gülerce bunları kafadan uyduruyor ve TSK

içinde daha geniş kapsamlı tutuklamalar için DGM, pardon Özel

Yetkili Mahkeme savcılarını tahrik mi ediyordu?

2- Yoksa, tutuklu komutanların bu gizli ve yasak özel görüş-

melerini CIA ve MOSSAD ajanları ve çok özel teknolojik imkan-

larıyla mı kaydedip Zaman’a ve yandaş medyaya ulaştırıyordu?

O takdirde topyekûn TSK’yı yıpratmayı amaçlayan komutan

tutuklamalarını bizzat CIA ve MOSSAD’ın desteklediği ortaya çı-

kıyordu!

3- Ya da, bu kayıtları bizzat MİT mi tespit edip malum ve ma-

razlı medyaya veriyordu? Böyle ise, MİT Zamancıların yan kuru-

luşu gibi mi hareket ediyordu?

Geçen ay, Ankara, Kırıkkale, Konya, Mersin, İzmir ve Adana il-

lerimizdeki konferans ve sohbetlerimiz ve fuarlardaki kitap imza

günlerimiz vesilesiyle pek çok eskimez dostlarla hasret giderme ve

onlardan çok çarpıcı bilgiler dinleme fırsatını yakalamıştık. Mani-

sa’dan, 50 yıldır ideal ve istikametini asla değiştirmeyen sadık kar-

deşim Rahman Kocacenk anlatmıştı:

“Şimdi Cemaatin Sudan Genel İmamı olan oğlum, daha önce

Kıbrıs İmamı iken ziyaretine gitmiştim. Kendi özel bürosunda:
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Karanlık bir dünya haritasının üzerinde güneş gibi doğan ve her

tarafı aydınlatan kabartma ve lazer ışınlarıyla donatılma bir “Roc-

kefeller” panosunu görünce hayret etmiştim.

Oğluma dönüp, “Bu Rockefeller’in Siyonist sömürü sisteminin

ve zalim dünya düzeninin en tepesindeki Yahudi ailesi oldukları-

nı ve bunların İslam ve Türkiye düşmanı bilindikleri halde, nasıl

oluyor da sizin Ilımlı İslam hizmetlerinize küresel destek sağla-

dıklarını?” sorduğumda ise suçüstü yakalanmanın verdiği tedirgin-

likle şaşırıvermiş ve “bazı arkadaşlar herhalde süs olsun diye ora-

ya asıvermiş!” gibi mazeretlerle konuyu geçiştirmişti…”

Ve yine Adana’dan çok değerli ve dava dertlisi kardeşim S.M.Y.

misafir kaldığım sadık dostum Bekir Başak’ın evinde ve hazır bulu-

nan dört-beş dostun içerisinde şunları nakletmişti:

“Geçenlerde, davet üzerine katıldığım özel bir CEMAAT sohbe-

tinde, ilimizdeki etkin ve yetkin temsilcilerine sordum:

“Bazı güvenilir çevrelerden, Masonluğun alt kurumları olan ve

Siyonizmin ilk ve ortaokulu sayılan, Rotary ve Lions Kulüplerinin,

Cemaatin her türlü hizmet ve faaliyetlerine katılıp birlikte çalıştığı-

nızı dinledim. Gerçekten böyle bir irtibatınız var mı? 

Ben “Yok canım, böyle sapkınlık olur mu, bunlar uydurma iddi-

alardır” şeklinde bir yanıt beklerken, dönüp bana:

“Evet, doğrudur ve bu gayet normal bir durumdur. Bu yaygın ve

saygın hizmetlerimize katkı sağlayan ve destek çıkan ve uluslar

arası etkinliği bulunan Lionslarla işbirliği içinde çalışmamız, akıllı

bir tutumdur ve lüzumludur!”

Deyince hayrete düşmüş ve şaşırıvermiştim.”

Masonik ve Siyonist odaklar “Müttefik Destekçi”, ama Paşala-

rımız “Terörist” sayılıyordu!

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, BDP Genel Baş-
kanı Selahattin Demirtaş’ın Genelkurmay Başkanı Necdet Özel
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hakkındaki çirkin sözleri üzerine, “PKK’ya terörist diyemeyenler
bugün Genelkurmay Başkanımıza onbaşı demeye başladılar” diye-
rek sözde karşı çıkıyordu. 

Taner Yıldız, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuk-

lanması konusundaki soruya ise; “Hukuka intikal etmiş bir konuda

benim yorum yapmam doğru değil” şeklinde cevap veriyordu. 

İyi de, eski Genelkurmay Başkanı’na da özel yetkili savcılar “te-

rörist” diyordu!? Mahkeme de bu suçlamayı “kuvvetli” bularak Baş-

buğ’u tutukluyordu. Üstelik bu tutuklama, şimdiki Genelkurmay

Başkanı Necdet Özel’in dağa çıkanlar için, “terörist kelimesini kul-

lanmak istemediklerini” belirterek, “Bize göre bunlar çeşitli sebep-

lerle kandırılmış kişilerdir” demesi ile aynı güne denk geliyordu!

Şimdi fotoğrafa bir daha bakalım? Genelkurmay Başkanı dağa

çıkanlara terörist demek istemiyor, ama soruşturmayı yapan savcı-

lar ve polisler, eski Genelkurmay Başkanı ve silah arkadaşlarını te-

röristlikle itham ediyordu. Hırant Dink cinayetini bütün yönleriyle

araştırırken bazı polis müdürlerini suçlamak durumunda kalan ga-

zeteci Nedim Şener’e, kitap yazarak yaşadıklarını ve gördüklerini

anlatan Emniyet müdürü Hanefi Avcı’ya, bilgisayarında yazmakta

olduğu bir kitap taslağı ele geçirilen gazeteci Ahmet Şık’a, kişisel

bilgilerini açıkladığı için bir savcıyı tazminata mahkûm ettiren ga-

zeteci Müyesser Yıldız’a “Gizli örgüte üyelik, yani teröristlik” suç-

laması yapabiliyordu.”18

Daha önce bazen 20-30 Mehmetçiğimizin topluca şehit edildiği

İsrail-ABD destekli PKK saldırıları sonucu TSK’ya yönelik hiçbir

başsağlığı mesajını hatırlamadığımız Fetullah Gülen’in, kasıtlı ve

yanıltıcı istihbaratlar ve psikolojik baskı ve kışkırtmalar sonucu

jetlerimizin 35 kaçakçıyı terörist zannıyla vurması üzerine, Zaman

gazetesinde, hem de yarım sayfalık taziye mesajı yayınlaması, bun-

ların niyetini ve tıynetini ortaya koyuyordu.
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Operasyonlar ABD’nin istihbaratıyla mı düzenleniyordu?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Sinat-Haftanin bölgesinde yaptığı

operasyonda 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle, TSK’nin istihba-

rat kaynağı sorgulanıyordu. Acaba yanlış istihbaratla TSK’ya tu-

zak mı kuruluyordu?

“Çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat” kafa karıştırıyordu

Genelkurmay açıklamasında şöyle deniyordu: Çeşitli kaynak-

lardan alınan istihbarat ve yapılan teknik analizler sonucunda, iç-

lerinde örgüt elebaşlarının da bulunduğu terörist grupların bölge-

de bir araya geldikleri ve sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimi-

ze yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları anlaşılmış ve ilgili bir-

likler ikaz edilmiştir.”

Uzmanlar açıklamanın işte bu noktasına dikkat çekiyordu. Te-

rörist sızmaya karşı uçakla saldırı kararının herhangi bir istihbarat

üzerine verilmediğini vurgulayan kaynaklar, insansız hava araçları-

nın görüntüsü öncesindeki istihbaratın kaynağı üzerinde duruyor-

du. Uzmanlar, bu tür bir operasyonun kesine yakın bir duyumun

ardından insansız hava araçlarının teyit etmesi üzerine verilebilece-

ğini hatırlatıyordu.

‘Ordu operasyon yapamaz hale getirilmek mi isteniyordu?’

Emekli Albay ve Araştırmacı Erdal Sarızeybek, Uludere’de 35 ki-

şinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklama-

da, gelişmelerin planlı olduğunu kaydederek, “Uludere olayları ve

sonrası kasıtlı ve planlı işlerdir. Türk Ordusunun eli kolu bağlanı-

yor. Bundan sonra gerekli istihbarat gelse bile Hava Kuvvetleri na-

sıl hareket edebilecek? Yasal açıdan da psikolojik açıdan da Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’nin eli kolu bağlanıyor. Türk Ordusu operasyon ya-

pamaz hale getirilmek isteniyor” diye uyarıyordu. Olayla birlikte,

bölge halkının tahrik edilmesinin dikkat çekici olduğunu ifade

eden Sarızeybek, halkın ajite edilerek harekete geçirilmek istendi-

ğini belirtiyordu.
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Asıl sıkıntılar “Habur açılımı” ile başlıyordu!

Habur açılımından sonra bölge halkının can güvenliğinin orta-
dan kalktığını, şimdi de vali ve kaymakamların can güvenliğinin
olmadığı bir döneme girildiğini vurgulayan Sarızeybek görüşlerini
şöyle açıklıyordu: “Her şey bir plan içinde gelişiyor. AKP ve PKK
birlikte yeni anayasa için zemin hazırlıyor. Yeni anayasaya zemin
hazırlamak için düğmeye basılmış durumda. Bölgede özerklik plan-
lanıyor. Özerklik sağlandığı anda özerk PKK yönetimi kurulmuş
olacak. Murat Karayılan gibilerin de hapis yatmadan yönetime ge-
tirilmesi için çalışılıyor. Türkiye, Hükümet eliyle tuzağa düşürülü-
yor. Şu anda bölgede PKK ordusu kuruluyor. Anayasa ile bu işi çöz-
mek istiyorlar. Yeni Haburlar gelecek dedikleri de bu. Yerel yönetim-
ler teröristlerin emrine verilecek.” Önümüzdeki günlerde karşılık-
lı olarak AKP-PKK atışmasının yaşanacağını ifade eden Sarızeybek
şunları söyledi: “KCK 2005’te kuruldu. Hükümetin bilgisi dahilin-
de kuruldu. PKK ile görüşmeler yürütülürken kuruldu. Her şey
planlı yürütüldü. Şimdi genel affın altyapısı hazırlanıyor. Silivri’de-
ki yurtseverlerle KCK’lıları yan yana getirmeye çalışacaklar. Fon
müziği de AKP’nin seçim şarkısı olacak.”

“Planları ABD yapıyordu”

Bütün bu olayları planlayanın ABD ve İsrail olduğunu belirten
Sarızeybek’in, “Türkiye’yi bir serbest bölge yapmak istiyorlar. Yö-
netimi kendileri ele alıp ‘isteyen istediğini yapsın’ politikası izleme-
yi amaçlıyorlar. Predatörlerle bölgeyi, bölgedeki Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin her hareketini izliyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Bü-
tün bunları yaparken de Türkiye’deki iktidarla ortak hareket edi-
yorlar” sözleri dikkat çekiyordu.

MİT arşivleri MOSSAD’a mı açılıyordu?

Taraf Gazetesinde Mehmet Baransu’un “MİT arşivleri MOS-
SAD’a açıldı” açıklamasına da dikkat çeken Sarızeybek, “Eğer ger-
çekse Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün özeli İsrail ve ABD’nin elinde
demektir. Bunun ne anlama geldiği de açıktır. Bu konuda MİT der-
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hal açıklama yapmalı, arşivleri MOSSAD’a açtıysa kimin emriyle
niye açıldığını açıklamalıdır. Bu konuda hemen soruşturma açılma-
lıdır” diyordu.

Taraf Gazetesine Bavul içindeki askeri belgeleri İskender Pala
mı sızdırıyordu?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu yönetimine atadığı İskender Pala’nın 1. Ordu Ko-
mutanlığı’nın 2003 yılında düzenlediği Plan Semineri’nin belgele-
rini Taraf Gazetesi’ne sızdırdığı iddia ediliyordu.

Pala, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda binbaşı rütbesindeyken
YAŞ kararıyla 28 Şubat döneminde TSK’dan uzaklaştırılmıştı. Ce-
maatle yakın ilişkileri bilinen İskender Pala’nın, seminer belgeleri-
ni sızdırarak Balyoz tertibinin oluşturulmasında da kritik rol üst-
lendiği konuşuluyordu.

İlk teslimat 2007’de yapılıyordu!

Geçmiş bağlantılarını kullanarak arşivlere ulaşan İskender Pa-
la’nın, Seminere ait dokümanları, dönemin AKP Milletvekili İhsan
Arslan’a teslim ettiği söyleniyordu. Bu buluşmanın ardından İhsan
Arslan, dokümanları Ankara’ya götürüyor ve belgeler üzerinde de-
ğişiklik yapılıyordu. Balyoz tertibine hazır hale getirilen belgeler,
2010 yılında Taraf muhabiri Mehmet Baransu’ya veriliyordu.

Bu iddiaları Orhan Aykut doğruluyordu!

Matkap operasyonu kapsamında çete lideri olmaktan tutuklu
bulunan Orhan Aykut, 18 Mayıs 2010’da Savcı Ercan Başaran’a ver-
diği ifadede bu süreci şu sözlerle anlatıyordu: “Geçmişte irticadan
dolayı TSK’dan uzaklaştırılmış uzun saçlı bir binbaşı ve Amerikalı
bir senatör Balyoz soruşturmasında delil olarak kullanılan belgele-
ri, bir valizin içinde getirip İhsan Arslan’a teslim ettiler. Biz de bel-
geleri alıp, İhsan Arslan’a ait otomobille Ankara’ya, İhsan Arslan’ın
çalıştığı ofise getirdik. 22 katlı binanın 5. katında belgelere ilave ya-
pıldı. Belgeler üzerinde büyük bir çalışma yapıldığına şahidim.”
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“Muhbir uzun saçlıydı ve emekli olduğunu söylüyordu!”

Mehmet Baransu da askeri savcılığa verdiği ifade de bavulu ge-

tiren kişiyi, benzer ifadelerle tarif ediyordu. İşte Baransu’nun, Bal-

yoz yayınları üzerine 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’na ver-

diği ifade: “Muhbirin kimliğini önemsemiyordum ancak konuşmala-

rımızda bana emekli olduğundan bahsetmişti. 2003 yılında görevli

olduğunu, 2006-2007 gibi de emekli olduğunu tahmin etmiştim. Ha-

len görevde olan bir personel görüntüsü yoktu. Tıraşı ve görünümü

emekli bir kişiye benziyordu. Saçları uzundu.”

9 gün sonra valiz de geliyordu

Baransu, uzun saçlı kişiyle iki defa buluştuklarını da şöyle anla-

tıyordu: “Soruşturma konusu belgeler ilk önce bana bavulla birlik-

te gelmişti. ‘Bavulu getirmemin sebebi orijinal olduklarını gör ve

emin ol’ şeklinde konuştu. Ben belgelere göz gezdirdim. Doğruluğu-

na kanaat getirerek 3 adet DVD ve 1 adet CD’yi aldım. Belgeleri ge-

tiren şahıs bavulu alıp gitti. Yaklaşık 9 gün sonra sabahleyin tekrar

benimle irtibata geçti. İşyerine yakın bir yerde bavulun içindeki tüm

orijinal belgeleri teslim etti.”19

Hilmi Özkök Paşa’nın endişe ve uyarıları dikkat çekiyordu!

“Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde iç tehditler arasında sayılan

‘irtica’ ile mücadele kapsamında Genelkurmay karargâhında yapı-

lan faaliyetler şimdi soruşturma nedeni. Bu konudaki görüşlerini

soran gazeteciye Özkök’ün değerlendirmesi şu yönde oluyordu:

Milli Güvenlik siyaset belgesi bir hükümet belgesidir. Hükümet

iç ve dış tehdit unsurlarını belirler. Sır değil, iç tehditlerin hep iki

ana teması olmuştur: Birincisi bölücülük, diğeri irtica. İrtica, Tür-

kiye Cumhuriyeti için her zaman tehdit olmuştur ve olacaktır. Bel-

gede adına ‘irtica’ dense de denmese de bu böyledir.”Bence işin en

can alıcı noktası bu.
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Hilmi Özkök uyarıyor (mealen):

“Beyler bu belgeyi diğer Başbakanlar gibi Tayyip Erdoğan da im-
zaladı. Tuzağa düştünüz. Bu işin ucu başta Başbakan olmak üzere
öyle yerlere kadar uzanır ki, topyekûn gideriz. Toparlanın, kızgın-
lıkla hareket edip sürekli kendi kalenize gol yemeyin. Birbirinize
girdiniz, neyin ne olduğunun farkında değilsiniz. Sürekli kendi
ayağınıza sıkıyorsunuz.” 

Devam ediyor Hilmi Paşa:

“İrtica hep gündemde olmuştur. Ancak irtica tehdidini belli bir
siyasi parti görüşüyle, hükümetle özdeşleştirmek yanlıştır. Bir par-
tinin içinde irticacı düşünenler olabilir, ama önemli olan o partinin
ya da iktidardaysa hükümetinin uygulamalarıdır. İrtica ile hüküme-
ti ayırmak lazım. Bizde çok karışıyor. Öyle olduğunda da yanlış şey-
ler düşünülüyor.” 

Hilmi Özkök Paşa neden böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı
hissediyordu?

Bir de ortada “Fetullah Gülen’in Türkiye’ye dönüş şartları
oluştu mu, oluşmadı mı?” tartışmaları varken, Özkök Cumhur-
başkanı ve Başbakan’a bir şeyler mi hatırlatmak istiyordu?

Özkök Paşa sanki “belki de anlamamışlardır” diye altını çize çi-
ze tekrar uyarıyordu:

“Herkes bu tartışmaları siyasi istismar konusu yapıyor. Kurum-
lar arası ilişkiler çok ısınmış durumda. Bir an önce soğutulması la-
zım. Birilerinin bunu toparlaması lazım. Cumhurbaşkanı ve siyasi
liderlere, âkil adamlara düşer bu sorumluluk. Bir an önce daha
ağırbaşlı bir ilişki ortamına girmek gerek.” 

Hilmi Özkök’ün bu açıklamalarına rağmen ertesi günü, İlker
Başbuğ’un “Siteler benden önce kuruldu” ifadelerinin üzerine sav-
cılık eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt ile ilgili inceleme başla-
tıyordu.

Hoppala!..
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Özkök Paşa Hoca ne diyor?.. Birileri ne yapıyordu?

Biz, Hilmi Paşa’nın bu “irtica ile mücadele” uyarısını not ettik,
sizler de unutmamak üzere bir tarafa kaydedin!..

Ha! bir de Anayasa Mahkemesinin, “AKP’nin laiklik karşıtı ey-
lemlerin odağı olduğuna” dair kararına da arşivlerden göz gezdirin.
Belki ileride lâzım olur... 

Acaba “biri veya birileri, birilerinin eliyle, birilerine istemeseler
dahi bir şeyler yaptırıyor” da, yoksa biz mi anla(ya)mıyorduk?!
Kim bilir belki de ultra post modern bir şeyler oluyor.

Siyaseti dünya çapında gözleyip çok iyi analiz eden bir dostum
dikkat çekiyordu:

“Okyanus ötesinin, göreve getirdiği siyasetçileri kullanma süresi
doldu. Dikkat edin AKP’nin iktidara gelmesi ile yat gezileri yapan,
yurtdışından dönmeyen küresel sermayenin yerli patronları ülkeye
geri dönüş yaptı. Şimdi yeni oluşumlar kuruyorlar, forumlar düzen-
leyip bildiriler ve raporlar yayınlıyorlar. Kurtlar Vadisi raconu ile
anlatayım. 2002’de lağvedilen Baronlar Konseyi yeniden faaliyete
geçirildi. Bundan sonra medya da dahil olmak üzere operasyonlara
dikkat edin!”20
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KURTLAR VADİSİ, AMERİKAN DİZİSİ Mİ?

VE AYDINLIKÇILARIN MASONİK GAYRETİ!

Amerika’daki Time Warner isimli Yahudi şirketinin sahibi oldu-

ğu TNT’nin milyon dolarlar ödeyip halkımıza “milli ve manevi hiz-

met(!)” olarak izlettiği KURTLAR VADİSİ dizisinin, kafalara:

1- “ABD Yahudi Lobilerinin değil, İsrail ABD’nin güdümünde-

dir. Yani stratejik müttefikimiz Amerika, Siyonist projelerin ve Or-

tadoğu’daki cinayetlerin sorumlusu değildir” yalanını kazımak

2- Toplumun İsrail’e ve Batılı güçlere yönelik haklı tepkisini, Po-

lat Alemdar’ın ucuz kahramanlıklarıyla törpüleyip yürekleri soğut-

mak” olduğu iyice sırıtıyordu. Oysa Cumhuriyet tarihi boyunca An-

kara’ya gönderilen bütün ABD büyükelçilerinin özellikle Yahudiler-

den seçildiğini, Kurtlar Vadisinin kuzuları, herhalde bilmiyordu?

3- Bir yandan “Asrın davası ve AKP’nin kahramanlığı” diye rek-

lâm edilen Ergenekon balonuna hava üfleyip güya “faili meçhul ci-

nayetlerin ve milli iradeye yönelik cunta faaliyetlerinin üzerine gi-

dildiğini ve generallerin bile hizaya sokulup hesaba çekildiğini”

söyleyip avunan aveller, acaba

a) Kurtlar Vadisinde kahramanlaştırılan ve Milli Derin Devletçe

kullanıldığı imajı oluşturulan “Kara” kılıflı “YEŞİL”e nasıl ve ne-

den sahip çıkılıyordu?



b) Aynı dizide Polat’ın ve şebekesinin yüzlerce faili meçhul ci-

nayetleri niçin meşrulaştırılıyordu?

Vadi'deki tuhaf işler kafa karıştırıcıydı!

Bu aralar bir şifacı Meryem Ana modası vardı.

Ben ilk kez, 8 Aralık' da "yazete.com" diye bir site'de rastlamış-

tım. Site Pana Film ve Reklamcılık'a aitti. Yani Kurtlar Vadisi'nin

şirketi. Zaten yazete.com'un genel yayın yönetmeni de, Vadi'nin De-

li Hüsnü'sü, Adnan Erdoğan’dı.

Site'de ilginç bir haber yer almaktaydı:

"Meryem Ana Şifa Veriyor!" diye yazmakta ve reklamını yap-

maktaydı.

Meryem Ana dedikleri; Ukraynalı fizyoterapist Mari adında bir

kadındı. Kendisini ilk keşfeden Koreli yaşlı bir Usta imiş. Bu Usta,

Ukraynalı Mari'nin çok güçlü olduğunu fark etmiş ve ona bazı teda-

vi yöntemleri öğretmiş.

O'da 19 yıldır Türkiye'de Meryem Ana olarak şifa dağıtıyormuş.

Yazete.com'daki röportajdan anlıyoruz ki; Meryem Ana'nın şifa

veremediği bir şey yokmuş. Akciğer problemleri, tansiyon, boyun

ağrısı, görme bozuklukları, iktidarsızlık, kısırlık, prostat, sinirlilik,

şeker... Her şeyi iyileştiriyormuş.

Benim asıl takıldığım; milliyetçi ve muhafazakâr hassasiyetleri

ile bildiğimiz Vadi ekibinin; bu haberi "Meryem Ana Şifa Veriyor"

gibi tartışılacak bir başlıkla vermesiydi!

"Ukraynalı Mari" ya da "Fizyoterapist Meryem" dense hiç prob-

lem değildi”21

Yoksa Kurtlar Vadisinin sitesinde ve Dinlararası Diyalog çerçe-

vesinde, Batıl Meryem Ana reklamı ve Hıristiyanlık propagandası

mı yapılıyordu?
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Ömer Adıyaman’ın şu haklı ve anlamlı sorusu hala yanıt bekli-
yordu:

Kurtlar Vadisi’nin senaryosunu kim yazıyordu?

Yıllardır, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kurtlar Vadi-
si’nin her bölümü, Türkiye’de farklı bir skandalı beraberinde geti-
riyordu. Ancak, derin bir senaryo ile her hafta farklı stratejik bir
konuyu işleyen bu dizinin gerçek senaristleri hala bilinmiyordu.

Bu dizi kimlere mesaj veriyordu? Kimlere hizmet ediyordu?

Kurtlar Vadisi esrarengiz bir şekilde ölen MİT'çi Kâşif Kozinoğ-
lu'nu, keramet gösterip(!) daha önceden dizide öldürtüyordu. Ölen
MİT'çi Kozinoğlu'nun simulasyonu Kazım Kaşifoğlu adında bir ka-
raktere benzetiliyor ve bu karakteri "Yeşil"in simulasyonu olan
"Kara" adlı bir karaktere öldürtülüyordu.

Bundan 7 yıl önce de Kâşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi ile ilgili, dö-
nemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un emriyle bir "Kurtlar Vadi-
si raporu" hazırlıyordu. Kurtlar Vadisi 2003-06 periyodunda hem si-
vil siyasetçiler, hem Kürtler ve dindar kesimleri, hem de MİT ve em-
niyetteki istihbarat görevlilerini "vatan haini" gibi gösterdiği ve sade-
ce askerlerin "vatansever" olarak lanse edildiği saptanıyordu.

Bugün TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan S. Üs-
tün, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sözleşmeli futbolcu gibi
kullanıldığını ve hala yaşadığına inandığını söylüyordu.

Ayhan S. Üstün ayrıca: Yeşil’in Ergenekon tarafından kullanıldı-
ğına” dair birçok bilgi de veriyordu. 

Öyle anlaşılıyor ki, Kurtlar Vadisi’nin TNT’de yayımlanan yeni
bölümleri ABD tarafından senaryolaştırılıp, önümüze servis edili-
yordu. Önce, bu dizi kullanılarak kamuoyunda bir alt yapı oluştu-
ruluyor ve sonrasında ise dengeler düzeltilmeye çalışılıyordu. Ve
zaten TNT gibi bir kanalın milyon dolarlar verip, Kurtlar Vadisi di-
zisini yayımlatması kafa karıştırmaya yetiyordu. Çünkü TNT, Ame-
rika Birleşik Devletlerinde genel merkezi bulunan Time Warner
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isimli Yahudi bir şirketin kanalıydı. Bu şirketin ofisi New York’da
One Time Warner Center olarak geçiyordu. 

Artık şunu netlikle söyleyebiliriz ki, Kurtlar Vadisi isimli dizi

ABD tarafından senaryosu hazırlanıp, Türkiye’nin dış politikası,

derin yapılanması, istihbarat kurumları arasındaki çatışmalar ve

Türkiye ile ilgili birçok yeni projenin Türk halkına açık bir şekilde

ABD tarafından enjekte ediliyordu. Yani Kurtlar Vadisi, bir Ameri-

kan Vadisi oluyordu.

Dizinin önceki bölümlerinde, Polat alemdar, ihtiyarların başı-

na verdiği yanıtta:

“Türkiye, Suriye ve Irak’a girse de mahvolacak, girmese de mah-

volacak!” sözleriyle

“Eh, her iki halde de mahvolacağına göre, en iyisi Suriye’ye gir-

sin” kanaatini oluşturuyordu.

Polat’ın ihtiyara:

1- Suriye’ye askeri müdahaleden çekinmemeliyiz

2- Gerekirse Irak’a da girmeliyiz

3- Bunun için Arap Birliğinin desteğini temin etmeliyiz

4- Irak’a girmezsek, Şiiler ve Sünniler birleşip Kürtleri ezebilir

5- Suriye’de ise, Nuseyri ailelerin geleceğini ve güvenliğini ga-

ranti edip iktidardan düşürmeliyiz”

diyordu. “Peki, o halde, niçin Suriye’ye Türk askeri sokuluyor ve

ABD’ye taşeronluk yapılıyordu?” Sorusu ise nedense yanıtsız bıra-

kılıyordu.

Kurtlar Vadisi: “ABD ile İsrail’in çıkarları çatışıyor, AKP Tür-

kiyesi ise ABD tarafında yer alıp, Ortadoğu’da milli politikasını

yürütüyor” palavrasını yutturmaya çalışıyordu. Ve tabi bu safsata-

ya kargalar bile gülüyordu.

PKK, İsrail’in ve ABD’nin taşeronluğunu yapıyordu!
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Terör örgütünün kanlı eylemlerinin arkasında İran ve Suriye'nin
olabileceğini iddia edenlere; "Neden İsrail'den hiç söz etmiyorsu-
nuz?" diye soruşumuz İsrail'e karşı peşin hüküm içinde olduğumu-
zu kanıtlamazdı. Ama geçmişten bildiklerimiz vardı! 

Türkiye'nin başı bir ara da Ermeni terör örgütleri ile sıkıntılıy-
dı. Ermeni terör örgütleri yurt dışındaki temsilcilerimize yönelik
suikastlar düzenliyorlardı! 

Ve o günlerde Ankara'da bilgisayarla fal bakan bir Musevi vatan-
daş yakalanmıştı! Adamcağıza birçok suçlama yöneltilmişti ama
O'nun bazı safları “bilgisayarla falınıza bakıyorum” diye kandır-
maktan başka bir suçu yoktu! Emniyetteki sorgulaması sırasında
görevliler ile sıkı bir dostluk kurmuştu! İşte bu Yahudi falcı:

“Ermeni terör örgütlerinin yabancı ülkelerdeki temsilcilerimize
yönelik eylemlerinin artık sona ereceğini iddia ediyor ve bu iddiası-
nı dönemin başbakanı Turgut Özal'ın Amerika'daki Yahudi cemaat-
leri ile yaptığı anlaşmaya bağlıyordu!”

Bu haberi ilk duyduğumuz da inanamamıştık! Ama sonra bak-
tık adam ne dediyse aynen çıkmıştı. Evet, Ermeni terör örgütü ar-
tık eylem yapmamıştı! Yani, Yahudi Cemaatleri Başbakan Turgut
Özal'a verdikleri sözü tutmuşlar ve Ermeni terörünün sona ermesi-
ni sağlamışlardı! Demek ki onları kışkırtan kendileri olmaktaydı.

Elbette babalarının hayrına yapmamışlardı ve kim bilir bu iyi-
likleri (!) karşısında kim bilir, Turgut Özal'dan ne koparmışlardı?
Bugün PKK’nın arkasında bunlar var diyerek İran ve Suriye'nin
suçlanması ise bir hedef şaşırtmadır ve İsrail, ABD ve AB sakla-
nıp aklanmaya çalışılmaktadır.

Neden TÜSİAD Suriye’ye düşmanlık güdüyordu?

Amerika Büyük Ortadoğu Projesiyle, Batı Asya’da belirlediği çı-
karlarını sürdürmek ve geliştirmek istiyordu. Bu konudan, sağır
sultanın bile haberi ve bilgisi olduğu biliniyordu. Askeri, istihbarı,
ekonomik, dini ve kültürel alanları kapsayan bu faaliyetlerin son
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hedefinin de, Suriye olduğunu bilmeyen yoktu. ABD, AB ve İsrail
Suriye’nin ürettiği (petrol) ürünlerin pazarlarını tıkamak için ban-
kacılık ve ticari ortamı Suriye’ye kapatmak istiyordu. Bu durum Su-
riye halkının yaşamını zorlayacağı için kendi devletine düşmanlaş-
masını getiriyordu.

Askeri olarak ta, uçuşa yasak bölge ilan ederek, tıpkı Irak’ta

Kürt Bölgesini Saddam’a kapattığı gibi Suriye’de iki veya üç farklı

bölge oluşturmayı amaçlıyordu. Askeri baskı ve müdahale etme ih-

timalini sürekli canlı tutarak, Suriye’deki muhalefetin örgütlenme-

si için psikolojik ortam hazırlıyor ve muhalefete sürekli cesaret ka-

zandırıyordu. Bu sürece paralel olarak, Türkiye’de eğitip Suriye’ye

soktuğu ajanlarla silahlı kalkışmayı daha bir üst düzeye taşıdığı ko-

nuşuluyordu ve bütün televizyonlarda yaygara yapıp, dünya kamu-

oyunu Esad’a karşı kışkırtıyordu.

Son aşamada da, NATO adına Türk askerlerini Suriye’ye soka-

rak Esad’ı emperyalist ganimet gibi linç edip yutmaya çalışıyordu.

Konuya Amerika’nın Türkiye’deki müttefikleri açısından ba-

karsak:

TÜSİAD’ın üyelerinin çoğu ya Yahudi ortaklıdır, ya da bizzat

Yahudi’dir. Tabi ki İsrail’e her türlü desteği vermek isteyeceklerdir.

Suriye’nin parçalanması İsrail’in güvenliği için çok önemlidir.

TÜSİAD sadece ekonomik çıkarları olanların bir örgütü değil-

dir. Aynı zamanda, iletişim dünyasının da sahibidir. Bilim ve kül-

türel dünyanın entelektüelleri ile işbirliği içindedir. Onları emir-

lerinde hizmet ettirir.

Bu sözde bilim adamları, sanki bilim adına fetva veriyormuş
gibi, TÜSİAD’a raporlar döşemektedir. TÜSİAD da bu raporlarla
strateji oluşturarak siyasileri yönlendirir. Ancak sadece siyasile-
rin yönlendirilmiş olması yeterli değildir. Kanaat önderlerinin
hatta Kurtlar Vadisi gibi dizilerin de, yönlendirilmesi ve dönüş-
türülmesi gerekmektedir. Kanaat öderleri genellikle bu tür kay-
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naklardan beslendiklerinden, henüz kendileri bir kanata varma-
dan, bunlar hemen onların kulağına nasıl düşünmeleri gerektiği
söylenmektedir. Türk halkının yönlendirilmesi ve dönüştürülme-
si, bu kanaat önderleri vasıtası ile sürdürülmektedir.

Bunların dünyasında Türkiye, onların ithal ettikleri ürün ve
doların pazarlandığı yerdir.

Aydınlıkçılar kara kara düşünüyordu: İran’da evrim, İsrail’de
yaratışçılık öğretiliyordu! 

İsrail’de hem laikliği hem de dini öğretileri temel alan devlet
okullarında evrim teorisini reddetme eğilimi güçleniyordu. Birçok
İsrailli öğretmen, “öğrencilerin tepkisine yol açar” kaygısıyla seç-
meli evrim dersini vermekten kaçınıyordu. İsrail’de Darwin ve ev-
rim teorisi, zorunlu eğitimin bir parçası olarak kabul edilmiyordu. 

Evet, Siyonist Yahudiler, Darwinizm safsatasıyla başka milletle-
ri dini ve ahlaki değerlerden uzaklaştırıp yozlaştırırken, kendi ül-
kesinde yaratılış gerçeğini öğretiyor, ancak İsrail’in seçkin ve Efen-
di, diğerlerinin köle olduğu yalanını aşılıyordu.

Her 5 Yahudi öğrenciden 1’i “devlet dini” temelli okullarda oku-
yordu. Burada biyoloji dersinde, “yaratılış” ve “yaratıcı” anlatılıyor-
du. İnsan, “Tanrı’nın suretinde yaratılmış olarak” tarif ediliyordu.

İran’da ise devletin ders kitaplarının tamamı ilk sayfalarında
“Bismillah” ile başlıyordu. Ancak bunun dışında ders kitapları dini
ideolojiden bahsedilmiyordu.

İlköğretim 5. sınıf öğrencileri, genel bilim metinlerinde
Kur’an’daki yaratılış görüşünü okumuyor, dünyada hayatın suda
başlaması anlatılırken kutsal kitap yerine jeologlara atıfta bulunu-
luyordu.

Zorunlu eğitimin son yılı, 8. sınıfta ise evrim kuramı ciddi şe-
kilde öğreniliyor. “Ortaokul bilim ders kitapları, sadece Darwin’in
doğal seleksiyon ile ilgili gözlemlerini sunmakla kalmıyor, aynı za-
manda Lamarck’ın hipotezlerine yönelik August Weissmann’ın ge-
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netik mutasyon fikirlerini de tarihsel bir bakışla sunuyor. Üstelik
karşılaştırmalı embriyoloji ve yapısal homolojiler gibi, birçok ev-
rim kanıtı da resimlerle gösteriliyor.”

Evrim kuramını öğrenme açısından, İranlı öğrencilerin, İsrailli
akranlarından daha şanslı oldukları görülüyordu.

Aydınlıkçılar “Peki ya Türkiye?” diye sorup şöyle dert yanıyordu:

Hıristiyan, Yahudi veya Müslüman fark etmiyor; Siyasal ve top-
lumsal sistem gericileştikçe “yaratılışçılık” eğitimde esas alınıyor,
Darwin ve evrim lanetleniyordu. Darwin’li kapak, TÜBİTAK yöne-
timi tarafından “sakıncalı” bulunuyor ve değiştiriliyordu. AKP ikti-
darı, Türkiye Bilimler Akademisi’ni (TÜBA) hükümet denetiminde
bir organa dönüştürüyordu. Hayatın çeşitli alanlarında, giderek ar-
tan şekilde “imam desteğine” ihtiyaç duyuluyordu. Kemalist devri-
min yarattığı aydınlanma, yerini yaratılışçılara bırakıyordu.”

Sahi bir de ulusalcı geçinen bu karanlık kafalılar, Allah’ın yarat-
masından ve İslam’ın aydınlığından, niye böylesine korkuyor ve
gocunuyordu?

Sn. Recep T. Erdoğan, sözde Ermeni soykırımını inkâr edenlere
ceza veren yasayı Fransız Meclisinden geçiren Sarkozy’e “Büyük
Fransız İhtilalinin prensiplerini çiğnediniz” anlamında sitem ediyor
ve dolaylı olarak aydınlanmacı ulusalcılarla aynı Masonik inkılâba
saygısını vurguluyordu. Oysa Fransa Büyük Mason Locası Başkanı
Sarkozy’e gönderdiği 19 Ocak 2009 tarihli bir yazıda “Tavsiye edilen
Masonların Bakanlığa atanmasına teşekkür anlamında, 1500 Locaya
bağlı 43 bin Masonun, Fransa’nın dünya siyasetinde etkin rol oyna-
ması için özel destek sağlayacaklarına söz veriyordu. Sarkozy ise ce-
vabi mektubunda, özellikle Ortadoğu merkezli “demokratikleşme
reformlarında Fransa’nın öncü rolü üstlenmesine destek istiyordu.22

Yani ey AKP’nin BOP çerçevesindeki demokratik dalaverelerine
güya karşı çıkan Aydınlıkçı Ulusalcılar! Bu şeytani projeleri hazır-
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layan asıl merkez, sizin de tapındığınız ve İttihatçı Enver, Talat ve
Cemal Paşalarınızın da maşalıklarını yaptığı, Darwinist ve sosyalist
BÜYÜK MASON LOCALARI oluyordu.

Bilim ve Ütopya Dergisi’nin Ekim sayısı yine dopdolu. Kapak
konusu, “İslam ve Kapitalizm”... Yazıdaki İran ve İsrail’le ilgili bil-
gileri, dergideki Elise K. Burton’un “Ortadoğu’da eğitimde evrim ve
yaratışçılık” yazısından aktardık.

Abramowitz: “Türkiye, Kuzey Irak yönetimine güvence sağla-
yabilir” diyor ve ‘İkinci İsrail’ için garantörlük istiyordu!

Aydınlıkçı ulusalcıların, İslamcı diye sataştıkları Başbakan Er-
doğan ile Barzani görüşmesinde, İkinci İsrail’in güvenliğinin ele
alındığı belirleniyordu. “Garantörlük’ talebiyle güneydoğunun
İkinci İsrail’e katılmasının yolu tartışılıyordu. Erdoğan’ı ilk keşfe-
den eski ABD Ankara Büyükelçisi Abramowitz, “Türkiye, Barzani
yönetiminin ayakta kalmasına güvence sağlayabilir” diyordu.

Görüşmenin ayrıntıları, Aksiyon Dergisi’nde Haşim Söylemez
imzasıyla yayımlanan haberde yer alıyordu. Yazıda, Erdoğan-Barza-
ni görüşmesinde bundan sonraki süreci derinden etkileyecek ka-
rarlar alındığı ifade edilirken, Barzani’nin Erdoğan’dan Kürt açılı-
mına devam etmesini istediği dile getiriliyordu.

Türkiye’ye garantörlük rolü veriliyordu!

Yazıda, Erdoğan-Barzani görüşmesiyle ilgili en dikkat çeken bö-
lüm, Barzani’nin Türkiye’den garantörlük istediği bilgisiydi. Haşim
Söylemez, yazısında bu konuda şu bilgileri veriyordu:

“Gözden kaçan ancak üzerinde durulması gereken en önemli ko-
nu, Barzani’nin Türkiye’den garantörlük, yani “Türkiye korumasın-
da bir Kürt bölgesi talep etmesi” oldu. Türkiye, buna ‘garantörlük’
demek yerine, “ikili ilişkiler ve karşılıklı yardımlar” şeklinde olayın
her zaman bir dostluk çerçevesinde anılması gerektiğinin altını çiz-
di. Kürtler, Amerika’nın Irak’tan çekilmesinden sonra bölgede yal-
nız kalmak istemiyor ve kendisine Amerika ile birlikte yakın kom-
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şusu olan Türkiye’nin hamilik yapmasını istiyor. Her zaman Irak’ın
bütünlüğüne vurgu yapan Ankara, garantörlük gibi algılanabilecek
bir hamleyle Bağdat’ın tepkisini çekmek istemiyor. Ancak ABD’nin
çekilmesi sonrasında Kürtlerin kendilerini güvende hissetmeyecek-
leri de aşikâr.”

Barzani’nin Erdoğan’la görüşmesinde gündeme getirdiği taleple-
rin benzeri, eşzamanlı olarak Amerika’da da gündeme getiriliyor-
du. Tayyip Erdoğan’ın yükselişinde kilit rol oynayan Amerika’nın
eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Washington merkez-
li Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin “Türkiye’nin
Yeni Jeopolitikası” konulu panelinde konuşurken: “Irak’tan asker-
lerini çekme kararı alan Amerika için Türkiye’nin kritik roller üst-
lendiğini belirterek, Irak konusunda AKP iktidarına verilen rolü
şöyle açıklıyor ve iki kritik görev tarifi yapıyordu. Bunlardan birin-
cisi, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin
ayakta kalmasına yönelik güvence sağlaması. İkincisi ise İran’ın
Irak’taki nüfuzunu kısıtlaması.

Aynı toplantıda konuşan Obama yönetimine yakın, kısa adı
CSIS olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Türki-
ye Projesi Direktörü Bülent Ali Rıza da: Türkiye’nin bölgede Ame-
rika’nın yapamadığı ya da bulaşmak istemediği şeyleri yaptığına
dikkat çekiyordu.

ABD’nin Kürt planı yürüyordu!

ABD, yıllardır kendisine bağlı bir Kürt devleti kurmak için çalı-
şıyordu. 1986’da ABD Savunma Bakanı Yardımcısı William Taft,
“Taft planı” diye anılan planı Türkiye’nin önüne koymuştu. Döne-
min başbakanı Turgut Özal, bu plana sahip çıkıyordu. “Türkiye hi-
mayesinde Kürdistan” olarak geliştirilen plan, 1991 Körfez Savaşı
öncesinde Amerika’ya destek karşılığında gündeme getiriliyordu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetleri
Komutanı Necdet Öztorun, başından beri Taft planına karşı çıkıyor,
Özal, Amerika’nın da desteğiyle iki Necdet’i de tasfiye ediyordu.
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Şimdi yeni aşamayı, İkinci İsrail’in Türkiye’ye doğru genişleme-
si oluşturuyordu. Gül-Powell gizli anlaşmasında tanınan kukla
devletin yaşamını sürdürebilmesi için iki şart koşuluyordu.

Birincisi Kuzey Irak Kürdistanının düzenli bir petrol gelirine
sahip olması, ikincisi Yeni Kürdistanın İran, merkezi Irak ve Tür-
kiye kuşatmasından kurtulması. Amerika bu iki sorunun çözümü
için Türkiye’ye bastırıyordu. AKP’nin Kürt açılımı da bu nedenle
gündeme getiriliyordu. ABD, bir taraftan Türkiye’yi kendi planla-
rına razı ederken ve Türk ordusunda planlarına karşı çıkanları
tasfiye ederken, diğer yandan da “Büyük Kürdistan” çalışmasını
sürdürüyordu. Erbil’de “dört parça tek çatı” diye formüle ettiği
Büyük Kürdistan amaçlı ulusal Kürt konferansı için şartların ol-
gunlaşmasını bekliyordu.

ABD Org. Hayri Kıvrıkoğlu'na nasıl bakıyordu? 

27 Ağustos 2011'de Mehmet Ali Güler "AKP, Türk tarihini kim-
lere yazdırmaya kalkmış?" diye soruyor ve yanıtını bizzat AKP'nin
ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın ağzından veriyordu: 

"Talat'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ise karşılıklı anlaşma
ile tarihin tarihçiler tarafından yeniden yazılmasına kararı alındı.
Buna göre iki savaş arası dönem Bulgar bir tarihçi tarafından ve
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem ise Romanyalı bir tarihçi tara-
fından yazılacaktı."

ABD-AB fonlu tarih kitapları

Meğer Yaşar Yakış'ın bahsettiği kitaplar ABD ve AB fonlarıyla
dört cilt halinde yayımlanmış bulunuyordu.

1. Kitap: Osmanlı İmparatorluğu - Bogdan Murgescu ve Halil
Bektay

2. Kitap: Güneydoğu Avrupa'da milletler ve devletler - Mirela
Luminita Murgescu

3. Kitap: Balkan Savaşı - Valery Kolev ve Christina Koulouri

4. Kitap: İkinci Dünya Savaşı - Kresimir Erdelja
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Kitaplar, belirtildiği gibi Bulgar ve Romen tarihçiler tarafından
yazılıyordu. Yaşar Yakış'ın Halil Berktay'dan ne Türk olarak ne de
tarihçi olarak hiç bahsetmemesi ise dikkat çekiyordu. 

Kitaplar gizli ABD belgesinde 

Şimdi sıra ABD'nin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıv-
rıkoğlu'na nasıl baktığına geliyordu!

Wikileaks, 21 Şubat 2007 tarihli Lefkoşa çıkışlı bir ABD belgesi
yayımlıyordu. Belge yukarıda belirttiğimiz kitaplara paralel olarak
yazılan, her iki kesimin yeni tarih ders kitaplarıyla ilgiliydi.

ABD: “Kıvrıkoğlu milliyetçiliği körüklüyor” diyordu!

Belgede şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı olan dönemin Kıbrıs
Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu'nun hem
güneyin hem de kuzeyin kimi kurumlarının değerlendirmelerine
tepki gösterdiği belirtiliyordu. 

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Org. Kıvrıkoğlu'nu "milliyetçi-
liği körüklemekle" ve "Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm
bulmak için gereken yapıcı atmosferin oluşmasını engellemekle"
suçluyordu. 

ABD, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın, KKTC'nin
Türkiye'nin bir parçasıymış gibi davrandığından yakınıyordu.
ABD'ye göre Org. Kıvrıkoğlu tarih kitaplarının değiştirilmesine iki
nedenle karşı çıkıyordu: Birincisi Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Ta-
lat'ı iğnelemek, ikincisi de KKTC'nin kalıcı olacağının mesajını
vermek istiyordu!?

ABD görevlilerinin Washington'a raporladıkları en dikkat çeken
saptamaları ise: “tarih kitaplarına karşı çıkan Org. Kıvrıkoğlu ile
Rumların hedefinin ortak olduğu” yorumuydu. ABD'li görevlilere
göre bu ortak hedef, Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözümünü engel-
liyordu. 

Ve işte bu Süper Güç ABD Yahudi Lobileri ve Türkiye’deki işbir-
likçileri Org. Hayri Kıvrıkoğlu’nun KKK olmasına mani olamıyordu!
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KİRALIK AKP KALEMŞÖRLERİ VE
OĞUZHAN ASİLTÜRK - ŞEVKET KAZAN EKİBİ

Yeni Şafak Gazetesinden Salih Tuna, Ulusal Kanal’a çıkıp:

“Ergenekon tertibi, Türk ordusuyla İran’ı savaştırmak üzere,
TSK içindeki ABD karşıtlarını tasfiye etmek maksadıyla yürütülen,
Amerikan destekli bir projedir.”

Anlamındaki tespitlerine içerlediği SP lideri geçinen (Mustafa
Kamalak sadece vitrindeki resmi Genel Başkan rolündedir)
OĞUZHAN ASİLTÜRK’e verip veriştirdikten ve bu bahane ile
isim vermeden Rahmetli Erbakan Hoca’nın askerlerce yapılan on-
ca hakaret karşısındaki tepkisizlik ve tedbirsizliğini hatırlatıver-
dikten… Ve tabii yürütülen Ergenekon operasyonları ve paşalar-
dan hesap sormaları yüzünden Sn. Recep T. Erdoğan’ın da yük-
sek cesaret ve dirayetine imaen övgüler dizdikten sonra, (ki bu
AKP yalakaları bir yandan Ergenekon tezgahının bağımsız YAR-
GI’nın görev ve yetkisi olduğunu söylerken, öte taraftan sürekli
Erdoğan’ın marifeti olduğunu belirtmektedir.) bizce oldukça
önemli ve gizemli şöyle bir tespitle yazısını bitirmişti:

“Pardon, Hazret (Oğuzhan Asiltürk) belki de, hiçbir zaman
(Masonik laikçilerin ve askerlerin hedef aldığı) Mürteci (yani sa-
mimi bir Milli Görüş gayretlisi) olmadı; (sadece) biz böyle san-
mıştık.”23
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Eğer bu tahmin ve tahlil, Salih Tuna’nın kendisine aitse, müt-
hiş bir zekâ göstergesiydi; yok bir yerlerden kapma ve kopya ise,
önemli bir İTİRAF yerindeydi.

Evet, Oğuzhan Asiltürk ABD Yahudi Lobilerinin “Ya bunları, bi-
zim bir emniyet supabımız ve kontrol sigortamız olarak yanına alır
ve üst makamlara koyarsın, veya partin kapatılarak siyaset yapma
imkanından mahrum bırakılırsın” dayatmaları kabul edilmeyince
Milli Nizam’ın kapatılması sonrası, Erbakan tarafından Milli Gö-
rüş’e alınmış, sonraları “tövbe edip sadık dava adamı olmuş rolüyle”
sürekli Hocanın yakınında kalmış isimlerden birisiydi.

Erbakan Hoca, bu tavizi vermek ve bu tiplerin Milli Görüşte-
ki gizli tahribatına müsaade etmek karşılığı, Türkiye’mizdeki ve
İslam Âlemindeki büyük devrim nitelikli hizmet ve faaliyetlerine
fırsat yakalamak ve tarihi atılımlarına alt yapı hazırlamak hedefi-
ne ulaştığı için, elbette kârlı ve başarılı olduğu, işte eserleriyle sa-
bittir. Ve zaten hiçbir kalıcı ve kapsayıcı devrim ve değişimin,
karşılıklı stratejik tavizler verilmeden ve satranç gibi bazı taşlar
yem olarak feda edilmeden, başarıya ulaşması mümkün değildir.

Evet, Oğuzhan Asiltürk’ün Ergenekon’la ilgili tespitlerinde
doğruluk payı vardı. Ancak bu doğruları yanlış amaçlar için kul-
lanmakta ve malum odaklara;

“Milli Türkiye, Ergenekon tertibiyle planlanan tezgâhın farkın-
dadır ve herhalde gerekli tedbirlerini almıştır. Şimdilik, sizin hesap-
larınız istikametinde davranmalarına aldanmayınız ve ona göre ha-
zırlık yapınız” anlamında uyarı mesajları yollamaktaydı.

Çünkü, Oğuzhan Asiltürk gibileri, nasıl malum merkezlerin
Milli Görüş’e soktukları “Gelenekçi Ağabeyleri” ise, bunun gibi
Sn. Recep T. Erdoğan ve avenesi de yine aynı mahfillerin “Yeni-
likçi Ekibiydi” 

Yıllarca yalakalık yaptığı halde İktidar yanlısı Star Gazetesin-
den kovulunca aklı başına gelen Mehmet Altan’ın Vatan’dan Ru-
şen Çakır’a:
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“Cami-Kışla savaşı ve AKP’nin Kemalizm’in rövanşını alma yarı-
şı sonrasında kanlı bir gelecekten korkuyorum” (05.02.2012 – Vatan) 

İtirafları da, Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan ekibiyle aynı Sa-
bataist tiynet ve zihniyetin, aynı Siyonist merkezlere uyarı mesajı
niteliğindeydi.

Habertürk'te Söz Sende programına katılıp Balçiçek İlter'in
sorularını yanıtlayan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asil-
türk: (06 Şubat 2012 Pazartesi 19:43)

“Fatih Erbakan'a bir boykot var mı? Sorusuna: 'Fatih Bize Hoca-
mızın emanetidir. Onunla ilgili olumsuz bir şeyi televizyon kanalların-
da konuşmayız” diyerek, aslında “birçok olumsuz tavrı bulunduğu-
nu” ima etmişti.

Asiltürk sözlerine şöyle devam etmişti: “Altını özellikle çizerek
söylüyorum, Ergenekon tutuklamalarıyla askerlere yapılan bu operas-
yonların hiçbirisinin hükümetin kontrolü altında yapılmadığını, Erdo-
ğan’ın “bu konuda bir etkisinin olmadığını” biliyorum. Hatta bazı as-
keri bölgelerde yapılan kazılar sonucunda çıkartılan mühimmat ve
özellikle insan kemikleri ve cesetlerinin adeta nokta atışıyla tek tek
ortaya çıkartılması da garip bir durumdur. Neden bu gömülerin, böy-
lesine adrese teslim olarak ortaya çıkartıldığını, bu bilgi akışının ner-
den kaynaklandığını hükümet yetkililerinin bile bilmediğini iddia edi-
yorum. Bunları söylerken Eski bir İçişleri Bakanı olmamız ve MİT ta-
rafından hazırlanan, ama Ülkemizin çıkarlarına uygun görmediğimiz
için karşı çıkılan projelerle alakalı itirazımızı ve kaygılarımızı gider-
mek üzere MİT tarafından bize verilen brifingde, bilgi akışının ve bil-
gi kaynaklarının neler olduğunu bilmemiz hasebiyle bu açıklamaları
yapıyorum.” diyerek:

a) Hem AKP iktidarını ve Erdoğan’ı aklamaya

b) Hem de derin mahfillerle irtibatlı olduğunu ima edip hava
atmaya yeltenmişti. 

Sahi bu televizyonlar Oğuzhan Asiltürk’ü yeni mi keşfetmişti,
yoksa bunlar sinsi ve tehlikeli gelişmelerin bir işareti miydi?
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Şartlandırılıp kiralanmış hafızanızı, biran olsun vicdanınızın
kontrolüne alıp hatırlayınız:

• Yargıtay 8. Dairesinin onayladığı, TCK’nın 312-2 maddesin-
deki “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediği bahanesiy-
le verilen 10 aylık mahkûmiyet nedeniyle 2002 seçimlerine gire-
meyen Erdoğan’ın Başbakanlık yolunu açmak üzere, Siirt Pervari
ilçesinde “iki köy sandık kurulunun usulüne uygun oluşturulmadı-
ğı ve bir sandığın da mührünün kırıldığı” gibi komik gerekçelerle
02 Aralık 2002’de Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Siirt seçimleri-
ni iptal ettiren…

• 09 Mart 2003 ara seçimleriyle, Recep Bey’i TBMM’ne gönde-
ren…

• Bu seçimlerden iki hafta önce (22 Şubat 2003 tarihinde)
CHP lideri Deniz Baykal’la, Recep T. Erdoğan’ı Beylerbeyinde bir
araya getiren…

• Ve daha önceki gizli uzlaşma sonucu TBMM Genel Kurulun-
ca 13.12.2002 tarihli oturumunda 4774 sayılı anayasa değişikli-
ği ile ve “kişiye özel” bir düzenlemeyle Sn. Recep T. Erdoğan’ın
seçilme engelini gideren…

• Bu değişiklik maddesinin Mecliste oylanmasında CHP’li bü-
tün Milletvekillerine, AKP ve Erdoğan lehine oy verdiren…

• Ve böylece daha önce:

“Türkiye’nin dinsiz bir hale geldiğine inanıyorum. Hayatımı,
Mustafa Kemal düzeniyle savaşmaya ve ülkemde Şeriat devletini
kurmaya adıyorum” şeklinde yeminler eden (Bak: http://www.ze-
kirdek.com/forum/126928-tayyip-in-yemini.html) bir kişiyi ehilleş-
tirip AB heveslisi ve Demokrasi havarisi haline getiren…

• Ve bu çok yararlı ve itaatkâr hizmetleri karşılığı boynuna
“Cesaret Madalyası” asıveren…

• Ve tabii, bütün bu sürecin işletilmesi için, 28 Şubat kışkırt-
masıyla Erbakan’ın Refah-Yol iktidarını deviren
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O malum ve mel’un odakların figüranlığını kahramanlık gibi

göstermek, sizin gibilerin en büyük şerefi ve en kutsal görevi-

dir!...

“Radikal İslamcı Müslümanları kullanıp ABD’ye karşı kışkırt-

ma, ardından ABD’yi Müslüman ülkelere saldırtma hesabıyla ikiz

kulelere yönelik 11 Eylül tezgâhını kurgulayanlar, küreselleşme

yaldızlı yalanla, tüm insanlığı Siyonist sermayeye köleleştirme

planlarını İslam dünyasında: “katı şeriatçılarla ılımlı İslamcıları”

kapıştırmasıyla yürütmektedir.

Taliban ve Bin Ladin gibi sözde “Katı Şeriatçı”ları da, Fetullah

Gülen gibi “Ilımlı İslamcı”ları da aynı Siyonist-ırkçı emperyalist

merkezlerin destekleyip yönlendirdiğini, böylece Müslüman top-

lumları, “ölümü gösterip sıtmaya razı” ettiklerini artık cümle âlem

bilmektedir.

Evet, Rahmetli Erbakan’ın benzetmesiyle;

“Üst çenesi Komünizm, alt çenesi Kapitalizm gövdesi ise Siyo-

nizm olan bu Timsahın; Amerika ve Avrupa arka ayakları, katı şe-

riatçılar ve ılımlı İslamcılar ön ayakları, Masonik kuruluşlar da bu

canavarın kuyruğu gibidir.

İşte bu Siyonizm canavarı, bir ülkede veya bölgede, kuvvetli ve

suni bir konjonktür rüzgârı oluşturduğunda:

• Radikal şeriatçı ve maymun kafalı ahmaklar, bu rüzgârın et-

kisini kırmak için önüne duvar örmeye yeltenirdi…

• Ulusalcı ve din düşmanı kesimler ise, 28 Şubat misali suni

rüzgârları “Laiklerin gericilere zaferi” diye sahiplenirdi…

• Ilımlı İslamcılar ve değişip dönekleşen takımlar ise, güya gö-
zü açıklık edip bu fırsatı ganimete çevirmek üzere, estirilen rüz-
gârın önüne enerji üretecek yel değirmenleri kurmayı becerirler
ve kendilerini çok akıllı zannederlerdi. Oysa hem o enerjiden Si-
yonist güçler istifade edecekti, hem de “yeterince yararlanıp yıp-
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ratılınca ve son kullanma tarihi dolunca” kendileri de başka bir
rüzgârla silinip süpürüleceklerdi…

Ama hepsi de, aynı fabrikanın, farklı ve aykırı yönde dönen ve
ilk bakışta dişe diş çekişiyor zannedilen çarkları misali, aslında
aynı hedefe hizmet etmektelerdi.

Bu şeytani tezgâhın farkına varan ve hiçbir şekilde figüranı ol-
mayan ve suni rüzgârlar estiren canavarı durdurma ve etkisiz kıl-
ma yöntemlerine başvuran ve önemli ölçüde başaran tek şahsiyet
ise Rahmetli Erbakan Hocamızdı ve onun projeleri ve prensiple-
ri artık zafere yaklaşmak üzereydi…

Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan Ergenekon ve Balyozcuları
vatansever ilan etmişti!

Oğuzhan Asiltürk, “hükümete karşı darbe yapmakla suçlanarak
tutuklanan subayların vatansever ve milliyetçi olduklarını, ABD’nin
önümüzdeki günlerde İran’ı işgale hazırlandığını, Ergenekon ope-
rasyonlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde vatansever askerlere
komplo kurarak bu işgale karşı çıkacak subayların tutuklandığını”
söylemişti.

Eski içişleri ve Sanayi Bakanı Asiltürk 12 Eylül’ün arka planının
konuşulduğu bir TV programında yaptığı ilginç çıkışla Ergenekon
operasyonlarının bir ABD komplosu olduğunu ileri sürmüşlerdi.
Asiltürk programında son sözleri olarak “Ergenekon, altını çizerek
söylüyorum Türk Ordusunda TSK içinde Amerikan karşıtlarının
tasfiyesidir. Nokta ve bir de ünlem koyuyorum, başka bir şey değil-
dir” demişti.

Kanal A televizyonunun konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu
Milli Görüş’ün bir başka önemli ismi Şevket Kazan da, Asiltürk’le
aynı görüşleri savunarak, Ergenekon’a destek vermişti.

Şevket Kazan:

“Türkiye’de darbeler ABD desteği ile oluyor, ABD destek vermez-
se darbe olmuyor, muhtıralar da böyle oluyor. Şimdi artık Amerika

112 SABAH YAKIN DEĞİL Mİ?



Orduya ihtiyaç duymuyor, Amerikan ile Ordunun arası 12 Mart tez-
keresi ile açılmış bulunuyor. 1 Mart’ta Amerika’nın karadan Irak’a
müdahalesine Hükümet söz vermişti, arkadan konu parlamentoya
gelince, destek çekildi ve böylece tezkere reddedildi. Hâlbuki Hükü-
met kesin kez adapte olmuştu, söz vermişti. Tezkereyi geçirecek ve
Amerikan askerleri Kuzey Irak’a Türkiye üzerinden girecekti.

Bunun geçmemiş olması, Amerika’nın Orduya olan güvenini

azalttı, çünkü Ordu buna izin verilmemesini istiyordu. İşte o zama-

na kadar Amerika Türk Ordusunu kullanıyordu. Dolayısıyla, Bugün

Ergenekon dediğimiz gelişmelerle, artık Amerika’nın başka bir ko-

zu ele geçirdiği anlaşılıyordu.

Spiker: Burada bir çelişki yok mu? 28 Şubat, 27 Nisan gibi de-

mokratik olmayan olayların asker tarafından yapıldığı söyleniyor.

Bir taraftan da Ergenekon gibi bu isimlerin yargılandığı davalar

var, bu yaklaşımınız önceki iddialarınızla uyuşmuyor?

Şevket Kazan: Bir çelişki yok… Amerika o zaman Orduyu des-

tekleyip kullanarak kartlarını oynuyordu. Şimdi ise BOP çerçeve-

sinde iktidardaki parti ile işini gayet iyi yürütüyor… O nedenle çe-

lişki yok, çelişki Amerika’nın destek saflarını değiştirmesinde dü-

ğümleniyor.

Şimdi bu zevata ve hala bunları tanımayan zerzevata soralım:

1- Eğer “Ergenekon, ABD’nin bir at değiştirme süreci ve

Irak’la ilgili tezkereyi Meclisten geçirtmeyen TSK’yı hizaya sok-

ma projesi” ise bu gerçekleri dile getirdiği, AKP ve Fetullah Gü-

len tehlikesine dikkat çektiği için tutuklanan ve hiçbir suç delili

bulunmadığı için üç gün içinde serbest bırakılan AHMET AK-

GÜL ve Milli Çözüm ekibiyle ilgili “Onlar Egenekoncu gruptur,

Milli Görüş’ten kovulmuştur” gibi iftiralarla neden suçlayıp sal-

dırdınız?

2- O zaman, oynanan dış tertipli tezgâhı bilmiyordunuz da,

şimdi yeni mi farkına vardınız?
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3- Yoksa, malum ve mel’un odaklara: “Milli Türkiye sinsi ve Si-

yonist planlarınızın farkındadır. Ona göre tedbir alınız” mesajları

mı yollamaktasınız?

4- Milli Gazete sizinle tam aksi istikamette ve AKP ağzı ile, Pa-

şalara ve TSK’ya yönelik operasyonları “cesaretli girişimler ve

demokratik gelişmeler” olarak değerlendirip arka çıkmaktadır.

Ey Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan! Acaba Milli Gazete’nin

kontrolünü mü elden kaçırdınız, yoksa ikili mi oynamaktasınız?

5- Söylediklerinizde samimi iseniz, çok geç ve geçersiz de ol-

sa, şimdi Ahmet Hoca’dan ve aleyhine kışkırttığınız camiamız-

dan, elbette özür dilemek zorundasınız! Haydi, var mısınız, sami-

miyetinizi ispatlar mısınız?

Ahmet Hakan'ın değişim serüveni!..

1967 yılında doğmuş... 

İmam Hatip Lisesi'nde okumuş... 

Çocukluğunda Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde bu-

lunmuş... 

Liseli yıllarında İslamcı Mavera dergisine abone olmuş...

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir süre kalmış, daha

sonra, İstanbul'a gelip, bir süre de burada mekik dokumuş... 

Üniversitedeyken yazdığı öykülerden birkaçı Yedi İklim dergisinde

okurlarıyla buluşmuş...

1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'ye katılıp, 'Yankı'

isimli haber programı yapan bir ekip oluşturmuş…

Kanal 7 kurulurken kanalın Genel Müdürü Mustafa Çelik'le temas

kurup kadroya dahil olmuş…

Kanal7'de bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003

arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü ve ana haber spiker-

liği koltuğuna oturmuş…
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Kanal 7'de İskele Sancak programını yapıp, bazı bölümlerini kitap-
laştırıp okurlarına sunmuş… 

28 Şubat antidemokratik sürece karşı esaslı çıkışı ve dik duruşu ile
göz doldurmuş… 

Kanal 7'de çalışırken ilk köşe yazısı tecrübesini Zahit Akman'la
birlikte Yeni Şafak gazetesinde yaşamış, ama başarısız olmuş… 

Ardından birden dönüşüp evcilleşerek Sabah Gazetesi'nde köşe yaz-
maya koyulmuş...

Şu anda Hürriyet'te yazıyor, ayrıca, CNN Türk kanalında Tarafsız
Bölge programını yönetiyor ve sunuyor, ama nedense giderek suyu da
ısınıyormuş!?

Sevgili Ahmet Hakan; uzun süreden beri Mümtazer Türköne'yi çe-
şitli ithamlarla eleştiriyordu. Ama, bir zamanlar Mümtazer Türköne
ile kader birliği yapmış, aynı çatı altında uzun yıllar çalışmış Şükrü
Karaca’nın yakın bir geçmişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun siyasi Danışmanı olduğunu nedense es geçiyordu. 

Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki siyasi çıkışlarında önemli bir pay
sahibi olan Şükrü Karaca 28 Şubat sürecinde ve hemen sonrasında
Tansu Çiller'in danışmanlığını da yapıyordu.

İşte Mümtazer Türköne'yi yerden yere vuran Ahmet Hakan merkez
sağdan merkez sola ray kıran yakın arkadaşı Şükrü Karaca hakkında
nedense hiç kalem oynatmıyordu?..24

Peki, “farklı kulvarda ve aykırı kutuplarda kalem oynatıyor”
zannedilen ve ara sırada biri birine girişen bu Ahmet Hakan’la Sa-
lih Tuna gibi yazarlar-yorumcular, niye acaba emperyalistlerin:

“Arap Baharının hamisi, Ortadoğu’nun model ülkesi ve Sünni
Müslümanların lideri gibi pohpohlamalarla, AKP Türkiye’sini
İran’la savaştırma ve iki güçlü engeli bir taşla savuşturma” hazırlık-
larına ve Recep T. Erdoğan’ın BOP Eşbaşkanı sıfatıyla bu tezgâha
taşeronluk çabalarına bir kelime olsun değinmezlerdi!?
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Sn. Recep T. Erdoğan’ı Eşbaşkanlığı görevine atadıkları BÜYÜK
ORTADOĞU PROJESİ kapsamında, 27 İslam ülkesini dönüştürme
ve ırkçı-emperyalizmin dünya hâkimiyeti hedefine uygun yeniden
dizayn etme amacıyla yaşanan ARAP BAHARI sonrası, İsrail’i tanı-
mayan ve barışa (teslimiyete) yanaşmayan HAMAS gibi örgütleri
bile, işbirlikçi Mahmut Abbas’la uzlaşmaya, yoksa bölgeden uzak-
laştırmaya karar veren ABD ve Siyonist Lobilerin korkusundan,
sözde Mısır’da seçim zaferi kazanan İhvanı Müslim’in dahi, Suri-
ye’den kaçmaya mecbur bırakılan Hamas Lideri Halit Meşal’i ülke-
lerine davet edememişlerdi. AKP iktidarı, Hamas’ı ABD güdümüne
sokmak üzere bir büro açmalarına sadece ümit vermiş ve Halit Me-
şal fiilen ABD üssü olan ve MOSSAD karargâhı bulunan Katar’a
yerleşmeye mahkûm edilmişti.

• Başbakan’ın çok samimi dostu Sabataist Mehmet Ali Birand:

“Hamas’ın Türkiye’de büro açmasına izin vermek, İslam dünya-
sında bize biraz prestij kazandırsa da; İsrail ve ABD ile onarılmaz
sorunlara ve gereksiz sıkıntılara sebebiyet verecektir. Ortadoğu son
derece tehlikeli bir bataklık gibidir. Hele Filistin sorunu çözülmesi
çok güç bir meseledir. Türkiye’nin uzak durması gerekir. Böyle bir
batağa girmek akıl karı değildir” diyerek Sn. Recep T. Erdoğan’ı
ikaz etmişti.25

İsrail istihbarat sitesi DEBKA;

“NATO’nun Malatya’da kurduğu füze radar sisteminin, elde etti-
ği bütün bilgi ve görüntüleri, anında İsrail’e bildirecek şekilde ku-
rulduğunu” haber vermekteydi.

Ve yine İran Dini lideri Hamaney’in askeri danışmanı Tümgene-
ral Yahya Rahim Safevi: “Katar yönetiminin, ABD’nin teşvikiyle, Su-
riye’yi sıkıştırmak ve ABD müdahalesine yardımcı olmak karşılığı,
AKP hükümetine milyarlarca dolar vaad ettiğini” bildirmişti.26
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Özetle, Türkiye’nin ilk dünya güzeli seçilen (daha doğrusu ilan
edilen) böylece Müslüman hanımlarımızın ve kızlarımızın asrileş-
mek için soyunup saçılmasına öncü gösterilen Sabataist (Yahudi
asıllı) Keriman Halis’in, hanımı tarafından akrabası olan ve şimdi
AKP’yi yüceltmek için nice akrobasi taklaları atan Reha Muhtar gi-
bilerin övgüleri bile, hepinizin ayarının ve amacının açık bir gös-
tergesiydi.

HAS Partinin ucuz kahramanlık hikâyesi:

Ankara İl Başkanı Abdülhamit Gül imzasıyla 01 Ocak 2012 de
suç duyurusu yapıp 28 Şubat sorumluları olarak Sabah, Hürriyet
ve Milliyet yazarlarından yedi üst düzey gazeteciyi “darbe suçuna
ortaklıktan” şikâyetçi olan HAS PARTİ, yapılan Masonik baskılar
sonucu 15 gün sonra çark edip, sözde Genel Başkan Yardımcısı
Şeref Malkoç imzasıyla ikinci bir suç dilekçesi ile önceki altı ga-
zeteciden vazgeçerek sadece Reha Muhtar’ı ve de “suça yardımcı-
lıktan” dava etmişlerdi. Reha Muhtar bu durumu Numan Kurtul-
muş’a hatırlatınca, bu sefer Şeref Malkoç arayıp özür dilemişti. İş-
te AKP yedeği olarak şişirilen, ucuz kahramanlık taslaklarının ve
Mili Görüş kaçkınlarının, “28 Şubatçılardan hesap sorma balon-
ları” da böylece sönüvermişti.

Reha Muhtar’ın Dilinden Fetullah Gülen gerçeği!

“Bence Fethullah Hoca olayının hayati derecede önemli anahtar
rolünü Bülent Ecevit oynadı...

Ecevit, bazı sivil ve askeri bürokrasinin düşüncelerinin aksine,
Gülen cemaatinin okullarının çağdaş bir eğitim yuvası olduğunu ve
Gülen hareketinin Türkiye için öne sürülen tehlikeyi oluşturmadığı-
nı söylüyordu...

Ecevit Türkiye’de laikliği ve Cumhuriyet’çiliği tartışılmayacak
bir liderdi...

Üstelik Başbakanlık yapmış, devletin en gizli bilgilerine sahip
olan bir devlet adamıydı...
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Ecevit’in o günlerdeki tavrı, Cumhuriyetçi, laik birçok insan için
gizli bir referans oldu Fethullah Hoca, okulları ve cemaatiyle ilgili...
Ecevit söylüyorsa ‘bir bildiği vardır’ düşüncesi hâkim oldu... Kimse
Ecevit’in laikliğini ve Cumhuriyet’çiliğini sorgulamazdı çünkü...”

Fethullah Hoca’nın Amerika’ya Gidişinde Bülent Ecevit’in
Gayreti... 

Ecevit’in o dönemde Fethullah Hoca’yla ilişkisinin, Amerika’ya
gitmesinde ne derece hayati bir rol oynadığını Faruk Mercan’ın Fet-
hullah Gülen’in hayatını anlattığı kitabından detayıyla öğreniyo-
rum...

“Fethullah Gülen için 22 Şubat 1999 tarihi için randevu ayar-
landı... Ancak ABD’den arayan Profesör Tarhan ‘Burada havalar çok
soğuk... Randevuyu biraz erteleyelim...’ diye uyardı...

Mart ayına gelindiğinde ilginç bir şey oldu... Ankara Devlet Gü-
venlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel’in, Gülen hakkında so-
ruşturma açtığına dair bazı haberler İstanbul’a ulaşmaya başladı...

Gülen bu şartlarda ABD’ye gitmeyi doğru bulmuyordu...

“Eğer savcı böyle bir soruşturma açmışsa, ABD’ye gitmesi ifade
vermekten kaçınmak” anlamında algılanabileceğini düşünüyordu.

Gülen’e telefon açan Bülent Ecevit; “Sağlığınız çok önemli... Si-
zinle ilgili böyle bir soruşturma olsa haberimiz olurdu... Lütfen te-
davinizi aksatmayın ve Amerika’ya gidin...” diyordu... İşte Gülen’in
Amerika’ya gitmesinde en etkili nedenlerden biri Ecevit’in telefo-
nuydu...”

Fethullah Gülen 2007 yılında Amerika’da kaldığı evdeki bir
öğlen yemeğinde Bülent Ecevit’i şöyle anmıştı:

“Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı... Namaz kılmadı, ama inan-
cı sağlamdı... Sosyal demokrat bir zeminde doğdu ve İsmet İnönü’ye
ortanın solu dedirten insandı. Bizim Okullarımıza çok sahip çıktı...

O, işin büyüklüğünü (ve arka yönünü) sezmişti... Önüne (aleyhi-
mize) bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti...
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Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkânı verirse, bunu ilk önce
Ecevit için kullanırım...”.27

Şimdi ulusalcı takınan Morrison Süleyman Demirel ve Alparslan
Türkeş’le çok samimi ve hürmetli ilişkileri bilinen…

“Hayatı boyunca hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış” olan ve
İslam’a duyduğu derin nefretle “Bu Milli Görüş’çülerin partilerini
kapatmak yetmez, köklerini kurutmak lazım” diye kin kusan, Bil-
derbergci Mason Bülent Ecevit’le bu denli sıcak ilişkiler geliştiren
ve “ahirette kendisine şefaat edeceğini” söyleyen…

12 Eylül darbesini dualarla, dalkavuklukla karşılayan, 28 Şu-
bat’a alkış tutup Erbakan’ı suçlayan… Ama hiç yüzü kızarmadan
şimdi de “darbe karşıtı rol yapan” şu Fetullah Gülen’in gerçek aya-
rını ve amacını hala anlamayanlara, sadece acımak gerekirdi…

AKP yalakalarından ve Recep T. Erdoğan hayranlarından BAL-
ÇİCEK İLTER PAMİR: “Din dersleri kaldırılsın, yerine cinsellik
dersi okutulsun” diyerek, hükümete akıl ve destek vermekteydi.

Evet evet; ey sadece mazlumlara diş geçiren DIŞ GÜÇLER ve
“işbitirici” rolü oynayan İŞBİRLİKÇİLER! Biraz daha bekleyin,
bakalım Allah neler gösterecekti?

Biz Milli Çözüm ekibi olarak artık çok dar bir bakış açısıyla par-
ti çerçeveli düşünmüyoruz. Hatta gelişmeleri ülke ve bölge mer-
kezli de düşünmüyoruz. Kur’an’ın ve Resulüllah’ın müjdeleri ve
Rahmetli Erbakan Hocamızın öğretileriyle: “Ya bütün dünyayı de-
ğiştirecek ve Adil Düzeni yürütecek bir HAK-BATIL hesaplaşması-
nın yaşanması ve kazanılması gerektiğine, ya da yüzde doksan oy-
la iktidara gelinse dahi bir köy de bile hükmünüzün geçmeyeceğine”
inanıyor; olayları ve olacakları bu istikamette değerlendiriyoruz.

Bu nedenle yaklaşan ve kaçınılmaz olan tarihi kapışmada; ülke-
mize ve İslam âlemine yönelik Siyonist-emperyalist tecavüz ve ter-
tipleri savuşturup savaşacak olan kahraman askerimizin moralini
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güçlendirmeye, toplumda Milli bilinç ve direncin yükselmesine
gayret ediyoruz. İşte bunun için de BİRLİK VE DİRLİĞİMİZİN
MAYASI ve yeni bir dirilişin manevi mekanizması olan YÜCE Dİ-
NİMİZE sahip çıkıyor, hem DİN DÜŞMANLIĞINA, hem de DİN
İSTİSMARINA karşı halkımızı uyarıyoruz.

Bunun yanında: Atatürk’ün kapattığı Masonların, O’nun ya-
sakladığı azınlıkların ve sicili bozukların, vefatından sonra Ordu-
ya sızmaları üzerine giderek palazlanan millet ve İslamiyet düş-
manı bazı soysuzların;

Kemalizm kılıflı Masonik Laiklik saltanatlarını korumak için,
kendi komutanlarının karılarına ve kızlarına bile iğrenç tezgâhlar
ve genç subayları kendilerine bağımlı kul köle olsun diye şehvet
tuzakları kurmaları… Darbe senaryoları hazırlayıp kendi halkını
birbirine kırdırmayı bile planlamaları… Hatta komünist BAAS
rejimleri tipi bir mezhebi azınlık cuntası oluşturmayı tasarlama-
ları ile, hem TSK’ya hem halkımızın huzuruna en büyük zararı
verdiklerini ve böylece toplumu Din istismarcılarının ve kapita-
list kâhyaların tuzağına ittiklerini biliyor ve devlet bünyemizde-
ki bu çıbanların deşileceğini umuyoruz.
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AKP’NİN MAHİYETİ VE MARİFETLERİ

AKP DEĞİŞİMCİ BİR PARTİDİR; 
ÇÜNKÜ KALBİMİZİ VE KIBLEMİZİ DEĞİŞTİRMİŞTİR!

Evet, AKP, “yenilikçi”lik ve “değişimci”lik sloganıyla başlamış
ve iktidara taşınmıştı. Bunu duyan vatandaş, onların “bozuk dü-
zeni” değiştirip, “yeni, milli ve haysiyetli” bir dönemi getireceği-
ni sanmıştı. Ve 10 yıl boyunca da işte bu hayal ve umutla AKP’ye
bel bağlayıp katlanmıştı. Oysa AKP iyileşme değil, kötüleşme yö-
nünde “değişim”ler yapmayı başarmıştı.

AKP, özellikle İslami hassasiyeti olan kesimde şunları değiş-
tirmişti:

1- AKP, önceliklerimizi değiştirmişti: İnanç, ahlak, dava ve
Hakka dayalı bir dünya amacının yerini; demokrasi, laiklik, hoşgö-
rü ve boşveri edebiyatı almıştı.

2- AKP önderlerimizi değiştirmişti: Erbakan Hoca’yı artık ağzı-
na bile alamayanlar; büyük bir hayranlıkla Turgut Özal ve Adnan
Mendereslere sahip çıkmaktaydı. Önceleri Erbakan Hoca’nın kra-
vat takmasına ve mecburen bazen hanımlarla tokalaşmasına bile,
takva adına şiddetle karşı çıkanlar, bugünlerde AKP kurmaylarının
açıkça imana, Kur’an’a ve vicdana ters düşen eylem ve söylemleri-
ne mazeret ve keramet uydurmaktaydı!



3- AKP önemsediklerimizi değiştirmişti: D-8 ve İslam Birliği

yerine, şimdi BOP eşbaşkanlığı revaçtaydı.

4- AKP ölçülerimizi değiştirmişti: Taban ve teşkilat Kur’an,

Sünnet, icmai ümmet yerine; Kopenhag Kriterleri ve kapitalist pi-

yasa prensiplerine yoğunlaşmıştı.

5- AKP örneklerimizi ve ahlak modellerimizi değiştirmişti:

Peygamber Efendimiz, sahabeler, müçtehit ve mürşitler yerine; Ba-

tılı felsefeciler, Sabataist-Komünist şairler ve Siyonist Lobiler baş

tacı yapılmaktaydı.

6- AKP öngörülerimizi ve hedeflerimizi değiştirmişti: “Şunu

kabul etmeliyiz ki; bizim medeniyetimiz, Batı medeniyeti karşısın-

da yenilmiştir” gibi bir aşağılık kompleksine kapılanlar, kendi ta-

raftarlarını da “Adil Düzen’in Hâkimiyeti” hedefinden saptırıp;

ekonomik, ahlaki ve sosyal yönden iflas eden kapitalist ve faşist

AB’ye kuyruk olma hayaline kaptırmışlardı. Sanki kıblemiz Avrupa,

Kâbe’miz Amerika’ydı…

7- AKP, önerilerimizi ve özlemlerimizi değiştirmişti: Bir za-

manlar partilerinden ve hükümetlerinden “Faizsiz sistemi uygula-

yın, ülkemizi borç batağına sokmayın, Başörtülülerin dışlanması,

İmam Hatiplerin kazandığı okullara alınmaması, Kur’an Kursların-

da yaş sınırlandırılması gibi haksızlıkları kaldırın, TV yayınların-

daki ahlaki ve ailevi tahribata fırsat tanımayın” gibi öneri ve istek-

lerde bulunan duyarlı ve tutarlı kesimler; şimdi bütün bunları

unutmuş, kredi-ihale koparma, makam-mevki kapma ve yüksek

seviyeli(!) toplantılara katılıp hava atma telaşına tutulmuşlardı.

8- AKP ömürlerimizi ve yaşam felsefemizi değiştirmişti: Eski-

den helal ve huzurlu kazancı, onurlu ve sorumlu bir hayat tarzını

tercih eden kesimler, AKP’lileşince şimdi; lüks ve fantezi yaşam

standartlarına, pahalı villalar ve arabalarda halktan ve eski dava

dostlarından uzaklaşmaya, mücahitlik yerine müteahhitliğe soyun-

maya başlamışlardı.
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9- AKP, özlerimizi değiştirmişti: Bütün bunların doğal ve sos-
yal sonucu olarak maalesef, pek çok insanımız, sözde hala Müslü-
man iken, özde imani ve insani özellikleri aşınmış, hatta başkalaş-
mıştı. “İnandığınız gibi yaşamazsanız, sonunda yaşadığınız gibi
inanmaya başlarsınız” gerçeği AKP’lileri de kaplamıştı.

İşte AKP Döneminde “İlköğretimde Seks” Teşvikçiliği!

Manisa Valiliğince hazırlanıp İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il-
köğretim okullarında (Yani 8 ile 14 yaşları arasındaki çocukları-
mıza) 5 TL’ye satılan kitabın 332 ve 333. Sayfalarında “AŞK NE-
DİR” başlığı altında açıkça seks kışkırtıcılığı yapılmaktaydı. İşte
bazı cümleler:

AŞK; iyi geceler öpücüğünü uzun tutmaktır. BEKLEMESİNİ BİL-
MEKTİR.

AŞK; zaaflarınızın olduğunu ortaya çıkarır. KABULLENMEK-
TİR.

AŞK; saçlarda başlayıp topuklarda biten bir gezintidir. KEŞİF-
TİR.

AŞK; sevişelim demeden sevişmek ve yanındakinin ne istediğini
bilmektir. ANLAŞMA YÖNTEMİDİR.

AŞK; uyandığınızda rüyanızı tam da yanınızda bulmaktır. DÜŞ-
LERİN GERÇEKLEŞMESİDİR.

AŞK; kocaman yatağın üçte birine sığışmaktır. YAKINLIK VE
BİRLEŞMEDİR.

AŞK; evin anahtarlarından bir kopya daha yaptırmaktır. GÜ-
VENDİR”28

Resmen seks reklamı ve porno hazırlığı olan bu ahlaksız ya-
yınların hem de körpecik ilköğretim çocuklarına okutulması,
AKP iktidarının ve ılımlı İslamcıların toplumu nasıl değişim ve
dejenerasyona uğrattıklarının ispatıydı.
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Ama yine kardeşlik şefkati ve iman mesuliyetiyle sesleniyoruz:
Ey en üst yetkililerden en alt seviyedeki bütün AKP’liler! Hala va-
kit tamamen geçmiş ve fırsat elden gitmiş değildir! Silkinip özümü-
ze dönmek ve Milli Görüş hedeflerine yönelmek için gayret göster-
meli, ama acele etmelidir. 

Belh Sultanı İbrahim Ethem Hazretlerinin:

“Yamadık dünyamızı, yırtarak dinimizden

Sonunda din de gitti, dünya da elimizden”

Beyti ve nasihati üzerine dikkatle düşünmelidir.

“O (hesap) günü, (dünyada iken) nankörlük ve inkâra yönelip,
Resule (Hakka davet eden ve Allah’ın ahlak ve adalet yolunu öğre-
tip öğütleyen elçiye-öndere) isyan edip (Batıla gidenler), yerle bir
olmayı isteyecek (pişman ve perişan duruma düşecek)lerdir.” (Nisa:
42) ayetleri hepimizi ikaz etmektedir.

Cemaatin samimi ve seviyeli kesimine çağrı!

Fetullah Gülen cemaatine mensup veya taraftar kimselerin,
büyük bir kısmının samimi, iman ve istikamet ehli, din ve devlet
gayretlisi insanlarımız olduğuna gönülden inanıyoruz. Onların,
“Haçlı Papalıkla, Zalim Amerika’yla ve Dinlerarası Diyalog kılıfıy-
la, aslında bu güç odaklarının oyalandığı ve beklenen iman inkılâ-
bına zemin hazırlandığı” kanaatiyle, İslam’a ve Kur’an’a aykırı gi-
rişim ve davranışların bazı hikmetli hedeflere dayandığı telkinle-
riyle avutulduğunu da biliyoruz. Ancak, bu asılsız ve imkânsız
hayallerden kurtulmalarını, yakın çevrelerini uyarıp bu tezgâhı
bozmalarını ve Cemaatin Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin nurlu
ve kutlu hedeflerine yoğunlaşmalarını istiyor ve umuyoruz.

Hadisi Şeriflerle ve Mücedditlerce müjdelenen ve zaten imani ve
milli bir mecburiyetle yapılması gereken ve pek yakında gerçekle-
şeceği beklenen büyük ve köklü dönüşüm öncesi, bu kardeşlerimi-
zi ve herkesi bir kez daha uyarıyoruz ve son pişmanlığın fayda ver-
meyeceğini hatırlatıyoruz. Çünkü “Bıçak kemiği geçmiş, iliğe yak-
laşıyordu.”
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Fetullahçıların fedaisi gibi davranan AKP Milletvekili Şamil
Tayyar:

“Ergenekoncuların bastırması sonucu, Aziz Yıldırım’ı kurtarma
operasyonu kapsamında, şike yasasındaki cezaların indirilmesi ta-
sarlandı” anlamında iddialarda bulunuyordu!..

Bu durumda, kendi iktidarını ve bizzat Başbakan’ı da, “Ergene-
kon’un güdümüne girmekle” suçlamış olmuyor muydu? Öyle ise
hala AKP’de ne arıyordu ve niye ayrılmıyordu?

Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ ba-
şından beri neden tutuksuz yargılanıyordu?

• Sn. Başbakan’ın Eşi Emine Hanımın Ağabeyinin kızıyla (yani
yeğeniyle) evli

• İstanbul Belediyesi, AKP’li Meclis Başkan Vekili, yani Kadir
Topbaş’ın muavini…

• Aziz Yıldırım’ın yaveri

• Ve TFT Başkanı Mehmet Ali Yıldırım’dan sonra Türk futbolu-
nun 2. ismi olan… Yani Eşinin halası Emine Hanımın himmet ve
himayesinde genç yaşta büyük şöhret ve rütbelere hızla ulaşan…

• Ayrıca Cemaate yaranıp yağcılık ettiği ve bazı çıkarlarını gö-
zettiği konuşulan bu GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’a; hem de şike dava-
sının önemli sanıklarından olmasına rağmen, kozmik odadaki
gizli soruşturma dosyası, nasıl kendisine gösteriliyor ve gerekli
tedbirleri alması sağlanıyordu?

AKP Türkiye’sinde ADALET, artık herkesin adalesine (kas gü-
cüne ve çevresine) göre mi işliyordu?

Şimdi şu soruların yanıtını bulmaya çalışalım:

a) Sn. Fetullah Gülen, Sn. Recep T. Erdoğan’ı hedef aldığı sezi-
len: “Kibir sahibinin kendisinden uzak bulunduğunu” belirten ya-
zısını Zaman Gazetesinde ve Şike Kanununun veto edilmesi süre-
cinde niye tekrar yayınlatıyordu?
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b) Sn. Başbakanın ağır bir bağırsak ameliyatı sonrasında ve mec-
buren istirahat ettiği bir sırada, Bülent Arınç, “Erdoğan’a biat etme-
diğini”, Hüseyin Çelik “Başbakanın bazı icraatlarını beğenmediğini”,
Egemen Bağış, -hiç gereği yokken- “Başbakanın yatak odasının din-
lendiğini” niye açıklıyordu?

c) Siyonist Gizli Dünya Devletinin Dış İlişkiler Konseyi CFR’den,
İngiltere CFR’si Chatham Hous’a kadar tüm küresel mahfillerin Sn.
Abdullah Gül’e olan ilgi ve iltifatları niye bir anda artıyordu?

d) Bu hengâmede, “Sn. Fetullah Gülen’in, Abdullah Gül’ü des-
teklediği ve Recep T. Erdoğan’a yüz vermediği” şeklindeki soru ve
yorumlara, cemaat yetkilileri “sükût ikrardandır” tespitine uygun
şekilde, niye suskun kalıyordu?

e) Erdoğan Hükümetinin; 6 ay önce çıkardığı ve masum kızları
testere ile kesenler 20 sene ceza alırken, spor dalaverelerine karı-
şanların 130 sene hapse çarptırıldığı Şike Yasasını, şimdi “çok ağır
cezalar içeriyor” diye değiştirmeye kalkışması elbette bunların tu-
tarsızlığını ve kararsızlığını gösteriyordu.

İyi de, Sn. Fetullah Hoca ve Cemaat kurmayları, Zaman yazarı
Şahin Alpay’ın “Kur’an’ın kısas ve İdam cezası çok ağırdır ve çağdı-
şıdır” yazısına uyarılarımıza rağmen ses çıkarmazken, şimdi “fut-
bolda şike yapıldı” diye bir insana 130 sene ceza öngörülmesini ni-
ye böylesine hararetle destekliyordu? Bu yasanın Mecliste yeniden
oylanmasına katılmayan 74 retçi AKP’liyi cemaat mi yönetiyordu?
Hani bunlar siyasetten kesinlikle uzak duruyordu?

Yoksa Fenerbahçe’yi ele geçirmeyi ve böylece taraftar kitlesini
kontrol etmeyi planladığı söylenen Cemaat, bu yüzden mi Aziz
Yıldırım’ı silip süpürmek istiyordu?

f) Daha önce AKP hükümetinin “zinayı suç olmaktan çıkaran,
domuz etinin kesimine ve ithaline ruhsat tanıyan” girişimlerine ses-
siz ve tepkisiz kalan STV, şimdi ne oldu da birden bire; “Askeri bir-
liklere domuz eti satıldığı ve ilgililerin uyarılara kulak tıkadığı”
şeklinde yayınlar yapıyordu?
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g) Ve yine bazı tavır ve yorumlarını bizim de tasvip etmediği-
miz, ama cami vaazlarında ve TV programlarında dolaylı da olsa
Cemaatin bazı yanlışlıklarını tenkit ettiğini sezdiğimiz, CÜBBELİ
AHMET HOCA’nın, böylesine yüz kızartıcı iddialarla tutuklanma-
sına yol açan süreç, yoksa aylar ve yıllar öncesinden sinsice tezgâh-
lanıyor ve bazı zaafları tahrik edilen Cübbeli Ahmet bu tuzağa Kur-
ban mı ediliyordu? Ve böylece muhalif olan herkes susturulup pus-
turulmaya mı çalışılıyordu?

Bu arada aynı iddialara muhatap olan Deniz Baykal’a bakış açı-
ları ve yorumlarıyla, bu olaya yaklaşımları arasındaki çifte standart-
ları sırıtan AKİT gibi sözde İslamcı gazeteler ne kadar dürüst dav-
ranıyordu? Zira önceki yanlış, şimdiki doğruydu…

Haydi; akla, imana ve insafa uygun yanıt verelim:

h) Bazılarının Mustafa Kemal’le ilgili “Süfyan-Deccal’ın öncü
komutanı” kanaatini bir anlık doğru kabul edip soralım: 

Atatürk mü, özellikle ve derin bir kinle İslam’a düşmandı,
yoksa Amerika ve Avrupa mı?

i) Atatürk mü daha ziyade masum insanların ve Müslümanla-
rın canına kıymıştı, yoksa Avrupa ve Amerika mı?

j) Atatürk mü Türkiye ve İslam âlemine daha zararlıydı, yok-
sa Siyonist Yahudi Lobileri güdümlü, emperyalist Amerika ve Av-
rupa mı?

k) O günkü zor ve sıkıntılı ulaşım şartlarında 3500 km.’lik yo-
lu, Suriye ve Mısır üzerinden geçip, Şeyh Sünusi’lerle birlikte Lib-
ya’yı Haçlı İtalyan işgalinden kurtarmak için savaşarak, rahatını ve
hayatını ortaya koyan Mustafa Kemal mi daha inançlı ve insancıl-
dı? Yoksa bugün Batılı barbarların NATO’sunu destekleyip İzmir
üssünden hücum ederek, Libya’nın 40 yıllık kazanımlarının ve bü-
tün stratejik kurumlarının yakılıp yıkılmasına ve 57 bin masum in-
sanın canına kıyılmasına destek verip ortak olanlar mı?

Dürüstlükle yanıt verin: Malum kesimlerin erkekçe ve resmen
dillendiremeyip, ama ürkekçe ve gizli kulislerde; “Kâfir ve Süfyan”
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dedikleri Atatürk’e bu denli düşmanlık edenlerin, acaba asıl büyük
şeytan olan ABD’ye, Deccal’ın karargâhı İsrail’e ve Haçlı süvarileri
AB’ye böylesine hizmetkâr ve hürmetkâr davranmaları ve himaye-
lerine sığınmaları, eğer süper ahmaklık ve akıl fukaralığı değilse,
tam bir münafıklık ve sahtekârlık sayılmaz mıydı?

Şimdi:

“Kendilerine Kitaptan bir pay verilen (bilgi sahibi edilen)lerin;
(şöhret, servet ve etiket peşinde din istismarına yönelip) sapıklığı
satın aldıklarını ve sizin de (Kur’an ve Sünnet) yolundan sapıtma-
nızı arzulayıp-çalıştıklarını görmez misin?

Allah sizin (gerçek dostlarınızı ve) düşmanlarınızı daha iyi bilen
(ve size gösteren)dir. (Siyonist Yahudilerden ve Haçlı emperyalist-
lerden uzak durmanızı emretmesine rağmen, sizi onların peşine ta-
kan kimseler Haktan sapıtmış hainlerdir) Hâlbuki size bir veli (sa-
hip çıkıcı) ve yardımcı olarak Allah yeterlidir” (Nisa: 44-45) ayetle-
ri işte bu soruların yanıtlarını barındırmaktadır.

Mısırlı Gazeteci Abdulmecid, şimdiye kadar önemli bir deği-
şimin yaşanmadığını söylüyordu

Mübarek rejiminin kabukları kırıldı, ama kurumlarının ve
kurmaylarının tamamı hâlâ ayakta bulunuyordu.

Hüsnü Mübarek rejimi kadrolarının hala işbaşında olduğunu
belirten Mısırlı gazeteci Saad Abdulmecid, “Bugünlerde Mısır’a
belirsizlik hâkim, şeffaflık yok. Halka saygı gösterilmiyor. Askeri
Konsey, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmıyor. Olaylar da bu
yüzden çıkıyor, Halk Amerika ve İsrail’in gizli etkisinden kuşkula-
nıyor” diyordu. Mısır'da yaşananlar; “Arap Baharı'nda kış erken
geldi” yorumlarına sebep oluyordu.

“Değişen sadece şu oldu; Mısır’da Mübarek gitti, ama rejim ha-
la devam ediyor. Hüsnü Mübarek'in kadroları hala işbaşında bulu-
nuyor. Ve Asıl büyük tehlike, İsrail eskisinden daha çok Mısır’a mü-
dahale ediyor ve yön veriyor” diyerek gerçeklere ayna tutuyordu.
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Ve yine Libya’ya huzur yerine kaos ve kavga geliyordu!

SETA, yayınladığı Libya raporunda Kaddafi sonrası dönem için
uyarılarda bulunuyordu. Kaddafi sonrası Libya'yı bir kaosun bekledi-
ği uyarısının yapıldığı raporda ayrıca iç çatışma tehlikesinin de ya-
şandığı kaydediliyordu. SETA'nın Libya ile ilgili yaptığı iç çatışma
uyarısı akıllara Suriye'ye yapılacak bir müdahale sonrası bölgede da-
ha büyük sorunların yaşanacağı ihtimalini de gözler önüne seriyordu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 'İsyan, Mü-
dahale ve Sonrası: Libya'da Dönüşüm Sancıları' başlıklı Libya rapo-
runda: NATO'nun muhaliflere desteği ile başlayan süreçte Kaddafi son-
rası ülkeyi büyük problemlerin hatta iç savaş tehlikesinin beklediği vur-
gulanmıştı. Ortadoğu'da Arap Baharı ile başlayan dönüşüm süreci Lib-
ya'da kanlı sonuçlanmıştı. Kaddafi muhaliflere karşı direnince yaşanan
çatışma NATO'nun desteği ile muhaliflerin lehine sonuçlandı. Kaddafi
ise sınır bölgesinde kaçarken yakalanarak hunharca ortadan kaldırıldı.
SETA'nın Libya ile ilgili ayrıntılı bir şekilde hazırlanan raporunda ise;
çatışma ve kaos alanlarının, Türkiye'nin Libya politikasının ve Kadda-
fi sonrası ülkenin manzarasının, öncekinden çok beter durumda olduğu-
nu açık bir şekilde gözler önüne koymaktaydı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, iki ülke ara-
sında “bahar döneminin” ve Türk, Amerikan ilişkilerinde “ilk”le-
rin yaşandığını itiraf ediyordu!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye-ABD
ilişkilerinde ''bahar dönemine'' girildiğini ve tarihinde ilk defa bir
ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısının aynı süreçte Türkiye'yi ziyaret
ettiğini belirterek, ''ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, geleneksel ola-
rak, Türkiye ile ilgili konularda her zaman yanımızda değildi, ama
bu kez her konuda oldukça pozitif ve güçlü bir destekçiydi'' diyordu.

Tan, Fetulllahçıların güdümündeki Rumi Forum'un düzenledi-
ği ''Türkiye, Ortadoğu'daki Gelişmeler ve Türk-Amerikan İlişkile-
ri'' başlıklı konferansta konuşurken: Türkiye-ABD ilişkilerinin gel-
diği noktayı anlatıp, Ermeni tasarıları, İran'ın nükleer programı ko-
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nusundaki taktiksel farklılıklar, İsrail'in Mavi Marmara gemisine
baskını ve füze savunma sistemi gibi zorlu konuların hâkim oldu-
ğu 2011 yılını ''çok kötü bir yıl'' olarak tanımlıyordu.

Tan, bu yıl ise her şeyin olumlu anlamda ''ters yüz'' olduğunu
belirterek, ''Şimdi ise ilişkilerimizde bahar dönemini yaşıyoruz'' di-
yordu. Bunda, Ortadoğu'daki Arap ayaklanmalarının çok önemli
rol oynadığını dile getiren Tan, bu isyanlarla birlikte Türk ve ABD'li
liderler arasında çok özel bir diyalogun oluştuğunu, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın defalarca
telefon görüşmesi yaptığını ve bu durumun ortak kaygıların konu-
şulmasında da kolaylaştırıcı rol oynadığını dile getiriyordu. Tan,
ikinci olarak, Türkiye'nin bölgesindeki yaşanan tüm süreçte doğru
tarafta yer almasının da bunda etkili olduğunu ve bu durumun
ABD tarafından takdir gördüğünü kaydediyor, ilişkilere Türki-
ye'nin NATO füze savunma sistemi içindeki erken uyarı radarına ev
sahipliği yapmasının da olumlu etki oluşturduğunu vurguluyordu.
Böylece Namık Tan AKP İktidarının ABD’li Siyonist Patronların
CEO’su gibi davrandığını itiraf ediyordu.

ABD Libya'da ordu kuruyordu!

Libya ve ABD yönetimi, Kaddafi rejiminin devrilmesinin ar-
dından yok olan Libya ordusunun yeniden kurulması için görüş-
meler yapıyordu. Amerikan gazetesi USA Today'de çıkan habere
göre, ABD'nin Afrika kuvvetlerinin komutanı General Carter
Ham, "Libya'ya nasıl yardımcı olabiliriz, bunların yolunu arıyo-
ruz, yeni ve modern bir ordu kurmaya çalışıyoruz" diye konu-
şuyordu. Bu Libya’nın bundan sonra ABD’nin gizli sömürgesi ola-
cağı anlamına geliyordu.

Putin: “Rusya’daki Protestocuları ABD teşvik ediyor” diyordu!

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rusya'da parlamento seçimle-
rini protesto edenlerin ABD tarafından desteklendiğini ve Rus-
ya'daki seçimleri etkilemek için Amerikan fonları tarafından 100
milyonlarca dolar harcandığını ileri sürüyordu.
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Putin, seçim öncesi oluşturduğu Tüm Rusya Halk Cephesi üye-

leriyle yaptığı toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton'ın

Kremlin muhaliflerine yön verdiğini söyleyip, ''(Clinton) Onlara

sinyal yolladı, onlar da sinyali aldılar ve aktif şekilde çalışmaya

başladılar'' diyordu. 

Ve bütün bu endişe verici gelişmeler karşısında muhterem

Mehmet Şevket Eygi Beyefendi şöyle sitem ediyordu:

Siz, "Sizden olmayan" Müslümanlara; hahamlara, papazlara,

patriklere, piskoposlara, pastörlere, monsenyörlere, zangoçlara et-

tiğiniz kadar itibar etmiyorsunuz. Onlarla diyalog kuruyorsunuz,

ama sizden olmayan Müslümanlara yanaşmıyorsunuz.

Ramazanda lüks ve ihtişamlı iftar ziyafetleri tertiplediniz ve

bunlara bazı hahamları, papazları, patrikleri de çağırdınız. Oysa

onlar İslam dininin hak din olduğunu kabul etmezler. Onlar

Kur'an’ın ilahî kitap olduğunu kabul etmezler. Onlar Muhammed

Mustafa’nın (SAV) Son Peygamber, Resulullah olduğunu kabul et-

mezler. Onlarla defalarca bir araya toplandınız, ama mübarek oruç

ayında on büyük İslamî cemaatin liderini, hocasını, şeyhini iftara

çağırmadınız.

Çağırdıklarınız oruç tutmuyordu, çağırmadıklarınız tutuyordu.

Belki aranızda meşrep, cemaat, tarikat farkı bulunuyordu. Olabi-

lir... Bu çağırmadıklarınız hepsi Tevhide inanmış, Ehl-i Kıble, mu-

salli kimseler değil midir?

Teslisçilerle iftar ediyorsunuz da Tevhit ehli ile niçin etmiyorsu-

nuz?

Biz keyfimiz nasıl isterse iftarlara ona göre adam çağırırız mı

diyorsunuz?

Soruyorum: Benim şu tenkitlerimde bir haksızlık var mıdır?

Sizi uyarmak suç mu sayılmaktadır?

Siz masum (günahsız ve hatasız) mısınız?
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Şu yazdığım satırlarda yalan, iftira varsa, gerekçeleriyle ispat
edin, ben de sizden özür dileyeyim.

Beni iftara niçin çağırmadınız demiyorum. Ben kimim ki... Ken-
di halinde bir yazarı elbette çağıracak değilsiniz.

Lakin Müslüman kesimden bir kısım hocaefendileri, şeyhleri, li-
derleri, kanaat önderlerini, ağabeyleri çağırmış olsaydınız, ne ka-
dar güzel ve isabetli bir jest yapmış olacaktınız.

Müslümanlar param parça vaziyettedir. Aralarında hiçbir irtibat
bulunmayın cemaatler, tarikatlar, gruplar, hizipler, fırkalar halinde-
dir. Bunların bir kısım liderlerini bir araya getirmiş olsaydınız kü-
çük de olsa, birliğe ve dirliğe giden bir adım atmış olacaktınız.
(Ama inatla yapmamakta ve bu çağrılara kulak tıkamaktasınız)

Doğru ve olumlu tenkitler yaptığım için niçin bana kızıyorsu-
nuz? İnsanlar, liderler, cemaatler hiç yanılmaz mı sanıyorsunuz?

Yoksa herkes yanılır, ama biz hiç yanılmayız mı diyorsunuz?

Beş yıldızlı lüks ve israflı, sefahat ve fuhşuyat mahalli otellerde
iftar ziyafeti vermeyi Kur'an’a, Sünnete, Şeriata, hikmete uygun mu
görüyorsunuz?”29

Üstad Bediüzzaman Hz.lerinin, Sözler Mecmuası 33. Söz Le-
maat bölümünde şu müjdeler verilmektedir. Ve biri hariç hepsi
gerçekleşmiştir. “Lemaat” kalbe akseden Rabbani parıltı ve il-
hamlar demektir.

“Kur’an medeniyetinin esasları müsbettir(olumlu ve adildir)
ÇARH-I SAADET (saadet ve adalet düzeni ve süreci) beş müsbet
esas üzerine dönmektedir. Nokta-i istinadı ( dayanağı), kuvvet de-
ğil Haktır; Hakkın şe’ni ( özelliği ve gereği), adalet ve teavün (yar-
dımlaşma ve dayanışmadır). Bundan SELAMET çıkacak ve şeka-
vet zail olacak (inkâr ve isyan dönemi kapanacak, “Hak gelince
Batıl kaybolacaktır”)tır. (Selamet’in) Hedefi ve gayesi menfaat de-
ğil FAZİLETtir. Faziletin şe’ni (gereği ve göstergesi); muhabbet ve
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tecazüb (halkı hakka ve refaha çekmek)tir. Bundan (ise) SAADET
çıkacak, (toplumdaki) adavet (düşmanlık ve kutuplaşma) zail
olup (yıkılacaktır).

Hayattaki düsturu, cidal kıtal (menfaat mücadelesi ve çarpış-
ma) yerine, teavün (yardımlaşıp dayanışmayı esas almanın) şe’ni
(alameti ve işareti olarak) ittihat ve tesanüd (birlik ve birbirini des-
teklemek neticesi) CEMAAT hayatlanıp (etkinlik ve yetkinlik kaza-
nacaktır. Bu cemaatin samimi kısmının) suret-i hizmetinde (hizmet
şekli ve hedeflerinde nefsanî) heva ve heves yerine hüdây-i hidayet
(ilahi hidayet ve istikamet) bulunacaktır.

İşte o Hüdâ’nın şe’ni (gereği ve neticesi) insana layık tarzda (bir)
terakki ve REFAHET (süreci yaşanacaktır).

(Bunlardan sonra) her türlü ırkçılık ve menfi milliyetçilik (din
dışı ayırım kayırımcılık) yerine: Rabıta-i Dini (Din bağını), nisbet-
i vataniyeyi ( ortak vatan anlayışını) ve alaka-i sınıfıyi (meslek,
meşreb ve mezhep alakadarlığını esas alan bir) uhuvveti imani
(inanç ve ideal kardeşliği) temelindeki bu rabıtanın (irtibat ve itti-
fakın) şe’ni ve meyvesi olarak, UMUMİ BİR SELAMET (dönemi ve
adalet düzeni başlayacaktır).

(Bu mutlu ve kutlu gelişmeleri hazmedemeyen dış güçler) ha-
riçten tecavüze yeltenecek (Türkiye’ye saldırıya geçecek). O da
mecburen tedafü (kendini müdafaa) edip (zulüm ve tecavüzü etki-
siz bırakacaktır). İşte şimdi (nedenini) anladın (ki batıl ve barbar
Batı) Medeniyeti (ve Avrupa Birliği bize) küsmüş (ve sırtını dön-
müştür, bu yüzden içine) almadı (ve almayacaktır).

Sonuç:

Bediüzzaman’ın ilhamat ve lemaat (manevi ışık ve işaretler)
cinsinden olan bu tespit ve temennileri aynen gerçekleşmiş ve ar-
tık son aşamaya gelinmiştir. Ama unutmayalım ki, işaret edilen hiz-
met ve hareketlerin, mahiyetleri ve maiyetleri ( ön safta görülen ki-
şilerin asıl niyetleri) değil, bunların ülkemize ve bölgemize yönelik
mutlu neticeleri haber verilmektedir. “Özel”de şahsi makam ve
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menfaat güdülse ve zalim güçlerle işbirliğine girilip büyük tavizler
verilse de, sonuç itibariyle bu gidişattan Müslüman Milletimizin
kârlı çıkacağı önemli değişimler müjdelenmektedir.

BÜYÜK VE UMUMİ SELAMET devrimi öncesi, AKP hüküme-
tine işaret edilen “ Terakki ve REFAHET” kavramı oldukça ilginç-
tir. “Refahet”, “refah”ın dişisi yerindedir. Yani Refah Partisinin mert
ve net tavrına ve icraatlarına karşılık O’nun devamı olmak iddiası
ve istismarıyla iktidara gelenlerin, silik ve sinsi bir politika ve pa-
lavralarla yol almaya çalışacağına, ama dış güçlerin hedefleri aksi-
ne, verilen tahribat ve tavizlerin milletin hayrına ve uyanışına ya-
rarlı sonuçlar doğuracağına dikkat çekilmektedir. Aynen kurtuluş
savaşı öncesi gibi, şimdi yeniden, gerçek Milli Görüşçülerin, müs-
pet Milliyetçilerin ve samimi sosyal adaletçilerin el ve gönül birliği
ederek, özlenen ve gözlenen SELAMET dönemine geçmeleri bek-
lenmektedir.
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MİLLİ GÖRÜŞ’E DÜŞMAN OLANLAR,
NİYE AKP’YE HAYRAN İDİ?

Cazip jelatinler ve kazip (yalancı) gerekçeler altında gizlenen
“GERÇEK”leri anlamak için, bazen tek bir soru yeterli sayılırdı.
Evet, “Erbakan’a düşman olan ve her girişimini baltalayan Siyonist
odaklar, niye acaba Tayyip Erdoğan Beylere, Abdullah Gül’lere ve
Fetullah Gülen’lere, her türlü imkân ve iktidarı sağlamakta ve ma-
dalyalar takmaktaydı?”

O halde, ya bunlar, çok yüksek bir feraset ve stratejiyle şeytani
merkezleri aldatıp oyalamayı başarıyorlardı, veya kendileri aynı
mihrakların taşeronluğunu yapıyorlardı!

Milli Nizam Partisinin büyük kongresi öncesinde, Türkiye do-
ğumlu Musa Saffet Bayramaşık adlı Sabataist dönme iş adamını
Erbakan Hocaya gönderip:

“Ya Masonluk ve Siyonizmin aleyhtarlığını bırakacak ve önceki
söylemlerinizden özür dileyen açıklamalar yapacaksınız” (Bak. Sü-
leyman Arif Emre. Siyasette 35 Yıl. 1. Cilt. sh: 201 yıl: 2002)

Ve size güvenmemiz için aslında bizim adamlarımız olan, ama
görünüşte muttaki Müslüman ve mücahit rolü oynayan bazı isimle-
ri partinize alıp en üst makamlarda tutacaksınız;

Ya da, partiniz kapatılacaktır.”

Tehdidinde bulunan ve teklifleri kabul edilmeyince, hemen ar-
kasından Anayasa Mahkemesince MNP’ye kapatma davası açtı-



ran ABD Yahudi Lobileri, acaba nelerin karşılığında AKP’yi ikti-
dara taşımış ve hangi hayırlı işlerini(!) kolaylaştırmışlardı?

Şimdi bu sinsi ve Siyonist odakların Erbakan korkularını ve gı-
cıklıklarını anlamak için Rahmetli Hoca’nın Körfez savaşı sırasında
yaptığı Müslüman Topluluklar Birliği (MTB) Barış girişimini hatır-
latmamız lazımdı.

Eğer Saddam Hüseyin ve diğer ilgili İslam ülkeleri bu barış
projesine sahip çıkıp uygulasalar ve dış güçlerin kışkırtmalarına
kapılmasalardı:

1- ABD ve yandaşları Körfez Savaşına gerekçe bulamayacak-
lardı.

2- Başta Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin yardımını alama-
yınca, ABD bu savaşı başlatamayacaktı.

3- Böylece Irak yakılıp yıkılmayacak ve yerle bir olmayacaktı.

4- Sonunda Irak üç parçaya ayrılıp mezhep kavgaları yaşanma-
yacaktı.

5- 27 İslam ülkesini parçalamayı amaçlayan BOP, uygulama
şansına kavuşmayacaktı.

6- PKK bu derece azgınlaşıp Türkiye’nin başına bela sarılama-
yacaktı.

7- Türkiye, etrafından kuşatılıp bu denli aciz ve çaresiz bıra-
kılamayacaktı.

Evet, bugün yüksek askeri bürokratlardan, sefalet ve rezalet
içinde kıvranan geniş halk katmanlarına kadar, herkes ve her ke-
sim, Erbakan’ın kıymetini bilmemenin ve hatta nankörlük etmenin
cezasını çekip durmaktaydı!

Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye içinde Milli Gö-
rüş, Milli Şuur ve Adil Düzen hususundaki teorik ve pratik çalış-
malarını hakikaten dur durak bilmeden sürdürürken, bir yandan
da İslam Âleminin hemen her taraflıyla bağlantılar kurmayı ve he-
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men bütün ülkelerden değişik kesimlerle görüşüp, fikir alışverişin-
de bulunmayı da kesinlikle ihmal etmiyordu.

Çünkü Erbakan Hoca, Türkiye'nin ve herhangi bir İslam ülkesi-
nin, tek başına içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtulama-
yacakları, bunu başarabilmek için mutlaka işbirliği yapmaları ge-
rektiğini iyi biliyordu.

Öyle denebilir ki, Erbakan Hoca’nın, İslam âleminin bütün ül-
kelerinde hem halk ve hem de yönetimler seviyesinde, tanınan ve
sevilip saygı duyulan müstesna şahsiyetlerden birisi olduğunu her-
kes kabul ediyordu. Son derece açık sözlü ve inandığı doğruları bir
şekilde mutlaka dile getirmekten hiç çekinmediği için, ülkelerinin
tek hakimi konumunda olan yöneticiler nezdinde belki biraz tehli-
keli bulunsa da, Erbakan Hoca dostluğu kesinlikle ihmal edilmeye-
cek bir insan olmalıydı ki, gittiği her ülkede hem halk ve hem de
yönetimler nezdinde büyük bir itibar görüyordu.

1990'lı yıllar başladığında, bulunduğumuz coğrafya kaynayan
bir kazan gibiydi nerdeyse. Uzun yıllar süren İran-Irak Savaşının
ardından, o yıllarda batılı ülkelerin bir şekilde desteğini sağlamış
bulunan Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak, İran'la sürdürülen
savaş sırasında tecrübe kazanmış ordusu ve komutanları ve bu ara-
da epeyce silah stoku yapmış olması dolayısıyla, batılı ülkeleri ve
galiba esas olarak da İsrail'i rahatsız ediyordu.

1990 yılı Ağustos ayının 2’sinde, Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal
etmeye başlayınca, bölgedeki fırtına da başlamış oluyordu. ABD’nin
başını çektiği güçler, kısa sürede BM Güvenlik Konseyinden karar
çıkartıp, görünürde Irak'ı Kuveyt’ten çıkarabilmek için müthiş bir
bombardıman harekâtına girişiyordu. Kuveyt'i kurtarmak için ha-
rekete geçtikleri söylenen güçler, her nedense, daha çok bu ülkeyi
bombalıyor ve ne var ne yoksa imha ediyordu. Üstelik daha saldırı
başlamadan Irak güçleri Kuveyt'ten çekilmiş bulunuyordu.

Körfez Krizi denilen bu olayın ilk işaretleri ortaya çıktıktan
sonra, neler olup biteceğini tahmin eden ve İslam Konferansı Ör-
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gütü’nün ve Arap Birliği’nin pasif kalması yanında, ABD ile bera-
ber hareket etme kararlılığında gözüken Türkiye'deki hükümetin
de bir şey yapmak niyetinde olmadığını sezen Erbakan Hoca, he-
men harekete geçiyordu.

Gelişme istidadı gösteren krizin, tam da batılıların arzu ettikle-
ri gibi Müslüman ülkeler arasında bir savaşa dönüşmemesi için bir
an evvel çözüm gerekiyordu. Bu yüzden Erbakan Hoca, Müslüman
Topluluklar Birliği temsilcilerinden oluşan 25 kişilik bir heyetle,
başta Bağdat ve Riyad olmak üzere, haftalarca sürecek bir mekik
diplomasisi başlatıyordu. Eylül 1990'da başlayıp, 1 Ekim 1990'da
biten 22 günlük bu maratonda, Suudi Arabistan Kralı Fahd bin Ab-
dülaliz, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Kuveytli yetkililer ve
faydaları olabileceği umulan bütün İslam ülkelerinin liderleri ve
yetkilileri ile görüşmeler yapılıyordu.

Erbakan Hoca, gittiği her ülkede saygıyla karşılanıyor ve mu-
hatapları Onun işini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapı-
yordu. İslam Âleminin hemen her tarafında sayılıp sevilen ve te-
melde hak ve adalet duyguları ile hareket eden bir insanla muha-
tap oluyorlardı çünkü.

Rahmetli Erbakan Hoca tarafından kaleme alınıp, 1991 yılı
Mart Ayında Ankara'da Rehber Yayınları tarafından basılan Kör-
fez Krizi Emperyalizm ve Petrol isimli kitapta bu konu detayla-
rıyla anlatılıyordu. 

Erbakan Hoca, Körfez Krizine bir çözüm bulabilmek için, 22 gün
22 gece beraberce koşuşturdukları Müslüman Topluluklar Birliği
(MTB) ile olarak, bahsini ettiğimiz kitapta şu bilgileri veriyordu:

“(…) Hatırlanacağı üzere, bu yıl (1991) Cezayir'de yapılan Ma-
halli Seçimlerde oyların % 60’a yakın kısmını "Selamet Cephesi"
kazandı. Bundan dolayı genel seçimlerin gelecek yıl yapılması ka-
rarlaştırıldı. Muhtemelen bu parti Cezayir'de iktidara gelecektir.
Ürdün Parlamentosu için yine bu yılbaşı yapılan seçimlerde de, se-
çilen üyelerin büyük çoğunluğunu "Müslüman Kardeşler" kazandı.
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Mısır'da iki yıl evvel yapılan Parlamento Seçimlerinde Müslüman
Kardeşlerin parti kurmalarına izin verilmediği halde "Amel Partisi"
bünyesinde seçime katıldılar ve büyük ağırlık sağladılar. Sudan'da
dört yıl önce yapılan seçimlerde “Cephe” partisi oyların yüzde yir-
misini alarak güçlü bir şekilde parlamentoya girdi.

Dış güçlerin desteklediği iktidar, ülkeyi iyi yönetmedi ve sonun-
da askeri bir müdahale oldu. Kurulan geniş tabanlı ve dış sömürü-
ye karşı olan yeni yönetimde "Cephe" partisinin büyük ağırlığı ol-
du. Mevcut yönetim bu destekle yürümektedir. Pakistan'da Müslü-
man partilerin teşkil ettikleri “Birlik” büyük suiistimallere adı ka-
rışan Butto'nun işbaşından çekilmesini ve yeni seçimlere gidilmesi-
ni sağladı. Muhtemelen seçimden sonra yeni hükümeti bu “Birlik”
kuracaktır. Malezya'da nüfusun çoğunluğu Müslüman olmadığı
halde ülkedeki siyasi yönetim Ezen Güç’e karşı en güvenilir müca-
deleyi verdiği için "Cemaati İslamiye" partisinin etkisindedir. Fili-
pinlerde Aqino'ya karşı Müslümanların bağımsızlık savaşını “İsla-
mi Kurtuluş Partisi” sürdürmektedir. Afganistan'da cihadı “Müca-
hitler” yürütmektedir. İslami topluluklar ayrıca Tunus'ta, Fas'ta,
Yemen'de Sovyetler Birliği’nin içindeki halkı Müslüman olan cum-
huriyetlerde ve Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da insan hakları ve
bağımsızlık mücadelelerini yürüten organize güçler olarak büyük
mana taşımaktadırlar.

İşte böylece değişen dünyada yeni bir oluşum meydana gelmek-
te ve bunun sonucu olarak bu Müslüman topluluklar gün geçtikçe,
gelişmekte, yavaş yavaş iktidara gelmekte ve böylece Müslüman
toplulukların hayatiyetini ve istikbalini temsil etmektedirler. Bu
gelişim anti-emperyalist bir gelişimdir. Gün geçtikçe hızlanmakta
ve kuvvetlenmektedir. Bu durumu gören Müslüman ülke yönetim-
leri evvelce bu organize güçlere karşı cephe aldıkları halde şimdi
bunlarla beraber yaşamaya çalışmakta, bunlara büyük önem ver-
mekte, bunları kendi yanlarına çekmek için her çareye başvurmak-
tadırlar. Bu maksatla Müslüman ülkelerde konferanslar yapılmak-
ta, bu toplulukların liderleri özel olarak toplantılara davet edilmek-

AHMET AKGÜL 139



te ve bunlara muhatap olmak üzere devlete bağlı yeni kurumlar
oluşturulmaktadır.

MTB de işte Müslüman ülkelerdeki bu siyasi örgütlenmelerin li-

derlerinden oluşmaktadır. Saddam Hüseyin'in Haziran (1991)

ayında, Bağdat'ta yaptığı Konferans bu siyasi oluşumlara yönelikti.

MTB, Körfez Krizinde Saddam Hüseyin'in anti-emperyalist davra-

nışlarını dikkatle izliyordu.

Fas, Cezayir, Libya! Suudi Arabistan, Irak ve diğer Müslüman

ülkeler MTB'ye büyük önem verip, bunlarla ilgilenecek yeni ku-

rumlar kurarak çeşitli özel davetler ve konferanslar vasıtasıyla ya-

kın ilişki kurarken Türkiye'deki yönetimin bu gelişmelerden ha-

bersiz gibi duyarsız ve ilgisiz kalışı, milli menfaatlerimize aykırıdır.

Aslında Türkiye'nin bu gelişimden geniş ölçüde yararlanması

mümkündür. Bunun için takınılan yanlış yolu bırakıp gerekli ku-

rumları oluşturup bu siyasi örgütlenmelerin temsilcileri ile yakın

ilişki içine girmelidir.”

Her ne kadar açıkça vurgulanıyor olmasa da, MTB’nin oluştu-

rulmasında ve İslam ülkeleri nezdinde belli bir itibar sahibi ola-

bilmesinde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük katkıları oldu-

ğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yapılması gereken bir şeyler var ve bunlar bu işi yapması ge-

reken kuruluşlar tarafından yapılmıyorsa; en hızlı bir şekilde, o

işin yapılabileceği bir yol ve yöntem bulmak, Erbakan Hocanın

standart hareket tarzları arasındadır çünkü.

Erbakan Hoca, Körfez Krizi Emperyalizm ve Petrol isimli kita-

bın girişinde, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, 17 Hazi-

ran 1990'da Bağdat'ta yaptığı bir konuşmayı şöyle aktarır:

"Bağdat'ın tam merkezinde, zafer abidelerinin yanındaki gör-
kemli büyük binanın avizeli salonundayız. Kırktan fazla Müslüman
ülkeden davet edilmiş altı yüze yakın ilim, fikir ve devlet adamla-
rının karşısında Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, askeri üni-
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formasıyla kürsüde konuşuyordu. (...) Günlerden 17 Haziran 1990
... (...) O gün dört saat konuşan Saddam Hüseyin bizlere, bir gün
evvel ABD’de Yahudi Lobisinin aldığı kararları açıklıyordu:

"İran-Irak Savaşının ardından Ortadoğu'da denge İsrail'in aley-
hine bozulmuştur. Irak'ın ordusu dokuz yıl süren büyük bir savaş
tecrübesi kazanmıştır. Ayrıca Irak Ordusu diğer Ülkelerin desteğiy-
le modern silah ve teçhizata kavuşmuştur. Füzeler, Kimyasal silah-
lar bakımından büyük bir güce sahiptir. Atom bombası yapmanın
arifesindedir. Uzun menzilli füze rampalarının hazırlığı içindedir.
Bu güç İsrail'e karşı büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ne pahasına
olursa olsun bu güç ezilmelidir ve Irak'a karşı bütün Batılı ülkeler
tarafından silah ambargosu uygulanmalıdır.

(...) Bize fiilen ambargo konulmuştur. Sadece savunma ihtiyaç-
ları bakımından değil, onarmak istediğimiz ve kurmak istediğimiz
petrokimya sanayinin ihtiyaçlarını bile temine engel olmaktadırlar.
Hatta yola çıkan kalın cidarlı çelik borularımız dahi başka ülkeler-
den geri çevrilmiştir. Üzerimizde çok yönlü bir plan uygulanmak-
tadır. Haksız tecavüzler ve davranışlar dayanılmaz boyutlara gel-
mektedir. Bu tecavüzde Irak hedef alınmışsa da gerçekte maksat
bütün İslam Âlemini ezmektir. Onun için biz bu Konferansımıza
slogan olarak ‘düşmana karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırla-
yın anlamındaki Ayet-i Kerime'yi seçtik’

Körfez olaylarının arka planı neydi?

Peki, Körfez'de yaşanmaya başlanan olayların arka planında ne
vardı? Erbakan Hoca, bunu da şöyle açıklıyordu:

"Gerek bu son Körfez olayını ve gerekse 40 yıldan beri cereyan
eden olayları açıklayabilmek için petrolün ve Körfez'deki petrol ya-
taklarının ehemmiyetini ve bunun dünya dengesinde oynadığı bü-
yük rolü bilmek mecburiyeti vardır. (...)

Her türlü tedbire rağmen petrol bugün hâlâ insanlığın enerji ih-
tiyacını karşılamak bakımından çok önemli bir kaynak teşkil et-
mektedir. (...)
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Ve yine petrol bugün bir yandan medeni ihtiyaçların, kimya ve

ilaç sanayinin kaçınılmaz temel hammaddesi durumundadır. Bü-

tün bu özellikleriyle petrol, çok önemli hayati ve stratejik bir mad-

de mahiyetini taşımaktadır.

İşte bütün insanlık için her bakımdan çok büyük önem taşıyan

bu petrolün, yeryüzündeki rezervleri ve üretimi sınırlı bulunmak-

tadır. Toplam rezervlerin yaklaşık %10'u Irak'ta, %10'u Kuveyt'te,

%20'si Suudi Arabistan'da, %10'u da İran'da bulunmaktadır. Böyle-

ce Körfez bölgesindeki petrol, dünya rezervinin yarısına tekabül et-

mektedir. Bu petrol rezervlerinin bugünkü fiyatlarla değeri trilyon-

larca dolar tutmaktadır. Bu kaynağı kontrol etmek demek, bir yan-

dan dünya sermaye gücünü kontrol etmek, diğer yandan da bütün

insanlığa hükmetme imkânını elinde bulundurmak demektir.

Ayrıca Körfez ülkelerinin bugüne kadar petrol üretimi vasıtasıy-

la elde ettikleri servetin halen yaklaşık olarak 700 milyar dolarlık

kısmının Batı bankalarında bulunduğu ve bu servetin batı bankala-

rının temel kaynaklarından birisi olduğu dikkate alınırsa, Körfez

politikasının her yönüyle ne kadar büyük önem taşıdığı açıkça gö-

rülür. Hali hazır dünya dengesinin temel yapısı dikkate alındığında

bu önemin ne kadar büyük bir mana taşıdığı da ayrıca görülür. (...)

Körfez bunalımının bütün boyutlarıyla anlaşılabilmesi için em-

peryalizmin planlarının bilinmesinde zorunluluk vardır. "Ezen

güç"ün kalbini teşkil eden Siyonizm planlarını 1897 yılında İsviç-

re'nin Basel kentinde toplanan konferansta Theodor Hertzel 3 adım

olarak tespit etmiştir:

1. İsrail Devleti'nin kurulması

2. İsrail'in hudutlarının "Arz-ı Mev'ud"a (vadedilen topraklar)

kadar genişletilmesi yani Mısır, Irak ve Türkiye dahil edilerek “Bü-

yük İsrai”e zemin hazırlanması.

3. Yeryüzünde sömürüye izin vermeyen İslam'ın kaldırılması ve

bütün Dünya'ya Siyonizmin hakim kılınması.
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Dünya Siyonizmi birinci adımı 50 yılda gerçekleştirdi. 1948'de
İsrail Devleti'ni kurdu. Şimdi Basel konferansının yüzüncü yılına
varmadan, yani 1997'den önce ne yapıp yapıp ikinci adımı, hatta
üçüncü adımı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bunun için çok yön-
lü bir plan yürütülmektedir. (...)

Müslüman ülkelerin büyük mali kaybına, zarar görmelerine ve
yakılıp yıkılmalarına sebep olan İran-Irak savaşının 8 yıl devam et-
tikten sonra sona ermesi Müslümanları sevindirmişti. Ancak bu sa-
vaştan sonra Irak'ın tecrübeli ve güçlü bir orduyla ortaya çıkması
İsrail'i büyük kuşku duymaya sevk etti. İsrail Irak'ı baş düşman ilan
etti. Onu ezmek için her çareye başvuracağını ilan etti. Irak uzun
süren savaş dolayısıyla 70 milyar dolar dış borç yapmıştı. Savaştan
sonra, savaşın yaralarını sarmak ve kalkınmak istediğinde bu ağır
borç onun elini kolunu bağlıyordu. Bu durum karşısında Suudi
Arabistan ve Kuveyt'e müracaat ederek "Biz bu savaşı hepiniz için
yaptık. Bu borçlardan kurtulmamıza yardımcı olun" dedi. Suudi
Arabistan ve Kuveyt savaş esnasında Irak'a yardım etmişlerdi. Sa-
vaştan sonra Suudi Arabistan Irak'ın bu talebine müspet cevap ver-
di ve gereğini yaptı. Kuveyt ise aralarındaki toprak ihtilafını orta-
dan kaldırmak için Basra Körfezi'ndeki iki adayı ve ihtilaflı bölge-
deki bir kısım toprakları vermeye razı olmadığı gibi savaş borçları-
nın ödenmesi için istenen katkıya da razı olmadı.

Bu hususta Cidde'de yapılan müzakereler netice vermedi. Irak
Kuveyt'i işgal ederek ilhak ettiğini ilan etti. Amerika olayı fırsat bi-
lerek Körfeze ve Suudi Arabistan'a büyük bir askeri güç yerleştirdi,
bu gücü sürekli olarak artırmaya devam etmektedir. Irak'ı ve Ür-
dün'ü ablukaya aldı. Bu ablukayı delmek teşebbüslerine karşı Bir-
leşmiş Milletlerden silah kullanma kararını çıkarttı. Şimdi de ablu-
ka netice vermezse, doğrudan doğruya Kuveyt ve Irak'a karşı savaş
yapılması kararını çıkartmak için hazırlıklar yürütmektedir."

Erbakan Hoca ve Müslüman Topluluklar Birliği

Erbakan Hoca, beraberine Müslüman Topluluklar Birliği üyele-
rini de alarak, ne yapmaya çalıştıklarını ve tam olarak neler yaptık-
larını şöyle aktarıyordu:
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"Taraflar arasında yapılan müzakere netice vermemişti. İslam
Konferansı meseleyi çözemiyordu. Türkiye yönetimi yanlış politi-
kasıyla hakemlik vasfını kaybetmişti. Bu şartlar altında tek imkân
yeryüzünde 1.5 Milyar Müslüman topluluklarını temsil edebilecek
ve onların menfaatlerini ve haklarını gözetebilecek bir diğer meka-
nizmanın harekete geçmesiydi. Bu da Müslüman toplumların halk-
larının temsilcilerinin teşkil ettiği "Müslüman Topluluklar Birliği-
nin (MTB) meseleyi çözmek için gayret göstermesiydi.

İşte bizi 22 gün 22 gece sürekli olarak, canla başla çalışarak,
“Körfez Barış Harekâtı” yapmaya sevk eden sebepler bunlar ol-
muştur. Bu çalışmalarımız 9 Eylül 1990 günü başladı. 1 Ekim
1990 gününe kadar, 22 gün 22 gece sürdü. Bu çalışmalarımız es-
nasında dört gurup faaliyetimiz söz konusu olmuştur:

Körfez Krizi ile ilgili olarak toplanan;

1. Bağdat, Mekke ve Trablus Konferanslarına iştirak etmek.

2. Körfez Krizine çözüm bulmak için Amman, Mekke ve Bağ-
dat'ta MTB temsilcileriyle bir araya gelmek.

3. Suudi Arabistan ve Irak yetkilileriyle, MTB temsilcileri ile
birlikte temaslar yürütmek.

4. Suudi Arabistan ve Irak yetkilileriyle ikili olarak bu konu-
ları görüşmek.

Barış Harekâtı’nın ilk adımı Mekke'deki Konferansa iştirakle
başladı. 9 Eylül gecesi bindiğimiz uçak ertesi günün sabahında sa-
at 2.30’da, savaş krizinden habersiz, şehircilik bakımından göz ka-
maştırıcı güzellikte, bir ışık denizini andıran Cidde'nin havaalanı-
na indi. (...) Aynı gün akşam Mekke Konferansının yapıldığı muh-
teşem salondaydık. Kırka yakın Müslüman ülkeden davet edilmiş,
altı yüzden fazla ilim, devlet ve fikir adamının katıldığı konferans-
ta, Suud yöneticilerinin yer almadığı dikkat çekiyordu. Bunun de-
legeleri etkilememek için yapıldığı daha sonra öğrenildi.

Üç gün süren konferansın ilk iki gününde söz alan konuşmacı-
lar sadece Irak'ın haksızlığını ve Batılı kuvvetlerin Suudi Arabistan
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topraklarında bulunmasının zaruretten ileri geldiği ve caiz olduğu
üzerinde duruyorlardı.

Hâlbuki konferansın ana mevzuu Körfez Krizinin nasıl çözüle-
bileceği hususu idi. Bu sebepten dolayı ikinci gün akşam oturu-
munda söz aldım. Konuşmam bütün delegelerce büyük bir ilgiyle
dinlendi. Karşılaşılan bu meselenin temel sebebini Müslüman ül-
keler arasında atılması lazım gelen beş adımın henüz atılmadığın-
dan ileri geldiğini anlattım. Ulaşılması gereken çözümün ne oldu-
ğunu açıkladım. Bu çözüme ulaşabilmek için geçici bir çalışmanın
çare olamayacağını, çözüme kadar aralıksız çalışacak bir barış ko-
misyonunun seçilmesi gerektiğini önerdim. Bu konuşmamız kon-
feransın nihai bildirisinin esasını teşkil etti.

Takdiri ilahiye bakınız ki, konferansın son günü 12 Eylüle rast-
ladı. Bundan tam on yıl evvel aynı tarihte, Uzun Adada cuma na-
mazına dahi gitmemize izin verilmezken, on yıl sonra aynı saatler-
de siyah örtüler altındaki Kâbe’nin altın kapısı özel olarak açılmış
ve ben içinde namaz kılıyordum.

Konferansın ardından ilk temasımızı Suudi Arabistan Savunma
Bakanı Prens Sultan Bin Abdülaziz ile yaptık, iki saate yakın süren
görüşmemiz son derece samimi ve dostluk havası içinde geçti. (...)

Suudi Arabistan yetkilileriyle ikinci önemli temasımız İçişleri
Bakanı Prens Naif Bin Abdülaziz ile oldu. İki saat kadar süren bu
görüşmede Prens Naif olayların gelişimini özetledi. Ben de Körfez
Krizinin bir tahlilini yaptıktan sonra bulunulan noktadan barış ve
huzura nasıl ulaşılabileceği hakkındaki projemi kendisine açıkla-
dım. Beni dikkatle dinledikten sonra "Akıllı ve hikmetle dolu ko-
nuşmanızdan çok memnun oldum. Teşekkür ederim" diye söze
başladığı konuşmasını "Essulhu seyyidül ahkam" (Barış Hükümle-
rin en üstünüdür). Barış için çalışmak hepimiz için zorunlu bir gö-
revdir" diyerek tamamladı. (...)

Üç saate yakın süren görüşmemizin başlangıcında Kral Faht
(...) Körfez Krizinin nasıl geliştiğini detaylarıyla anlattı. Ve olayla
ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

AHMET AKGÜL 145



“Bilindiği gibi biz, İran-Irak Savaşı esnasında her türlü gücü-

müzle Irak'ı destekledik. Irak'ın silahlanmasına yardımcı olduk.

Hatta bizde bulunmayan silahları Irak ordusu için satın aldık. Hiç-

bir zaman bu silahların bize karşı tehdit için kullanılabileceği aklı-

mızdan geçmedi. Irak'ın Suudi Arabistan'dan olan taleplerini yeri-

ne getirdik, Kuveyt'ten olan taleplerine de mümkün olduğunca yar-

dımcı olmaya çalıştık. Kuveyt'le Irak arasındaki son görüşmeler

Cidde'de yapıldı. Biz her iki ülke arasındaki diyalogun bir anlaş-

mayla biteceğini umuyorduk. Irak'a huduttaki askeri hareketlerin

ne olduğunu sorduğumuzda "Bizin askeri bir müdahaleye niyetimiz

yoktur, yaptığımız iş normal manevralardır" cevabını aldık. Görüş-

meler aniden kesildi ve az bir zaman sonra Irak'ın Kuveyt'i işgali-

ne şahit olduk. Bu durum karşısında tedbirli olmaya mecburduk.

Kendi kuvvetimize ilaveten ABD ve Müslüman Ülkelerden yardım

istedik. O anda Müslüman Ülkeler yardım edecek durumda değildi.

ABD ve Batılı ülkelerin kuvvetleri bu zaruretten gelmişlerdir. Bu

tedbirleri almasaydık Irak bize de saldırabilirdi. Irak Kuveyt'ten çe-

kilirse bu kuvvetler geri gideceklerdir. Bu şartla gelmişlerdir. Biz

Körfez'de durumun sulh yoluyla biran evvel düzelmesini ve Irak'ın

Kuveyt'ten çekilmesini ve yabancıların kuvvetlerinin Suudi Arabis-

tan'dan çekilmelerini temenni ediyoruz”

Bu açıklamalarını "önemli olan birbirimizi suçlamamız değildir.

Geçmiş olayların üzerinde durmayalım. İleriye bakalım" sözleriyle

bağladı. Ben de kendisine Körfez'de barışın nasıl sağlanabileceğine

ilişkin projemizi açıkladım. (...)

(...) Barış projesi teferruatıyla kendisine anlatılınca Kral Fahd

teklifleri takdire şayan gördü ve "Biz barış istiyoruz. Kapıyı çalın.

Açılmazsa bir daha çalın, bir daha çalın" dedi. (...)

Kuveyt Emiri El Sabah çok üzgün olduğu için hiçbir yabancı
heyetle görüşme kabul etmiyor, mazeret beyan ediyordu. Müslü-
man Topluluklar Birliği (MTB) adına yaptığımız müracaata da ay-
nı şekilde özür beyan ederek kendisini temsilen Bakanlarından
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müteşekkil bir heyeti görevlendirmişti. Bu heyet 20 Eylül Per-
şembe sabahı bizi Cidde'de "Kasr-ı Mutemerat"da ziyarete geldi.
Bu heyet yapılan toplantıda bize şunları anlatıyordu:

“Bilindiği gibi Iran-Irak savaşı esnasında biz Kuveyt olarak bü-
tün gücümüzle Irak'ı destekledik. Büyük maddi yardımlarda bulun-
duğumuz gibi limanlarımızı harp silah ve vasıtalarının ikmaline
tahsis ettik. Harpten sonra Irak'ın taleplerini müzakere yoluyla
çözmeye gayret ettik. Cidde'de iyi niyetle bu müzakereleri sürdü-
rürken bu görüşmeler Irak tarafından aniden kesildi. Kısa bir süre
sonra da askeri birlikleriyle harekete geçerek Kuveyt'i işgal ettiler,
bir süre sonrada Irak’a ilhak ettiklerini ilan ettiler.” (...)

Heyet Kuveyt'in isteğini iki noktada toplamıştı:

1. Irak Kuveyt’ten kayıtsız ve şartsız geri çekilmeli ve (...) Sabah
ailesi Kuveyt halkının o zamandan beri temsilcisi olarak yeniden
yerine oturmalıdır.

2. Irak ile Kuveyt arasındaki anlaşmazlık konuları müzakere yo-
luyla çözüme bağlanmalıdır. (...)

Kuveyt heyetiyle görüşme bittikten sonra Suudi Arabistan'daki
temaslarımızı tamamladığımız için Kasr-ı Mutemeraf'da bir basın
toplantısı yaptık. Suud TV ve basınına temaslarla ilgili bilgiler ver-
dik. Ardından Kral Fahd'ın tahsis ettiği özel uçakla Ürdün'ün baş-
kenti Amman'a gittik. (...) 

Amman'da cuma günü önce Suudi Arabistan temaslarının bir
değerlendirmesini yaptık. En yetkili kişi olarak Suudi Arabistan
Kralı Fahd'ın bize “Ben Barış istiyorum. Geçmişin üzerinde dur-
mayalım. Kapıyı çalın. Açılmazsa bir daha çalın, bir daha çalın”
demiş olması bize gayelerimize ulaşmak bakımından kolaylık
sağlamıştı. Toplantımızın ikinci bölümünde iki gün sonra Irak
yetkilileriyle ne konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı, hangi so-
ruları yönelteceğimizi tartıştık ve karara bağladık. Bu gelişmeler
ve konuşmalar sayesinde 25 kişiden teşekkül eden MTB heyeti-
nin fikir birliğine varması bakımından daha elverişli bir zemin

AHMET AKGÜL 147



oluşmuştu. MTB, Bağdat’ta yapılacak temasların bu safhasında
yine daha ziyade Irak'ın görüşünün, Körfez Krizine nasıl baktık-
larının anlaşılmasına ağırlık verilmesi ve ondan sonra yapacağı-
mız bir toplantıda çözüm hakkındaki teklifimizi olgunlaştırıp, bu
çözümü, çalışmaların ikinci safhasında taraflara bildirmeyi uy-
gun görmüştük.

Bağdat’ta yetkililerin ve halkın yüzünde sakin bir hava görmüş

olmanın rahatlığıyla bize otelde ayrılan geniş ve konforlu odaları-

mızda huzurlu bir gece geçirdik. Ertesi günü 23 Eylül Pazar'dı. O

gün Körfez Barış Harekâtı çalışmalarımızın en önemli temasını teş-

kil eden Saddam Hüseyin ile yapılacak görüşmenin heyecanı için-

deydik. (...) 

Bu arada akşam saatlerinde, Suriye eski Cumhurbaşkanı Ha-

fız Emin ile Suriye Baas Partisi eski Genel Başkanı Suriye Komü-

nist Partisi Genel Başkanı ve Suriye Müslüman Kardeşler Teşki-

latının her iki kanadının liderleri, beş kişilik bir heyet halinde

otelde bizimle görüşmeye geldiler. (...) 

MTB'nin 25 kişilik heyeti, tam saatinde sarayın mütevazı sa-

lonunda Saddam Hüseyin ile bir araya gelmişti!

Protokoller, gerekler yerine geldikten sonra konuya Saddam gir-

di. Saddam konuşmasının önemli bir noktasında "Biz Barış istiyo-

ruz. Ancak, insan bazen istemediği halde savaş yapmaya da zorla-

nabilir. Peygamber Efendimiz (a.s.) de bazı savaşları istemediği

halde yapmaya mecbur kalmıştı” dediği zaman Irak'ın "Barış kapı-

sını açık mı tutacağı yoksa kilit mi vuracağı” hususundaki heyeca-

nımız doruk noktasına varmıştı.

Körfez Barış Harekâtımızın en önemli temasını oluşturan Irak

Devlet Başkanı'yla yapılan görüşmede Saddam Hüseyin Kuveyt'i ni-

çin işgal edip ilhak etmek mecburiyetinde kaldıklarının sebepleri-

ni iki ana bölümde toplayarak bizlere açıkladı. Birinci bölüm "Ta-

rihi ve Hukuki sebepler" idi.
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(...) Saddam, Kuveyt'in ilhakıyla ilgili "Ekonomik ve Siyasi

Gerekçeleri" şöyle dile getirmişti:

"Bilindiği gibi Irak ile Kuveyt arasında bugüne kadar bir sınır

çizgisi tespit edilmemiştir. Yıllardan beri Irak'la Kuveyt arasındaki

görüşmelerde bir ihtilaflı bölgenin sözü geçmiştir. Bu ihtilaflı bölge

Basra Körfezi'ndeki Bubiyan ve Worba adalarını kapsadığı gibi Ku-

veyt topraklarının da takriben yarısını içermektedir. Bu bölge Îran-

Irak Savaşına kadar Kuveyt'le aramızda bir tampon bölge olarak

kalmıştır. Bu tampon bölge son derece zengin petrol yataklarına sa-

hiptir. (...) Buradan petrol çekilirse bizim kaynaklarımız zayıfla-

maktadır ve üretimimizin verimi düşmektedir.

İran-Irak Savaşı esnasında bizim durumumuzu fırsat bilerek (...)

Amerikalıların teşvikiyle büyük miktarda bu bölgeden petrol çıkart-

tılar, savaş boyunca itirazlarımızı önemsemediler. Biz İran Savaşı

ile meşgul olduğumuz için bu işin muhasebesini savaş sonuna bırak-

mıştık. Savaştan sonra yaralarımızı sarmaya yöneldik. Savaş gider-

leri dolayısıyla Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a büyük borçlar yapmış-

tık. Bu borçların taksitleri ve faizleri ekonomimize çok ağır bir yük

getiriyordu. Kalkınmamızı imkânsızlaştırıyordu. Bu durum karşı-

sında Suudi Arabistan ve Kuveyt'e müracaat ettik. "Biz bu harbi ay-

nı zamanda sizler için de yaptık. Hâlihazır ağır yükten kurtulma-

mıza yardımcı olun. Borçların bir kısmım silin ve bize kalkınma için

mali destekte bulunun" dedik. Kuveyt'ten de ayrıca ihtilaflı bölge-

den çektiği büyük miktardaki petrolden hakkımızı istedik.

Bu taleplerimizi Suudi Arabistan anlayışla karşıladı ve talepleri-
mizi yerine getirdi. Kuveyt ise sadece reddetmekle kalmayıp emper-
yalizmin üzerimizde uygulamak istediği planlara alet oldu. ABD’nin
telkinlerine uyarak tampon bölgeden petrol çıkartmaya devam etti.
OPEC'te hep petrol fiyatlarının artırılmasını engelledi. Kontenjanın-
dan fazla çıkarttığı petrolü dünya piyasalarına ucuz fiyatla sürerek
fiyatların daha da düşmesine sebep oldu. (...) Kuveyt bütün bunları
yaparken, diğer yandan ABD zaten bizi hedef almıştı, İran-Irak sa-
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vaşından modern silahlara sahip, deneyimli ve güçlü bir orduyla çık-
tığımızdan ve İsrail tehditleri karşısında ordumuzu terhis etmediği-
miz için ABD bizim askeri gücümüzü bir yandan İsrail'e karşı, diğer
yandan da Körfez petrolünü kendi kontrolünde tutmak stratejisine
bir engel olarak görüyordu. Bu yüzden de Amerikan ve Batılı ülke-
ler elbirliğiyle bize karşı adım adım fiilen ambargo ve ekonomik bas-
kılar uygulamaya başlamışlardı. Bizi ezmek için yürütülen bu plan-
lar doruk noktasına ulaştı. O zaman Bağdat Konferansını toplaya-
rak sizlere durumu açıkladım. Amerika'daki Siyonist lobinin o gün-
lerde aldığı kararlar hakkında bilgi verdim. Sonra "Arap Birliği"
toplantısında ve İslam Konferansında aynı şekilde durumu Müslü-
man ülkelerin yetkililerine anlattığım gibi bu durumu incelemek için
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten olan taleplerimizi kendilerine söyle-
dim. Ayrıca bu ülkelerin yetkilileriyle yapılan ikili toplantılarda da
isteklerimizi ısrarla ifade ettik. En son Cidde'de yapılan toplantıda
bile Amerika’nın etkisiyle Kuveyt taleplerimizi reddetti. Bu durum
karşısında Kuveyt'i ilhaka mecbur kaldık. (...) 

Biz bölgede huzur ve barış istiyoruz. Körfez krizinin de barış yo-

luyla çözülmesine taraftarız. Suudi Arabistan'a hiçbir tecavüze ni-

yetimizin olmadığını ispat için her türlü teminatı vermeye hazırız.

(…) Biz ilk kurşunu atan olmayacağız. Fakat eğer emperyalist güç-

ler bize tecavüz ederse onlara layık oldukları cevabı vereceğiz. Bunu ya-

pabilecek gücümüz mevcuttur. Bölgede huzurun temini için önce emper-

yalist güçlerin Suudi Arabistan'ı terk etmeleri şarttır. Eğer Suudi Ara-

bistan kendini takviye ihtiyacı duyuyorsa bunu emperyalist güçler vası-

tasıyla değil Müslüman ülkelerin "Barış Gücü" vasıtasıyla yapabilir."

(...) Saddam sorularımıza verdiği bir cevabında da "Petrol Arap

halklarına refah getireceğine kültür emperyalizminin olumsuz etki-

lerine yol açtı. Eskiden kız evlatlarımız anne ve büyükannelerini

örnek alırlardı. Petrolden sonra Paris’teki artistlere benzemeye öze-

niyorlar. Petrol zenginliği bizim mutluluğumuz için kullanılmadı"

görüşünü sergiledi.
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Saddam Hüseyin ile 3 saat süren görüşmeden sonra saraydan
yeni bir günün başlangıcında sevinçle ayrıldık. Çünkü görüşmenin
neticesinde Saddam Hüseyin "Barış Kapısını" kapatmamıştı. Tam
tersine açıkça "Biz barış istiyoruz" diyordu. (...) Bu durum karşı-
sında biz de "Kapının açık kalması" için bilhassa "Kuveyt’ten han-
gi şartlar altında çekilmeniz mümkün olabilir?" şeklinde bir sual
yöneltmekten özenle kaçındık. (...)

Saddam Hüseyin ile sarayda görüşürken konuyla ilgili teklif ye
düşüncelerimizi Taha Yasin Ramazan vasıtasıyla kendisine iletece-
ğimizi söylemekle yetindik. O da, programdan haberdar olduğunu
ve Taha Yasin Ramazan’a aktaracağımız proje ve tekliflerimizi ilgiy-
le beklediğini ifade etti. (...)

Ertesi gün, (...) hazırlık çalışmamıza başladık. Saddam Hüse-
yin'in konuşmalarını bir kere daha değerlendirdik.

Evet, netice itibariyle Saddam Hüseyin'le görüşme memnuniyet
verici olmuştu, barış için kapı açık gözüküyordu. Ancak bütün ko-
nuşmadan çıkan netice şu idi:

Saddam gerek ambargoya, gerekse ABD kuvvetlerinin muhtemel
tecavüzüne karşı tedbirlerini almıştı ve bekliyordu. (...) Esasen bu
bekleme dahi Müslüman ülkelere yeterince zararlı oluyordu. Çün-
kü emperyalistler bir yandan Körfeze asker ve silah yığmaya devam
ediyor, diğer yandan bunların büyük masraflarını Müslüman ülke-
lere ödetiyordu. (...) Bütün bunlara ilaveten Körfez krizi yüzünden
gün geçtikçe petrol fiyatı artıyor, bunun etkisiyle bütün dünya ül-
kelerinin ekonomileri çöküyor, bu arada Müslüman ülkelerde bu
çöküşün etkisi altında kalıyordu. (...)

İşte bu sebeplerden dolayı Irak inisiyatifi karşı tarafa bırakıp
beklememeli bilakis, inisiyatifi eline alarak, tıpkı bundan önce İran
a karşı yaptığı jeste benzer bir jesti de Suudi Arabistan'a yapmalıy-
dı. İki kardeş Müslüman ülke olarak Körfez krizinin aralarında gö-
rüşerek barış yoluyla çözeceklerini ilan etmeli ve müzakereyle bu
barışa nasıl ulaşılabileceğini tespit edip yürürlüğe koymalıydı. (...)
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Bu düşüncelerle Irak'ın barış projemizi kabul etmesinin ken-
disine ne büyük faydalar sağlayacağının bir envanterini çıkart-
tım. Irak'ın inisiyatifi ele almasının 15 önemli yarar sağlayacağı-
nı tespit ettim.

Bütün bu hazırlıkları yaptıktan sonra 24 Eylül Pazartesi günü
akşamı Taha Yasin Ramazan’ın sarayına gidilmişti.

Taha Yasin Ramazan askeri üniformasıyla makamında bizi karşı-
ladı. Saat 17.00’de başlayan görüşmemiz 2 saat sürdü. Taha Yasine,
Suudi Arabistan Kralı Fahd’a sunduğumuz "Barış Projesi"ni alterna-
tifleriyle anlattım. Ayrıca Irak'ın barış yolunda inisiyatifi ele alması-
nın sağlayacağı 15 önemli faydayı da etraflıca açıkladım. Kendisine,
eğer bunları size açıklamadan Türkiye'ye dönseydim büyük vicdan
azabı çekecektim. Çok şükür kardeşlik vazifemi yaptım. Bundan
sonra maddi ve manevi mesuliyet size intikal etmiştir" dedim.

Taha Yasin Ramazan cevabi konuşmasına bizim Türkiye'de hü-
kümet ortağı olduğumuz günleri hatırlatarak "Sayın Erbakan, Siz
bizim uzun yıllardan beri yakın dostumuzsunuz. Türkiye ile Irak
arasındaki işbirliğini geliştirmek için çalışmalar yaparken bir ara-
da bulunduk. O günden beri size büyük itimadımız vardır. Bu proje
ve teklifleri Irak'ın ve bütün Müslüman ülkelerin menfaatini göze-
terek ve hepsinin iyiliğini isteyerek hazırladığınızdan eminiz" dedi.
Ardından yanında bulundurduğu zabıt görevlisini göstererek,
"Gördüğünüz gibi söylediğiniz her kelimeyi kaydettik. Dün de Baş-
kanın yanında tespit edildiği gibi bu proje ve tekliflerinizi aynen
kendisine arz edeceğim. Dün bu proje ve tekliflerin Irak'ın en yük-
sek organı olan İhtilal Komuta Konseyi'nde görüşülmesi ve değer-
lendirilmesine verdi. Proje ve teklifleriniz en kısa zamanda ele alı-
nacaktır. Neticeden de sizi haberdar edeceğiz. Bundan sonraki ça-
lışmalarda gerek olursa yardımlarınızı rica edeceğiz” diyerek ko-
nuşmasını tamamladı. (...)

Saddam görüşmesinden sonra MTB heyeti özel uçakla Tahrana
gitmişti. Biz ise Taha Yasin Ramazan ile görüşmemizin ertesi günü
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Amman'a hareket ettik. Amman'dan Libya'nın Başkenti Trablus'da
yapılan Uluslararası Müslüman Ülkeler Konferansına katıldık. 24-28
Eylül tarihlerinde yapılan bu konferansa muhtelif Müslüman ülke-
lerden 600’e yakın ilim, fikir ve devlet adamı iştirak etti. Konferans-
ta "Körfez krizine nasıl çözüm bulunabileceği" konusu incelendi.

(...) MTB heyeti İran’da yöneticilerle temas ederek; emperyaliz-
me karşı ortak hareketi sağlamaya çalışırken, biz de bu görevi Trab-
lus'taki konferansa iştirak eden ülkelerin delegeleri vasıtasıyla ye-
rine getirmeye çalıştık. (...)

ABD Senatosundaki müzakerelere dayanılarak yayınlanan bel-
gelere göre İran-Irak savaşından sonra Amerika'nın Bağdat'taki ba-
yan büyükelçisinin Iraklı yetkililere "Kuveyt'i niçin almıyorsu-
nuz?" diyerek yeşil ışık yaktığı ileri sürülmektedir. Oysa aynı Ame-
rikan yönetiminin diğer yandan Kuveyt yetkililerine de “Sakın
Irak'ın tekliflerini kabul etmeyin arkanızda biz varız” dediği de ifa-
de edilmektedir. Ne var ki Körfez krizi ister Amerika'nın inisiyati-
fiyle meydana getirilmiş olsun, isterse olayların tabii seyri sonucu
doğmuş olsun hali hazır durumuyla insanlığın önündeki en mü-
him meseledir.30

İşte bu Erbakan’la, şimdi ABD, AB ve İsrail ile taşeronluk ya-
pan AKP’yi “aynı ve biri birinin devamı” göstermek, ya hamakat
(aşırı zeka geriliği)tır veya kasıtlı çarpıtma ve hıyanettir.
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MÜSLÜMAN “MUHAFAZAKÂR” OLABİLİR Mİ?

Muhafazakârlık; tutuculuk, statükoculuk, atadan-babadan devra-

lınan gelenek ve görenekleri sorgulamadan koruyuculuk demektir. 

Muhafazakârlık; alışılagelen hayat tarzını, yaşayıp uyum sağla-

dığı devlet ve siyaset nizamını, din adına uygulanagelen ruhsuz ve

şuursuz tören ve tatbikatları, “doğru mu yanlış mı, yararlı mı zarar-

lı mı?” diye akıl ve ilim süzgecinden geçirmeden aynen kabullenip,

taklitçilik ve şekilcilik olarak yerine getirmektir.

Muhafazakârlık: “uydum kalabalığa, doydum alabalığa” mantı-

ğıyla hazıra rıza göstermek, kolaycılığı tercih etmek, olumlu deği-

şimlere ve onurlu dönüşümlere direnmek ve özellikle risk ve özve-

ri gerektiren gayretlere hiç girişmemektir.

İnanç ve ahlak değerlerine, haklı ve hayırlı prensiplerine bağlı

kaldıkları için Müslümanlara da muhafazakâr denmesinin münasip

düştüğünü söyleyenler olsa da, aslında Müslümanlıkla muhafaza-

kârlık tamamen farklı ve aykırı şeylerdir. Nefsanî dürtülerine ve

şeytani beklentilerine göre birtakım eklemeler ve eksiltmeler yapı-

larak, özellikle cihat şuuru, Hak ve adaleti hâkim kılma sorumlu-

luğu çıkarılarak yozlaştırılmış ve “Ilımlı İslam” kılıfı takılmış bir

yaklaşım ve yaşam tarzını hırsla ve heyecanla korumak, aslında Ba-

tılıların savunup sahiplendiği Muhafazakârlığın ta kendisidir.



Müslümanlar, gerici ve durumu muhafaza edici değil; ileri dü-
şünceli, değişimci ve devrimci bir ruha sahiptir. Peygamber Efen-
dimizin:

“İki günü bir birine eşit olan aldanmıştır. Bu günü dünden geri
olana hüsrandadır” hadisi bu gerçeği işaret etmektedir. Hatta İmamı
Gazali, Hz. Peygamberimizin: “Her gün yetmiş (veya 100) sefer tev-
be ettiğini” belirten hadisi şerifi; “Manen, ruhen, ilmen ve ahlaken
sürekli yükselen ve değişim geçiren Efendimizin, bir alt dereceden da-
ha üst mertebeye eriştiğinde, önceki vaziyetinden terfi etmesi” şek-
linde izah etmiştir. Çünkü terfi, bir üst makamı tercih ve terakki et-
mek yanında, önceki makamı da terk ve tevbe etmeyi gerektirir.

Muhafazakârlığın esası; taklitçilik, gelenekçilik ve ataperest-
liktir.

“Ne zaman onlara “Allah’ın indirdiklerine tabi olun (Batıl ve bo-
zuk bağımlılıklardan kurtulun)” denilse, onlar: “Hayır, biz ataları-
mızı üzerinde bulunduğumuz şeye (gelenek ve göreneğe) uyarız”
derler. (Peki) Ya ataları aklı bir şeye (gerçeğe) yatmayan ve doğru
yolu da bulamayan (kimseler) idiyse?” (Bakara: 170)

Ayetleri bu muhafazakârlık anlayışını reddetmektedir.

“Onlar, 'çirkin bir hayâsızlık' işlediklerinde: "Biz atalarımızı bu-
nun üzerinde bulduk. Bunu bize Allah emretti" derler. De ki: "Şüp-
hesiz Allah, 'çirkin hayâsızlıkları' emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi
Allah'a karşı mı söylüyorsunuz?" (Araf: 28)

“De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları
kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman eden-
ler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk
için ayetleri böyle birer birer açıklarız.” (Araf: 32)

“De ki: "Rabbim yalnızca çirkin-hayâsızlıkları -onlardan açıkta
olanlarını ve gizli yapılanlarını- günahlara bulaşmayı, haklı nedeni
olmayan 'isyan ve saldırıyı', kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil in-
dirmediği şeyi Allah’a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz
şeyleri uydurmayı haram kılmıştır." (Araf: 33)
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“Öyleyse, Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya
ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Kitaptan kendileri-
ne bir pay erişen (ve bilgiç geçinip dini hükümleri dejenere eden)
bunlardır. Nihayet elçilerimiz, hayatlarına son vermek üzere kendi-
lerine gittiklerinde onlara diyecekler ki: "Allah'tan başka taptıkla-
rınız (menfaat umarak ve zararından korkarak kendilerine sığınıp
uşaklık yaptıklarınız, hani) nerede?" "Onlar bizi (yüzüstü) bırakıp-
kayboldular" diyecekler. (Böylelikle) Bunlar, gerçekten nankör kâ-
firler olduklarına kendi aleyhlerinde şehadet ettiler.” (Araf: 37)

gibi ayetler muhafazakarlığı, yozlaştırılmış ve hurafeler bulaştı-
rılmış taklitçi din anlayışını kötülemektedir.

Bugün İslam’ı ılımlaştırma safsatası, Dinlararası diyalog ve
uzlaşma salatası çerçevesindeki girişimler, Müslümanları yozlaş-
mış Yahudilik ve Hıristiyanlıkla aynı potaya sokma gayretleridir
ve özellikle ılımlı İslamcı yazarların “Muhafazakâr Müslümanlı-
ğı” savunmaları bu yüzdendir.

Bir zamanlar Batılı ajansların, Lübnan’daki iç savaşı aktarırken
kullandıkları: “Sağcı Hıristiyanlar ve solcu Müslümanlar” yakıştır-
ması unutulmuş değildir ve çok önemli mesajlar içermektedir.

Cenabı Hak Kur’anı Kerimde, Müslümanları “Hanifler” olarak
tarif etmektedir. (Bak: Ali İmran: 67 Hac: 30-31)

Hanif (Hanife): Bir şeye meyletmek, mevcut durumdan daha
uygun ve olgun bir düşünce ve davranışa yönelmek anlamına gelir. 

Cahiliye müşrikleri, tek Allah’a inanan, sünnet olan ve usu-
lünce Hac yapan kişilere, Hz. İbrahim’in Dini üzere olduklarını
belirtmek üzere “Hanif Müslim” derlerdi.

“Gerçek şu ki: İbrahim (AS. tek başına) bir ümmetti; Allah’a bü-
tünüyle ve gönülden yönelip itaat eden (ganiten) bir HANİF’ti (Mu-
vahhit bir mü’mindi, mevcudu muhafaza edici değildi) Müşriklerden
olmaya tenezzül etmemişti” (Nahl: 120)

Yani HANİF MÜSLİM olmanın ilk şartının; eski düzene ve
köhnemiş zihniyete başkaldırmak, aklını ve vicdanını kullana-
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rak tağuti rejimlere, putlar ve tabular sistemine savaş açmak ol-
duğunu belirtmekte ve Batıl muhafazakârlık düşüncesine karşı
onurlu ve şuurlu mücadelenin simgesi olarak Hz. İbrahim’i
(AS.) göstermektedir.

Dikkat ediniz, Erbakan’ın Milli Görüş Hareketini sürekli “fit-

necilik”le suçlayan ve savaş açan malum güçler ve yerli işbirlikçi

çevreler, Menderes’i, Demirel’i, Özal’ı ve AKP’yi hep “Muhafaza-

kâr” olarak nitelemiş ve desteklemiştir. Bugün birçok cemaat ve

tarikatın kendilerini “muhafazakâr” olarak tanıtması, işte o ma-

lum güçlerin hizmetinde olduklarını göstermek içindir. Hatta Ce-

maate mensup ilahiyatçıların, Siyonizme ve emperyalizme dikkat

çeken ve cihat şuuru veren bazı ayetlere, “Dinlararası Diyalog

ayarı” vererek; anlamından ve amacından saptırmaya çalışmaları

hayret ve nefretle izlenmektedir.

Ali Haydar Haksal’ın tespit ve tenkitleri yerindeydi ve önem-

liydi: 

Kavram Kargaşasında Muhafazakârlık

Siyasal erkin konum ve yer değiştirmesiyle birlikte ciddî anlam-

da kavramlarda da yer ve kaymalar baş gösterdi. İslâmi duyarlığa

sahip olanlar, önceleri kimi kavramlardan özellikle çekinirdi. Ken-

dilerini o kavramların içinde görmek istemezdi. Bunların başında

"sağ" kavramı gelirdi. Sağcılık bir Müslüman için zül kabul edilir-

di… Türkiye'de siyasal sağın çökmesinin ardından, onun yerinde

yer alan yeni (AKP) iktidar ile birlikte kavramlarda ciddi anlam ve

amaç kaymaları baş gösterdi. Sağcılık tanımı genel bir anlama bü-

ründü, geçmişte kendilerini sağcı (ve muhafazakâr) olarak görme-

yenler de bu yapının içinde yer almaya yöneldi. Sağ kavramının ye-

niden tanımlamasını yapacak değiliz. Sol kavramı da bugün için ar-

tık bir anlam ifade etmiyor. Batı'nın ürünü olan bu kavramlar, Ba-

tı'daki değişimlerle birlikte kendilerine ya yer buluyorlar, ya da

unutulup gidiyorlar.
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Yakın zamanda Türkiye'de siyasal yapının değişmesi, sol ve sağ
partilerin çökmesi, onların yerine gelen yeni siyasal yapı kendisiyle
birlikte bir takım tanımlamalar da getirdi. Bunların başında "mu-
hafazakârlık" geliyor. Geçmişte kendilerini Müslüman addeden ya-
zarlar şimdi “hem sağcı hem de muhafazakâr” olarak tanımlan-
maktan bir sakınca görmüyorlar. Bundan iki gün önce Bediüzzaman
adına, birileri, üst başlıkta "Muhafazakâr yazar ve âlimlere" bir
ileti gönderilmişti. Biz de nezaketen kendilerini uyardık; “muhafa-
zakâr değil bir Müslüman yazar olduğumuzu” söyledik. Bu karşı-
lıklı bir tartışmaya dönüştü. İşte o birileri bizi, “Allah’ın gazabın-
dan korunmak adına, bir uyarıda bulundu.” Tepemizi attıran da bu
oldu. Bizi, muhafazakâr olmadığımız, muhafazakârlardan korun-
mak adına yaptığımız uyarıya verilen bir karşılıktı bu. Bunlar, mu-
hafazakârlığı ve muhafazakârlarla birlikte olmayışımızı dinden
çıkmakla eş değer görüyordu. Allah bizi bu gibilerden korusun.

Söz konusu kişi hızını almadı, bize TDK'nin linkini gönderdi, orada
muhafazakâr sözcüğünün ya da kavramının karşılığını önerdi. Bu gibi
kavramlara konuyla ilgili sözlüklere bakmada yarar var. Hilmi Ziya
Ülken'in sosyoloji sözlüğü, ya da felsefe sözlüklerine bakılmalı. Biz ge-
ne de söz konusu kişinin gönderdiği linki açtık orada tanımı şöyle.

Muhafazakâr: 

“a) Geçmiş değerlerine bağlı, inancını, gelenek ve göreneklerini,
tarihsel değerlerini koruyan kimse. (İtaliano, 20.02.2006 21.49)

b) Teknik olarak muhafaza etmeye eğilimli kişilere denir. Bura-
da ne muhafaza ettiği pek önemli değildir. Fakat günümüzde gele-
nekçi manada kullanılır (maksat muhabbet, 13.04.2006 21.12)

c) İngiliz düşünür Edmund Burke tarafından doktrine edilen, Fan-
sız İhtilâli'nin kötü sonuçları üzerine devrimi değil evrimsel gelişimi
daha sağlıklı bulan, birey yerine kolektif öğelere öne çıkaran ideoloji."

Burada karşımıza Batılı anlamda tanımlanmış bir yaklaşım bu-
lunuyor. Bunu “mevcut durumu koruma” olarak da tanımlanmalı.
Anlaşılan o ki bize linki gönderen kişi okuduklarını da anlamıyor.
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Orada gelenekçilikten söz ediliyor ya, ya da geçmiş değerler denili-
yor ya, hemen üstüne atlıyor. Türkiye bir İttihatçı süreç yaşadı. İt-
tihatçı geleneğin muhafazakârları vardı. Şu sıralar Cumhuriyet'in
de muhafazakârları var. Eski gelenek görenekler tanımlaması bir
genellemedir. Bu Şamanizm de olabilir, Budizm de olabilir. Türki-
ye'deki muhafazakârlık İslâm'ı ve değerlerini koruma, Müslüman-
ları koruma gibi bir anlam içermiyor. Zaten günümüz Müslüman
entelektüellerinin söz konusu muhafazakârların böyle bir kaygısı
da yok. Örneğin muhafazakâr kimi yazarlar İsrail ve Yahudi politi-
kalarına karşı çıkmadıkları gibi dolaylı bir destek içinde de bulunu-
yorlar. Amerikan politikalarına açık destek veren muhafazakârlar
var. Amerika'nın Orta Doğu'yu işgaline ses çıkarmayan muhafaza-
kârlar var. Tepkimiz zaten bu anlayışa karşı.

Türkiye'de İslâmî bir düzen, bir hayat anlayışı, bir sistem mi var
da; biz onu muhafazaya çalışıyoruz? Asıl garabet burada. Olmayan
şeyin muhafazakârlığı... Ne gülünç değil mi?

Türkiye insanı ne yazık ki bu düzleme kaydı, son siyasal deği-
şimle birlikte zihin kaymaları da yaşanıyor.

İnsanlar kendilerini Müslüman bir yazar olarak tanımlamaktan
kaçınıyor ve sakınıyorlar. Dünya nimetleri görünürde tatlı ve cazip
görünüyor. Allah bizi bu hâl ve durumlardan korusun.”31

Çarpıcı ve gerçeği açıklayıcı soru şudur: Müslüman Muhafaza-
kâr olabilir miydi?

Bunun doğru ve uygun olmadığı yukarıda anlatılmaya çalışıl-
mıştır. Çünkü muhafazakârlık; var olan durumu koruma amacı gü-
den düşünce tarzıdır.

Genellikle solcular tarafından “statükocu sağcıları” tanımlamak
için kullanılmıştır. Bu kavram değişimcilik ve devrimciliğin karşıtıdır.

Muhafazakârlığı sistemli ve bilinçli olarak ilk savunan İngiliz
Filozof Edmund Burke, Fransız Devrimi döneminde yaşamış ve bu
ihtilallere karşı çıkmıştır.

AHMET AKGÜL 159

31 11 Ocak 2012 / Milli Gazete



Tutuculuk ve statükoculuk anlamı yüklenen muhafazakârlık,
Fransız Devrimiyle hız kazanan; aklı ve temel ve insan haklarını
öne çıkarıp aslında dini ve manevi değerleri yıkmayı amaçlayan
AYDINLANMACI görüşe, direnen kesimlere takılan bir yaftadır.

İngilizlerin “conservatism” dedikleri, yani eski geleneği don-
durma ve koruma anlamı verdikleri muhafazakârlık, ister istemez
mevcut devlet düzenini ve siyasi rejimi sahiplenme adına bazen
otoriter zihniyete de alkış tutmaktadır.

Muhafazakârlar, ekonomik ve politik anlamda “Liberalizme ve
Kapitalizme” daha yatkındır.

Hayret; bugün Dünyadaki zulüm ve sömürü düzeninin Türki-
ye’deki yapısını sürdürmek üzere Milli Görüşten koparılıp ehlileş-
tirilen AKP iktidarı ve yandaşları da… Güya onlara muhalefet eden
ve AKP üzerinden Din düşmanlığı yürüten Ulusalcılar da, aslında
aynı Siyonist ve emperyalist sistemi muhafaza eden basit denge un-
surları konumundadır.

Günümüzde bazılarınca “gerici” anlamında da kullanılan mu-
hafazakârlık:

• Amerika’da; aptal, ama iyi niyetli

• Türkiye’de; dindar, ama düzene teslimiyetli

• Fransa’da; kaba ve katı, ama kültürlü ve birikimli anlamın-
da kullanılır.

Bugün muhafazakârlık diye:

Her türlü değişim ve dönüşümden ürküp direnen, yanlış ve
yararsız da olsa mevcutla yetinen, risk almaktan çekinen, taklit-
çi gelenekçi tipler tarif edilmektedir.

Ülkemizde; kadınların ve kızların aşırı açılıp saçılmalarına
karşı çıkan, kız-erkek ilişkilerine sınırlama koyan ve klasik aile
hayatını ve değer yargılarını korumaya çalışan kesimler için de
muhafazakâr tanımı yapılmaktadır.

Türkiye’deki muhafazakâr yerine ‘mazbut’ kavramı daha uy-
gun bulunmaktadır.
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SAADET PARTİSİ NEREYE SÜRÜKLENMEKTEYDİ?

Şuursuz ve onursuz davrananlara zafer verilir mi?

“En yetkili konumdaki bir kişi, BDP toplantısında eşkıyabaşı Apo
aleyhine bir kelime konuşamazdı, konuşanı barındırmazlardı.

Bir MHP toplantısında, genel başkan bile olsa, rahmetli Türkeş
aleyhine kimse atıp tutamazdı ve bu tavrı karşılıksız kalmazdı.

Ama şimdi Milli Görüş’ün sahte lideri geçinen Oğuzhan Asiltürk,
Bursa’da, hatta Partinin Genel İdare kurulunda, Erbakan Hoca’ya
“Dava için toplanan paraları şahsi hesabına geçirip çocuklarına miras
bıraktı” diye iftira atıp dolaşmakta, ama hiçbir ciddi ve cesaretli tep-
ki almamaktaydı! Lütfen söyleyin, yıllarca kerametlerini anlattıkları
Hocamıza şimdi iftira atanlar mı daha aşağılıktı, yoksa bunlara dilsiz
şeytan gibi susanlar ve hala “itaat” edebiyatı yapanlar mı?

Peki, Hoca’nın evlatları ne zaman net bir tavır ortaya koyup, sa-
dıkları ferahlandıracaktı? 

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
hedefi ne?



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

toplum kesimlerine “Adil Düzen Anayasasını” ve tabi “Yeniden

Büyük Türkiye” davasını ve “Yeni Bir dünya” nizamının temel

esaslarını anlatma 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 koparı-

larak iktidara taşınan bu AKP’nin sözde “yeni ve demokratik ana-

yasa” diye milli birlik ve dirliğimizi bozmaya, ülkemizi AB’nin res-

men bir eyaleti yapmaya ve özerk Kürdistan’a zemin oluşturmaya

yönelik bir “hukuki altyapı hazırlama” görevini yürüttüğünü bu

muhterem zevatın hiçbiri anlamamış mıydı?

AKP’li Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i ve Yine AKP’li Adalet Baka-

nı Sadullah Ergin’i bu kadar memnun ve mesrur edecek teklif ve te-

mennilerin ESAM’dan ve SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’tan

gelmesi nasıl ve ne ile izah olunacaktı?

AKP’nin yan kuruluşu gibi çalıştığı artık inkâr edilmeyen BBP

ile Ecevit’in DSP’sine kadar, herkesin ve her partinin AKP ağzıyla

konuştuğu; Haçlı AB yetkililerinin ve ABD Yahudi Lobilerinin ha-

raretle tavsiye edip desteklediği “Demokratik değişimler” konu-

sunda buluştuğu bir anayasa, acaba ülkemize ve milletimize hangi

hayırlı imkânları sağlayacaktı?

Böylesine içi boş vaatler ve hoş temenniler yerine, Milli Gö-

rüş’ün alâmetifarikası olan Adil Düzen Anayasası niçin davetlilere

sunulmamış ve toplum nezdinde tartışmaya açılmamıştı?
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Yok, eğer: “Adil Düzen Anayasasını” hazırlayıp sunacak, ilmi ve
hukuki gerekçeleriyle bunları her ortamda ve her türlü itiraza kar-
şı savunacak birikim ve deneyime sahip elemanlarımız bulunmu-
yor…” deniyorsa, bu konuda uzmanlaşmış ve ömrünü harcamış
şahsiyet ve ekipler niye çağrılmamıştı?

Yoksa, örneğin Akevler ve Milli Çözüm ekibi, bunların naza-
rında 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, yal-
dızlı sloganlardan ve yuvarlak arzulardan öte hiçbir ilmi özellik
taşımamaktadır ve toplumun ihtiyacına tercümanlıktan uzaktır.
Öyle ki bu kuru tespit ve temenniler hususunda SP, maalesef
CHP’den, MHP’den hatta BDP’den daha cesur, daha tutarlı hiçbir
öneri ortaya koyamamıştır.

Bu durumda hiç kimse: “Efendim çok ciddi ve gerçekçi program-
larımız var, ama fitne çıkmasın diye açığa vurmadık” veya “Bizim
milli ve ilmi anayasa taslağımız vardı, ama ciddiye alınmayacağı ve
hesaba katılmayacağı için gündeme taşımadık” gibi uyduruk bir
mazerete sığınamazdı. Çünkü en azından Hakkın hatırını ve halkın
duasını kazandırmak yanında bizi tarihi mesuliyetten ve vicdani
mahkûmiyetten kurtaracak bir tebliğ fırsatı, bu denli ucuz harcan-
mamalıydı.

Şayet “her şeyin en iyisini ve bu şartlarda gerekenleri zaten AKP
yapıyor, bize de Ona destek olmak yakışıyor” şeklinde düşünülü-
yorsa, o takdirde, hala ayrı parti olarak kalmanın, bu kadar insan,
eleman, imkân ve zaman israfına yol açmanın ne anlamı vardı?
Eğer bazı şahsi ve dünyevi 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 slo-
ganlar üretilmesi de bu AKP’ye yanaşma ve yaranma hazırlığının
bir parçası mıydı? Önce ilgili ve yetkili zevata sormak lazımdı: Böy-
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lesine 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 sa-
nılsa bile, aslında çok farklı, hatta aykırı kavramlardı.

Milli Görüş: Bu Milleti aziz ve asil kılan, inancımızdan ve vicda-
nımızdan kaynaklanan düşünce ve değerlerin adıdır; Erbakan ise
bu kutlu davanın onurlu tercümanıdır.

“Milletin Görüşü” de, eğer mevcut çoğunluğun ortak tercihi ve
tensibi (münasip görmesi) esas alınıyorsa, işte bu AKP zihniyeti ol-
maktadır, çünkü milletin yüzde elli birinin oyunu almıştır. Yani
“Milli Görüş” insan merkezli ve İslam endeksli yeni bir dünya kur-
mayı amaçlarken, “Milletin Görüşü” AB’ye kuyruk olmayı ve
ABD’ye sığınmayı kurtuluş sanmaktadır.

Ama henüz fırsat vardır; Milli Görüş’ün farkını ve Adil düzen
anayasa taslağını topluma tanıtacak adımlar mutlaka atılmalıdır.
Öyle ya, biz faziletli farkımızı ve kurtuluş programlarımızı ortaya
koymaz da, AKP’nin yedek lastiği rolüne soyunursak, insafla söyle-
yin, bu millet niye bize güvenip umut bağlasındı?!

İşte ne hale geldiğimizin fotoğrafıdır: Bu ilmi tespitlerde bulunan-
lar, bu samimi tenkitleri yapanlar, parti teşkilat ve toplantılarında ko-
nuşturulmazdı, Milli Gazetede yazdırılmazdı, TV 5’te tartışılmazdı.

Ve Hz. Peygamber Efendimizin diliyle tespit olunan ilahi kanun
gayet açıktı:

“Nasıl olursanız (niyet, gayret ve istikametinizle hangi yönetim
ve sistemlere layık ve müstahak bulunursanız) işte ancak öyle ida-
recilere kavuşacaksınız.”

Bu hüküm; bütün kavimler, kesimler, partiler için geçerli olan,
adeti ilahi ve adaleti Rabbani cinsinden bir “sünnetüllah”tı. 

Bütün bu tespit ve tenkitlerimizden, sakın umutsuzluğa kapıldı-
ğımız ve çevremize karamsarlık aşıladığımız sanılmasındı. Tam ak-
sine, böylesi tıkanıklık durumları, yepyeni oluşum ve dönüşümle-
rin de başlangıcıydı.
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Evet Erbakan’ın; inancımızdan kaynaklanan tarihi projelerinin
ve evrensel prensiplerinin bir bir gerçekleşeceği ve O’nun sadık ta-
lebeleri 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
tesellimiz değil; Cenabı Allah’ın vaadi, Hz. Peygamber Aleyhissela-
mın müjdesi ve milyarlarca mazlumun ihtiyacı ve duasıydı!..

Ulusalcıların ve sağcıların “SİYONİZMİ” gizleme çabaları!

Siyonist Yahudi merkezlerin (Deccalizmin) en sinsi ve şeytani
yöntemlerinden birisi de; hem Müslümanlara hem de Hıristiyan-
lara düşman oldukları ve bunları birbirine karşı kışkırtıp kullan-
dıkları halde:

a)  Müslümanlara: “Sizin ezeli ve en tehlikeli düşmanınız Haç-
lı dünyasıdır. Ülkenize ve devletinize yönelik her türlü tertip ve te-
cavüzün arkasında Hıristiyanlar ve içinizdeki gayrimüslim azın-
lıklar vardır.”

b)  Hıristiyanlara ise: “Sizin ve bizim için (Batı Medeniyeti ola-
rak Yahudi ve Hıristiyanları özdeşleştirirler) en güncel ve potansi-
yel tehdit, Müslümanlardır. İslamiyet terörün birinci kaynağıdır”
diyerek, kendilerini gizlemeyi başarmalarıdır. Oysa her türlü fit-
ne ve fesadın arkasında Siyonist Yahudi odakların bulunduğu,
hem tarihi gelişmelerle, hem bugünkü fiili gerçeklerle hem de
Kur’an ayetleriyle sabit bir hakikattir.

Buna rağmen gerek ULUSALCI solcuların, gerekse ÜLKÜCÜ
sağcı yazarların, ülkemize yönelik hıyanetlerin ve işbirlikçi hainle-
rin arkasında hep “HAÇLI EMPERYALİSTLERİ” gündeme getirip,
aslında onları da kışkırtıp kullanan “SİYONİST YAHUDİLERİ” giz-
lemeye çalışır tavırları, eğer bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyorsa,
mutlaka kasıtlı bir KARARTMA’dır ve doğruları eksik anlatmak su-
retiyle toplumu aldatma ve oyalamadır.

Bir Yusuf Halaçoğlu’nun kitaplarına, yazılarına ve konferans-
larına lütfen bakın… Sanki PKK’yı Ermenilerin kurup yönettiği
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kanaati oluşturulmaya çalışılmaktadır. Evet, Ermenilerin ve Kürt
geçinen Ermeni dönmelerinin intikam duygusu ve hıyanet arzu-
suyla PKK’ya sızdıkları ve kullandıkları açıktır. Ama, PKK’yı sa-
dece çapulcu Ermeni militanların ve aç-perişan Ermenistan’ın bi-
ze karşı kullandığını düşünmek, bunların arkasındaki ABD ve
AB’yi yöneten SİYONİST YAHUDİ ODAKLARINI ve İSRAİL’İN
ARZ-I MEV’UD PLANLARINI görmemek, kasıtlı bir saptırma de-
ğilse, en azından saflıktır. Ve hayret PKK ve BDP içindeki Erme-
ni dönmeleri araştırılıp çıkarılır, ama örneğin MHP ve SP içinde-
ki Ermeni dönmeleri ve hele bunların PAKRADUN Yahudileri ni-
ye acaba hiç dile alınmamaktadır?

Ve yine Yeni Çağ Gazetesindeki milli cesaret ve haysiyet ehli ya-
zarlarımızdan Arslan Bulut, BOP’u kimlerin hazırladığını, Sn. Re-
cep Erdoğan’ın niye iktidara taşındığını ve hangi merkezlerden
“AKIL ALINDIĞINI” ortaya koyan şu güzel yazısında, bu gizli pat-
ronların ve kirli planların tamamının Siyonist Yahudi şebekesinin
elemanları olduğunu da özellikle vurgulasa, konu daha net olarak
anlaşılmaz mıydı?

BOP’un anlamı ve amacı:

“ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde ilk resmi adım,
2004 yılında, Joe Lieberman ve Chuck Hagel’in konu ile ilgili bir ta-
sarıyı kongreye sunmasıydı. Lieberman ve Hagel, ABD kongresinde,
BOP kapsamındaki 17 ülkenin ABD’deki büyükelçileriyle bir top-
lantı yaptı. Türkiye ve İsrail de, BOP’ta adı geçen ülkeler arasınday-
dı! Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu da kongre-
deki bu toplantıya çağrıldı.

“Yeni Marshall Planı” olarak tanıtılan Lieberman-Hagel tasarı-
sında, “Büyük Orta Doğu ve Orta Asya Kalkınma Bankası’nın” ku-
rulması ve bu bankanın, özel sektör gelişmeleri, bölgesel ticaret ve
yatırımları desteklemesi maddesi yer alıyordu. Tasarıda ayrıca, Bü-
yük Orta Doğu ve Orta Asya Kalkınma Vakfı oluşturularak, ekono-
mik ve siyasi yardım programlarının idare edilmesi, özel sektörün,
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küçük ve orta ölçekli girişimlere varıncaya kadar koordine edilmesi
bulunuyordu.

Tasarı, oluşturulacak özel bir “Demokrasi Fonu” aracılığıyla si-
vil toplumların, hukuk kurallarının ve iyi yönetimlerin desteklen-
mesini de öngörüyordu. Tabii buradaki “iyi yönetim”, Amerikan ta-
raftarlığı anlamına geliyordu.

Senatör Chuck Hagel, 23 Ocak 2004’te Brüksel’de yaptı-
ğı, “Amerika, NATO ve Büyük Orta Doğu” başlıklı konuşmada, “21.
yüzyılda NATO’nun Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında stratejik
yoğunluğu, Türkiye, Afganistan, Irak, Akdeniz ve İsrail ve Filistin
üzerinde olacaktır. Akdeniz, 21. yüzyılın en stratejik bölgesi olarak
öne çıkacaktır” diyordu.

Aytunç Altındal’a göre Büyük Orta Doğu Projesi ile İstanbul’un ta-
rafsız bir komisyon tarafından yönetilmesi öngörülüyordu. İstanbul,
kurulması tasarlanan Birleşik Orta Doğu Devleti’nin başkenti olacak,
Türklüğün izleri silinecek, Sur içi, Vatikan tarzı bir yapıya kavuşa-
caktı. Bu tartışmalardan sonra İstanbul, bombalarla sarsılmıştı.”32

Şimdi, ey Sn. SP yetkilileri ve muhterem ESAM görevlileri!

Artık kesinlikle ortaya çıkmıştır ki, Türkiye’miz dahil, 27 İslam
ülkesini demokratik değişimler(!)le dönüştürüp güdükleştirmeyi
amaçlayan BOP, Siyonizm’in (Deccalizmin) bir planıdır.

AKP ise BOP’un hizmetkârıdır, Sn. Recep T. Erdoğan ise, hangi
merkezlerce tayin edildiği bilinmeyen BOP eşbaşkanı, yani kâhyasıdır.

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, sonuçta hiçbir farkı kalmamaktadır ve
böyle bir sorumluluğun altından hiç kimse ve hiçbir mazeretle kal-
kamayacaktır.
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Manevi ve milli mesuliyet gereği yapılan bu tespit ve temenni-
lerimizdeki bazı sözlerin sert kabuğuna takılmayıp “doğruluk pa-
yına” bakılacağı ve vicdani bir duyarlılıkla dile getirilen uyarıla-
rın dikkate alınacağı umuduyla ve saygılarımızla.

Konu: SAADET Partisi AKP’yi Dengeleyip Dizginlemek İçin
Kullanılabilir! 

Wikileaks belgelerinden anlaşıldığına göre: Dönemin ABD bü-
yükelçisi Jeffery, kendi üst makamlarına şu bilgileri gönderiyordu:

Kongreden hemen önceki bir toplantıda, parti emektarlarından
Oya Akgönenç bize, “Kurtulmuş’un adaylığının, SP’nin Türkiye’de
gelişen şartlara uyum sağlamak için değişmesi gerektiğini anlama-
sından 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 yö-
netimine danışmanlık yapacağına söz verdi.

...

28 Şubat toplantısında, partinin Adana il başkanı Sıtkı Cengil
bize SP’nin platformunu özetledi.

...

Halen sıra dışı kalmış olan, ortanın sağı Demokrat Parti’den
(DP) Kürt asıllı milletvekili Salim Ensarioğlu, 9 Mart görüşmemiz-
de, Şanlıurfa, Batman, Bingöl ve Iğdır’ı, SP’nin seçimleri kazanabi-
leceği veya iyi sonuçlar alabileceği iller olarak gösterdi33

Jeffery
Amerika Büyük Elçiliği 

Ankara 2009-03-17 05:3

GİZLİ

Bunlar doğruysa;

Soru: 1- Sn. Oya Akgönenç, hangi sıfatla gidip ABD büyükel-
çisine, SP içindeki gelişmeleri rapor ediyordu?
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Soru: 2- Değişimci dediği ve ABD’ye tavsiye ettiği Numan Kur-
tulmuş’la münasebetleri hala sürüyor muydu?

Soru: 3- Sn. Oya Akgönenç’in, ABD’ye “garanti ekibi” olarak
teminat gösterdiği SP içindeki, Siyonist mahfillerin “ESKİ VE KI-
DEMLİ” gizli dostları kimlerden oluşuyordu?

Soru: 4- Bu görüşmeler niçin Erbakan’dan habersiz yapılıyordu?

Soru: 5- ABD Büyükelçiliği Adana E. İl Başkanı Sıtkı Cengil’e
kadar ilişki kuruyor ve kontrol ediyorsa ve bütün bunlar, hala SP
camiasını uyandırmaya yetmiyorsa, demek ki Rahmetli Erbakan
Hocamızın hedefleri istikametinde ve Milli Görüş prensiplerinde
artık yeni kadrolar ve çıkışlar gerekiyordu.

Sadrettin Karaduman’ın dediği gibi:

“Başsızlık çok kötü bir şey... Kafası koparılmış tavuk gibi; çırpınıp
durur insan... Hedef belli değil, her yer zifiri karanlık. Herkesin itibar
ettiği, yol gösteren, son sözü söyleyen ve söyledikleri emir telakki edi-
len kimse yok ortada... 

Bir yanda Siyonist güdümlü Haçlı sürüleri... Bu defa taktik değiş-
tirmiş; yarım asra yakın iş tuttukları, onların eliyle milletlere zulüm
yaptıkları yöneticileri yerinden kaldıran, kafasını koparıp atan, onla-
rın yerine yenilerini koyan, vefa bilmez, eli kanlı Batılı katiller...

Öbür yanda "yaşasın diktatörler devriliyor" diye onlara alkış tu-
tan, sevinç çığlığı atan, ama bir sonraki hamleyi göremeyen yığınlar...

Geçtiğimiz yüz yılın başında Batılıların pis oyunu nasıl sahneye
koyduklarını hatırlayalım: Sultan Abdulhamid 1909 yılında 31 Mart-
çılar eliyle yönetimden uzaklaştırıldı ve kenara konuldu. İslam coğraf-
yası başsız kaldı. Çakal sürüleri hep birlikte ulumaya başladılar ve
çullandılar üzerimize. Gözümüzü açtığımızda eli kolu bağlı, bedenin-
de her türlü operasyon yapılmış, yaşam destek ünitesine mahkûm bı-
rakılmış, başı gövdesinden alınmış bir ceset gibiydik. Bu durum 60 yıl
sürdü ve ufak tefek çırpınışlarla böyle devam etti. 1969 yılında Milli
Görüş Harekâtıyla baş gövdeyle buluştu. Tedrici olarak işleri yoluna
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koymaya başladı. Bu defa da Başbakan Erbakan, 1997 yılında 28 Şu-
batçılar eliyle yönetimden uzaklaştırıldı ve kenara konuldu. "Yanlışın
en tehlikelisi doğruya en yakın olanıdır" özdeyişine uygun, AKP ikti-
dara oturtuldu. 

Dedik ya bu "bu böyle gitmemeli" diye. O halde çözüm önerilerimi-
zi sıralayalım:

• Bundan böyle alternatif yol bulacağız diye sonu "Roma'ya çı-
kan!" 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.

• Türkiye'de ve Dünyada her partinin gıpta ettiği ve adeta şapka
çıkardığı 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 ala-
rak 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.”

Bunun için de, önce şüpheli ve şaibeli kişilerden, ABD Büyükel-
çisi Jeffery’nin tespitiyle, Saadet Partisi içindeki “eski komiteci
ekiplerden” ve Siyonistlerle gizli ve kirli ilişkiler yürütenlerden
kurtulalım. Haydi, ey Milli Görüşçüler silkinip ayağa kalkalım!
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BÖLGEMİZDE SAVAŞ SESSİZLİĞİ

SURİYE TETİKÇİLİĞİ: GAFLET Mİ, DALALET Mİ?

ABD+NATO Suriye sınırına özel birlik yığmaktaydı!

Yüzyıllarca devleti tanımayan ve bölgeye sokmayan, 1937’de
hükümete karşı ayaklanıp nice asker ve sivil vatandaşımıza kıyılan
Dersim İsyanının mecburen bastırılması sırasında, maalesef bazı
masum insanların da o hengâmede telef olmasını bahane ederek,
öldürülen eşkıyaların avukatlığını yapanların; daha dün Libya’da
Batılı kaynaklara göre 57 (elli yedi) bin Müslümanın katline ve tüm
ülkenin yıkılıp talan edilmesine nasıl ve niçin ortak olduklarını
sormak, elbette duyarlı ve tutarlı bir insan olmanın icabıydı. 

Milli Çözüm Dergisine yönelik açılan üst üste mahkeme ve so-
ruşturmalar ve psikolojik baskılarla bizi yıldıracaklarını sananlar
aldanıyordu. İnancımızın gereği olarak, Milletimizin ve İnsanlık
âleminin huzur ve refahı uğrunda rahatını, hatta hayatını feda et-
meye hazır olanları, böylesi tehdit ve tertiplerle, hak bildiğimiz yol-
dan çevireceğini düşünenler, nasıl bir akıbete sürüklendiklerini
akıl edemiyordu.

Türkiye’de toplum; “Başbakan’ın hastalığını fırsat bilen “kahra-
man karga”ların makam kapma yarışı, tezgâha düşürüldüğü sırıtan
Cübbeli Ahmet cambazlığı ve Kılıçdaroğlu’nun eski Yeşilçam film-



lerinde uyduruk tahta kılıçlarla kaleler fetheden artistlerin şovuna
benzer kof çıkışları” ile oyalanıp uyutulurken; Ürdün-Suriye sını-
rında bulunan NATO-ABD üssü EL-MAFRAK köyündeki özel ope-
rasyon birliklerinin Suriye’ye kaydırıldığını ve Irak’taki ABD mer-
kezlerinden bu bölgeye sevkiyat yapıldığını güvenilir yabancı kay-
naklar haber veriyordu. Ve zaten ABD ve İsrail, insansız hava araç-
larıyla İran askeri hedeflerine gayrı resmi saldırılarını fiilen başlat-
mış bulunuyordu ve bu uçakların bazısını İran düşürdüğünü açık-
lıyordu. Ve tabi, özellikle Malatya’ya konuşlandırılan füze savunma
sistemleri yüzünden İran, Türkiye’ye olan kırgınlık ve kızgınlığını
da gizlemiyordu.

ABD Başkanı Obama Yahudi Cemaatine garanti veriyordu: Ko-
nu İsrail ise gerisi teferruattı.

ABD Başkanı Obama New York'ta katıldığı toplantılarda seçim
kampanyasına bir gecede 2,4 milyon dolar topluyordu. Başkan
Obama akşamüstü geldiği New York'ta birkaç yemekli toplantıya
katılarak 2012 seçim kampanyasına yönelik konuşmalar yapıyor-
du. Amerikan Yahudi Kongresi adlı kuruluşun başkanı Jack Ro-
sen’in Manhattan’daki evinde düzenlediği toplantıda konuşan Oba-
ma: Siyonist Yahudi patronu Rosen’in, “ABD’deki Yahudi cemaati-
nin ABD İsrail ilişkileri ile ilgili endişeli olduklarını” söylemesi üze-
rine, Yahudi Cemaatine güvence veriyordu. 

“ABD’nin İsrail’den daha önemli bir müttefiki yoktur” diyen
Obama, “ABD’de bugüne kadarki tüm yönetimlerden çok daha faz-
la İsrail devletinin güvenliği için çalıştık. Konu İsrail’in güvenliği ol-
duğunda bundan taviz veremeyiz” diyerek uşaklığını ispatlıyordu.
Rosen’in evindeki toplantıdan Obama’nın seçim kampanyası için
en az 300 bin dolar toplandığı bildiriliyordu.

Barack Obama’nın yardımcısı bilinen, ama gerçekte ABD’yi
bizzat yöneten Yahudi Siyonist Joe Biden’in, Irak’ta Barzani’yle
görüşüp gizlice Türkiye’ye gelmesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan
ve Dışişleri Bakanıyla sürpriz görüşmeler gerçekleştirip gitmesi,
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acaba “ABD yerine Türk askerinin Suriye batağına çekilmesi tu-
zakları mı tezgâhlanıyor?” sorularını akla getiriyordu. Aynı Joe
Biden’in Mavi Marmara korsanlığını yapan ve 10 Türk’e kıyan İs-
rail’i haklı gördüğünü de hatırlatmamız gerekiyordu.

Bu arada Anadolu Ajansına konuşan ve ABD Kongresindeki
iki Müslümandan biri olan Keith Ellison, “ABD’nin bundan böy-
le, Ortadoğu ülkelerine Türkiye üzerinden uzanıp müdahalede
bulunacağını” yani Amerika’nın AKP Türkiyesini emperyalist
amaçları için taşeron olarak kullanacağını itiraf ediyordu. (Bak.
Milli Gazete. 3 Aralık 2011. sh:10)

Siyonist Yahudi 'Kipali' ziyaretçi Türkiye’de ne aramaktaydı?

Suriye'de yaşanan gelişmelere İran'ın da dolaylı olarak müdahil
olması bölgedeki tansiyonu iyice yükseltmişti. Türkiye'nin Suri-
ye'de yaşanan süreçte aktif rol alarak NATO ve diğer batılı ülkele-
rin önüne geçerek Suriye'ye olası bir müdahaleye yeşil ışık yakma-
sı huzursuzluğu daha da gerginleştirmişti. Bölgedeki belirsizlik sü-
rerken ABD Başkan Yardımcısı Yahudi asıllı Joe Biden’in, 2 Aralık'ta
Türkiye'ye gelmesi ilginçti.

AKP ile "Yakın işbirliği içindeyiz"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Tony Blinken, Biden'in Türkiye se-
yahatiyle ilgili olarak düzenlediği toplantıda: ''Türkiye ile yakın is-
tişare ve işbirliği içinde olmadığımız bir uluslararası konuyu düşü-
nemiyorum bile'' demişti. Blinken, Türkiye'nin de ABD'nin İran'ın
nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi yönündeki hedefini de
paylaştığını söylemişti.

İsrail ile arayı düzeltin!

Biden'ın ziyareti sırasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin de günde-
me geleceğini belirten Blinken, iki ülkeye de aralarındaki gerginli-
ği çözecek yolların arayışı içinde olmaları çağrısında bulundukları-
nın altını çizmişti. Blinken’in, ''İki ülkenin ilişkilerini düzeltecek
fırsatların mevcut olduğuna inanıyoruz. ABD olarak iki ülkenin bu
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durumu bize üzüntü veriyor, çünkü bu iki ülke de ABD'nin çok ya-
kın ortakları'' sözleri dikkat çekiciydi.

Ruhban okulu muhabbeti!

Blinken, ABD Başkan Yardımcısının, İstanbul'da Fener Rum
Patriği Bartholomeos ile de bir araya geleceğini de kaydetmişti.
Blinken, görüşmelerde, Türkiye'deki iç reformların gündeme ge-
leceğini kaydederek bu kapsamda Heybeliada Ruhban Okulu'nun
tekrar açılmasını arzu ettiklerini de belirtmişti.

Siyonist Biden’in Türkiye nefreti!

Yahudi asıllı ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, yaptığı bir ko-
nuşmada, Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemilere yö-
nelik İsrail'in düzenlediği saldırıları haklı bulduğunu söylemişti.
Biden İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine ilişkin olarak ta "İran'ın
nükleer tehdidinin ortadan kaldırılması için askeri müdahalenin
gerekliliğine inanması halinde İsrail'in yoluna çıkmayız" demişti.

Davutoğlu’nun “Her türlü senaryoya açığız” sözleri!?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’de yaşanan son geliş-
meleri değerlendirirken, Türkiye’nin Suriye ile ilgili pozisyonunda-
ki değişikliğin neden kaynaklandığı yönündeki soru üzerine “Tür-
kiye için önemli olanın geçici olan yönetimler değil, kalıcı olan
halkların düşünceleridir” demiş; "Askeri seçenek ihtimali yaklaşı-
yor mu?" sorusuna ise "O seçeneği hiçbir zaman düşünmedik ve
gündemde olmasını istemedik, istemeyiz de. Ümit ederiz ki Arap
Ligi'nin aldığı bu kararlar ve bölgesel olarak Suriye'ye yapılan bu
telkinler karşılığını bulur ve Suriye'de daha fazla kanın akmasının
önüne geçilir ve reform sürecinin önü açılır. Ancak bunun dışında
hala baskılar sürerse olabilecek her senaryo için de Türkiye hazır.
Bu 'askeri seçenek kullanacağız' anlamına gelmiyor. Bu tür şeylere
hiç gerek olmamasını dileriz. Suriye yönetiminin kendi halkıyla
tekrar barışmanın yolunu bulması gerekir" cevabını vermişti.

Eski Siyonist Büyükelçi Alon Liel’den Suriye ile ilgili ilginç
çözüm: “Türkiye İsrail işbirliği edip Esad'ı devirsin!” talimatı
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Kültür Üniversitesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen İsrail'in

eski Türkiye Büyükelçisi Dr. Alon Liel, Ortadoğu'da yaşanan geliş-

meler hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Liel, Türkiye

ile İsrail işbirliğinin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı devirecek güç

olacağını iddia ediyordu. Türkiye ve İsrail'in koordineli çalışması

halinde Esad'ın devrilme sürecinin çok daha kolay olacağını ifade

eden Liel'in sözleri tartışmalara neden olmuştu. .Daha önce Başba-

kan Erdoğan'ın iktidara geliş sürecini 'Erdoğanizm' ifadesiyle kav-

ramlaştıran Erdoğan’ın Erbakan’dan ayrılmakla akıllı davrandığını

vurgulayan ve Erodoğanizm'in Kemalizmin Türkiye'de güncelleşti-

rilmesi olarak yorumlayan Liel'in bu açıklamaları bazı ahmakları

hala uyandırmıyordu.

Erdoğan'ın Suriye politikasını destekliyorum

İsrail'deki en önemli Türkiye uzmanı olarak gösterilen Liel, Ku-

düs'te Cihan Haber Ajansı'nın sorularını da cevaplamış ve Erdo-

ğan’ın Suriye karşısındaki tutumuna dair övücü ifadelerde bulun-

muştu. Alon Liel, "Erdoğan'ın Suriye ile ilgili tavrına bakıyorum ve

bana göre mükemmel bir iş yapıyor. Beşar Esad kişisel dostu olma-

sına ve Suriye Türkiye'nin müttefiki sayılmasına rağmen Erdoğan

prensipleri doğrultusunda hareket ediyor. Mısır için çok güzel bir

örnek olabileceğini düşünüyorum. Eğer Mısır model olarak Türki-

ye'yi seçecekse bunun sınırı da yok. Bu modelin çalışacağını umuyo-

rum ve hala bu modele inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.

Hâlâ 'Demo İslam'a inanıyorum

Türkiye'nin İslam ve demokrasinin bir arada olabileceğini sa-

vunduğu "Demo İslam - Türkiye'nin Yeni Yüzü" adlı bir kitabı bu-

lunan Liel, kitabındaki düşüncelerine hâlâ inandığını belirtiyor ve

"Ne zaman Türkiye ile ilgili konuşsam bana hala demo İslam'a ina-

nıyor musun, hâlâ 'Türkiye'nin geçerli bir model olduğuna inanı-

yor musun' diye soruyorlar. Kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kul-

lanıyordu.
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Erdoğan modelini Türkiye'ye çok uygun buluyorum

İslam ve demokrasinin, İslam ve modernizmin birleştirilmesi
gerektiğini söyleyen Liel, "Türkiye bunu çok güzel bir şekilde ya-
pıyor. Buna bu kadar çok inanıyor olmamın sebebi -ki bunun Mı-
sır ve Tunus'ta da uygulanabileceğini düşünüyorum- Erdoğan Ba-
tı’ya verdiği sözleri tutmasıdır. Ve umarım ki, Erdoğan bunu abar-
tarak siyasi rant sağlamayacak veya çarçur etmeye kalkışmayacak-
tır. Bir örnek olmak için onu modern ve zekice pazarlamalısınız.
Bunu yapacağını umuyorum, bunun doğru model olduğunu düşü-
nüyorum. Erdoğan iktidarda olduğu 9 yıl içerisinde bu modelin bir
Müslüman ülkede çalışabileceğini kanıtladı" diyerek AKP’nin İsra-
il’i nasıl memnun ettiğini ortaya koyuyordu.

Siyonist Liel: İsrail, ABD'ye hizmet ediyor

Amerika'nın İsrail'e sınırsız destek vermesini de değerlendiren
Liel, "İsrail ABD'nin bir müttefikidir. Amerikalılar İsrail'i 51'inci
eyaletleri olarak görmektedir. İsrail'in prensipleri, ideolojileri,
Amerikan ideolojisine çok yakın çizgidedir. Demokrasi, serbest pa-
zar ekonomisi gibi konularda benzeşmektedir. Amerikalılar bölge-
de ABD'nin çıkarlarını koruyoruz gibi düşünmektedir. İsrail-Filis-
tin meselesi ise bölge barışı için gereklidir ve bu bölge de ABD için
çok önemlidir, petrol gibi bazı konulardan dolayı, İsrail-Filistin
meselesi ABD'de çok ilgi görmektedir.”

Erdoğan'ın Erbakan'dan farkını biliyorum!

İsrail'li Alon Liel'in 'Demo-İslam: Türkiye'nin Yeni Yüzü' adlı ki-
tabında Tayyip Erdoğan'ın Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin
Erbakan'dan farkını ise şu cümlelerle aktarıyordu: "İki yıl önce De-
mirel İsrail'e geldi. Öğlen yemeğine giderken Demirel 'Ben gelemem
oruçluyum' dedi ve orucunu bozmadı. Bir de Erdoğan'a bakın. Ra-
mazanda Berlusconi ile öğlen yemeği yiyor. Bu Erdoğan tarafından
verilen önemli bir mesajdı. Kendisi uçakta alkole de izin verdi. Er-
bakan böyle bir şeye müsaade etmemişti. Bu farklı liderlik şekli be-
ni çok etkiledi."
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Erdoğan ve Davutoğlu’nun telaşı anlaşıldı:

ABD Suriye’ye müdahale görevini AKP’ye verdiğini resmen
açıklamıştı!

Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun sürekli
Suriye ile ilgilenmelerinin ve Suriye sınırında yaşanan gelişmele-
rin nedeni belirlenmişti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton Suriye gö-
revinin AKP’ye verildiğini resmen ilan etmişti.

ABD Libya müdahalesinde NATO üzerinden özellikle Fransa
ve Türkiye’yi kullanırken Suriye müdahalesinde de görevi Türki-
ye ve Arap Birliği’ne vermişti. Hillary Clinton, Amerikan MSNBC
televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye’deki durumun tama-
men bir iç savaşa dönüşebileceği uyarısını yinelemişti. Türkiye
ve Arap Birliği’nin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde Was-
hington’dan daha fazla etkiye sahip olduğunu söyleyen ABD Dı-
şişleri Bakanı Hillary Clinton, Şam’a baskı sürecinin, Arap Birli-
ği ve Türkiye’nin öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini ifade et-
mişti. Clinton, “Arap Birliği’nin yaptığı ve Türkiye’nin söyledik-
lerinin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde çok uzakta olan
bizlerden çok daha fazla bir etkiye sahip olduğunu düşünüyo-
rum” demiş ve niyetini belli etmişti.

‘Suriye’nin üyeliği askıya alınsın’

Arap Birliği’nin Suriye’nin üyeliğini askıya almasının önemli ol-
duğunu kaydeden Clinton, Arap Birliği’nin “Esad’ın gitmesi gerek-
tiği” şeklinde net bir sinyal gönderdiğini dile getirmişti. Clinton,
Libya’dakine benzer biçimde Suriye’ye de bir BM kararıyla ABD ya
da NATO koalisyonu öncülüğünde bir askeri müdahale yapılması
yönünde “bir niyet bulunmadığını”, Libya ile Suriye’nin farklı ol-
duğunu belirtmişti. Hillary Clinton, “Suriye’ye baskı süreci, Arap
Birliği ve Türkiye’nin öncülüğüyle mi yürütülmeli?” sorusuna da
“Evet” karşılığını vermişti.

Hillary Clinton’un açıklamalarını değerlendiren bölge uzmanla-
rı, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun son gün-
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lerdeki hareketli temaslarının nedeninin anlaşıldığını belirterek, şu
görüşleri dile getirmişlerdi:

“Belli ki ABD AKP Hükümeti’ne Suriye görevi vermiş. Hillary
Clinton dün açıkladı ama görevin çok önceden net bir şekilde bildi-
rildiği açık. Erdoğan ve Davutoğlu her yerde Türkiye kamuoyunu
Suriye konusunda hazırlamaya çalışıyor. Van depreminde bile Suri-
ye konusunu gündeme getiriyor, Esad’a saldırıyor. Her şey açık ha-
le geldi. Arap Birliği bu görevin yan kuruluşu. Arap Birliği’nin faz-
la bir yaptırım gücü yok. Burada taşeron olarak Türkiye’nin kulla-
nılacağı çok açık. Türkiye açısından da son derece tehlikeli. Ameri-
ka Türkiye’yi bataklığa çekmek istiyor, AKP Hükümeti de gönüllü.”

Erdoğan BOP’taki görevini mi yapmaktaydı?

Milli düşünceli siyaset uzmanları Hillary Clinton’un açıklama-
larıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Aslında yaşananlar bizim için sürpriz değildir. Clinton Erdo-
ğan’a BOP Eşbaşkanı olarak verdiği görevi ilan etmiştir. Erdoğan
ve AKP Hükümeti’nin ne yapacağını dünya kamuoyu önünde di-
le getirmiştir. Diğer bir deyişle, verdiği gizli talimatı resmileştir-
miştir. Erdoğan Libya’dan sonra herhalde zılgıt yedi ki Suriye ko-
nusunda dikkatlidir. Libya’da önce ‘NATO’nun Libya’da ne işi
var?’ dedi, ne olduysa hemen çark edip Türk askerini bölgeye
gönderdi. Söylediklerini yutuverdi. Şimdi Suriye’de kraldan çok
kralcı kesilmiştir. BOP görevinde kusur işlememek için gayret
içindedir. Amerika’ya ‘Görevimi yapıyorum’ mesajını vermekte-
dir. Erdoğan sık sık ‘Bize o görev verildi, biz o görevi yapıyoruz’
diyordu. O görev bu görev olsa gerek. Libya’da görüşlerinin nasıl
hızla değiştiğini, Suriye’deki telaşının asıl nedenini elbette bir
gün öğreneceğiz. Tarih iktidardakilerin nasıl esir alındığını gös-
teren belgelerle doludur.”

ABD Başkanları ve yüksek bürokratları Siyonist Yahudi Lobi-
lerinin güdümündeydi ve bütün adaylar şimdiden sadakatini bil-
dirme yarışındaydı.
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ABD'de 2012 seçimleri yaklaşırken adaylar da kampanyalarını
yoğunlaştırmıştı. Adaylar, seçim kampanyalarının en önemli kısmı-
nı, İsrail'e sadakat ve İran'a savaş üzerine kurmuşlardı.

Cumhuriyetçilerin en önemli adayı Mitt Romney, ABD başkanı
olur olmaz ilk yurtdışı seyahatini İsrail'e yapacağını açıklamıştı.
Oysa ABD'de başkanları ilk yurtdışı ziyaretlerini geleneksel olarak
ya Meksika'ya ya da Kanada'ya yaparlardı.

Romney, bu geleneği İsrail'i ziyaret ederek bozacağını vurguladı.
"İsrail'e onun yanında olduğumuzu daha açık ve kararlı bir şekilde
göstermeliyiz. İsrail'in bizim önceliğimiz olduğunu ve onlara her
zaman destek vereceğimizi açıkça ifade etmeliyiz. Ben ABD başka-
nı olur olmaz ilk ziyaretimi İsrail'e gerçekleştireceğim. Böylece İs-
rail'e ne kadar önem verdiğimizi de göstermiş olacağım" sözleri Si-
yonist Yahudi Lobilerine yaranma telaşıydı. 

NATO'yu göreve çağırmak; “gaflet mi, dalalet mi olmaktaydı?”

Sivil öldürme konusunda tescilli bir kötü sicili olan ve dünyanın
belki de en örgütlü "can alma" mekanizması gibi çalışan NATO, bir
yere özgürlük, demokrasi vs götürmeyi kendine hedef olarak seçtiyse,
vay haline o memleketin. İnsanları öldürerek, ülkeleri tarumar ederek
"kutsal" (!) amaçlarına hizmet eden bu kuruluş, Soğuk Savaş bittik-
ten sonra "sivil öldürme" konusunda uzman hale gelmişti. Özellikle
de, İkiz Kuleler'in vurulup, yeni bir kirli savaşın hedefi olarak İslam
dünyasını seçen Batı ve Şeytanın şövalyesi ABD, değişen stratejileri
gereği NATO denen "sistematik katili" de yeni zulümlerine uyumlu ha-
le getirmişti. Bu coğrafyanın lideri Recep T. Erdoğan’ın, çare olarak
NATO denen "katliam makinesi"ne sarılması ve göreve çağırması ise
trajedi miydi, komedi miydi, yoksa gaflet ve dalalet miydi?

Balık hafızalı olanlar için bile kısa bir arşiv taraması NATO'nun
katliamcı yüzünü göstermeye yeterdi. BBC'nin haberine göre, Afga-
nistan'da Ocak'tan Haziran'a kadar ölenlerin sayısı geçen seneye gö-
re yüzde 15 artmış ve iki bine erişmiştir. NATO, benzer katliamlar-
dan Libya'da da çekinmemişti. Daha doğrusu, nereye gidecek olsa ve-
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ya onların tabiriyle nereye "barış götürecek olsa", aynı yöntem ge-
çerliydi.”34

Kaddafi katledildi, Libya demokrasiye geçti, ama huzur aranır
hale geldi: İşte Libya’nın son manzarası!

Emperyalistler pastadan pay kapma yarışındaydı

Fransız şirketi TOTAL, Libya devlet petrolleri şirketinin yüz-
de otuzuna sahip çıktı. İngiliz BP sıradaydı. Hemen kendi kendi-
ne araştırma ve petrol çıkarma izni sağladı. Yakılıp yıkılan Libya
bina ve tesisleri, ABD'li ve AB'li şirketler, özellikle de Fransız ve
İngiliz şirketleri yeni baştan inşa edecek, milyarlar bu Yahudi şir-
ketlere akacaktı.

Libya’ya hangi özgürlük sağlandı?

Şimdi Libyalılar tamamen özgür sayılmaktaydı!? Aynen Janice
Joplin'in söylediği "Özgürlük, kaybedeceğiniz başka bir şeyinizin
olmadığının değişik bir şekilde tanımlanmasıydı."

Batılı güçler neden Libya'ya saldırmıştı, Libya'da rejim deği-
şikliğine neden ihtiyaç duymuşlardı, şimdi daha iyi anlaşılmak-
taydı. 

Libyalılar öncekinden daha perişandı!

Libya'da yaşayanlar elektrik faturası nedir bilmezlerdi, çünkü
evlerine elektrik faturası gönderilmezdi. Elektrik Libya vatandaş-
ları için ücretsizdi. Güneydeki çölden yeraltı kanalları ile şehir-
lere su taşınmasından sonra su faturası da Libya vatandaşlarına
ödetilmezdi.

Faizsiz bir düzen vardı!

Bugün KKTC'nin siyasi ve sosyal gündemini oluşturan faiz ko-
nusu ve Libya halkını aşırı faizlerden koruyacak bir faiz yasası da
yoktu Libya'da. Çünkü "Faiz" yoktu, yasak edilmişti. Tüm ban-
kalar devlet bankasıydı ve mevcut yasaya göre Libya vatandaşla-
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rına tüm krediler faizsiz verilmekteydi. Ev sahibi olmak diktatör
Muammer Kaddafi tarafından doğal bir insanlık hakkı olarak ka-
bul edildiğinden her yeni evliye Libya hükümeti 50 bin dolar na-
kit para ödemekteydi, yeni evli çiftler bir ev alsınlar ve hayata iyi
bir başlangıç yapsınlar diye, yuva kurmak teşvik edilmekteydi.

Eğitim ve sağlık hizmetleri tamamen parasızdı

Diktatör Muammer Kaddafi darbe yapıp yönetimi ele geçirdi-
ği vakit okuma bilenlerin oranı sadece yüzde 25 idi. Öldürüldü-
ğü vakit ise bu oran yüzde 83'ü geçmişti. Üniversite mezunları-
nın oranı ise yüzde 3'den yüzde 25'e yükselmişti. Libya'da iyi bir
eğitim alacağına inanmayan bir Libya vatandaşına yurt dışında
okuyabilmesi için hemen ve derhal aylık 2 bin 300 dolar burs ve-
rilirdi. Dönüşte iş bulamazsa, iş bulana kadar kendisine aylık üc-
ret ödenmekteydi.

Çiftçilik yapmak isteyen bir Libya vatandaşına Kaddafi hükü-
meti hemen ve ücretsiz; yüzlerce dönüm toprak, çiftlik evi, her
tür makine, teçhizat, traktör, kombay, tohum ve büyük baş hay-
van vermekteydi.

Neredeyse hiç vergi alınmazdı

Otomobillerin gümrük vergisi, Özel Tüketim vergisi, Yol ver-
gisi, Motor vergisi gibi vatandaştan para koparmak yerine devlet
tarafından fabrika fiyatının yarısı da karşılıksız olarak ödenerek
Libya vatandaşlarının en sağlam, en güvenilir ve en konforlu
araçların kullanılması teşvik edilmekteydi. Benzinin litresi ise sa-
dece 25 kuruştu.

Libya devletinin hiçbir dış borcu yoktu ve Merkez bankasında da
yüz yetmiş milyar dolar nakit para ve 27 ton altın bulunuyordu.

Her yılsonu petrol satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı,
her vatandaşın banka hesabına eşit olarak yatırılıyordu. Yani Lib-
yalılar, en küçüğünden en büyüğüne kadar her yıl petrol satışın-
dan eşit pay alıyordu.
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Doğum yapan anneye 5 bin dolar takılırdı!

Doğum yapan bir anneye aynı gün 5 bin dolar ödenmekteydi.
Diktatör Muammer Kaddafi, tüm bunları halkına layık gördüğü
için temizlenmesi icap etmişti! Libya'da yaşayan 150'ye yakın ka-
bile vardı ve aynen Irak'taki Saddam gibi onları da bir arada tut-
mayı başaracak bir lider, bir yönetici gerekliydi. Kaddafi de bu
görevi yıllarca başarı işe sürdürebilmişti.

Şimdi bu kabileler birbirini yemekteydi. Çünkü Libya’ya de-
mokrasi gelmişti. 

Kaddafi halkından korkmazdı

Diktatör Muammer Kaddafi halkından korkmazdı. Bu nedenle
de eli silah tutan herkese askeri eğitim aldıkları silahları vermişti.
Libya halkının evde bu silahları saklamalarının ve sürekli bakımı-
nı yapmalarının, Libya'nın olası bir dış saldırı durumunda savun-
masının yapılmasında çok daha verimli olacağını hesaplamıştı.

İnsanlar silahlıyken ve her evde her tür silah bulunurken: “is-
yancılar sadece bir gün dayanabilir, bu nedenle NATO'nun müda-
halesi ve desteği şarttır" diye bir yutturmacaya önce ılımlı İslam-
cılar kanmıştı.

NATO, hava bombardımanına başladığında Fransız ve İngiliz
komandoları da Libya'ya girerek sözde isyancılara yardımcı ol-
muşlardı. Tabii bu yardım hiçte boşuna yapılmazdı. Libya top-
raklarında çıkış maliyeti bir Dolar olan petrolün satış fiyatı ise
yüz Dolardı. Bir Fransız şirketi olan TOTAL, Libya devlet petrol-
leri şirketinin yüzde otuzuna hemen sahip çıktı, her yüz dolarlık
satıştan doksan dokuz dolar kar edecek şekilde ganimet kazandı.

İngiliz Şirketi BRITISH PETROL (BP) ise sıradaydı. Hemen
kendi kendine araştırma ve petrol çıkarma izni sağladı. Yakılıp
yıkılan Libya bina ve tesislerini ABD'li ve AB'li şirketler, özellik-
le de Fransız ve İngiliz şirketleri yeni baştan yapacak ve trilyon-
lar vuracaklardı. Elbette ki Fransız ve İngiliz komandoların hak-
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larının ödenmesi lazımdı. Bu ödeme yöntemi de petrole, imar
harcamalarına ve Merkez Bankası kaynaklarına el koymaktı.

Avrupa Libya'nın milyarlarca dolarının üzerine yatmıştı!

Libya Merkez Bankasının 170 milyar dolarlık nakit parasının ise

sadece 1.2 milyarı serbest bırakılmıştı. Gerisinin ise ne vakit serbest

bırakılacağı meçhul olan para Avrupa Bankalarında mışıl mışıl yat-

maktaydı. Bu para büyük bir olasılıkla Avrupa ekonomisine kanalize

edilecek ve Libyalı da kâğıt üstünde gördüğü bu paraya hiçbir şekilde

dokunamayacaktı.

Bütün bunlar bize Hitler’i hatırlatmıştı.

Hitler tüm dünyaya lanetli birisi olarak tanıtıldıysa da, biraz araş-

tırınca tüm yaptıklarının kötü olmadığını anlaşılacaktı.

Hitler gerçekte İsrail devletinin kuruluşunu sağlayan ve temelini

atan kötü bir kahramandı!

Hitlerin yanındaki NAZİ partisine mensup çalışma arkadaşlarının

ve Alman Ordusunun üst rütbeli generallerinin 77'si Yahudi asıllıydı.

Mareşal Ehrart Milch'in babası Yahudi iken, SD'lerin Başkanı Re-

inhard Heydrich'de Yahudiydi ve adı da Suss idi. Hitler'in en yakın me-

sai arkadaşı Bormann da bir Yahudi uşağıydı.

1933 tarihli Havaara Nakil Antlaşması ise Hitler yönetimi ile Si-

yonistler arasında imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Filistin'e göç ede-

cek Alman Yahudilerinin Almanya'daki taşınır ve taşınmaz mal var-

lıkları Hitler hükümeti tarafından nakit olarak ödenirken, Yahudi ör-

gütleri de Alman ürünlerinin Filistin'de satılmasını sağlamıştı.

Bu anlaşma sonucunda, Yahudi kapitali ve Yahudi ticari dehası sa-

yesinde Alman ürünleri Filistin'e ve çevre ülkelere rekabet edebilir bir

fiyatla taşınmıştı. Almanya 1939 yılına kadar bölgeye 139.5 milyon

marklık satış yaparken, çok büyük sayıda Alman Yahudisi de Filistin'e

göç ederek yerleşip 1948 yılında kurulan İsrail devletinin çekirdeğini

oluşturmuşlardı.
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Yahudi yerleşimlerini korumak amacıyla kurulan ve 1920-1948
yılları arasında faaliyeti gösteren Yahudi paramiliter örgütü olan Ha-
ganah mensupları Almanya'da özel kamplarda eğitilirken, kampa şim-
diki İsrail Devleti bayrağı asılmaktaydı.

İzak Şamir'in ise İngilizlere karşı savaşmak için, Hitler'in Alman
ordusuna bir Yahudi taburu teklif etmesi ise tarihin bir başka farklı
yüzünü oluşturmaktaydı.

Hitler'in de, Mübarek’in de, Kaddafi'nin de koşullar ve dünya konjonk-
türü değişince misyonları sonlandı ve kendileri de ortadan kaldırıldı.

Her halde Libya halkı, elektrik ve su faturasını ödemek için sı-
rada beklerken veya litresine 25 kuruş ödediği benzini 2.5 TL'ye
alırken aklını başına toplayacaktı, ama iş işten geçmiş olacaktı!”35
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AKDENİZ’DE KARANLIK GELİŞMELER,

VE SAVAŞ GEMİLERİ!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri, yaklaşan yılba-

şı ve sonrasında, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini vuracağını açık-

lamış, bu haber üzerine Ayetullah Ali Hamaney çok sert bir çıkış

yapmıştı. ABD dış politika uzmanı Jim Lobe ise, Amerikan derin

devleti içinde, İran’a savaş hazırlığı yürüten bir Lobinin operasyon-

larına hız verdiğini yazmıştı. Bu arada ajanslar, ABD’nin Körfez ül-

kelerine çok etkin saldırı füzeleri yığdığını aktarmıştı. ABD, Rusya

ve İran savaş gemileri de Akdeniz’de konuşlanmıştı. Asıl soru şuy-

du: Acaba, gerçekten hedef İran mıydı, yoksa Türkiye mi kuşatılıp

kıskaca alınmaktaydı?

Rusya, Esad’ı ve İran’ı Satabilirdi!

Rusya’nın, Akdeniz’e nükleer denizaltılar ve destroyerler gön-

derdiği konuşulmaktadır.. Ama belki de hedef ABD’den çok daha

farklıdır! Hatta hedefin, kanlı-bıçaklı göründükleri ile aynı olaca-

ğı da hesaba katılmalıdır! 

Ortadoğu’da olanları Batı planlı ve BOP kapsamlı 'büyük' bir

düzenleme olarak görenlerin, Akdeniz’in de bir Batı iç gölü haline

getirilmeye uğraşıldığını anlamış olmaları lazımdır. Çin durumu

anladı.. Rusya da farkına vardı. Kayıplarının gayet farkındalar. 



Bu halde, "bıçak kemiğe nerede dayanacak" diye sorarsanız, muh-

temel yanıtlardan biri Suriye olabilir. Suriye'de beklenen gelişmeler,

Moskova’yı bu coğrafyadan "koparacak" sonuçlara yol açabilir. 

O kadar ciddi: Rusya’nın Ukrayna-Sivastopol'daki üssü/limanı,

kuzey-güney eksenine açılan tek askeri kapısıdır. Ama ömrü kısa-

dır. 2017’de kira sözleşmesi bitiyor. Dahası Ukrayna NATO ve AB

üyesi yapılma yolundadır. 

Ruslar için "çok kötü" kategorisindeki bu durum Suriye’deki

Tartus üssü ile ikame ediliyordu.. Orası da giderse Ruslar tamamen

sıkışacaktır. Dahası Rusların Irak’taki enerji yatırımları, bunların

denize/dünyaya açılan yolları açısından da Suriye hayati önem ta-

şımaktadır. İki ülke arasındaki siyasi/askeri/tarihi boyutlar da unu-

tulmamalıdır.. Bu iki neden dahi "bıçağın kemiğe dayandığı yer"

olmaktadır. Bu durumda Rusya’nın, Esad’ı gözden çıkarması kim-

seyi şaşırtmamalıdır. Çünkü Rusya için öncelikli olan Esad değil,

Suriye’deki çıkarlarıdır. Rusya’nın vetosunu sevinç çığlıkları ile

karşılayanlar, yakında yanıldıklarını anlayacaktır. 

İsrail, Suriye'ye girecek Türkiye ile İran’ı vuruşturmak peşin-

deydi!

İsrail-İran toslaşmasına ilişkin güçlü beklentiler, belki de Suri-

ye müdahalesi yüzünden Türkiye ile İran’ı vuruşturmak içindir!?

Hatırlayalım:

1. İki ay kadar önce İsrail nükleer bir deneme yaptı. Bombayı

5000 Km. (!) öteye taşıyacak füzeyi fırlattı.

2. Gazetelere ve internet haber sitelerine yaygın biçimde yansı-

yan bir başka haber de “İsrail Hava Kuvvetleri’nin İtalya’da tatbikat

yaptığıydı.”

3. Tam bu sırada, İsrail Silahlı Kuvvetlerinin, Tel Aviv’de kulak

yırtıcı sirenlerle beklenmedik bir tatbikat düzenlemesi, hayretle

karşılanmıştı.
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4. Ve yine İngiliz ajansları, Kraliyet Donanması’nın İran’a yapı-
lacak bir saldırıda ABD’ye destek için tatbikat yaptığını ‘sessizce’
açıklamıştı.

5. Almanya’nın da İsrail’e yeni denizaltılar satmak yolunda ol-
duğu medyaya sızmıştı. 

İsrail merkezli ve adını zikretmeden İran’ı işaret eden daha pek
çok 'etkileyici' haberler piyasalara neden pazarlanmıştı? Asıl hedef
İran mıydı, başkası mıydı? 

Peki, İsrail ABD’yi arkasına almadan İran’a savaş açacak kadar
ahmak mıydı?

Oysa ABD’nin bugünkü yönetiminin İran’a saldırıya sıcak
bakmadığı, Amerikan halkının zaten savaştan usandığı, Irak ve Af-
ganistan’daki askerleri geri çekeceği için Obama’ya şans tanıdığı
herkesin malumlarıydı. 

Üstelik İran’a karşı olası bir saldırı/savaş halinde Hürmüz Boğa-
zı’nın kapanacağı, bu önemli petrol yolunun tıkanması zaten yal-
palayan Avrupa ve ABD ekonomisini iyice zora sokacağı elbette he-
saba katılmaktaydı.

Hele hele.. İslam dünyasının reaksiyonu.. Arap Baharı o kadar hız-
lı ve Batı açısından "istenmeyen coğrafyalar"da, Şii-Sünni demeden
(!) kışa döner ki, hangi dağlara kar yağacağı hiç belli olmazdı! 

Velhasıl, İran’a bir gözdağı veriliyor ama “nükleer çalışmaları”
yüzünden mi, yoksa yakınlarda Suriye’de patlayacak “mini bir sa-
vaşa karışmaması için mi?” sorusu hala yanıtını aramaktaydı.

Kim bilir beklide İsrail İran’ı vurursa ABD’nin peşinden savaşa
sürüklenmek dışında hiç şansı kalmazdı ve böylece Telaviv hem
İran’dan, hem de ilk günden beri haz etmediği Obama’dan kurtu-
lacaktı.. Sahi böylesi bir durumda Türkiye ne yapardı? Diye soran-
lar da vardı ve haklıydı.

AKP Yalakası ve Yenişafak Yazarı Salih Tuna’nın marifetleri 

“Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Yahudi asıllı olmaklığına
dair haberler hiçbir zaman umrumda olmadı. Adam olsun da ne
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olursa olsun; nihayetinde herkesin dini kendine. Gelgelelim şimdiye
değin "adamlık" adına en ufak bir nişane göstermedi.” 

diyerek asıl konuyu saptırmaya yönelik bir giriş yapmıştı. 

G20 zirvesinde simültane çeviri cihazlarının azizliğine uğrayın-
ca, "Netanyahu tam bir yalancı, artık ona katlanamıyorum..." dedi-
ği ortaya çıkmıştı. Meğer dert yandığı adam (ABD Başkanı Obama)
ondan daha dertliymiş: "Peki ya ben? Ben her gün onunla uğraş-
mak zorunda kalıyorum..." dediği anlaşılmıştı. Oysa ahmaklar bile
anlar ki, bu çeviri cihazları kasıtlı olarak açık bırakılmış; Sarkozy
ve Obama’nın Netanyahu’dan hoşlanmadıkları mesajı verilmeye
çalışılmıştı. Oysa her ikisi de İsrail’in gönüllü hizmetkârıydı. 

Çünkü Netanyahu nükleer teknoloji nedeniyle İran İslam Cum-
huriyeti'ni tehdit ederken ikisi de hemen sahip çıkmıştı, yalan söy-
lediğini bildikleri halde alkışlamışlardı. Hele ki Sarkozy "İsrail'i
üzen bizi de üzer" yollu hava atmıştı. 

"Yüzlerce atom bombanız varken başkasının nükleer silah yap-
ma ihtimaline hangi hakla karşı çıkıyorsun?" diyerek sahte kahra-
manlık rolü oynayan Recep T. Erdoğan’a kim inanacaktı? Eski kuk-
laları ve menfaat ortakları Kaddafi’yi devirip ülke petrollerine biz-
zat konmak üzere Sarkozy Libya’ya saldırırken Bay Erdoğan yardı-
mına koşmamış mıydı?

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un AKP Türkiye’siyle il-
gili sözleri oldukça çarpıcıydı.

Clinton: “Türkiye bize her konuda çok yardımcı oluyor!” diye
duacıydı!

Bu iddia doğruysa, yani Clinton’un ileri sürdüğü gibi AKP Tür-
kiye’si ABD’ye çok yardımcı oluyorsa, ülkemizi yönetenlerin başı
vebalden ve beladan hiç kurtulmayacaktı. Çünkü Siyonizm için en
karlı ve yararlı adam; söylemleriyle İsrail’in aleyhine, ama eylemle-
riyle İsrail’in lehine davranan, madalyalı kuklalarıydı. Salih Tuna
gibi kiralık meddahlar, ya bu gerçeği bilmeyecek kadar acemi çay-
laktı veya halkı aldatıp oyalamakla görevli elemanlardı.
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Çekiç Güç’ün Yerine “Prodetör”ler Gelmişti!

Türkiye bu soruların cevabını bekliyordu:

- Predatörlerin İncirlik'e konuşlandırılması hangi anlaşmaya da-

yanmaktaydı?

- Türkiye’nin istediği zaman bu anlaşmayı sona erdirme imkânı

var mıydı?

- Hangi ülkelerin hava sahasında uçuş yapacak ve bilgiler hangi

ülkelerle paylaşılacaktı?

- Hangi ülke toprakları hedef alınacaktı?

- Herhangi bir komşu ülkeyi hedef aldığında Türkiye'nin so-

rumluluğu ne olacaktı?

- Türkiye İsrail'in Heron'u ya da ABD'nin Predator'ü yerine ne-

den kendi insansız hava uçağını üretme konusunda ağır davran-

maktaydı?

"Avcı"lar İncirlik'te konuşlanacaktı

Uzun yıllar Türkiye'nin başına ne işler getiren ve ancak 54. Er-

bakan Hükümeti döneminde gönderilebilen Çekiç Güç'ten sonra,

şimdi hiçbir şekilde Türkiye'nin kontrolüne bırakılmayacak olan

Predatorlerin varlığı ikinci Çekiç Güç belası olmaya adaydı.

Büyük bir imha gücüne sahip bulunmaktaydı!

- Saatte 200 kilometre hızla, 14 bin feet yükseklikte uçabilen ve

24 saat havada kalabilen Predatorler, büyük bir imha gücüne sahip

bulunuyordu.

- Üzerinde 2 Hardpoints, 2 AGM-114 Hellfire (MQ-1B), bir adet

AIM-92 Stinger (MQ-1B) ve 6 Griffin havadan karaya füze taşıya-

biliyor. Yani Predator bilinenin aksine sadece gözlem yapmıyor, vu-

ruyor, imha ediyordu.

- Sivil ve askeri hedefleri vurabilen, suikastler gerçekleştiren
Predatorler özellikle Afganistan ve Pakistan'da yüzlerce sivilin öl-
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dürülmesinden sorumlu. Bu nedenle Pakistan ve Afganistan'la kriz
yaşanmasına bile neden olmuştu.

- Elinde 200 civarında Predator bulunduran ABD, bunların sa-
dece İngiltere ve İtalya'ya satışına onay vermiş. Türkiye'ye satışına
ise izin vermiyordu.

İsrail’in Heron’lara adeta el koymasıyla gündeme gelen ABD’nin
insansız hava araçları Predator’lerin sessiz sedasız İncirlik Üssü’ne
konuşlandırması kafaları karıştırıyordu. Türkiye’ye Predator satma-
ya yanaşmayan ABD’nin Irak’tan çekilme planı kapsamında 4 Preda-
tor’ün İncirlik Üssü’ne getirilmesi ise soru işaretlerini arttırıyordu. 

Gerçek zamanlı görüntü aktarmayacaktı!

ABD'nin satmaya yanaşmadığı Predotorlerden 4 tanesi Türkiye
topraklarında konuşlandırılmıştı. Uçaklar tamamen ABD kontrolün-
de olacaktı. İncirlik'ten kalkıp, Türkiye ve komşu ülkeler üzerinde
uçacak, ancak Türkiye'ye 'gerçek zamanlı' yani 'canlı' görüntü akta-
ramayacaktı. Görüntüler ancak Amerika Birleşik Devletleri tarafın-
dan filtrelendikten sonra Türk tarafına ulaşacaktı. Türk personelin
kontrol ünitesinde görev yapma yetkisi de olmayacaktı. Predatorleri
üçüncü bir ülkeye karşı kullanıp kullanmama konusunda garanti
vermeyen ABD tarafı, elde edilen görüntülerin üçüncü bir ülkeye ve-
rilmemesi konusunda garanti vermeye de yanaşmamıştı.

İncirlik'ten Kalkacak ama Nevada'dan kontrol edilecekti

İncirlik'teki Yer Kontrol Ünitesi'ndeki ABD'li görevli tarafından
kalkışı sağlanacak olan Predatorler ABD'deki Nevada üssünden ku-
manda edilecek şekilde konuşlanacaktı. Radara yakalanmayan Pre-
datorlerin nerelere uçtuğu, hangi görüntüleri aldığı TSK'ya ait ra-
darlar tarafından tespiti de yapılamayacaktı.36

Batı, Türkiye ve İran'ın Arasını Açmak İçin Propaganda Sava-
şı Yürütmekteydi

İran'ı ağızlarına doladılar

Türkiye ve İran'ın Arap Baharı'na yönelik tutumundaki farklılık,
özellikle Suriye'ye karşı izlediği politikalar ve NATO radarının Tür-
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kiye topraklarına yerleştirilecek olması dolayısıyla Ankara ve Tahran
arasında esen soğuk rüzgâr, Batı dünyasında memnuniyetle karşıla-
nıyordu. Ankara'nın "komşularla sıfır sorun" politikasını boşa çıka-
ran tutum değişikliği Batılı liderlerin yanı sıra medyası tarafından da
alkışlanıyordu. Yapılan açıklama ve yayınlarla iki ülke arasında esen
rüzgârların fırtınaya dönüşmesi için çaba sarf ediliyordu.

Amerikan The Christian Science Monitor gazetesi, ''Türkiye ve
İran'ın Arap Baharı devrimlerine karşı sergilediği yaklaşımların, bu
iki ülkenin birbirinden uzaklaşmasına ve aralarındaki eski bölgesel
rekabetin yeniden canlanmasına yol açtığını'' yazıyordu.

Gazetede Scott Peterson imzasıyla yayımlanan makalede, ''Tür-
kiye ve İran arasında hızla ortaya çıkmakta olan ayrışma, Osmanlı-
lar ile İranlılar arasında yüzyıllara dayanan rekabeti yeniden can-
landırdı. Arap dünyasındaki ayaklanmalar, Türkiye-İran dostluğu-
nun giderek yükselen bir rekabete dönüşmesine katkı sağladı'' de-
ğerlendirmesini yapıyordu.

Recep Bey İsrail'e Efelenmiş, Ama Namluyu Suriye'ye Çevir-
mişti!

Atom bombası üreten İsrail'i tehdit olarak gördüğünü söyleyip,
yüreklere su serpen Başbakan Erdoğan, İsrail tehdidine karşı somut
bir adım atmazken, kısa bir süre öncesine kadar samimi ilişki için-
de olduğu Suriye'ye karşı bir bir yaptırım kararı alıyordu. Suriye'ye
ekonomik yaptırım kararı almakla yetinmeyen Türkiye şimdi de
Suriye sınırında askeri tatbikata hazırlanıyordu. Daha önce Balıke-
sir, Erzurum ve Manisa'da yapılan askeri tatbikatın bu yıl Suriye sı-
nırında yapılacak olması da kafaları karıştırıyordu.

Suriye'yi kışkırtma ve korkutma tatbikatı mı?

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 5-13
Ekim'de icra edilecek. "Yıldırım-2011" seferberlik tatbikatı, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı'nın İskenderun'daki 39'uncu Mekanize Pi-
yade Tugay Komutanlığı'nda yapılmıştı. Yıldırım-2011" seferberlik
tatbikatına, 730 yedek personel, 40 araç, bir özel nakliyat firması
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ile kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili unsurlar katılmıştı. Tat-
bikatta, seferberlik, Sisteminin denenmesi, tatbikata katılacak ye-
dek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, seferde kulla-
nacağı silah, teçhizat, araç ve malzemeye intibakları amaçlanmıştı.
Yedek personel ile ilgili tebliğ ve celp işlemlerinde askeri ve Mülki
makamlar arasında koordinasyonun ve yükümlülerle iletişimin te-
sis edilmesi, seferberlik ve savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları ile silahlı Kuvvetler arasında yürütülecek müşterek
faaliyetler de yapılan tatbikatta yer almıştı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, geçen yıl tatbikatın Balıkesir'de,

2009 yılında Erzurum'da, 2008 yılında ise Manisa'da yapılmış olma-

sı, Hatay'ın tesadüfen seçilmediği yorumlarına yol açmıştı.

RP’li Abdullah Gül Nasıl Bu Kadar Değişebilmişti?

19 Aralık 1991 ve 24 Aralık 1992 tarihlerinde TBMM kürsüsün-

den Refah Partisi Kayseri Milletvekili olarak konuşan Abdullah

Gül, Çekiç Güç'le ilgili şu uyarıları yapıyordu:

"Ülkemizin bu hassas bölgesinde, emrivakilerle karşı karşıya

kalmamak için milli menfaatlerimizin tersine konumlara düşme-

mek için, bu yabancı gücün varlığına son vermek gerekmektedir.

Şu açık bir gerçek ki bu yabancı askeri güçler üzerinde, Türki-

ye'nin ciddi kontrolü mümkün değildir. Ne zaman ve hangi ko-

şullarda bu güçlerin kullanılacağı, Ankara'dan değil, Washing-

ton'dan kararlaştırılır. Kim ne derse desin, bugün Çekiç Güç kuv-

vetleri bir ana rahmi gibi sınırlarımızda yeni bir devletin doğuşu-

na, oluşumuna yataklık yapmaktadır." 

28 Aralık 1993'teki konuşmasında "Bu bölgede, Ortadoğu'da

bu yabancı güçlerin, bu emperyalist güçlerin durmalarına evet

veya hayır diyebilmeniz için, tarihi gerçekleri göz önüne almamız

gerekir. Hâkimiyet eğer kayıtsız şartsız milletinse, gelin hep be-

raber milletin sesini dinleyelim ve yabancı güçlere, emperyalist

ülkelerin Ortadoğu bölgesindeki güçlerine hep beraber hayır di-
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yelim." diyen Gül, 24 Aralık 1992'deki konuşmasında ise şu çağrı-

da bulunuyor:

"Bu güçlerin, bu bölgeyle ilgisi yeni değildir. Geldikleri yerde
karışıklık çıkarmak, bölgenin Müslüman halkını birbirine düşür-
mektir esas sevdaları. Şimdi burada ikaz ediyoruz: İleride Ame-
rika'nın yapacağı yaptırımlara 'yok' diyemeyecek duruma gelebi-
lirsiniz, bugünden bu Çekiç Güç'ün süresine son verin. Sağlıklı
düşünme, herhalde muhalefetteyken daha iyi yapılıyor. Geliniz
Hükümetin maruz kaldığı bu baskıyı Meclis olarak biz göğüsle-
yelim. Geliniz Parlamentoyu -aynen Batılı- demokratik ülkelerde
olduğu gibi devreye biz sokalım. Mazur görelim, belki Hükümet
'hayır' diyemiyor buna ama bunu biz göğüsleyelim. Türk Halkı-
nın ve vicdanımızın sesini dinleyerek, Çekiç Güç'ün süresinin
uzatılmasına hep beraber hayır diyelim."

Şimdi, Erbakan hükümetiyle Çekiç Güç'ü defeden, 1 Mart Tez-
keresiyle Coni'lere gelme diyen tüm Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün, yaklaşık 20 yıl önce yaptığı ikaz ve çağrılara ku-
lak vermeye davet ediyoruz.37

Hedef İran mı, Türkiye mi?

Hasan Böğün’ün dediği gibi: “Obama'nın programı bir cümleyle
şöyle özetlenebilir: Dışarıda masraflı büyük savaşlardan çekilerek,
müttefikler zinciriyle desteklenen daha az masraflı özel savaşa ağırlık
vermek ve bu yolla askeri harcamaları kısarak, krizin derinden etki-
lediği içeriyi düzenlemeye odaklanmaktır...

Son “İRAN, Amerikan topraklarında Suudi Arabistan'ın ABD Bü-
yükelçisini öldürecekti” tertipler bu stratejiye uygun bulunmaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Başkan Yardımcısı Joe Bi-
den, ABD yönetiminin öncelikli hedefinin İran'ı tecrit etmek ve Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a askeri müdahaleyi de içeren
bir yaptırım kararı çıkarmak olduğunu ifade ettiler. Müttefiklerini bu
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hedef doğrultusunda harekete geçirmek için ellerinden geleni yapan
Clinton ve Biden'in savı şu: “İran terörün ana destekçisidir. Suudi Bü-
yükelçisini öldürme planı bunun kanıtıdır. Terörün ana destekçisi olan
İran'a BM'de yaptırım uygulanmasını engelleyen Çin ve Rusya, terö-
rün ana destekçisini destekledikleri için, terörün diğer destekçileridir.”

Görüldüğü gibi, ABD birdenbire çıtayı doğrudan İran, Rusya ve Çin
ile gerginliği tırmandırma düzeyine yükseltmiş bulunuyor. Ne var ki
hedefe konulanlar Afganistan, Irak, Libya gibi iç kurumlaşmaları ye-
tersiz, kaynakları sınırlı, askeri güçleri ya zaten olmayan ya da çö-
kertilmiş olan, insan gücü bakımından daha zayıf, küresel politika
yapma becerileri olmayan küçük devletler değil. Üçü de krizden ez az
etkilenen, geniş olanaklarını dünyadaki dengeleri değiştirebilecek pro-
jeler için seferber edecek bağımsız mekanizmalara sahip, Avrasya'nın
üç köşesinde sağlam setler oluşturabilecek devletler.

Peki, Obama yönetiminin en üst düzeyde iki ismi nasıl oluyor da
Obama'nın stratejisine aykırı bir politika izliyor?

İki varsayım ileri sürülebilir:

1. Obama yönetimi strateji değiştirdi; ekonomik krizi aşma progra-
mının merkezine savaş sanayisini koyma kararı aldı ve bunun sonucu
olarak İran'a askeri saldırıyı göze aldı. Füze kalkanı konusunda Rus-
ya ve İran ile çatışmanın eşiğine gelmesi de bu yüzdendir.

Bu durumda Robert Gates'e askeri harcamalarda daha fazla kısıntı
yapamadığı için Savunma Bakanlığı'nı bıraktırmak ve yerine kısıntı işi-
ni daha iyi yapacağı düşünülen Leon Panetta'yı getirmek ne demek olu-
yor? Panetta son NATO Savunma Bakanları toplantısında, NATO'nun
parası kalmadığını belirterek, müttefiklerini daha çok para vermeye
zorlamıştı. Demek ki füze kalkanının maliyetinin NATO üzerinden müt-
tefiklere yıkılması düşünülüyor. Krizin “yandım Allah” dedirttiği mütte-
fikler zaten kalkan için fazladan para vermekte gönülsüz. “İran diplo-
mat öldürecekti” tertibi daha çok ayak diremelerine neden olabilir.

Şimdilik birinci varsayımı not etmekle yetinelim ve gelişmeleri dik-
katle izlemeyi sürdürelim.
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2. Tel tel dökülmekte olan Obama yönetimi öylesine zayıfladı ki diz-
ginleri elden kaçırdı. Bu fırsattan yararlanan Amerikan devleti içindeki
neo-con takımı, kendi siyasetlerini gündeme sokacak yarıklar bulabildi.

İkinci varsayım, bir tarafında Yahudi sermayesinin bulunduğu, şid-
detlenen ABD hâkim sınıfı içindeki çatışmanın İran üzerinden yürü-
tüldüğüne işaret eder. ABD siyasetinde sıkça gözlenen bir durum bu
çatışmalar. Ancak zamanlama, Jimmy Carter'e 1979'da Ronald Re-
agan-George Bush ikilisine karşı seçim kaybettiren İran saldırısını ak-
la getiriyor. Carter'in Tahran Büyükelçiliğindeki Amerikalı rehineleri
kurtarma operasyonu çöle çakılmıştı.

Clinton ve Biden'in “İran büyükelçi öldürecekti” tertibini neredeyse
sadece AKP’li eşbaşkanları ve Suudi yönetimi üzerinden tezgâhlaması
bu varsayımı güçlendiren bir başka olgu. Tertipçilik, eşbaşkanlık ve Su-
udlar ile neo-conların kimyalarının uyuşan ortak özelliklerden biri.”

İran, ABD füzelerinin uydu iletişimini bozacak sistemler geliş-
tirmişti!

İran, uzaydaki düşman askeri ve casus uydularını karıştırarak
etkisiz hale getirebilecek bir teknoloji geliştirdiğini açıklamıştı.
Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran’daki Hatemül Enbiya Ha-
va Savunma Üssü Komutanı General Ferzad Esmayeli, Tahran’ın
son zamanlarda geliştirdiği elektronik sistemlerle siber uzayda da
savunma kapasitesini artırdığını vurgulamıştı.

General Esmayeli, "Başka bir deyişle, düşmanın askeri ve casus
uydularını karıştırıp aldatabilecek sistemler geliştirdik. İran İslam
Cumhuriyeti uygulanan bütün ambargolara rağmen siber uzaya da
ulaşmayı başardı" diyerek, her türlü müdahaleye hazır olduklarını
hatırlatmıştı.

İranlı general, elektronik savaş teknolojisinde sağladıkları son
gelişmeler sayesinde "galaksi radarları" adı verilen bir sistem kur-
duklarını kaydetmiş bu radarlar sayesinde uydulara bağlı olarak ça-
lışan düşman GPS sistemlerini karıştırarak, düşman uçak, gemi ve
güdümlü füzelerini etkisiz hale getirebileceklerini açıklamıştı.
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KIBRIS MESELEMİZ VE MİLLİ MESULİYETİMİZ 

Sn. Rauf Denktaş’ın vefatıyla ilgili duygusal ve hamasi nutuklar
atıladursun, İsrail Kıbrıs Rum Kesimine füzelerini yerleştirmeye
başladı. Aynı askeri anlaşmaları bütün Balkanlar’da; Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Makedonya ile yapan İsrail’in
Türkiye’yi bir düşman ittifakı ve füze rampalarıyla kuşattığı açıktı.
İsmet İnönü’nün Yunanistan’a peşkeş çektiği burnumuzun dibin-
deki adalardan ve Girit dağlarından sonra, şimdi de Kıbrıs’a askeri
yığınak yapan İsrail’in bütün bunları İran ve Suriye’ye yönelik ko-
nuşlandırdığına inanmak, saflıktan da öte şapşallıktır.

Evet, Kıbrıs Rum Kesimiyle İsrail arasında savunma işbirliği an-
laşması imzalandı. Bunun Türkiye’ye karşı yapıldığı tartışılamazdı.
Bu aynı zamanda Akdeniz’de yapılacak bir hesaplaşmanın da yak-
laştığı anlamını taşımaktaydı. Rusya’nın Suriye’ye bir uçak gemisi
göndermesi de hatırlanırsa, bölgemizde sular ısınmakta ve kara bu-
lutlar dolaşmaktaydı.

KKTC’de yapılan seçimler sonucu tavizci ve teslimiyetçi Meh-
met Ali Talat’ın yerine, Milli sorun ve sorumluluklar konusunda
daha duyarlı ve tutarlı bir tavır sergileyen Derviş Eroğlu’nun Cum-
hurbaşkanı olması olumlu ve umutlu bir olaydı.

Derviş Eroğlu, seçim sonucunu kutlayan binlerce taraftarına,
''Müzakere masasında onurumuzla mücadele edeceğiz'' diye seslenir-



ken Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Kıbrıs sorunu-
nu çözeceğine inandığını söylemesi seçim öncesinde kendisine yö-
neltilen “Eroğlu uzlaşmazdır, Eroğlu gelirse görüşmeler kopar” şek-
lindeki iddiaları çürütme amaçlı değilse maalesef bir yanılgıydı.

Çünkü Kıbrıs Rum kesimi, KKTC'de Cumhurbaşkanlığını kaza-
nan Derviş Eloğlu’nun seçim zaferinin "olumsuz" bir gelişme oldu-
ğunu açıklamıştı. Rum kesimi hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu,
Eroğlu'nun sözleri ve görüşlerini göz önüne aldığında, seçilmesinin
endişe yarattığını vurgulamıştı.

Talat’ın: “Yeni bir dönemin başlangıcı” saptaması!?

Seçimi kaybeden KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Der-
viş Eloğlu’nun ilk turda kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuç-
larının, ''yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini'' söylerken
''Benim çözüm hayalim devam etmektedir. Kıbrıs sorununun çözü-
münün son derece hayati olduğunu düşünüyorum. Çözüm süreci
için bundan sonraki yaşamımda elimden gelen çabayı ortaya koya-
cağım'' ifadeleri ise kafa karıştırıcıydı.

Tapu Müslümanların, kullanma hakkı gâvurların mı?

‘Aklımız neredeydi!’ diye soran Melih Aşık haklıydı.

“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın “2006 Yılı Rapo-
ru”nda şu ifadeler yer alıyordu: “Kıbrıs Rum tarafının Doğu Akde-
niz’de petrol aramaya başlamasıyla TPAO, MTA ya da 9 Eylül Üni-
versitesi’nin denizlerde petrol aramacılığında kullanılabilecek bir
gemi satın alması Türkiye’de tartışılmaya başlanmıştır. Hangi kuru-
luş gemi satın alırsa alsın, mutlaka TPAO’nun gemiye ortak olma-
sı... yararlı olacaktır.”

Bu haber Cumhuriyet’te Murat Kışlalı imzasıyla çıkmıştı.

Kıbrıs Rum tarafının petrol aramaya başladığı ve Türkiye’nin de
bir gemi satın alması gerektiği 5 yıl önce gündeme taşınmıştı.

Ne var ki, hükümet geleceği göremiyor, sadece zaman zaman
kof tehditler savuruyordu!
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Rumlar bu zaman zarfında arkalarına İsrail, Yunanistan ve
ABD’yi alıyor. Sondajlara başlıyordu..

Türkiye aramaları önleyemezse emsal olacak, diğer parsellerde
aramalar başlayacaktı. Muhtemelen onlara da seyirci kalınacaktı.
Anlaşmaya çalıştığımız Norveç firması sismik araştırmalara başlar
mı? Bir diplomat dostumuz anlatmıştı:

“Türkiye’den Kıbrıs’a su borusu döşenmesi için birkaç yıl önce
deniz dibi araştırmaları yapılacaktı. Bir İtalyan firmasıyla anlaştık.
Ancak Rumlar öyle baskı yaptı ki, İtalyan firması bıraktı gitti...”
Norveç firması aynı sebeple u dönüşü yapabilir.” diye hatırlatmıştı.

Sorum çok basit, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi’yle Doğu Akdeniz’de
Petrol sondajlarına başladı. Şimdi coğrafyayla baş başa kalın ve ha-
fızanızda Kıbrıs’ın ortada durduğu Doğu Akdeniz haritasını gözle-
rinizin önüne getirip hatırlayın:

Tunus Müslüman, Mısır Müslüman, Gazze Şeridi Müslüman,
Lübnan’ın yarıdan çoğu Müslüman, Suriye Müslüman, Kıbrıs Türk
Kesimi Müslüman, Türkiye Müslümandı. Ve bu ‘Müslüman harita-
nın içinde’ sadece İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi ve Lübnan’da Maru-
nîler Yahudi ve Hristiyandı. 

Ancak Müslümanların çevirdiği bu Müslüman haritada petrolü
Batılılar, yani Müslüman olmayanlar çıkarmaktaydı.

Tekrar edelim: fiziki gerçeklik şu, Mısır, Gazze şeridi, Suriye,
Lübnan’ın bir yarısı, Türkiye, Tunus, Kıbrıs’ın bir yarısıyla hâkim
olduğun coğrafyada petrol gayri Müslimlerin kontrolündeydi.

Fiziki gerçeklikten hemen siyasi gerçekliğe geçelim: sınırlarıyla
nüfuslarıyla İsrail ve Rum Kesiminin yüz kat belki daha fazla bü-
yüklüğü olan bu Müslüman ülkeler ‘petrolü’ çıkartamıyor, bu fizi-
ki gerçeklikten yüz kat küçük İsrail ve Rum kesimi bunu başarıyor-
du. Görünen gerçek bu iken maalesef kayıtsız şartsız bütün med-
yanın yüzde doksan dokuzu Tayyip Erdoğan’dan DÜNYA LİDERİ
diye söz ediyordu. Burada hipnoza tutulmuş yüzlerce yazarla siya-
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si bir münakaşa yapmak istemiyorum, şunu söylüyorum, AKP ve
Erdoğan’la ilgili KURULAN HAYAL başka, gerçek bambaşkaydı!

KKTC’nin geleceği şu soruların yanıtlarıyla yakından alakalıydı:

• Güney Kıbrıs’ta 735 resmi ve açık kimlikli Yahudi, buna kar-
şılık 5312 (kripto) gizli Yahudi bulunmasına rağmen, Kuzey Kıb-
rıs’ta ise 1213 resmi Yahudi, ama 9912 gizli Yahudi bulunması-
nın (Bak. hhmemis.blogspot.com) ve bu sayının hızla artmasının
sebebi hikmeti neydi?

• Kuzey Kıbrıs’taki partiler, enteller ve şirketler içerisinde
kripto Yahudiler kimlerdi ve ne denli etkiliydi?

• Sn. Serdar Denktaş’ın bu kesimlerle ilişkisi neydi ve bu ko-
nuda neden hiç söz etmemekteydi?

• Yahudi Siyonizmin ve beynelmilel Masonizmin alt kuruluş-
ları olan Rotary ve Lions Kulüplerinin KKTC’de saray yavrusu
villa evlerde ve özel barınaklar içersinde faaliyet yürütmeleri
kimlerin sayesindeydi?

• Kıbrıs’ın fundamantalist Hıristiyan Yunanistan’dan ziyade
masonların ve Sabataist odakların etkili olduğu Türkiye’nin gü-
dümünde kalmasını, ancak kof hatta Moskof kafalı ulusalcılıkla
oyalayıp İslami şuurdan uzak tutulmasını isteyen; yani resmen
Türkiye’nin garantörlüğünde ama fiilen İsrail’in kontrolünde ol-
masını hedefleyen ve bu nedenle koca Kıbrıs Türk halkına bir tek
dini eğitim okulunu reva görmeyen kimlerdi?

• KKTC Cumhurbaşkanlığını Derviş Eroğlu’nun kazanması
üzerine Aydınlık’ın: “Kıbrıs’ta kilise cami ittifakının iflası” yazı-
sının başlığının ise:

“Kıbrıs’ta, Siyonist Yahudi güdümlü emperyalist Haçlı kilise-
kapitalist ılımlı cami ittifakının iflası” şeklinde olması gerekir-
di. Zaten bu AKP’nin ve işbirlikçi dincilerin dinler arası diyalog
zırvasını da yansıtan bir gerçekti. Ama sadece “cami-kilise itti-
fakı” hem asla söz konusu değildi, hem de mertçe açığa vurul-
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mayan bir din düşmanlığının ve dinsiz-komünist mantığının bir
göstergesiydi. 

Kıbrıs’a İmam Hatibe Mason Locaları engel çıkarmıştı!

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarı Milli Görüş Lideri Necmettin
Erbakan, "Kıbrıs'a bir an önce İHL açın" çağrısının önemine dikkat
çekip şunları söylemişti:

"Son derece hayati bir meseleye işaret ediyorsunuz. Allah rızası
için çok hayırlı bir hizmette bulunuyorsunuz. Biz, 1975 yılında hükü-
met ortağı iken, 'Her köyden bir çocuk alalım, bir İmam Hatip kura-
lım' diye harekete geçmiştik. Ancak başta Turhan Feyzioğlu olmak
üzere ortaklarımız ve o zamanki Kıbrıs yönetimi, bu işe karşı çıkmış-
lardı. Feyzioğlu, kendisiyle koalisyon ortağı olarak aynı çatı altında
bulunduğumuz dönemlerde, Kıbrıs'a İmam Hatip açıldığı takdirde ko-
alisyondan çekileceğini bile söylemiştir. Öte yandan, Kıbrıs'taki yöne-
tim de, bu işe şiddetle karşı çıkıyordu. Öne sürdükleri sebep ise 'geri-
cilik' idi. İmam Hatip açmak, Kur'an Kursu açmak, gericilik imiş. İş-
te bu hastalıklı kafadır, bu cahilliktir. Bir ülkenin gerçek gücü ne pa-
rasıdır, ne tankıdır. Bir ülkenin gerçek gücü milli, manevi değerlere
bağlı evlatlarıdır. Şehit kanlarıyla elde edilmiş Kıbrıs'ımıza bir İmam
Hatip açılmamış olması, büyük bir eksikliktir. Bugünkü hükümeti, en
kısa sürede bir İmam Hatip açmaya davet ediyorum. Bu çok hayırlı
bir hizmet olacaktır. Kıbrıs, manevi boşluk içindedir. Gençlik hızla
dejenere olmaktadır. Bu durum böyle devam ederse, bundan papaz
zihniyeti istifade eder. Siyonistler istifade eder. Kıbrıs'ımızın-Allah
muhafaza-yıkılışı manevi boşluktan ve bunun yol açtığı dejeneras-
yondan olur. Aman, bu iş ihmal edilmesin!.."

'İHL yaptırmak istedik, yer yerinden oynadı!.."

Milli Görüş Lideri Erbakan'ın işaret ettiği 1. MC hükümetin-
de Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Hasan
Aksay da şunları belirtmişti: 

"Feyzioğlu, Demirel ve Denktaş Kıbrıs'a imam hatip yapılması-
na ısrarla karşı çıkmışlardır. Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakanı
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olarak görev yaptığım dönemde, Hoca'nın Kıbrıs'a yönelik 'manevi
kalkınma' projelerini hayata geçirmek için elimizden geleni yaptık.
Lakin müthiş bir direnç oluştu. Mason Locaları bu işe imkan ver-
medi!.. Evrensel gizli örgütler, Kıbrıs Türkü'ndeki Milli heyecanın;
İmam Hatiplerin, Kur'an Kurslarının katkısıyla yükselmesini en-
gellemek için, organize hareket etti. O dönemde, ben Kıbrıs'ta din
hizmetleri vermek, insanımızı irşat etmek üzere, 18 kadro çıkart-
tım. Fakat, o kadroları maalesef başka işlerde kullanıldı."

Hükümete çağrı yapılmıştı

O dönemde engellemeler yüzünden Kıbrıs'a İmam Hatip açmanın
mümkün olmadığını ifade eden eski Devlet Bakanı Hasan Aksay;
"...İnsanlığın boşluk içinde olduğu bir zamandayız. İslam gibi fertle-
ri ve toplumları bütün kötülüklerden arındıran, insanları vatan-mil-
let sevgisi ile dolduran bir manevi kuvvet kaynağından mahrum bı-
rakmak felaketlere yol açmaktır. İmam Hatip okulunun burada açıl-
maması, çok büyük kayıptır. Bugüne kadar açılmamasının vebali
vardır. Zararın neresinden dönülürse kardır. Kıbrıs'a bir an önce
İmam Hatip açmak zarureti vardır. Bugünkü Hükümet yetkililerine
çağrıda bulunuyorum; Kıbrıs'a Allah rızası için İmam Hatip açın."

"Kıbrıs eriyip gidiyor!.."

"Zamanında, Rahmetli Adnan Menderes, Kıbrıs'tan Adana
İmam Hatip'te okutmak üzere 7 kişi getirmişti. Bunlar Adana İmam
Hatip'ten mezun olup gitmişti. Ancak, o zaman yetiştirilen bu 7 ki-
şiden hiç birinden din adamı olarak Kıbrıs'ta istifade edilmedi.
Bunlardan bir kısmı mecburen lokantacılık vesaire gibi işlere giriş-
mişti. Biz Kıbrıs'ta manevi eğitim için uğraştık, engellendik. Şimdi,
parlamento aritmetiği ve diğer şartlar açısından AKP’ye uygun bir
ortam ve imkân verilmiştir. Kıbrıs'a bir İmam Hatip okulunun açıl-
ması elzemdir. Kıbrıs eriyip gidiyor. Evrensel gizli örgütler niçin
İmam Hatip okuluna düşmanlık ediyor? Niçin Kıbrıs'ta İmam Ha-
tip okulu açılması istenmiyor?.. Milleti eritmek için. Esrar, içki, ku-
marla milleti eritip yok etmek, insanları daha rahat kullanılır hale
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getirmek için... Allah'ın önünde eğilmeyen, menfaatinin kulu olu-
yor. Localar, insanımızı daha rahat kullanabilmek için, Kıbrıs'ta
İmam Hatip okuluna karşı çıkıyor. Hükümetin, bu işe el atması ge-
rekiyor. Bu konu, hem Kıbrıs'ın, hem de Türkiye'nin güvenliği için
hayati önem taşıyor. Kıbrıs'a Allah rızası için İmam Hatip açın”
çağrısına şu AKP niçin kulak tıkıyor?38

Kağan Güner’in tespitleriyle:

Irak işgaliyle iktidara gelen AKP, Kıbrıs yüzünden gideceğe ben-
ziyordu. Kıbrıs Türk’ü Erdoğan’a rağmen AB’ye, ABD’ye ve AKP’ye
“Hayır” diyordu. Annan Planı’nda “Yes be anam” diyerek AB’ye gir-
mek isteyen Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs’taki Türkiyeli göçmen nüfus
uzun bir süredir kötü bir şekilde kandırıldığının farkında ve bugün
bu kırılganlığından Eroğlu ile onurlu ve egemen bir halk olarak
çıkmak istiyordu.

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri üç temel slogan ve iki aday
üzerinde şekilleniyordu.

Derviş Eroğlu’nun seçim sloganı: “Fark var, arkasında halk var.”

M. Ali Talat’ın sloganı: “Ya dün, ya dünya.”

Tahsin Ertuğruloğlu’nun sloganı ise: “Hanedandan korkmadan
oy ver.”

Bu üç slogan aslında partilerin perde arkasını da ele veriyordu.

Talat’a AKP, ABD ve AB desteği ne amaçlıydı?

M. Ali Talat’ın “Ya dün, ya dünya, Kıbrıs Türkünü dünya ile bir-
leştirecek lider Talat” diye sunulan reklâm kampanyası bunlar kü-
reselleşme hevesiyle, Siyonist sömürü sermayesine köleleşme he-
defleri güdülüyordu.

AKP bu imajı, Tahsin Ertuğruloğlu’nun sloganı ile destekliyor.
“Hanedandan korkmadan oy ver.” “Hanedan” ile Rauf Denktaş’a
gönderme yapan Ertuğruloğlu ise seçimler öncesinde Ankara’ya
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çağrılıyor ve UBP’nin içinden Eroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı ada-
yı olarak devreye sokuluyor ve böylece Derviş Eroğlu’nun oyları
parçalanıyordu!.

AKP’nin K. Kıbrıs uzantısı “Özgürlük ve Reform Partisi” ise

“sağ”dan Talat adaylığına destek veren tek siyasi parti olarak seçime

giriyor. Bu ittifak arkasına AB ve ABD’yi de alıyor. Hilary Clinton Ta-

lat’ı arıyor. Jack Straw Talat’ın elini sıkıyor. BM Genel Sekreteri Ku-

zey Kıbrıs’ta Talat ile buluşuyor. STAR Gazetesi Kuzey Kıbrıs’a Talat

propagandası için çıkartma yapıyor, ama hiçbirisi tutmuyordu.

Bu bloğun karşısında; UBP adayı Eroğlu; doğrudan halkı ve Kıb-

rıs Türkünün iradesini referans vererek seçime giriyor. Ve bu seçi-

min sonucu; AKP iktidarının ve AB politikalarının iflasının, Kuzey

Kıbrıs’tan gelen ilk habercisi sayılıyordu.

Özetle:

a) Ne, Kripto Yahudilerin ve onların maşası olan Rotary ve Li-

ons kulüplerinin “KKTC’den İsrail’in arka bahçesi ve güvenlik böl-

gesi” olarak gizli bir siyon devleti yaratma; ama Türkiye cumhu-

riyetine ve askerine de bedava bekçilik yaptırma hevesleri

b) Ne, Rumlarla birleşmeyi ve Avrupa ile bütünleşmeyi, Türk

askerinin himayesinde hayat sürmeye tercih eden bazı soysuzlaş-

mış kesimlerin keyifleri.

c) Ne de, KKTC’yi “kolay para aklama merkezi, kumarhane ve

fuhuş bölgesi, ucuz tatil cenneti” gören veya “bağımsızlığımızı haç-

lı emperyalizmine devretmek anlamına gelen AB’ye giriş niyetiyle

bir pazarlık aleti ve taviz rüşveti” olarak değerlendiren Türkiye’li

gafil ve hainlerin beklentileri için değil; Kıbrıs, Türkiye Cumhu-

riyetinin ve aziz milletimizin, Akdeniz’deki son kalesi, yani gü-

venlik garantisi ve Hz. Peygamberimizin süt halasından başlaya-

rak bugüne kadar uğrunda verilmiş on binlerce şehidin bize ema-

neti ve hediyesi olduğu için sahip çıkılacak ve hiç kimseye bıra-

kılmayacaktı.
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Kıbrıs Bizimdi, Bizim Kalacaktı!

Tanzimatçı ve İttihatçı Masonların meymenetsizliği yüzünden

Ada'nın İngilizlere devri... İngiliz yönetiminde adadaki tüm denge-

lerin altüst edilişi. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlü-

ğünde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tesisi. ENOSİS planlarının yavaş ya-

vaş devreye girmesi. Kundaktaki bebeklerin bile katledildiği Rum

baskınları ve katliamlarının gerçekleşmesi. Nihayetinde Erbakan

Hoca’nın yüksek dirayet ve cesaretiyle ve Kahraman Ordumuzun

gerçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte Ada'da barış

ve huzurun temini sağlanmıştı.

İsmail Cem İpekci'nin Dışişleri Bakanlığı döneminde önemli ta-

vizler verilmesi. Ekonomide Kemal Derviş politikalarına devam

eden AKP'nin Kıbrıs'ta da İsmail Cem İpekci politikalarına aynen

devam ettirmesi... AB sürecinin hızlanmasıyla birlikte Kıbrıs'ın pa-

zarlık masasında AKP tarafından koz olarak kullanılır hale gelme-

si… Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye girmesi, Türkiye'nin bu geliş-

meyi sadece seyretmesi, hatta zımnen desteklemesi. Annan planı-

nın referandumda bizatihi AKP tarafından desteklenmesi, ve yine

Ankara'nın desteğiyle Talat'ın Denktaş'ın koltuğuna yerleştirilmesi

sürecinde, nasıl hiçbir Siyonist tezgah amacına ulaşamadıysa,

Milli Türkiye bundan sonraki oyunları da bozacaktı…

Çeşitli vesilelerle yaptığımız Kıbrıs Gezilerinde, beynelmilel Ya-

hudi siyonizminin ve ırkçı emperyalizmin karakolları olan ve Ata-

türk tarafından kapatılan Mason Localarının alt kuruluşları sayılan

Rotary ve Lionsların görkemli binalarını bizzat gözlemlemiştik.

Şayet Derviş Eroğlu ve yandaşları da bu masonların ve Lions-

ların güdümünde ise, zaten emperyalizmin hizmetinde demektir.

Gerisi boş laf ve emektir. Çünkü AKP’de aynı masonik merkezle-

rin emrindedir.

Recep T. Erdoğan, Yahudi ve Siyonistlerle irtibatlarını ve ma-

sonlar eliyle paşaları hizaya sokacaklarını şöyle itiraf etmiştir:
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18 Ekim 2005 tarihli Star Gazetesi'nde Faruk Mangırcı "Bu
kadar demokrasi fazla" başlıklı yazısında, Sesar adlı internet si-
tesinde yer alan ve “Başbakan Erdoğan'a sorular” başlığı ile ya-
yınlanan konulara dikkat çekiyordu. Bu haberler gazete sayfala-
rına yansımasına rağmen cevap verilemeyişi de olayı ilginç kılan
gelişmeler arasına katıyordu. Erdoğan ve mason ilişkisinin açık-
landığı ve Erdoğan'ın AKP Genel İdare Kurulu'nda söylediği id-
dia edilen yazıda özetle şöyle deniyordu: "Tüm dünyadaki Yahudi
Lobilerinin ve Masonların desteğini aldık. Türkiye'de her istediği-
mizi yapabiliriz. Ordu da masonların kontrolündedir. Tüm paşalar
ya masondur ya da masonların kontrolündeki kimselerdir. İsrail’le
stratejik işbirliği yapıldığı için paşaları İsrail bağlantılarımız ile
bağladık. Masonlar, Mason Localarının kapatılmasının hesabını so-
racaktır. Atatürkçülüğü ve Atatürk'ü Türkiye'den silerek intikamla-
rını Atatürk'ten alacaktır. (Meşhur Mason ve Yahudi asıllı işadamı)
İshak Alaton bana bu konuda teminat verdi, arkamız sağlamdır."

Serdar Denktaş,Acaba Hangi Dinden ve Hangi Kavimden Ol-
maktaydı?!

1-4 Kasım 2007 tarihlerinde, "Türkiye'nin savunması, Kıb-
rıs’tan Başlar" sloganıyla yola çıkan 300 kadar duyarlı ve milli gay-
ret erbabı aydınlarımızla, Yavru Vatan'a gidilmişti. Çok verimli ve
önemli konferans, seminer ve ziyaretler gerçekleştirilmiş ve adada-
ki halkımıza ve haklı davamıza bir destek mitingi tertip edilmişti.
ABD ve AB’ye, Emperyalist ve Siyonist merkezlere tarihi ve cesaret-
li mesajlar verilmişti.

Yürüyüş bitip Miting meydanında toplandığımız sırada, Sn. Ra-
uf Denktaş'ın oğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş gözü-
müze ilişti. Miting alnına, sanki gizli bir servisin sivil görevlisi gibi
gelmiş, uzaktan seyredip gitmiş ve bizlere bir "Hoş geldiniz" deme-
ye bile tenezzül etmemişti.

Yani Serdar Denktaş, Türkiye'den kendilerine destek için yolla-
ra düşmüş misafirlerine, bir selamlama konuşması yapmaya, bir
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hatır sorup şükranlarını sunmaya bile gerek görmemişti... Ve bu ta-
lihsiz ve terbiyesiz tavrı, Rum gâvurundan daha çok bizleri incitmiş
ve hançer gibi içimize işlemişti. 

Ey Serdar Denktaş!.. 

Bizlere bir "hoş geldiniz", deseydiniz, yoksa İsrailli ve ABD’li
dostlarınız sizi mi azarlardı?

Yunanlı ve Rum yoldaşlarınız mı kızardı?

Avrupalı Haçlı gâvurlarınız, gönül mü koyardı? 

Veya Cumhurbaşkanınız Talat mı, sizi haşlardı? 

Size hiç, Türk geni bulaşmamış mıydı?

Kaymağını yediğiniz Kıbrıs Davasına nasıl bu denli ilgisiz kalı-
nırdı?

Oysa eli kanlı İsrail'den, bir hahamlar heyeti Kıbrıs'a yönelseler-
di, herhalde çiçeklerle resmigeçitlerle karşılardınız...

Avrupa'dan bir hain Haçlı misyoner ekibi gelseydi, hürmetle ku-
caklardınız...

Yunanistan'dan lezbiyenler ve eşcinseller ekibi, turistik bir gezi-
ye niyetlenselerdi; zil takar oynardınız...

Türkiye'den şantözler, dansözler, dönmeler ve dönekler, göbek
atmaya ve kumar oynamaya gelselerdi, devlet töreniyle ağırlardınız...

Kökü dışarıda hıyanet odakları ve emperyalist-Siyonist mer-
kezlerin karakolları oldukları için. Atatürk tarafından kapatılan
Masonlar, Rotaryanlar ve Lionslar Kıbrıs'a teşrif(!) etselerdi, ke-
sinlikle ayaklarına halılar serip, saygılar sunardınız... 

Hâlbuki bir selam vermeye ve hoş geldiniz demeğe değer gör-
mediğiniz Türkiye’den kalkıp Kıbrıs’a gelenler içinde, çok değer-
li ve duyarlı profesörler, öğretim üyeleri ve Hocalarımız vardı...

Bizzat Kıbrıs Gazisi ve eli öpülesi emekli subaylarımız ve pa-
şalarımız vardı.. Önemli Parti Liderleri, kanaat önderleri ve dev-
let adamlarımız vardı...
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Seksen beş yaşında ve yırtık ayakkabısıyla, kıt kanaat geçindiği
mütevazı maaşından kısarak sakladığı paralarla ve bir milli dava
duygusuyla, bu organizeye katılan emekli öğretmenlerimiz, şehit ba-
baları dedelerimiz, ninelerimiz ve çok değerli sanatçılarımız vardı.

Haydi, bu heyetin kadri kıymetini idrak edecek izan ve insaf-
tan yoksunsunuz, peki Muratağa, Sandallar ve Taşkent şehitleri-
nin, gazilerinin ve ailelerinin hakkı ve hatırı da mı hesaba katıl-
mamıştı? 

Umarız bundan sonra, aziz şehitlerimizin hatırasına saygılı,
Milli ve manevi değerlerimize bağlı davranılır ve rahmetli baba-
nızın kemikleri sızlatılmazdı.

Sn. Serdar Denktaş, herhalde sizin de tanımış olmanız gere-
ken ve şanlı Kıbrıs çıkarması öncesi, sevgili hanımını ve beş ev-
ladını kurban veren Kamil Simtaş'ı dinlemişsinizdir. Şehitler anı-
tında şunları atlatmıştı:

1974 Mutlu Barış Harekâtı esnasında, Türk askeri önünden ka-
çan Rum çapulcular ve EOK'cı Yunanlılar, oğulları ve eşleri esir
alınmış sivil Türk halkını soykırımdan geçirmişlerdi. Ağustos saba-
hı gözleri dönmüş Rum barbar sürüleri Murat ağa köyüne girmiş ve
burada korku ile beklemekte olan kadın, çoluk çocuk ve yaşlı tüm
köylüleri, evlerinden toparlayıp, köyün doğusundaki çöplük diye
bilinen yerde katlederek üzerlerine çöpleri örtmüşlerdi. Kayıp olan
köylülerin akıbetleri tespit edildikten sonra toplu mezarlar açılmış
ve şimdi bulunan yerde üst üste, tek bir vücut gibi gömülmüşlerdi.

Şehit köyleri denince, akla Murat ağa, Sandallar ve Atlılar gel-
mektedir. Murat ağa köyünün doğusunda Sandallar köyü vardır.
Aynı tarihte, yani 14 Ağustos'ta Rum sürüleri, Sandallar köyüne de
gitmişler, korku ve panik içerisindeki köylüleri toplayıp Murat ağa
köylüleri ile birlikte topluca katletmişlerdi. 

Bir diğer köyse Atlılar köyüdür. 

Diğer iki köy gibi Rum katiller 14 Ağustos sabahı buraya da
gelmiş ve davar güder gibi, suçsuz ve savunmasız bütün köylüyü
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dere yatağı olan kamışlık bir yere getirmişlerdi. Burada vurulan
köylüler kazılmış olan çukura adeta canlı canlı gömülmüş, üzer-
lerine buldozerle kazılan toprak örtülmüş ve bulunmasınlar diye
silindirle düzeltilmişti. Bu toplu mezar tespit edildikten sonra
şehitler şimdiki şehitliğe nakledilmişti. (Atlılar köyündeki soykı-
rım katliamında, Kamil Simtaş’ın eşi ve tüm çocukları da hunhar-
ca öldürülmüş, ailesinin kucağında bulunan bir buçuk yaşındaki
Kaan’ın körpe vücudunda, hem de BM temsilcileri huzurunda,
tam kırk kurşun izi belirlenmiştir.)

Güney'de kalan Taşkent'te ise, köyde yaşayan Rumlarla Yunan-
lılar Türklerin silahlarını BM Barış Gücü'ne teslim etmeleri halinde
bir şey yapmayacaklarını bildirmiş, Barış Gücü ise köyün güvenli-
ğini sağlayacağı sözünü vermişti. Ne var ki, silahları alan Barış Gü-
cü kahpelik yaparak ve sözünü tutmayarak köyden ayrılmış, Türk
bölgesine giren Rumlar ise, tüm erkekleri toplayarak Limasol ya-
kınlarına götürmüş ve orada tam 90 Türk erkeğini kurşuna dizerek
hemen açtıkları toplu mezara gömmüşlerdi. Bu katliamdan sadece
Suat Hüseyin adlı bir Türk ağır yaralı olarak kurtulmuş ve soykırı-
mın ortaya çıkmasına şahitlik etmişti.

Velhasıl, bu şehitlerin ruhları, eninde sonunda nankörleri çar-
pardı!
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YA ONURLU CİHAT VE İZZETİ;

VEYA KURU EDEBİYAT VE ZİLLETİ…

“Dünya Yahudileri Amerika'daki sermaye Yahudilerini (sömürü
sermayesinin sahiplerini kendileri) "FAİZ"den nehy etmelidirler,
"karşılıksız para çıkarmaktan" nehy etmelidirler, "dünyaya silah
satıp onları savaştırmaktan" nehy etmelidirler, "gümrükleri ve ver-
gileri icad eden sermayeyi bu pisliklerden" nehy etmelidirler... (Ya-
ni insaflı Yahudiler insafsız Yahudileri bu kötülüklerden engelleyip
vazgeçirmelidirler)

Nehy etmeseler ne olur? İşte o zaman onlar da mel'un olurlar, la-
netlenirler... 

O halde İsrail oğullarının dışlanmaktan kurtulmalarının tek yo-
lu vardır. Sömürü tekelini kendileri yok etmelidirler. Amerika'da
Obama taraftarları bu işe başlamışlardır. Dünya Yahudileri de bun-
ları desteklemelidir. İsrail devleti de onların yanında yer almalıdır.
Onlar da Kur'an'a ve Tevrat'a kulak vermelidirler. 

Bunu İstanbul Yahudileri de yapmalıdır... 

Bu sermayeye düşmanlık değildir. Aksine, onları da çıkmazdan ve
lanetten kurtarmadır. Bu İsrail Yahudilerine asla karşı çıkma değildir.
Tam tersine İsrail'e barışı getirmedir. Lanetlenmiş Masonlar da bu
gerçekleri görmelidirler. Hepsi tevbe edip faizden vazgeçmelidirler.



Görülüyor ki; biz "Adil Düzen gelecektir" derken "biz getirece-
ğiz" demiyoruz, Allah getirecektir. Yahudilerin de eliyle getirir veya
Zencilerin veya Eskimoların eliyle getirir... Biz olacakları söylüyo-
ruz, kimin yapacağını iddia etmiyoruz. 

Hak gelmedikçe bâtıl gitmez, lanet de bitmez. Sermayeye düş-
manlıkla da bir yere varılamaz. Biz "faizsiz ekonomi" sistemlerini
kurduğumuz zaman kimse faizle bir iş yapmaz. Faizle iş yapanlar
da ya "faizsiz sisteme" geçerler yahut silinip giderler.

Faizsiz sisteme geçmemiz için de tüm insanlığı bu sisteme çağır-
mamız gerekir. Bu gelir bu gelmez, bu kötüdür bu iyidir demememiz
gerekir. 

Bu çağrıyı yapabilmemiz için de önce bizim "öğrenmemiz", son-
ra "yapmamız", sonra "anlatmamız", ondan sonra onları "çağırma-
mız" gerekir. 

“Evet... Allah bu küçücük kavmi (Beni İsrail’i) seçmiş ve
Kur'an'da uzun uzun anlatmakta, onların yaptıkları kötülükleri ha-
ber vermektedir. Böyle anlatılması gerekir. Allah anlatmaktadır. 

Nitekim Necmettin Erbakan da ömrü boyunca bu işi yaptı, onla-
rın kötülüklerini tüm dünyaya anlattı, insanlığı uyardı; insanlık
uyandı, hâlâ uyanmaya devam ediyor... 

Şüphesiz her şeyi yapan Allah'tır. Şeytanı var eden de Allah'tır.
Bizim görevimiz bize verilen görevleri yapmaktır. Kur'an ne diyor-
sa onu yapmalıyız. Onların hepsini bir çuvala koyup toptan saldır-
ma yerine, gerçekler ortaya çıkmalı, ondan sonra gereği yapılmalı-
dır. Kötü İsrail oğulları ile biz değil onlar yani kendileri mücadele
etmelidirler...”39

diyen Akevler Ekibine sormak gerekirdi:

Peki öyleyse, Müslümanlar niye vardı ve ne güne duruyordu?
Yüzlerce CİHAT ayeti, bizi değil de, iyi niyetli ve iman ehli Yahudi-
leri mi muhatap alıyordu?
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“Onlara (zalim ve saldırgan düşman odaklara) karşı gücünüzün
yettiği (son noktaya) kadar (her türlü: ekonomik, askeri ve teknolo-
jik) kuvvet hazırlayın”40

Ayeti, düşmanları ve şer odakları “kuvvet ve cihat” dışında
başka türlü caydırıp hizaya sokmanın mümkün olmadığını, kime
haber ve emir veriyordu?

İşte kendi anlatımıyla, cihat araçları ve Erbakan’ın teknoloji
harikaları:

“Siyonist Yahudi görünümlü emperyalist Batı, faiz yoluyla parayı ve
ekonomiyi; Masonluk vasıtasıyla da, cemiyetleri ve siyaseti ele geçirmek
yanında, nükleer silah füzeleri, uçak gemileri, çok yüksek muharebe ve
teknolojik tahrip sistemleri ile tam bir baskı ve barbarlık düzeni yürüt-
mektedir. Yani Batılılar, yalvarıp yakarmadan, barış çağrılarından, kof
kınamalardan ve kuru sıkı kabadayılıklardan ürkmemektedir.

“Öyle ise biz de atom bombası yapalım, biz de uçak gemileri ha-
zırlayalım” demek beyhudedir. Çünkü hem bu gidişle onlarla boy öl-
çüşmek mümkün değildir; hem de, tüm dünyayı mahvedecek bu nükle-
er silahların kullanılmasına inancımız ve insani duygularımız izin
vermemektedir.

Bu nedenle, ırkçı emperyalist zalimlerin elinde bulunan bütün nük-
leer silah tesislerini ve son model saldırı sistemlerini çalışmaz ve işe
yaramaz hale getirecek ve fırlatılanları bile elektromanyetik dalgalar-
la havada geri çevirip kendi üzerlerine yöneltecek orijinal teknolojiler
gereklidir ve Allah’ın lütfuyla artık son aşamaya gelinmiştir.

Yani zalim güçlerin, yıllar boyu emek vererek ve milyarlar dökerek

hazırladıkları ve tüm dünyayı korkutup esir aldıkları silah sistemleri-

ni boşa çıkaracak orijinal ve ileri teknolojiler, Allah’ın izniyle tarafı-

mızdan hazırlanıp kahraman Ordumuzun ilgili birimlerine teslim

edilmiştir.41
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İçtihat ruhunun bu denli dolgun olduğu şahsiyetlerde, cihat şu-
urunun bu derece yoksun olması, ancak ilahi nasip ve tekdir cilve-
siyle izah olunabilir. Çünkü çağın ihtiyaç ve standartlarına uygun
yeni ve yeterli kuralları Kur’an ve sünnetten çıkarıp en mükemmel
programı da ortaya koysanız, bunları ülkenizde ve yeryüzünde uy-
gulayacak ekonomik, politik, psikolojik ve askeri-teknolojik gücü-
nüz ve üstünlüğünüz yoksa, bütün bu hazırlıklarınız, uygulama
imkanı bulamayacağı için, Hz. Peygamber Efendimizin “Kendisin-
den Allah’a sığındığı faydasız ilim” sınıfına girecektir.

Ve hele süper zalimleri hizaya getirecek ve Adil Düzen’i yürü-
tecek askeri bir zaferle, İslam’ın hâkimiyetini ilan ve ispat etme-
dikçe, hiçbir ülkenin “vay be, ne güzel ve mükemmel bir sistemi-
niz var, verinde uygulayalım” demeyeceğini, istese bile diyeme-
yeceğini, dese bile ona Siyonist ve emperyalist güçlerin bu fırsa-
tı vermeyeceğini bilmek için âlim olmak gereksizdir.

Cihat sorumluluğundan ve zalim odaklarla mücadelenin zorlu-
ğundan kaçanlara, Allah’ın verdiği ilk zillet, güç merkezlerinin hi-
mayesine sığınma mecburiyeti hissetmeleridir. İşte kendisine gıp-
ta edip hayran olduğumuz ve “bilge insan” diye övüp durduğunuz
Fetullah Gülen’in tarihin en vahşi ve en zalim devletlerinden biri-
si olan ABD’ye yaranma gayretiyle “Dünya gemisinin kaptanlığına
Amerika’yı layık görmesi” ve Mavi Marmara katliamında, Gazze’yi
işgal eden zalim İsrail’i “izin alınması gereken otorite” ilan edip
dolaylı şekilde Siyonistlerin barbarlığına mazeret ve meşruiyet
üretmesi, nasıl HAKK’a değil, GÜÇ’e tapınmanın bir alameti ise;
Şimdi bunların kalkıp Ona “bilge şahsiyet” diye yaranma gayretle-
ri de, Cemaatin etkinliğinden yararlanma niyetlidir.

Rahmetli Erbakan Hoca “Ilımlı İslam” safsatasını şöyle açıkla-
mışlardı:

“Irkçı emperyalist odaklar diyor ki: Müslüman âleminde, bütün gü-
cümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazımdır. "Ilımlı İslam" ile ne anlatıl-
maya çalışılır? Yani cihat şuuru olmayacak, Hak ve adaleti hâkim kıl-
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ma gayesi ve sorumluluğu taşımayacak, bozuk ve batıl düzene karışma-
yacak, Yahudi’ye hizmetçilik yapacak; ama namaz kılacak, oruç tuta-
cak, umreye koşacak... Dünyadaki ve ülkedeki düzeni, Siyonist Merkez-
ler tanzim edecek. Sen sadece Yahudi’ye vergi ve faiz ödeyeceksin, aldı-
ğın her malın fiyatının yarısını sömürü sermayesine haraç olarak vere-
ceksin; bir nevi küresel sisteme demokrat kölelik edeceksin, ama izin ve-
rilen ibadetleri de yerine getireceksin... İşte ılımlı İslam dedikleri bu…42

Yeni şirk dini ('Pazar tektanrıcılığı'): Serbest piyasa ilahları:

“Faizi helal, hileli ve haksız kazancı mubah” gören serbest piya-
sa ve serbest pazar anlayışı sömürücü kapitalizmin vahşi prensiple-
ridir. Eğer piyasa hayattaki her şeyi şekillendiriyor ise bu bir din
demektir ve yeni şirk dinidir.

Garaudy'e göre Serbest piyasa ekonomisi “yeni ve batıl bir din
yerindedir”

“Serbast Pazar ekonomisi, toplumsal, kişisel veya ulusal ilişkilerin
tek düzenleyicisi, iktidarın ve hiyerarşilerin tek kaynağı haline geldi-
ği zaman bir din şekline dönüşecektir. Ne var ki pazarın bu değişim ve
dönüşümünün nihayetinde düşünce, sanat veya vicdani değerler de da-
hil, bütün insanı değerler ticari değerler haline gelmiştir... 

Son aşamasına gelmiş bulunan bu sömürü sistemi, artık hâkim bir
din mahiyetindedir. Ne var ki kendi adını söylemeye cesaret edemeyen
bir dindir bu: Pazar tektanrıcılığı."43

Ali Şeriati de Garaudy'e benzer bir değerlendirme yapmakta
ve bu şirk dininin mevcut sömürü düzenini meşrulaştırmak ama-
cıyla diğer dinleri istismar ettiğini ifade etmektedir:

"Şirk dini diye adlandırdığımız bu dinin kökü iktisattır. Diğer
bir deyişle şirk dini bir azınlığın servet sahibi olmasına ve çoğun-
luğun yoksun kalmalarına dayanır, bu olgudan kaynaklanır. Bu ik-
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tisadı etken, diğer insanlara üstün olma hırsı, hem statükoyu koru-
mak ve meşrulaştırmak, hem de onun sürekliliğini sağlayabilmek
için istismar aracı olarak dine ihtiyaç duymaktadır.

Şirk dininin hedefi her zaman şu olmuştur: Metafizik inançlar

aracılığı ile, kendisini tanrılara dayandırıp meşrulaştırmak, Ahiret

inancı taşıyan Müslümanları mukaddesatçı görünüp aldatmak ve

bütün dini inançların saptırılması sayesinde, statükoyu meşru gös-

termek ve ona gerekçe hazırlamak."44

Yeni şirk dinin öldürücü silahı: özelleştirme yağması

Bu 'Pazar Tek Tanrıcılığı ve Şirk Dininin' sözcüsü bugün için Si-

yonizm ve ABD'dir. Bu Batıl dini, küreselleşme adı ile tüm dünya-

ya yaymak amacındadır.

ABD-Siyonizm, Pazar tektanrıcılığı ve şirk dini aracılığıyla, her

ülkeyi ele geçirmeyi planlamaktadır. Müslüman coğrafyanın tüm

zenginlikleri, serbest piyasa ve özelleştirme sloganları ile pazar tek

tanrıcılığı ilahları tarafından yağmalanmaktadır. Küreselleşme ek-

senli özelleştirme, bu yeni şirk dininin öldürücü silahı olarak kul-

lanılmakta ve her derde deva olarak sunulmaktadır. Türkiye'deki

özelleştirmelere yabancı ortak şartının sokulmasına bu açıdan ba-

kılması lazımdır.”

İlahlar uğruna dostlarını satma ve kutsalını pazarlama

Başbakan, aile dostu Esad'ı bir kalemde silip atmıştı. Davutoğlu,

Türkiye’nin muhaliflere ev sahipliği yapmasını teklif buyurmuşlar-

dı. Güvenilir (!) müttefikimiz Hillary Clinton, ABD adına Suriye'yi

ehlileştirmenin Türkiye ile mümkün olacağını açıklamıştı.

Elbette Esad diktatördür ve adaletsiz bir insandır. Ama ABD da-

ha zalimdir ve Süper Şeytandır. Ve en önemlisi de Suriye Bilal-i Ha-

beşi'nin, Selahaddin Eyyubi’nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin, ibn-

i Arabî’nin yurdudur, Belde-i İslam'dır.
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Suriye, Kredi Kartı ve Biz 

Mustafa Yılmaz'ın Milli Gazete'deki köşesinde Suriye ile ilgili
gündeme getirdiği bir detay akıllara durgunluk verir cinsteydi. El-
bette çok yankı buldu bu olay, ancak günde 5 kez gündem değiştir-
me kabiliyetine sahip olan ülkemizde yeteri kadar tartışılmadı.

Önce hadiseyi hatırlayalım.

"Suriye'de artık kredi kartı geçmiyor. Amerika, Washington'dan
tek bir tuşa basarak Suriye'deki bütün kartları bloke etmiş. Suri-
ye'deki kredi kartı sayısı belki Türkiye'nin yüzde biridir. Ama bu bi-
le ekonomiyi çökertmeye yetmiş. Aynı şey Türkiye'ye yapılsa ne olur
diye düşündüm? Düşünemedim, korktum. Ve bir kez daha merhum
Erbakan'ın Siyonizm ve Gizli Dünya Devleti derken neyi kastettiği-
ni anladım. Yol kenarındaki yoksul bir işportacıdan sigara almak is-
tedim. Elimdeki doları uzatınca, kaşlarını çattı; "Dünyanın bütün
dolarlarını getirsen sana bir tek sigara vermem" dedi, vermedi. Du-
ruşuna hayran oldum."

Hadise bu kadar vahimdir. Peki, ne yapmak lazım? 

Kanaatimizce iki yol var. Biri devlete düşüyor, diğeri fertlere.

Sen eğer sorgusuz sualsiz kredi kartı kullanırsan kendini de düş-
manına bağlarsın. Özgürlüğünü onun eline kendi ellerinle teslim
edersin. Ekonomik güç siyasi gücü de beraberinde getirir, toptan
teslim olursun.

Ey okurlar, yüreğinizle, imanınızla, inancınızla anlayınız. Ve ge-
reğini yapınız. 

Son sözümüz de "iyi ama kardeşim, alışverişimizi kolaylaştırı-
yor" diyenlere.

Erbakan Hoca bahane uyduranlara "Ariel Şaron bu halinizi gör-
se size maaş bağlar" derdi.45

Mahmut Toptaş Hoca’nın dediği gibi: Amerika (kâfir ve zalim
olduğunu kanıtlamak için) daha ne yapsındı?
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Komünizmin dağılışında NATO genel sekreteri W. Cleas "Ko-
münizm yıkıldı, yeni düşmanımız İslam'dır. Bundan sonra tatbikat-
larda düşman kuvvetler kırmızı renkle değil yeşil renkle temsil edi-
lecektir" demişti.

06/10/2002 günü Fetullahçıların diyalog için can attıkları Ame-
rikalı Jerry Falwel isimli bir papaz, CBS televizyonunun "60 daki-
ka" programında sevgili Peygamberimiz için "Muhammet, bir terö-
risttir" demekten çekinmemişti.

Amerikalı askerlerin, toplu halde öldürdükleri Müslümanların
cesetleri üzerine işerlerken kasete alınmış görüntüleri bütün tele-
vizyonlar vermişti. 

O askerlerle NATO çatısı altında Türk askeri de Afganistan'da gö-
rev yapmaya devam ederken Amerika Cumhurbaşkanlığına aday
adaylarının televizyondaki konuşmaları esnasında Teksas Valisi Rick
Perry'nin "Türkiye'yi teröristler idare ediyor" demese Amerika'yı yö-
netmeye hazırlanan birinin içinde neler sakladığını bilemeyecektik.

Bu duyduklarımız, sadece içlerindekinin dışa sızanıdır.

Biz, onlara "Sizin demokrasinizi Ortadoğu'ya biz taşırız" desek
de adamlar bizim eşbaşkanlığımızdan memnun değildir.

"Sizin laikliğinizi Arap ülkelerine taşırız, nakliye ücreti de al-
mayız" desek de adamların içindeki kin ve pislik dinmeyecektir. 

İslam'la kâfirliği birlikte uygulamaya çalışmak, Geceyle gündü-
zü bir arada tutmaya çalışmak gibidir.

İyilik olsun diye yarasayı güneşte gezintiye çıkarmak gibidir. Ya-
rasa karanlığından memnun, kâfir katilliğinden, ceset üzerine işe-
mekten, afyon çekip, şarap içmekten ve mazlumları ezmekten…

Baykuş, harabesinden memnun ve bütün köşklerin, yalıların,
evlerin harap olmasını arzu etmektedir.

Kâfirler, bütün gerçek Müslümanların sarhoş, fahişe olması, te-
rörün yayılması, iffetli insanların cezalandırılması, üzerlerine "ge-
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rici" damgası vurularak veya "terörist" yaftası vurularak aşağılan-
masını istemektedir.

Rabbimiz, "Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmez" diye ikaz et-
mektedir. (Al-i İmran süresi ayet 119)

Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde, hiç yoruma fırsat vermeden açık-
seçik ve net olarak bildirmiştir:

Bakara süresi 120- "Sen onların milletlerine (ırkçı emperyaliz-
me) uymadıkça, ne Yahudiler de Hıristiyanlar da asla Senden hoş-
nut olmazlar. De ki: "Gerçekten doğru yol, Allah'ın yoludur." Sana
gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, artık Sana Al-
lah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı vardır."

"Efendim ben Müslüman'ca yaşarım ve de kâfire kendimi sevdi-
ririm" diyen sadece kendini aldatıverir. Mekke'de kırk yılını tanı-
yan insanlar ona "el-Emin" yani güvenilen adam adını vermelerine
rağmen peygamberliğini ilan ettiği günden itibaren Amcası Ebu Le-
heb dahil bir çok insan en katı düşman hale gelmişlerdir.

Medine'de iken sevgili Peygamberimizin devletinden ve İslam’ın
nimetlerinden yaralanmalarına rağmen fırsat buldukça fitne fesat
çıkaran ve müşriklerle gizli görüşmeler yapan ve özellikle cihattan
kaytarmak için bin bahane uyduran münafıkların iç halini Rabbi-
miz, Peygamberimize haber vermiştir:

"Eğer sığınacak bir yer makam veya (saklanacak) mağaralar ve-
ya girecek bir delik bulsalardı hemen oraya koşarak (İslam davasın-
dan) yüz çevirirlerdi." (Tevbe süresi 57)

Sinek, güllüğü sevmez, küllüğü gider ve bütün güllüklerin çöp-
lüğe dönüşmesini arzularmış…
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Baykuş viraneleri sever ve bütün mamur yerlerin yıkılıp viran
olmasını amaçlarmış…

Fahişe, iffetli kadınlara düşmanmış. Çünkü o iffetliler olmazsa
kendisine fahişe gözüyle bakılmayacağına inanırmış

Kâfir, bütün Müslümanlara düşman davranırmış, çünkü onların
varlığı kendisinin kâfirliğini ortaya çıkarırmış.

Buyurun, Rabbimize kulak verelim:

"Onlar, kendileri inkâr ettikleri gibi sizin de inkâr etmenizi, on-
larla denk olmak (için dininizi dejenere etmenizi) isterler." (Nisa
süresi 89)

"Eğer onlar, sizi (her yönden zayıf ve çaresiz konumda) yakalar-
larsa sizin düşmanınız gibi davranırlar ve size ellerini ve dillerini
kötülük için uzatırlar ve inkâr etmenizi arzu edip dayatırlar."
(Mümtehıne: 2)
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TSK’YI YIPRATMA TERTİPLERİ

HANGİ GÜÇ PAŞALARI HİZAYA GETİRMEKTEYDİ?

12 Eylül döneminde Erbakan Hoca Askeri mahkemede yargıla-

nırken, savcının kendince bazı gerekçelerden yola çıkarak; “MSP

gayrı meşru bir kuruluştur.” İddiası üzerine şunları söylemişti:

“İnşaallah Sn. Savcının bu asılsız ve yakışıksız iddialarını Yu-

nanlılar ve Kıbrıslı Rumlar duymamıştır. Çünkü MSP gayrı meşru

bir parti ise, koalisyon ortağı olduğumuz TC. Hükümetleri de gay-

rı meşru sayılacaktır. Dolayısıyla, hükümet ortağı olarak, kahra-

man ordumuz tarafından başlatılmasında ve başarılmasında en et-

kin ve cesaretli siyasi iradeyi sağlayan MSP gayrı meşru gösterilir-

se, Kıbrıs’ı şimdi bizden geri isteyen ülkelerin talepleri haklılık ka-

zanacaktır. Sn. Savcının ağzından çıkanı kulağı duymamaktadır.”

Şimdi soralım:

1- TSK’nın GKB ve Kuvvet Komutanları “darbe için teşkilatlan-

mış, gayrı meşru örgüt üyeleri” ise, böyle bir kurumla ve komutan-

larla 10 yıldır birlikte çalışan iktidar da meşruiyetini yitirmiş sayıl-

maz mıydı?

2- Bu TSK’nın ve komutanların PKK’ya karşı yaptığı operasyon-

lar ve müttefik ülkelerle katıldığı tatbikatlar da, gayrı meşru olmaz

mıydı?



3- Bu komutanların yabancı ülkelerle imzaladığı bütün askeri ve

silah sanayi ile ilgili anlaşmaları gayrı meşru ve geçersiz sayılmaz

mıydı?

Başbuğ’a İzmir Suikastı!

Sn. İlker Başbuğ'la çok yakın çalışan bir askerin hükümete ya-

kınlığıyla bilinen Takvim gazetesine konuştukları şaşırtıcıydı. Ya-

zar Ergün Diler sormuş, o yanıtlamıştı. 

“Bakın size şimdiye kadar kimsenin bilmediği bir sırrı vermek

istiyorum. Tarih 21 Ağustos 2008'di.. Saat sabah 07.45'ti... İlker

Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olarak atanmasına 1 hafta vardı. Bu

tarihten kısa bir süre önce bazı gazetelere İlker Paşa'nın AĞLAMA

DUVARI'nda fotoğrafları servis edildi. Amaç görevi almasını en-

gellemekti. Ama bu tutmamıştı. Gazeteler bunu es geçmişlerdi. Za-

ten daha sonra Mescid-i Aksa fotoğrafları da ortaya çıkmıştı... Ney-

se devam edelim... Biz, bir gün önce, yani 20 Ağustos'ta emekli Ge-

nelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün evine ziyarete gittik. İlker Pa-

şa, Özkök'ü sever sayardı. Onun uyarılarını çok dikkate alırdı...

21 Ağustos sabahı İzmir'i bilenler için tanıdık bir nokta olan YAĞ-

HANELER'den salınıp Yeşillik Caddesi'nde ilerliyorduk. İstikamet

Havaalanıydı. Etrafta işine gücüne koşturan insanlar dışında ya-

bancı bir olgu yoktu. Birdenbire önümüzdeki bir ARABA büyük

bir gürültüyle patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Hedef İlker

Paşa'ydı. Saldırıda 16 polis, asker ve sivil yaralandı. Ancak patla-

mada bir albayımız şehit düştü. Bunu sakladık. Basınla paylaşma-

dık. Anlayacağınız İlker Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olmasın-

dan çok rahatsız olanlar vardı. Başbuğ, Hilmi (Özkök) Paşa'nın

ikinci başkanıydı... Bunu da unutmayın... 

Böyle bir saldırıyı saklamayı nasıl başardınız? 

Öyle olması gerekiyordu. Üzerimize düşeni yaptık. Olayın bü-

yümesini engelledik. 22 Ağustos tarihli gazetelerde ADİ bir olay gi-

bi yansıtıldı... 
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Peki, saldırıyı gerçekleştirenler kimdi? Başbuğ bunları biliyor

muydu? 

Şimdi size yine tamamen yanlış bilinen bir noktayı daha anlata-

cağım. Ne olur iyi dinleyin... Aradan bir süre geçmişti... Saldırı

unutulmuştu... Tarihler 4 Eylül 2008'i gösteriyordu. Gazeteler

"Başbuğ destekli Kandıra ziyareti" manşetiyle çıktı... Oysa olayın

perde arkası hiç böyle değildi. Gerçek tamamen farklıydı...

Başbuğ Paşa, Korgeneral Galip Mendi'yi Ergenekon'dan tutukla-

nan Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'u ziyarete yolladı. Bu ziyaret ka-

muoyunda paşalara destek olarak algılandı ve sunuldu. Böylelikle,

taktiksel bir adımla TSK bazında ve kamuoyu nezdinde gaz aldı. An-

cak ziyaretin amacı bambaşkaydı. Çünkü suikast ERGENEKON

işiydi. Başbuğ her detayı biliyordu. Onların güvendiği bir isim

olan Mendi'yle mesaj yollayıp GÖZDAĞI verdi. Bunu açıklayamam

ama GÖZDAĞI çok ciddiydi... Zaten daha sonra geri adım attılar... 

Ordu içinde büyük mücadele vardı yani..?

Efendim olmaz mı?... Bakın BALYOZ toplantıları İstanbul'da

BİRİNCİ ORDU'da yapılırken, DARBE planlarını DEŞİFRE edip

HİLMİ PAŞA'YA yollayan İlker Paşa'dır... Yani Hilmi Paşa'nın gü-

vendiği KURMAY BAŞKANI... Bu çok önemli... Ayrılığın fotoğrafı

buradadır... İyi görülmesi lazım... 

Zaten Koşaner Paşa ile çalıştı. Bir anlamda şanslıydı. Hilmi Pa-

şa'nın etrafı ateş çemberiydi. Yakın tarihin en zor dönemleriydi o

günler... Tabii bir de Başbuğ siyaset tarafından da destekleniyordu.

Hatırlayın, Başbakan Erdoğan'ın "PASLAŞIYORUZ" sözleri manşet

olmuştu. Günlük yaşayınca bunları unutuyoruz tabii... 

Peki, ne olacak sizce? Süreç nasıl işleyecek? 

Şahsen işin bir tarafı beni mutlu ediyor... HASDAL ve SİLİV-
Rİ'de onca üst rütbeli subay yatıyor. Hepsinin ifadeleri alınıp tu-
tuklandı. Ancak hiçbirinin mahkemede söyledikleri sızmadı. Ama
İlker Paşa'nın söyledikleri basınla paylaşıldı. Birilerinin vicdanı bu
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tutuklamadan dolayı rahatsız. Bunu böylece gidermeye çalışıyorlar.
Ben devletin ADALETİNE güvenirim.

İlker Paşa kesin olarak DARBECİ değil. Eğer darbeci ise çıkıp
HİLMİ PAŞA'nın bunu açıklaması gerekir. Bakın kendisi SİLİVRİ'de
TEK BAŞINA kalmayı tercih etti.. Neden? Çünkü darbeci diye ara-
ya mesafe koyduğu isimlerle birlikte olmaz da onun için... 

Hasan Iğsız'ı mı kastediyorsunuz? 

İsim vermeme gerek yok. Ancak TOKAT'ta 7 şehit verdiğimiz
saldırıdan sonra içerideki PAŞALARDAN biri Başbuğ'un üzerine
yürüyüp "Burada benim borum öter" demiştir... Bunu bilenler bi-
lir... 

Şunu çok merak ediyorum. BALYOZ planı sızınca Başbuğ bir
açıklama yapmıştı. Çetin Doğan'ı koruduğunu düşünmüştüm.
Neydi o?

O konuşma metinlerini tek tek inceleyin. "Benim ordum böyle
bir şey yapmaz" diyor... Yani bu düşüncede olanları kendisinden
saymıyor... Ama iyi dinlemezseniz bunu görme şansınız yok... 

Ya bizim ve sizin bilmediğiniz başka suçları çıkarsa?

Ben çıkmayacağını biliyorum. Ama ülkenin DEMOKRATLAŞ-
MASI açısından tutuklama hayırlı oldu. Herkesin HUKUKUN için-
de kaldığı bir Türkiye büyür... Zaten amaç ORDU-MİLLET ELELE
felsefesini baltalamak... Bakın Osmanlı'dan beri ne zaman HALK-
ORDU birlikte oldu, devlet büyüdü... Bunu engellemek için birçok
GRUP işin içinde... Ama Türkiye büyük devlet. Bunu da aşacaktır... 

Son sorum... Bu tutuklamadan sonra asker hükümete nasıl ba-
kıyor?

Asker YASALAR içinde kalacak. Kalmalıdır. İnanın ORDU, Er-
doğan'la birlikte... Bu cümle size BASİT görünebilir ama içeriği ve
anlamı büyüktür... İnanıyorum ki yakın zamanda Erdoğan askeri
tamamen arkasına alarak BÜYÜK TÜRKİYE'yi yaratacak... Zaten
tarihsel sorumluluğumuz üzerimize geliyor... Bundan kaçamayız.
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Vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Bakın içeride OYUN çok. Vatandaş bunu bilmiyor ve görmüyor.

Bütün büyük devletler içeride eskisi gibi at koşturamıyor. Biz 1000

yıldır buradayız.

Onlar düşünsün... Bazen canımız yansa da bu kutsal mücadele-

den biz galip çıkacağız... Unutmayın MUVAZZAF SUBAYLAR ilk

kez Başbuğ döneminde tutuklandı. Emine Hanım'ın GATA'ya alın-

mamasına ilk tepkiyi "KEŞKE YAŞANMASAYDI" diyerek İlker Pa-

şa gösterdi... Bülent Arınç'ın "Hilmi Paşa çizgisine yakın" sözlerini

de unutmayın...46

Bütün bunlardan sonra, şu sorular kafamıza takılmaktaydı?

a- İlker Başbuğ, demokratik paşa Hilmi Özkök’ün adamıysa,

AKP iktidarına uysal ve Ergenekonculara uzak olmalıydı… Öyle

ise kimler ve niye onu tutuklamıştı?

b- Yoksa Sn. Başbakan’ın rahatsızlığını fırsat bilip, kendisini

ve ekibini tasfiye etmeyi düşünen köşke yakın çevreler ve açıkça

onları destekleyip Recep Tayyip Bey’e bir geçmiş olsun mesajını

bile göndermeyip tavrını belli eden Fetullah Gülen’ciler üzerin-

den CİA ve MOSSAD mı bunları tezgâhlayıp, Erdoğan’la asker

arasını bozmaya çalışmıştı?

c- Daha önce, bazen 20-30’u bir arada binlerce askerimizin PKK

saldırılarıyla şehit edilmesinde taziye mesajları yayınladığını hiç

hatırlamadığımız Fetullah Gülen’in, Şırnak Uludere sınırında 35

kaçakçının, maalesef terörist zannıyla vurulması üzerine Zaman

gazetesinde ve yarım sayfa büyüklüğünde taziye mesajı yayınlama-

sı (Bak: 01 01 2012) ve “Yeni Anayasa hazırlığı baltalansın diye

bunlar yapılıyor.” diyerek Recep T. Erdoğan’a da uyarıcı tavırlar ta-

kınması ve tabi TSK’dan ziyade PKK’ya yarayacak bu siyasi yakla-

şımı, acaba hangi sonuçlara hizmet hesaplıydı?
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d- Bu arada AKP kurucularından ve Sn. Erdoğan’a ABD Yahu-

di Lobileri nezdinde aracı olanlardan Cüneyt Zapsu, Kahraman-

maraş Ticaret Odasındaki konuşmasında (20.12.2011)

“Partiyi sağlam ellere bırakıp, geleceğini garantiye almadan, çok

iyi tanıdığım Sn. Başbakan Erdoğan’ın köşke çıkacağını ve Cumhur-

başkanı olacağını sanmıyorum.”

Şeklindeki tahminleriyle, acaba sadece bir durum tespiti mi

yapmaktaydı, yoksa bu sözler Başbakanı ürkütüp vazgeçirme ça-

bası mıydı?

Zaman gazetesi yazarı İhsan Dağı “Sicilini herkesin bildiği bir

kaos muhibbinin (Mahir Kaynak – Fikret Bila gibilere mi işaret)

“Siz TSK’nın arkasında durun, biz de sizin…” sözünü (Başba-

kan ve yakınları) ciddiye almış olabilir mi? Bunlar aldıkları gazla,

neredeyse: “Ergenekon, Balyoz, Andıç vs. davalarına FASO FİSO

diyecekler…” (10.01.2012) 

Sözleriyle, kendi aklınca ve ayarınca Erbakan Hoca’yı hatırlat-

maktaydı. Oysa Erbakan Hoca “Bu gibi gizli ve kirli oluşumların

arkasındaki dış güçlerle hesaplaşmayı göze almadan sadece içeride-

ki piyonlarla uğraşmanız Fasa Fisodur” diyordu ve haklıydı. Şim-

di ey Bay İhsan Dağı! Fetullah Hocanız gibi, kaçıp himayesine sı-

ğındığınız ABD Yahudi Lobilerine tapındıkça onların Türkiye’de-

ki bazı figüranlarıyla uğraşıp kahramanlık taslamak, sadece şap-

şallıktı!..

Aynı gün Taraf yazarı Melih Altınok’un:

“Bazı Milliyetçi ve Ulusalcı çevrelerin tavsiyeleriyle; “Bölgesel

bir savaş öncesi, Hükümetle asker arasını açmak isteyenlere fırsat

vermeyelim” kafasıyla, eski statükoyu diriltip sürdürmeye çalışan-

lar aldanıyor.” Şeklindeki yorumları da, İhsan Dağı’larla aynı mut-

faktan beslendiklerinin kanıtıydı
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Başbuğ’un Tutuklanmasındaki Ayrıntı

Cenk Açık’ın kuşkuları haklıydı:

“Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanması il-

ginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

Biliyorsunuz, İlker Başbuğ ‘hükümeti yıkmak için internet siteleri

kurdurmak ve kara propaganda yaptırmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

İlker Başbuğ’un bu suçlamayla tutuklanmış olması en çok hükü-

met kanadını, yani olayın asıl mağdurunu mutlu etmeliydi ama ne-

dense öyle olmadı.

Verilen demeçlere bakılırsa hükümet kanadı İlker Başbuğ’un tu-

tuklanmasından pek hoşnut değil, hatta rahatsız. Nasıl hoşnut olsun

ki? Tüm bu iddialar orta yerdeyken Başbuğ’u önce Kara Kuvvetleri

Komutanı, sonra da Genel Kurmay Başkanı olarak atayan ve bera-

berce ülkenin önemli meselelerini konuşan, karar alan AK Parti ik-

tidarıydı.

Fakat asıl mağdur konumundaki AK Parti İlker Başbuğ'un tutuk-

lanmasına olumsuz bakıyorken, meseleyle direkt ilgisi olmayan bir

kesim ise tutuklama üzerinden demokrasi adına zafer davulları çal-

maktaydı.

İşte bu bana pek mantıklı gelmiyor.

Daha da tuhafı, Başbuğ’un tutuklanmasına en çok heyecan du-

yanlar, asıl mağdur pozisyonundaki AK Parti ile arası açık olan ya-

zarlardı!?

Sakın hemen komplo teorisi ürettiğim hissine kapılmayın. Biraz-

dan dikkatinizi çekeceğim resmi gördüğünüzde eminim siz de en az

benim kadar şaşıracaksınız. Bu tutuklamaya en çok sevinenlerin

son zamanlarda hükümetle ciddi kavgaya giren yazarlar ve gazete-

ler olması, dikkatlerden kaçmamıştı.

Bu gazetecilerin bir kısmı ‘yargı kararı’ ile tutuklanan gazeteci-
ler nedeniyle hükümete kızgınlar. Mesela Ahmet Şık- Nedim Şener
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olayı ve KCK operasyonlarında gözaltına alınan gazetecilere veya-
hut Aziz Yıldırım’a yöneltilen ‘terör örgütü’ yöneticisi suçlamasın-
dan ve bu kişilerin tutuklu yargılanmalarından fena halde rahatsız
olanlar, Başbuğ’a ‘terörist’ denilmesi ve tutuklanması dolayısıyla se-
vinç gösterisinde bulunuyorlar.

Bahsettiğim çarpık duruma birkaç örnek vereyim.

Mesela Ahmet Altan, Hasan Cemal, Soli Özel, Gülay Göktürk,
Mehmet Altan gibi bazı yazarlar ve son zamanlarda hükümete ağır
eleştiriler getiren Taraf’ın iki kamuflajlı yazarı ve Taraf, Zaman,
Bugün gazetesi Başbuğ’un tutuklanmasından duydukları heyecanı
gizlemiyorlar.

Görünen gerekçe ‘demokrasi zaferi’ ve ‘vesayet rejiminin bitişi’.

Tamam, bu arkadaşların sevinmesinde bir bit yeniği aramam si-
ze komplo teorisi gibi gelebilir ama Başbuğ’un yaptıklarının asıl
mağduru olan hükümetin hoşnutsuzluğu sizi bilemem ama beni fe-
na halde işkillendiriyor. Bu arkadaşları bu kadar heyecanlandıranın
aslında ne olduğunu da gerçekten anlamıyorum. Nasıl bir hesap,
nasıl bir niyet, nasıl bir gelecek tasavvuru var onu da bilmiyorum.

İş bununla da kalmıyor. Hükümete meydan okuyup artık oy ver-
meyeceğini ilan eden gazeteciler Başbuğ’un tutuklanmasından keyif
alıyorken, hükümete yakın isimlerden Akif Beki Cumartesi Radi-
kal’de yayınlanan yazısında hükümet üzerinden girilen bir hesap-
laşma ihtimaline vurgu yapıyor ve 'öç' alma duygusuyla hareket
edenlerin varlığına dikkat çekiyordu.

Hadi gel de bu işin içinde bir bit yeniği arama. İşte kendi kendi-
me ‘ne oluyor’ diye sorarken, Star yazarı eski istihbaratçı Mahir
Kaynak’ın Başbuğ’un tutuklanmasıyla ilgili yorumunu okudum.

Bakın olup bitene Mahir Kaynak ne diyor: "Ortadoğu’nun,
Irak’ın, Suriye’nin, İran’ın bu kadar karışık olduğu bir dönemde as-
kerle hükümetin uyumundan rahatsız olan iç ve dış bir çevre yar-
gı üzerinden hükümeti sıkıntıya sokmak istiyor."
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Hükümetin askerle uyumu iyi bir şey midir yoksa kötü bir şey

midir onu bilemem. Bahsedilen bu kargaşada hükümet nerede, as-

ker nerede duruyor onu da bilmiyorum.

Fakat bu tutuklama karşısında asıl mağdurdan daha fazla sevi-

nenlerin durumu, kimliği, olaylara yaklaşımları ve içine girdikleri

çifte standartlı tutum beni fazlasıyla rahatsız ediyor…”47

Kaldı ki, Sn. İlker Başbuğ’un; referandumla gerçekleşen anayasa

değişikliği çerçevesinde kesinlikle Yüce Divan sıfatıyla, Anayasa

mahkemesinde yargılanması gerektiği ve özellikle “görev suçu”

kapsamındaki iddiaların mecburen böyle değerlendirildiği, çok

saygın ve yetkin hukukçuların ortak kanaatidir. Ancak özel yetkili

mahkemelerin görevsizlik kararı vermesi durumunda bile, hiçbir

savcı re’sen GKB hakkında iddianame düzenleme ve Anayasa mah-

kemesine sevk etme yetkisine sahip değildir. Ya önce Askeri mah-

kemelerin soruşturma açıp İlker Başbuğ’u Yüce Divan’a gönderme-

si lazım gelir veya bizzat onun amiri makamındaki Başbakan’ın bu

konuda izin vermesi beklenir. Çünkü sıradan bir memur hakkında

bile, Kaymakam veya Validen izin almadıkça savcıların dava açma-

sı mümkün görülmemektedir. Bu konudaki anayasal değişiklikle-

rin rahat yürütülmesini sağlayacak kanuni düzenlemeler maalesef

yapılmış değildir. Bu gidişat “iyice bulanmadan durulmayacağa”

benzemektedir.

Ve asla unutmayın ki; ABD ve AB’nin ve onların işbirlikçisi yer-

li çevrelerin arka çıkmasıyla şımarıp havalanan ve “Kürtçe eğitim

dili olmaz” diyen, GKB Sn. Necdet Özel’e: “Bizim nazarımızda bir

onbaşı kadar değerin yoktur.” diye havlayan sivil PKK-BDP eşbaş-

kanı Selahattin Demirtaş’ın da…

Camekânlı köşelerinde ve cemaat sohbetlerinde: “Bakın paşala-
rı, komutanları ve Genel Kurmay Başkanlarını bile hizaya getiriyo-
ruz.” diye horozlananların da arkasında hep aynı Siyonist odakla-
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rın bulunduğunu hala anlamamak ise; gaflet ve cehaletten öte bir
hamakattır…

Şimdi, Bay Bülent Arınç’ın, Mehmet Ali Şahin’in atadığı ve bu
fakir milletin sırtından her ay yüz binlerce liranın aktarıldığı ve
AKP’li yeni Meclis Başkan’ı Cemil Çicek’in: “87 Meclis Başkanı da-
nışmanından yirmisine bile ulaşamıyorum.” diye yakındığı bu DA-
NIŞMANLAR’a biz de danışalım:

Beyler Türkiye’yi kimler yönetmektedir!?

Bu arada Genel Kurmay tarafından “kara propaganda” yapıl-
mak üzere hazırlandığı iddia edilen internet siteleri arasında bu-
lunan “irtica.org”un kurulduğu 2006 yılında bir açıklama yapan
dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker BAŞBUĞ, çok sert laik-
lik mesajları vermiş ve “Bazı kesimler kabul etmese de irtica tehli-
kesi kaygı verici boyutlara erişmiştir.” diyerek, aslında İslami diri-
lişi ve Mili Görüş düşüncesini hedef göstermişti. Bütün hayatını
ve rahatını bu aziz Milletin saadetine ve özellikle kahraman or-
dumuzun her bakımdan güçlenmesine harcayan Erbakan’a yöne-
lik nankörlüklerden ve milletin inancını tehlike olarak görmek-
ten dolayı, geçte olsa bir pişmanlık alameti gösterilmelidir. 

Ordumuzla halkımızın kucaklaşması ve devlet-millet kaynaş-
ması için bu oldukça önemli ve gereklidir. Akdeniz’de ve bölge-
mizde tarihi bir hesaplaşmanın kaçınılmaz görüldüğü tehlikeli
bir süreçte Ordumuzun psikolojikman yıpratılmasına daha fazla
fırsat verilmemelidir.
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DERSİM ÜZERİNDEN

DEVLETİN DİNAMİTLENMESİ

1964-1967 yılları arası üç yılı Tunceli’de geçen Hocamız anlat-

mıştı. Komşu ilimiz olduğundan daha sonraları çok çeşitli vesile-

lerle Tunceli ve ilçelerini dolaştık. Dersim olaylarını bizzat yaşayan

insanlarla, bu olayları bastırmak üzere asker olarak bölgede bulu-

nanlarla ve sürgünden dönüp Elazığ’a yerleşen komşularımızla ta-

nışıp bu konuları tartıştık. Hatta Çemişgezek Hazari Köyü’nden

Alevi yurttaşımız Ali Yılmaz (75) Amcanın anlattıklarından notlar

aldık. (05.12.2011-Kanal 23-Son Nokta) Bunların pek çoğu:

• Bazı Dersim aşiretlerinin yüzyıllarca, çevredeki Sünni bölgelere

yönelik eşkıyalık ve yağmacılıkla yaşadığını ve Devleti tanımadığını

• Devleti bu operasyonları başlatmaya mecbur bırakacak çok

ciddi yanlışlar yapıldığını ve isyanın dışarıdan tezgâhlandığını

• Bu hengâmede birçok masum insanın da maalesef kırıldığını,

ama rakamların çok abartıldığını itiraf ediyor;

• Ancak bu olayları ve tarihi yaraları deşip kanatmak yerine sar-

mak ve unutturmak için uğraşılmasını istiyordu. Hatta daha duyar-

lı davranan bazıları, Dersim hadisesini kaşıyıp kışkırtmak isteyen-

lerin, bölge halkının başına yeni felaketler açacağından endişe duy-

duklarını söylüyordu.



• Dersim ıslahından sonra bölgede kalan ve sürgüne yollanan

Alevi vatandaşlarımız, büyük acılar ve sıkıntılar yaşasa da, bu hare-

ketin kendilerine ve nesillerine hangi olumlu ve onurlu imkânları

sağladığının bilincine vararak, bir nevi Atatürk’e şükran ifadesi ola-

rak, O’nun partisi saydıkları CHP’ye sahip çıkmaları önemli bir psi-

kolojiyi yansıtıyordu. Ancak, maalesef Atatürk sonrası CHP tarafın-

dan sürekli istismar edilen ve sadece “doğal oy potansiyeli” olarak

görülen Alevilerin de artık bu oyunları bozması gerekiyordu.

Buna rağmen Sabah’tan Nazlı Ilıcak, Hürriyet’ten Yalçın Doğan,

Taha Akyol, İsmet Berkan, Taraf’tan Ahmet Altan, Baskın Oran,

Milliyet’ten Hasan Cemal, Güneri Civaoğlu, Cumhuriyet’ten Ahmet

Tan, Habertürk’ten Balçiçek İlter, Zaman’dan Vahap Coşkun gibi,

hayret çoğu Sabataist kökenli (Yahudi dönmezi) yalaka yazarlar,

Recep T. Erdoğan’ın Dersim istismarına arka çıkıyordu. Özellikle

Masonik “Büyük Kulüp” destekli ve Washington Yahudi Lobileri

icazetli Amberin Zaman: “Diktatör diye Atatürk’ü yaralamaya kal-

kışmak yanlıştır. Atatürk’e vuracağımız tek konu Dersim olayıdır”

diyerek aslında Siyonist Yahudi odakların talimatını hatırlatıyordu.

Ve Mustafa Kemal’in, bu sefer, CHP üzerinden yıpratılması hedef-

leniyordu. Bu nedenle tartışma CHP Tunceli milletvekili ağzıyla

başlatılıyordu.

Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’nin başına, aynı Siyonist Mer-

kezlerce işte bu hedefle taşınıyordu.

Kılıçdaroğlu Siyonist merkezlerin hizmetkârı(mı)dır?

Amerikan Derin Devleti'nin yani Siyonist Yahudilerin kontrolünde

olduğu bilinen ve Fetullahçıları eğiten Johns Hopkins Üniversitesi'ne

bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad Enstitüsü tarafından hazırla-

nan 75 sayfalık Türkiye raporunun altında Svante E.Cornell ve Hail

Magnus Karavelli’nin imzaları bulunmaktadır.

Halil Magnus Karavelli sözde ulusalcı ve Kemalist Cumhuriyet
Gazetesi'nin 2. sayfasında yayınlanan yazılarından tanınmaktadır.
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Ayrıca Karavelli, İsveç'te bir gazetenin de başyazarıdır. Enstitü'nün İs-
veç'teki Türkiye çalışmalarını O yönetiyor. 

Svante E. Cornell ise, İsrail'de yayınlanan The Jerusalem Post Ga-

zetesi'nin yazarlarındandır. 

Cornell ve Karaveli ikilisinin ortak özellikleri, İsrail'le yakın iliş-

kileri ve hizmetkârlığıdır.

Ekim 2008'de yayınlanan raporda yer alan Türkiye senaryoları

son derece çarpıcıdır. Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörüler

yer almaktadır. Raporun 72. sayfasındaki ifadeler, aynen şöyle:

"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar

konusunda kamuoyunda yıldızı parlatılan Kemal Kılıçdaroğlu yer de-

ğiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak

yeni hüviyete bürünecek." 

O tarihte Kemal Kılıçdaroğlu, henüz çiçeği burnunda bir Grup Baş-

kan Vekilidir. Ancak Onun ciddi bir CHP geçmişi yoktu. Örgütler üze-

rinde de herhangi bir etkisi bulunmuyordu.

Ancak Siyonist Slikroad Enstitüsü ise, Türkiye ile ilgili senaryo-

sunda, "Baykal istifaya ikna edilecek, yerine Kılıçdaroğlu gelecek"

diye kehanette bulunuyor ve bu öngörü de aynen gerçekleşiyordu.48

Yani T.C.’nin dağıtılması ve ülkenin parçalanması için AKP gibi

CHP’nin de Siyonist odakların güdümüne sokulması gerekiyordu.

Sene 1937… Mustafa Kemal, başbakan Celal Bayar’la birlikte

Tunceli’ye gelip, Murat Nehri üzerindeki Singeç Köprüsü’nün açı-

lışını yapacaktı. Köprünün ucunda karakol vardı ve isyancılarca

basıldı. 33 asker şehit edildi. Peşinden telefon hatları kesildi, pusu-

lar kuruldu, Mazgirt Köprüsü havaya uçuruldu, jandarma taburu

vuruldu, 56 asker daha şehit oldu. Derken film koptu. Elebaşların-

dan birisi Seyit Rıza’ydı ve dış güçlerce kışkırtılmıştı.

AHMET AKGÜL 231

48 24 Kasım 2011 / Takvim / Emin Pazarcı



Kendisini oynatanların ipleri bıraktığını hissedince, paniğe ka-
pıldı, İngiltere Dışişleri Bakanı’na mektup yazdı, Suriye’deki İngiliz
Elçiliği’ne yolladı.

Yalvaran mektubunda, Anadolu için “çorak toprak” derken,
“Kürdistan bereketli toprak” diyordu… “Sayın ekselansları” diye
başlıyor, “Türk Hükümeti yaptığı anlaşmalar sayesinde dış baskı-
lardan kurtuldu, Dersim’e girmeye kalkıştı, Türk ordusunu başarı-
sızlığa uğrattık, direnişimiz karşısında Türk uçakları bombalamaya
başladı” diye vaziyeti anlatıyor, “sayın ekselanslarına sesleniyorum,
hükümetinizin yüksek manevi etkisinden Kürt halkını yararlandır-
manızı istirham ediyorum, en derin saygılarımın kabulünü rica edi-
yorum” diye bitiriyor, “Seyid Rıza” diye imzalıyordu.

Hal böyleyken… Seyit Rıza’yı “masum” göstermeye çalışanlar,
böyle bir mektubun asla var olmadığını iddia ediyorlardı. Altında
kabak gibi “Seyid Rıza” imzası bulunmasına rağmen, “Seyit Rıza
yazmadı, Baytar Nuri Dersimi yazdı” diye konuyu çarpıtıyorlardı.
(Çünkü Baytar Nuri gibi militanların oyuncağı olmak Seyit Rızayı
masumlaştırmayacaktır.)

Oysa Londra’da “The National Archives” diye İngiltere devlet
arşivi bulunmaktadır. Kayıt ofisine gidiyorsun, “FO
371/20864/E5529” numaralı belgeyi rica edebilir miyim?” diyor-
sun, hay hay deyip, yukarıdaki mektubu veriyorlar. 50 pens filan,
fotokopisini alabiliyorsun.

Hazır, frak giyerek yakasına şövalye nişanını takan Cumhurbaş-
kanımız (Siyonist Yahudi güdümlü İngiliz CFR’si Chatham Ho-
use’nin madalyalı misafiri olarak) ordayken… Yemekte Windsor
kuzusu ikram eden Kraliçe’ye “tarihimizle yüzleşelim” dese fena
olmazdı.”49

Sn. Recep T. Erdoğan güya Dersim katliamı belgelerini açıklı-
yor, ama nedense dış güçlerin kışkırtmasıyla ayaklanmayı başla-
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tan ve 300 yıldır devleti Dersim’e sokmayan isyancıların, mesela
İngilizlerle mektuplaşmalarını hiç gündeme getirmiyordu. O şart-
larda Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyetini çaresiz bırakıp parça-
lanmasını amaçlayan bu dış destekli isyanı bastırmaktan başka
hiçbir seçeneği bulunmuyordu. Bu günkü Başbakan gibi, demok-
ratik açılım safsatalarıyla Cumhuriyet Türkiyesinin henüz yeni
doğmuşken boğdurulmasına izin verecek hali de yoktu. Kaldı ki
bu isyanı bastırma mecburiyeti, bir partinin değil devletin kara-
rıydı. Hatta İsmet İnönü, Atatürk’e rağmen isyancılara müdahale-
yi sürekli savsaklıyor ve yaranın kangrenleşmesine fırsat veriyor-
du. Bu durumu sezen Mustafa Kemal, İnönü’yü hemen görevinden
ve askeri yetkilerinden azlediyor, yerine Celal Bayar’ı Başbakanlı-
ğa atıyor ve artık ölünceye kadar İsmet İnönü’yü bir daha yanına
yaklaştırmıyordu. Yani Dersim İsyanı fiilen Celal Bayar dönemin-
de bastırılıyordu. Ancak Celal Bayar, sonradan DP’yi kurup seçim
gezileri için Elazığ’a geldiğinde, kendisine bu konuyu hatırlatan
Tunceli temsilcilerine: “Ben o harekâtı isteyerek ve benimseyerek
başlatmadım. Atatürk’ün baskıları ve hatta başımızı koparacağı
korkuları altında mecbur kaldım” diyerek veli nimeti Mustafa Ke-
mal’i suçlamaktan da sakınmadığını, Elazığ eşrafından Ziya Çar-
sancaklı hatıra kitabında ve yerel televizyonlarda anlatıyordu.

İnönü’nün, Dersim konusunda Meclis’i ve Cumhurreisi’ni ya-
nıtlaması!

Öyle anlaşılıyor ki, İsmet İnönü, rakip Sabataist cunta tarafın-
dan kışkırtılıp kullanılmasın diye, çevresine ve yüksek bürokrasiye
Mustafa Kemal’in tayin ettiği kişiler eliyle kontrol edilmek suretiy-
le, uzun zaman Başbakanlık koltuğunda tutuluyordu. Örneğin
Çankaya sofralarının müdavimlerinden Şükrü Kaya, sürekli İnönü
hükümetlerinin İçişleri Bakanı, Tevfik Rüştü Aras (Atatürk’ün İtti-
hatçı Dönmelere karşı ılımlı Sabataistlerdendir) ise değişmez Dışiş-
leri Bakanı yapılıyor, hatta bu ekibin, Atatürk’ten sonra Cumhur-
başkanlığı yolunu tıkamak için, Dersim ıslahını savsaklaması nede-
niyle Başbakanlıktan uzaklaştırılması üzerine, İnönü’yü milletve-
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killiğinden ayırıp Washington Büyükelçisi yapma girişimleri dahi
konuşuluyordu. 

Atatürk’le İsmet İnönü’nün başlıca çatışma konularını şunlar
oluşturuyordu:

1- Hatay Meselesi: Atatürk Fransızların gasp ettiği Hatay’ın bir
an evvel Türkiye’ye katılmasını istiyor, İsmet İnönü ise “diploma-
tik teamüllerle ve siyasi müzakerelerle bu sorunun halledilmesi ge-
rektiğini” savunuyordu. Oysa Atatürk, ısrarlı taleplerine rağmen
Kazım Karabekir’in Musul ve Kerkük’e asker sokup bir fiili durum
oluşturmaktan çekinmesi ve konuyu BM’e havale etmesi üzerine
bu bölgelerin elimizden nasıl çıktığını çok iyi biliyordu.

2- Önce Başkumandanlık, sonra Cumhurbaşkanlığı yetkileri: İs-
met İnönü, Masonik cuntanın tahrik ve teşvikiyle, Atatürk’ün hem
Başkumandanlık hem de Cumhurbaşkanlığı yetkilerini çok aşırı bu-
luyor, bunların kısıtlanmasını istiyordu. Böylece Masonik-Sabataist
Cunta’ya daha rahat fesatlık alanı doğacağı hesaplanıyordu.

3- İnönü’nün Şeyh Said Kıyamıyla Dersim İsyanına farklı tep-
kileri: 1926’daki Şeyh Said İsyanına dolaylı destek ve cesaret ka-
zandırdığı ve gerekli tedbirleri almadığı için Ali Fethi Okyar hükü-
metini şiddetle eleştiren ve isyanı bastırmak üzere hükümete geti-
rilen İsmet İnönü’nün, bu sefer 1937’deki Dersim’in ıslahını sürek-
li savsaklaması ve hatta Meclis’i ve Cumhurreisi’ni yalan yanlış be-
yanlarla aldatmaya kalkışması dikkatlerden kaçmıyordu. 

İsmet İnönü, 1937’de Meclis’teki son konuşmasında şunları söy-
lüyordu:

“Bugün artık Dersim’in köyleri ve kazaları, Ankara’nın sokak-
ları kadar emniyetli duruma sokulmuş bulunmaktadır. O bölgede
yollar, okullar, karakollar ve kışlalar açılmış ve asayiş tamamen
sağlanmıştır.”

Oysa bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu ve T.C. Devletinin
askerleri ve memurları hala Dersim’e sokulmuyordu!?
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Ve zaten bu yanlış ve yanıltıcı beyanları üzerine İnönü’yü Baş-
bakanlıktan alıp yerine eski İktisat Bakanı Celal Bayar’ı atıyordu.
Ardından da İsmet İnönü için:

“Zaten biz O’na hangi görevi verdikte, o işi yüzüne gözüne bu-
laştırmadan ve mecburen desteğimiz ve himayemiz olmadan onu
başarabilmiştir? Evet, hem İnönü savaşları, hem Lozan Barışı, ta-
mamen bizim müdahalemiz ve gayretimiz sayesinde kazanılabil-
miştir” diyordu.

Aydınlık’ın bayat numaraları ve çarpıtmaları!

Eski TKP yöneticisi İsmail Bilen’in Dersim raporunu esas alan Ay-
dınlık: “Dersim isyanı dış destekli bir gericilik ayaklanmasıdır ve yö-
redeki şeyhlerin kışkırtmasıdır” anlamında, asılsız ve alakasız yo-
rumlar yaparak, bu bahane ile yine İslam düşmanlığını kusmaktan
sakınmıyordu.50 Oysa Dersim bölgesinde safdil ve cahil halkı sömü-
rüp ezen ve onların sırtından derebeylik süren bazı “DEDE”lerin:

a) Din devleti kurmak

b) Şeriat hükümlerini uygulamak

c) İslami bir hükümet teşkiline çalışmak

gibi hiçbir gayeleri bulunmuyordu. 

Böyle bir iddia; sahiplerini gülünç duruma düşürüyordu. Bu gi-
bi uyduruk kurgular eğer koyu cahillik ve bilgi fukaralığından kay-
naklanmıyorsa, kesinlikle karanlık kafalarına sinmiş bir İslam düş-
manlığını yansıtıyordu.

Çünkü Dersim’deki dedelerin ve aşiret reislerinin ne 1925’teki
Şeyh Sait isyanına ne de 1930’daki Ağrı ayaklanmasına asla katıl-
madıklarını herkes biliyordu. Ancak din istismarıyla bu isyanları
kışkırtanlarla, Dersim isyanını hazırlayan dış odaklar aynıydı.

Sadece 1938 askeri operasyonunda değil; 1936, 1937, 1938,
1939 yıllarındaki bütün müdahaleler ve mecburi göçler sonucu,
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maalesef hayatını kaybedenlerin hepsinin toplamı 13 bin civarında
iken, Sn. Recep T. Erdoğan’ın kalkıp “50 bin” kişinin katledildiği-
ni söylemesi de, herhalde kışkırtma ve istismar hesaplıydı. 

1935’ten 1939’a kadar Dersim isyancılarının katlettiği asker
sayısı niye hiç konuşulmamaktaydı?

Binlerce insanın değil, masum ve mazlum bir kişinin bile öldü-
rülmesi, elbette vicdan sızlatıcıdır. Ancak böylesine tehlikeli ve dış
destekli bir isyanı bastırırken, maalesef suçlular yanında masumla-
rın da zarar gördüğü durumlar ortaya çıkmaktaydı. Bu gerçekleri
olduğu gibi kabullenip anlatmak ve Atatürk’e sahip çıkmak gere-
kirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Recep Bey’in ve malum merkezle-
rin ekmeğine yağ süren pinti tavırları ise mide bulandırmaktaydı.

Irak’ta Amerika’nın bir buçuk milyon Müslümanın katline ve on
binlerce kadının ırzına geçilmesine izin ve destek veren, hatta vahşi
Conilerin başarısı için dua eden… Ve yine Libya’da 57 bin insanın
öldürülmesine ve bu ülkenin tamamen tahrip edilmesine gayret gös-
teren Sn. Recep T. Erdoğan’ın şimdi kalkıp 74 sene önceki Dersim
olayında hayatını kaybeden 13 bin Alevi yurttaşımız adına gerçekten
üzüldüğüne inanmak için insanın herhalde AKP’li olması lazımdı.

Sn. Başbakanın Dersimlilerden özür dilemesi de sadece şov
amaçlıydı.

Bugün AKP’lilerin ayaklarına kapandıkları AB yetkilileri, BDP
Diyarbakır İl Başkanının daveti üzerine Dağlıca bölgesinde TSK’nın
PKK’ya karşı “ağır ve standart dışı silahlar kullanıp kullanmadığı-
nı” araştırmaktaydı. Şimdi AB’nin gâvurları: “Evet, TSK iddia edil-
diği gibi davranmış ve orantısız güç kullanmıştır” şeklinde uydu-
ruk bir rapor verirse, Sn. Recep T. Erdoğan PKK’lılardan da özür di-
lemeye hazır mıdır?

Necip Fazıl’ın ve takipçisi İslamcıların çelişkili tavırları:

Rahmetli Necip Fazıl’ın 2008’de yayınlanan “Vesikalar Konuşu-
yor” isimli kitabında, Büyük Doğu Dergisindeki 6 makale okuyu-
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cuya sunulmaktaydı. “Tarih boyunca gelen faciaların en büyüğü”
alt başlıklı makalesinde:

“13 yıl kadar önce İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde başlatılıp,
Fevzi Çakmak’ın Genelkurmay Başkanı ve Celal Bayar’ın başvekil-
liğinde tamamlanan ve esas sorumluluğun bu iki şahısta olduğu an-
laşılan Dersim faciasında 50 bin Müslümanın acımasızca katledil-
diğini ve bunların mukaddesatı ezmek için tertiplendiğini” yazmış-
tı. Bak: 26 Kasım 2011. Milli Gazete. Sh: 15) 

Ve elbette merak ediliyordu:

1- Dersim harekâtı sırasında susan ve bundan bir yıl sonra
Atatürk’ün ölümü üzerine Onu “askeri bir deha ve siyasi bir kur-
tarıcı” olarak alkışlayan (Bak: 16 Kasım 1938 Cumhuriyet) Necip
Fazıl’ın, neden 12 sene sonra Dersimlilere acıma duyguları ka-
barmıştı?

2- O zaman bütün Dersim havalisinin toplam nüfusu, en abar-
tılı tahminlerde bile 45 bin civarında gösterilirken, Necip Fazıl’ın
“50 bin” dediği insanları nereden bulup soykırım yapmışlardı?
Bütün Türkiye nüfusunun 17 milyonu bulmadığı bir dönemde,
coğrafi ve iktisadi zorluklar nedeniyle nüfusun en seyrek olduğu
Dersim’de 100 bin kişinin yaşadığını iddia edenlerin konuyu
abartıp saptırdıkları sırıtmaktaydı. Çünkü bugün bile, Pertek,
Çemişgezek ve Peri gibi Sünni ağırlıklı kazalar dâhil, Tunceli’nin
toplam nüfusu 80 bin kadardı.

3- Necip Fazıl, gerçek suçlu olarak Celal Bayar ve Fevzi Çak-
mak’ı göstermekle; asıl talimatı veren ve dikkatle takip eden şah-
sın Mustafa Kemal olduğunu ve bu katliam iddialarından dolayı
O’nun sorumlu tutulacağını bilmeyecek kadar saf mıydı?

İşte Necip Fazıl Kısakürek’in Atatürk’le ilgili yazdığı ve haya-
tının sonuna kadar bunları yalanladığına rastlanmadığı tespit ve
yorumları:

Necip Fazıl’ın Atatürk hayranlığı ile Dersim yorumları nasıl
bağdaştırılacaktı?
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Atatürk'ün vefatından sonra yurt içinde ve yurt dışında, hakkın-
da binlerle ifade edebileceğimiz yazılar yayınlanmıştır. Her biri
kendi içinde değerlendirilmesi gereken yazılardan birisi de, Necip
Fazıl Kısakürek’in, Cumhuriyet Gazetesi'nde, 16 Kasım 1938 tari-
hinde Atatürk'ün ölümünün ardından kaleme aldığı yazıdır.

Necip Fazıl, Atatürk'ün vefatından dolayı ne hissettiğini şu şe-
kil de dile getiriyordu: 

“Bütün dünyada Kralına, anası kadar yanacak kimse yoktur. Bu
zalim ruh kanununa rağmen bu defaki ölüm, vatanın her evinden çık-
mış kadar göze büyük göründü. Evinizdeki bir kahve fincanının çatla-
ması, bize Yedikule surlarının çöküşünden daha tesirli geldiği halde;
bu defaki ölümü hepimiz, fiili ve şahsi bir mülkiyet kaybı ifadesiyle
duyduk, içtimai ölüler arasında (Atatürk gibi), her evin ölüsü olabil-
miş kahramanlar, tek eldeki parmak sayısından daha azdır.

Hiçbir Türk, kendini, devlet reisine, bütün dünyanın bu türlü bir
saygı göstereceğini ümit edemezdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı
dünyaya sahip olduğu devirlerde bile, böyle bir ihtirama (saygınlığa
ve ağırlığa) hedef olabilmiş hükümdar yoktur. Avrupa'nın, bize en ya-
bancı milletlerine kadar heyetlerle, askeri kıtalarla ve en büyük mü-
messillerle Ankara'ya koşmuş olması gösteriyor ki, Garp (Batı), Ata-
türk'ün şahsında Türk ehliyet ve kıymetine artık inanmıştır. Bu inan-
dırışın büyük aksiyonunu yapan Milli Kahraman'ın ölüsü karşısında
da, hiç bir protokol kaidesinin olmadığı ve hiç bir garplının bir yaban-
cıya göstermediği bir hürmetle şapkasını çıkartmaktadır.

O, Türk'e, hem Türk'ü hem de Avrupalıyı inandırabildi. Tarihte bü-
yük bedbinlerle (kötümserlerle) büyük nikbinlerden (çok iyimserler-
den) ibaret iki sıra kahraman vardır. Her şeyi karanlık görenler, aydın-
lığı aramaya doğru gizli bir cehde; aydınlık görenler de öldürücü şart-
lar karşısında kırılmaz bir mukavemete gebedir:

Atatürk'ün ruhi maktalarından (kesitlerinden) bence en alakalısı,
Onun yılmaz ve hezimet kabul etmez nikbinliğidir. Atatürk bu eşsiz
nikbinliği (aşırı iyimserliği ve ümit beslemesi), başta ve sonda, biri
milletine ve öbürü şahsına ait iki büyük tezahürle vesikalandırdı.
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Birinci vesika;

Bir millet için; esaret ve mahkûmiyet anının, bir vakıa (fiili durum)
halinde teslim edildiği hengâmede, bu vakıaya (milletimizin esir olu-
şuna) inanmayan tek adam o idi. Bütün dünya ile birlikte milleti de
kendi ölümüne inandığı vakit bile o inanmadı. Bu, Atatürk'ün millet
ufkuna doğuşu ile başlayan ilk ve büyük nikbinliğinin (iyimserlik ve
özgüvenin) tecellisidir.

İkinci vesika;

Atatürk, başlangıçta Milleti’nin, sonunda da kendisinin ölümüne
inanmadı. Bu iki nikbinlik tecellisinin birinde haklı, ötekinde haksız
çıktı. Fakat koca bir millete hayat vesilesi getirmiş bir kahramanın fer-
di hayatı olamayacağı için, O’nu ikinci tecellide haksız bulamayacağız. 

Benim gözümde birbirine bağlı iki işin sahibi olarak iki Atatürk var. 

Zaman tasnifi ile bunlardan biri, düşmanın denize dökülüşüne,
öbürü de bugüne kadar sürer. Biri ölüm hükmü giydirilmiş bir milleti
şahlandırdı. Mucize çapında bir barışla madde ve askerlik planında
muzaffer kıldırdı. Öbürü, biran evvelki ölüm tehlikesini doğuran se-
bepler âlemine karşı harekete geçti, fikir ve cemiyet planında yeni bir
bünye inşasına girişti. Bu tarife göre birine asker, öbürüne inkılâpçı
Atatürk demek hatıra gelecektir. Atatürk’ün bu iki merhalesini temsil
eden cepheleri arasında, bence mefkûreci ve hudutsuz şahsiyet; asker
Atatürk'tedir. Asker sıfatı da O’nu, ifadeye kifayetsizdir. Zira bu mer-
halede askerlik O'nun sadece aletiydi. Bu merhalede O, en büyük as-
ker olmak kıymetinin çok üstünde bir değer taşıdı. Koca bir milletin
diriliş iradesini temsil eden mefkürevi insan olmak değeri. Bu değerle
Atatürk, beşer tarihinde sayısı bir kaçı geçmeyen hakiki millet kurta-
rıcılarından bir tanesidir. Dehasının sırrı da ne askeri, ne içtimai, ne
de aklidir. Aksine laboratuar ilimlerinin çerçeveleyemediği ve alelade-
likler (sıradan şeyler), serisinin yanaşamadığı bir heyette ve tama-
mıyla ferdi ve insiyakidir (fıtri ve manevi bir kabiliyettir). 

İnkılâpçı Atatürk'e bütün talih ve salahiyetini asker Atatürk hazır-
ladı. Garip bir tesadüf cilvesi ile iki Atatürk'ten her biri ayrı isimler

AHMET AKGÜL 239



taşıyor. Mustafa Kemal ve Atatürk... İnkılâpçı Atatürk, Tanzimat'tan
beri Türk Cemiyeti'nin Avrupa medeniyet manzumesine (sistem ve sil-
silesine) kavuşturulması yolunda girişilen yarım ve kısır teşebbüsleri,
tam ve yüzde yüz randımanlı hamleler haline getirdi. İkinci merhale-
nin Atatürk’ü, ıslahatçılık tarihimizin en büyük çehresidir. Fakat ilk
merhalenin Atatürk’ü, aynı soydan hadiseler arasında, bütün beşer ta-
rihinin en ulvi ifadesini taşıyacaktır.”51

Şimdi Necip Fazıl’ı kaynak gösterenlere sormak gerekiyordu:

Böylesine duyarlı ve tutarlı bir Atatürk, Dersimde 50 bin ma-
sumun katledilmesine nasıl izin veriyordu? Acaba, Atatürk’le il-
gili tespitler mi, yalakalık ve riyakârlık için uydurulmuştu; yok-
sa Dersim’le ilgili sözler mi kasıtlı olarak abartılıp bir kışkırtma
amacı taşıyordu?

Osmanlı arşivlerinde dersim isyanları

“Osmanlı Devleti, 1514, 1534-1535, 1548-1549, 1552-1554,
1578-1590, 1603-1611 1615-1618, 1622-1639, 1723-1727, 1730-
1732, 1735-1736, 1821-1823 tarihlerinde Şiiliği ve Aleviliği sürek-
li istismar eden İran Devleti'yle savaşmak zorunda kalmış; bütün
bu savaşlarda, Sünni Osmanlı'nın yerli top tüfek barut üretimi, dı-
şarıdan kışkırtılan kimi Alevi Dersim aşiretleri tarafından, yörede-
ki madenlere yapılan silahlı baskınlarla, saldırılarla kesintiye uğra-
tılmıştı. Cemal Şener'in yayına hazırladığı Dersim Tarihi'nde yer
alan Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine göre: 

1729 Aralık: Bazı aşiretler Keban maden bölgesindeki ocakları
basmış, beş yüz işçiyi esir alıp eşlerine, çocuklarına mallarına sal-
dırmış; halk evini, işini, köyünü terk edip başka yörelere kaçmaya
başlamıştır. (BOA -Cevdet Zaptiye, no 1983)

1732 Mayıs: Dersim'li, Şeyh Hasanlı aşiretleri, Keban maden
bölgesi emekçilerinin köylerini basarak çocuk ve kadınlarını rehin
almıştır. (BOA-Cevdet Zaptiye, no 1697)
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1733 Eylül: Dersimli, Şeyh Hasanlı aşiretleri, Elazığ, Çarsancak,
Kığı madenleri yöresinde halka saldırarak varlıklarını yağma etmiş
ve kadın çocuk ayırmadan katliam yapmıştır.(BOA -Cevdet Dahili-
ye, no 16543)

1735 Aralık: Dersim Eşkıyabaşları, Keban madenindeki fırınlar-
da yakılacak odunların yöredeki dağlardan sağlanmasına engel ol-
muş ve bir kaç yıl boyunca madende üretimi durdurmuşlardır.
(BOA -Cevdet Zaptiye, no 2739)

1743 Ocak: Kimi aşiretlerce Ergani madeninde çalışan emekçi-
lerin ilçe ve köylerine saldırılarak madene gidiş gelişleri engellen-
mekte ve maden yönetimine saldırılarak üretim felce uğratılmakta-
dır. (BOA -Cevdet Dahiliye, no 16193)

1745 Temmuz: Dersimli, Şeyh Hasanlı aşiretleri Kiğı ve Keban
Madenlerinde çalışan madencilerin yollarını kesip soyarak öldür-
meye başlamışlardır. (BOA -Cevdet Zaptiye, no 2047)

1751 Ocak: Dersimli, Şeyh Hasanlı aşiretleri Keban madenine
gerekli kömürü sağlamakla yükümlü Çarsancak yöresini basarak,
köylüleri öldürmüş, mallarını yağma etmiş, köylerini yakmıştır.
Keban, Kiğı, Kemah maden Eminciklerine bu çapulculukları önle-
me talimatı yollanmıştır. (BOA-Cevdet Zaptiye, no 2047)

1761 Temmuz: Ergani madeninde çalışan emekçilerin köyüne
saldıran kimi aşiretler tüm evleri yağmaladıkları gibi çocuk ve ka-
dınlara saldırıp ırzına geçmekten sakınmamışlardır. (BOA -Cevdet
Zaptiye, no 4520)

1762 Eylül: Alevi Herdi Aşireti, Keban maden işletmesi emekçi-
lerine saldırıp soymuşlardır. (BOA A. E. Dahiliye, no 3120)

1764 Aralık: Dersimli, Şeyh Hasanlı aşiretleri, çevredeki ma-
denlere saldırıp işgal etmiş, işçileri madenden kaçırtmıştır. (BOA -
Cevdet Zaptiye, no 3639)

1774 Ekim: Keban ve Ergani madenlerinde devlet egemenliği
yeniden kurularak madenlere bağlı kazaların halklarına eski ayrı-
calıkları yeniden sağlanmıştır. (BOA -Cevdet İktisat, no 476)
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1780 Ağustos: Dersimli, Şeyh Hasanlı, Güvanlı, Haranlı, Ku-

vanlı, Zirkanlı, Düçekli, Koçgiri, Keme, Sadili, Güreşli, Benamlı,

Bazgelü aşiretleri, maden işletmelerinin bulunduğu Gümüşhane,

Kuruçay, Kızucan, Kemah, Gercanis, Çemisgezek, Eğin, Erzincan

ve Tercan ilçelerinin madenlerde çalışan emekçi halkına sürekli

olarak saldırıp can, mal ve namus güvenliğini yok etmeleri üzeri-

ne, maden emekçileri işlerini, evlerini, köylerini bırakıp göçe baş-

lamışlardır. (BOA -Cevdet Dahiliye, no 5657)

1782 Ocak: Dersimli, Şeyh Hasanlı ve Güvanlı aşiretleri, Ma-

denlerde çalışan Kuruçay (Ilıç), Kiğı, Kızucan ilçe ve köylerini ba-

sarak mal ve cana zarar vermişler (BOA -Cevdet Zaptiye, no 1094),

Ekim ayında Keban ve Ergani madenilerine saldırmışlardır. (BOA -

Cevdet Dahiliye, no 11512)

1787 Mayıs: Dersimli, Şeyh Hasanlı ve Döçek aşiretleri, Keban

madenine bağlı Çemisgezek, Çarsancak, Eğin, Gümüşhane, Ke-

mah, Kuruçay, Tercan, Erzincan dolaylarında madenlere ve maden

emekçilerine yönelik sürekli saldırılarda bulunmuş, köylerini yak-

mış, maden emekçilerini toplu göçe zorlamışlardır. (BÖA -Cevdet

Zaptiye, no 3484) Elebaşıları bir süre sonra yakalanıp cezalandırıl-

mıştır. (BOA -Cevdet Zaptiye, no 576)

1787 Eylül: Dersimli, Şeyh Hasanlı, Düçek aşiretleri, Keban ve

Ergani madenlerine bağlı Çarsancak, Çemisgezek, Sirturuk Kara-

çor, Herbulut, Çermik, Eğil, Palu gibi bütün sancak ve kazalara sal-

dırmışlardır. (BOA -Cevdet Dahiliye, no 13821)

1793 Ocak: Dersimli, Şeyh Hasanlı, Duçekli ve Ovacıklı aşiret-

leri, Çemisgezek, Çarsancak ilçeleri halkına yönelik saldırılarını

yoğunlaştırmışlardır. (BOA -Cevdet Dahiliye, no 13821)

1798 Aralık: Dersimli, Şeyh Hasanlı ve Düçek aşiretlerinin, ma-

denler bölgesinde süregelen adam öldürme, soygun, gasp, yağma,

ırza tecavüz, köy yakma eylemlerine karşı önlemler alınmıştır.

(BOA -Cevdet Dahiliye, no 15197) 
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Kimi Dersim aşiretlerinin, çevrelerinde bulunan maden işletme-
lerini baltalama eylemleri, 1801 yılında birden bire kesilmiş, bun-
lardan Şeyh Hasanlı aşiretinin Reisleri Padişah III. Selim'e başvura-
rak, bundan böyle madenlere ve maden emekçilerine saldırmayıp
madenlerin korunmasında görev almak istediklerini bildirerek
özetle şöyle demişlerdir:

1802 Haziran: "Biz Şeyh Hasanlılar; Padişah'a boyun eğip kul-
ları arasına yazıldık. Bundan böyle madenleri baltalamayacağımıza,
Çemişgezek'ten Erzincan'a bütün maden yollarını koruyup güven-
liğini sağlayacağımıza; yanımızda yöremizde bulunan köylerde ma-
den için odun kömürü üretenleri, taşıyanları ve maden işçilerini
koruyacağımıza söz veriyoruz.

Çevremizdeki Kürtlerle diğer aşiretlerden sözümüze aykırı dav-
rananlar olursa Maden Emini'nce cezalandırılsın; sözümüzde dur-
mayacak olursak Maden Emini bizi de görevden alsın.

Çarsancak, Çemisgezek voyvodalarına göstermek üzere elimize
bir ferman verilmesini dileriz. Buyruk padişahımızındır." (BOA-
Cevdet Zaptiye, no 3152)

1809 Ekim: Toplu öldürmeler, ırza tecavüzler, gasp, ilçe ve köy
yakma eylemleri, Keban ve Ergani madenlerinde üretimin durma-
sına yol açmış; Palu, Harput, Çarsancak, Çemisgezek, Eğil, Malat-
ya, Arapkir, Eğin, Keban, Ergani maden yönetimleri saldırganlarla
başa çıkamamıştır. (BOA -Cevdet Dahiliye, no 7133)

Özetle, Çaldıran Savaşı, 1514'te bitmemiş, değişik zamanlarda,
değişik biçimlerde, yüzyıllar boyu süregelmiş, Osmanlı uyruğunda
bulunan bazı Alevi Dersim aşiretleri yabancı güçlerin ve Haçlı ül-
kelerinin kışkırttığı İran’ın desteği ile bu savaşı Sünni Osmanlı'nın
o yöredeki madenlerini, yani ordunun top tüfek teminiyle, maliye-
nin para üretimini baltalayarak isyan etmişlerdir. 1500'lere dek
kendi silahını kendisi yapan, dahası yabancı ülkelere silah satarak
önemli bir gelir sağlayan; savaşlara sınırsız top, tüfek, barut, gülle
ve mermiyle çıkıp düşmanlarının ödünü patlatan Osmanlı, aradan
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iki yüzyıl geçmeden topunu tüfeğini yabancılardan satın alacak,
gülleyi, mermiyi taneyle dağıtacak, cephanesi tükenen askerleri sa-
vaştan kaçacak bir duruma düşmüşlerdir.

Başlangıçta kendi parasını ülke topraklarından çıkardığı gümüş
ve bakırla kendisi basan Osmanlı, maden işkolundaki düşüşle bir-
likte, para basımında da sıkıntılarla karşılaşmaya başlamış; öyle ki,
kimi dönemlerde evlerdeki gümüş bakır vazolar, tepsiler, darpha-
neye gönderilip bunlardan para basılarak askerin memurun öden-
tileri bu paralarla yapılır hale gelmişti.

Amasya ve Gümüşhane'de çıkartılan gümüşün dışarıdan des-
teklenen Alevi Dersim aşiret derebeyleri aracılığıyla İran'a kaçı-
rılması, İran'daki 70 darphanenin Osmanlı'dan kaçırılan gümüş-
le çalışması!

Osmanlıdaki gümüş akçe sorununun, düşman güçlerce kışkırtı-
lan Alevi-Sünni mezhep savaşının Çaldıran'dan sonra da başka yol
ve yöntemlerle sürdüğünü gösteriyordu. Osmanlı madenleri balta-
lanmayıp verimli çalışabilseydi, evlerdeki gümüş vazoları, bakır
tepsileri darphaneye gönderip gümüş akçe, bakır mangır bastırma-
ya gerek kalmaz; başka madenler karıştırılarak paranın ayarı bozul-
maz; askerler, memurlar ve halk; "biz bu değeri düşük, ayarı bozuk
paraları istemezük!" diye ayaklanmazdı. Kimi Dersim aşiretlerinin
kendi çevrelerinde işletilen Osmanlı Madenlerini vurduğu yüzyıl-
larda, bütün bunlar yaşanmıştı. Tophaneler, Baruthaneler, darpha-
neler; eş deyişle devletin ordusu ve maliyesi gerekli nitelik ve nice-
likte madenden yoksun kalınca, devletin bu iki temel direği sallan-
maya başlamıştı.

Devletin bu doğrultuda 1845-1849 arası, Dersim Ovacık'ta bir
askeri kışla yapıp aşiret üyelerini eşit özgür bireylere dönüştürerek
aşiret örgütlenmesini dağıtmaya yönelik idari, siyasi girişimleri,
aşiret reislerinin tepkisiyle karşılaşacaktı

1851’de gerçekleşen ayaklanmanın bastırılmasından sonra Padi-
şah'a sunulan raporda "üç dört yüzyıldır devlet otoritesinin girme-
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diği" Dersim'de bir kaçı dışında çoğu aşiretlerin silahlarının toplan-
dığı, fakat "yerleşik yaşama geçmelerinin zaman alacağı" bildirili-
yordu. (BOA, Drade Meclis-i Vala, no 8431)

1860 sonrası Hozat ve Mazgirt'e birer askeri kışla kuran Osman-
lı, yöredeki Ermenilerle işbirliği yapıp gezginci satıcı "çerçi" görü-
nümünde Dersim'e girip çıkan yabancıların bu bölgede fesat çıkar-
masını önleyememişti. Dersim'li aşiretlerin çevredeki madenlere
saldırıları sürüyordu. Sonunda Osmanlı, yabancılara toprak satışı
yasağını kaldıracak; bir türlü verimli işletemediği madenleri 1867-
1869 arası yabancılara satmaya başlayacaktı. 1876-1877 Osmanlı-
Rus Savası'nda Anadolu'ya giren Rus orduları Dersim aşiret reisle-
rini ayrılıkçı Ermeniler aracılığıyla Osmanlı'ya karsı kışkırtmış; ba-
zı Dersim aşiretleri Erzurum'daki Rus konsolosluğuyla ilişkiye ge-
çerek Hozat ve Mazgirt kışlalarını yıkmış, kimileri de Kemaliye ve
Çemişgezek'e saldırmıştı.

Trabzon'daki İngiliz konsolosu, Eylül 1878'de kimi Dersim aşi-
retlerinin Erzincan'daki Osmanlı ordusunun ileri kollarına saldır-
dığını bildiriyordu. Osmanlı'nın Rusya'ya yenildiği bu savaştan
sonra Anadolu'nun doğusunda özerk bir Ermenistan kurulmasına
yönelik İngiliz tasarısının 1878 Berlin Kongresi'nde onaylanmasıy-
la birlikte, Anadolu'da etnik ve mezhepsel ayrışmalar hızlanmış;
örneğin Hakkâri'de, İngiliz, Amerikan ve Rus konsoloslarıyla gö-
rüşmeler yapan aşiret reisi Şeyh Ubeydullah, Osmanlı'nın Ruslara
yenildiğini, gücünün tükendiğini, üstelik gâvurlaştığını söyleyip
kendisine bağlı aşiretleri ayrı bir devlet kurmak üzere ayaklandır-
mıştı. Sultan Abdülhamit, "İttihad-ı İslam", eş deyişle "İslam Birli-
ği" tasarısına sarılarak, doğu Anadolu'da bir Hıristiyan Ermenistan
kurulmasını önlemek üzere, 1891’de Sünni Kürt aşiretlerinden Ha-
midiye Alayları oluşturmuştu. 

Abdülhamid dönemindeki bu hayırlı adımlar, Dersimli bazı Ale-
vi aşiretleri rahatsız ediyordu. 1892'de Erzincan Başsavcılığı ve
1896'da Müşir Zeki Paşa tarafından yazılıp Abdülhamid'e sunulan
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Dersim raporlarında, yörede devlet egemenliğinin sağlanması için
neler yapılması gerektiği sıralanıyor; Dersim'de kimi aşiret reisleri-
nin, Ermenilerin özellikle de Protestan olanlarıyla çok yakın ilişki-
de olduklarının altı çiziliyordu. 1896'da Dersim aşiretlerinden de
Hamidiye Alaylarına asker alınması ve böylece birlik ve beraberli-
ğin sağlanması girişimleri bazı hainlerin tepkisine yol açıyordu.

Arifi Paşa'nın 1903, Celal Paşa'nın 1906 tarihli Dersim'in Yeni-

den Yapılandırılmasına ilişkin raporları, aşiretlerin 1907 ve 1908

isyanlarıyla uygulanamaz olmuştu. 1908'de II. Meşrutiyet Devrimi

gerçekleşmiş, fakat 1909'da aşiret düzenini kaldırmaya yönelik

devlet girişimi, Dersimdeki 54 Aşiretin 19'unun silahlı direnişiyle

karşılaşmıştı.

Rus orduları doğu Anadolu'ya girdikten sonra Dersim'e özel gö-

revliler yollayarak “eğer Osmanlı ordusuna saldıracak olurlarsa

Dersim'e bağımsızlık vereceklerini” bildirmiş; kimi Dersim aşiret-

leri Rus önerisini benimseyerek Mart 1916'da saldırıya geçmiş; fa-

kat bu aşiretler, Mayıs 1916'da Osmanlı ordusuna yenilerek teslim

olmuşlardı.

Ekim 1915'de Osmanlı Birinci Dünya Savaşından yenik çıkacak,

İzmir’in Yunan ordularınca işgali üzerine Mayıs 1919'da kurtuluş ve

bağımsızlık için savaş başlayacaktı. Sovyet Ermenistan'ıyla imzala-

nan 1921 Gümrü Antlaşması, Doğu Anadolu'da Büyük Ermenistan

tasarılarına son verirken; Dersim'de 400 yıldır Alevi mezhep kim-

liklerini öne çıkaran, hem fakir-sefil hem de cahil bırakılan Dersim

halkını iki arada bir derede bırakan ve “Dede”liği derebeyliğe çevi-

rip sömürü saltanatı kuran bazı işbirlikçi ağalar, Sevr tasarısına

umut bağlayan ayırımcı örgütlerce etnik bir kimliğe büründürüle-

rek Ankara'ya karsı kışkırtılacak ve Koçgiri aşiretinin adıyla anılan

ayaklanma, Nisan 1921'de bastırılacaktı. Dersim Mebusu Hasan

Hayrı Bey, 3 Ekim 1921 günü Büyük Millet Meclisi gizli oturumun-

da yaptığı konuşmada, Koçgiri Ayaklanması'nı kışkırtanların Der-

sim aşiretlerine giydirmeye çalıştıkları etnik kimliği reddederek, bu
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aşiretlerin çoğunun yüzyıllar önce Horasan'dan gelmiş, süreç içeri-

sinde çeşitli nedenlerle komşu aşiretlerin etkisinde kalarak Kürtçe

konuşmaya başlayan Alevi Türkmenler olduğunu açıklamıştı.

“Türkiye Köy İktisatı”nda; Dersim'de onlarca köy ve aşirete
egemen olan Seyit Rıza ve benzerleri her yıl kendi "Maliye Me-
murlarını” İstanbul'a göndererek Dersim'den İstanbul'a gitmiş
aşiret üyelerini buldurup onlardan bile vergi aldıkları, vermeyen-
lerin Dersim'de bulunan yakınlarına baskı yaptıkları, sahibi ol-
duğu köylerden gelip geçenlerden "toprak bastı" parası bile alın-
dığı bildiriliyordu. Aşiret üyeleri devlete vergi vermiyor, fakat
mecburen aşiret reisi Seyit Rıza gibilerine vergilerini ödüyorlar-
dı. Devlete askerlik yapmıyor, fakat çaresiz aşiret reislerinin çe-
telerine katılıyorlardı. Devletin okullarına izin verilmiyor, fakat
aşiret reisi bazı dedelerin düzmeceleri ve derebeylerinin öğretile-
riyle beyinleri yıkanmaktaydı. Devletin miras, evlenme, boşan-
ma, mülkiyet hukuku geçersiz; fakat aşiret reislerinin ve dedele-
rin iki dudağı arasından çıkacak kararlar temyizi olanaksız kesin
hükümler gibi uygulanmaktaydı. Dersim halkı bir çaresizlik kıs-
kacı altındaydı. İyi niyetli dedelerin ve samimi Alevilerin ise,
korkudan sesleri çıkmamaktaydı. 

Dersim Ferhatuşağı Aşireti Reisi Diyap Ağa 1900 başlarında
İngiltere’nin ve Rusya’nın, Osmanlı’ya karşı isyana kalkışmaları
halinde para, silah ve otonomi tekliflerini reddediyor, Kurtuluş
Savaşında Mustafa Kemal’i destekliyor ve Dersim Mebusu olarak
Meclis’e katılıyordu. Ama O’nun damadı ve Abasuşağı Aşireti Re-
isi olan Seyit Rıza, bu günkü PKK’lılar misali, dış güçlerce ve öz-
gürlük vaadiyle beyinleri yıkanan Baytar Nuri ve Ali Şer gibi mi-
litan gençlerin propagandalarına kapılıp T.C.’ne baş kaldırıyor-
du. Oysa daha önce devletle işbirliğine yatkın bir tavır sergiliyor-
du. Ve sonuçta bir takım çapulcu ve fesatçı aşiretlerin azgınlığı
nedeniyle, pek çok masum aşiretler de telef oluyordu.

Devletin aşiret üyelerine ekonomik özgürlüklerini kazandırıp
aşiret reisine bağımlılıktan kurtarmak için dağıttığı topraklar da-
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hi, aşiret yasaları uyarınca bedelsiz hileli satışlar yoluyla yine
aşiret reislerinin malı yapılmaktaydı. 

Cumhuriyet, 1934'te yürürlüğe giren İskân Kanunu'nun 10.

maddesiyle, aşiret reisliğini yasadışı sayarak; bundan böyle aşi-

retlerin tüzel kişilik sayılmayacaklarını, hiç bir belge ya da hük-

münün aşirete tüzel kişilik kazandırmakta kullanılamayacağını;

aşiret reislerinin ve derebeylerinin istismar saltanatlarının yıkıl-

dığını, mülkiyetleri hangi belgeye ya da geleneğe dayanırsa da-

yansın, aşiret reislerinin, aşirete ait ya da aşiret adına diyerek

kendi mülkiyetlerinde tuttukları bütün aşiret yapılarını tümüyle

ortadan kaldırmaya yönelik bu kanunun "Dersim'de uygulanma-

sı, Dersim'i yeniden yapılandırmayı amaçlayan 25 Aralık 1935 ta-

rihli "Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun'la sağlanacaktı. 

Türkiye Cumhuriyeti, aşiretlerin “Dersimi”ni, huzur ve refah

diyarı "Tunç Eli"ne dönüştürmek üzere; yöreyi köprüler, yollar,

okullar, hastaneler, ziraat kurumları, hükümet binaları, adliye teş-

kilatı, karakol ve kışlalarla donatmaya başladı. Başka yöreden işçi

getirilip çalıştırılması yasaktı. Bütün yapılar dolgun bir gündelik

verilerek yöredeki aşiret üyelerine yaptırılacak; aşiret üyesi, artık

reisinden bağımsız bir birey olarak çalışıp emeğinin karşılığını pa-

ra olarak alacaktı. Yüzyıllar boyu kendi ailesinin yaşamı için gerek-

li basit ihtiyaçlarını bile kazanamayan, bundan fazla üretim yapma-

dığı için pazara götürüp satacak bir varlığı bulunmayan, dolayısıy-

la özel mülk nedir, parasal birikim nedir, mülkiyet özgürlüğü nedir

tatmamış olan yöre halkı, insanca yaşama şartlarına kavuşacaktı.

Dersim’in bu fakir ve cahil durumdan kurtarılması, Atatürk’ün bi-

ricik amacıydı. Çalışmalar coşkuyla sürüyor, yapımı bitirilen bir

köprünün Atatürk tarafından açılacağı söyleniyordu. 

Fakat öyle olmadı. O günleri yaşayan İhsan Sabri Çağlayangil

anılarında: "Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecekti. O tarih-

te Seyit Rıza Dersim'in lideriydi. Devlet, Fırat üzerine bir köprü,

köprünün başında da bir karakol inşa etmişti. 
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Karakolda 33 askerimiz, başlarında ise İsmail Hakkı adında bir

yedek teğmen bulunuyordu. Köprüye Dersimli isyancılar saldırı

düzenliyor, karakol yıkılıyor ve 33 askerimiz şehit oluyordu. İşte

bu olayla isyan başlıyordu. Atatürk olayla ilgileniyor ve kesin tali-

mat veriyor: "Bu meseleyi kökünden hallediniz" diyerek konuyla

yakından ilgileniyordu.

1937 yılında, 21 Mart’ı 22 Mart'a bağlayan "Nevruz" gecesi, aşi-

ret reisi Seyit Rıza, peşine taktığı hatta zorla çetesine kattığı ve tabi

dış güçlerin silahlandırdığı çetelerle isyana kalkışıyordu. Tunceli-

Erzincan yolundaki köprü yakılıyor, bölgenin telefon hatları kesi-

liyor, jandarma birliklerine pusu kuruluyor, Pah bucağı karakolu-

na baskın düzenleniyor, Sin karakoluna hücum ediliyor, Mazgirt

Köprüsü yıkılıyordu.

İngiliz The Times gazetesinin 16 ve 17 Haziran 1937 günlü sayı-

larında isyanın "eğitim öğretime karşı koyan", "reformlara direnen"

aşiretlerce çıkartıldığı duyurulmuştu. Kürt Teali Cemiyeti üyesi M.

Nuri Dersimi tarafından yazılıp 'Dersim Generali Seyid Rıza' imza-

sıyla, yardım isteğiyle İngiliz Dışişlerine gönderilen mektup, isyan

bastırıldıktan sonra İngiliz Dışişlerince Türkiye'ye gönderilerek; "ba-

kın, isyancılar bizden yardım istediler, fakat biz onlara yardım etme-

dik, bilginiz olsun" deniliyordu. Çünkü İngiltere, büyüyen Hitler

tehlikesine karşı, olası bir savaşta Türkiye'yi bu kez karşı cephede

değil yanında görmek istiyor ve bu nedenle Türkiye'yi zayıflatıcı et-

kinliklerine geçici olarak ara vermiş bulunuyordu.

Fransa'nın durumu da aynıydı. O günlerde Hitler ve Mussoli-

ni'ye karşı Türkiye ile ittifak arayışında olan İngiltere ve Fransa,

eğer Dersim isyancılarını destekleyecek olurlarsa Türkiye'yi kaybe-

deceklerini bildiklerinden; 1800'lerden bu yana ilk kez kendilerin-

den yardım bekleyen isyancıları yüzüstü bırakmayı çıkarlarına uy-

gun göreceklerdi. Amerika, İngiltere, Fransa ve Komünist Enter-

nasyonal'in bağlı bulunduğu Rusya, Dersim isyanı konusunda bir-

birinden habersiz fakat biri diğeriyle örtüşen saptamalarda bulun-
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muşlardı. Hepsine göre sorunun özü; aşiret reislerinin, insan ve

yurttaş haklarının gereği olan kurum ve yasaları Dersim'e sokma-

yarak, aşiret düzenlerini sürdürmek istemesinden kaynaklanıyor-

du. İster komünist olsun ister emperyalist, sağcısıyla solcusuyla o

dönemde kimsenin yadsıyamadığı gerçek buydu.

Atatürk, askeri harekât sürerken 1 Kasım 1937 günü Meclis'te
yaptığı konuşmada: “Her şeyden önce ülkede topraksız çiftçi bıra-
kılmamalıdır. Bundan daha önemlisi de bir çiftçi ailesini geçindire-
bilecek toprağın -hiçbir nedenle ve biçimde- bölünemez hale getiril-
mesidir. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri toprak
genişliği, söz konusu toprağın bulunduğu bölgenin nüfus yoğunlu-
ğuna ve toprağın verimine göre sınırlandırılmalıdır” demişti. İşte
Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan ordusuyla aşiretlerin gerilikçi is-
yanını bastırmaya çalışırken, aynı anda, isyana katılmayan ya da
sonradan teslim olan Dersimli aşiret üyelerine, ailelerini geçindir-
meye yetecek büyüklükte toprak tapuları dağıtıyordu.

Bütün bunlar, Dersim Harekâtının salt isyan bastırmakla sınırlı
bir askeri harekât olmadığını, orada toprak ağalığının ve aşiret ya-
pısının yok edilmesine yönelik bir cumhuriyet devrimi yürütül-
mekte olduğunu gösteriyordu.

Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş
pilotu olarak bu harekâta katılıyor, isyancıları havadan bombalıyor-
du. Sonunda harekâtın ilk aşaması sona eriyor, isyana katılan aşiret
reislerinden teslim olanlar ve yakalananlar yargı önüne çıkartılıp
suçlu bulunanlar çeşitli cezalara çarptırılıyor, ölüm cezaları 15 Ka-
sım 1937 günü Elazığ'ın Buğday Meydanı'nda yerine getiriliyordu.

16 Kasım 1937 günü Elazığ'a gelen Atatürk, 17 Kasım 1937 gü-
nü, artık "Tunç Eli"ye dönüşmüş bulunan Dersime geçecek ve 33
askerimizi şehit eden aşiretlerin yıktıkları ve Cumhuriyet'in kısa
sürede yeniden yaptığı köprüyü kendi elleriyle açarak; Türkiye
Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık düzeyini aşma yolunda karşısına
dikilen bütün engelleri aşacak güçte olduğunu dünyaya duyuru-
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yordu. 18 Kasım 1937 günlü Ulus Gazetesi olaya ilişkin şu haberi
veriyordu:

16 Kasım 1937 günü, yanında Başbakan Celal Bayar, İçişleri Ba-
kanı Şükrü Kaya, Sabiha Gökçen ve daha başkaları olduğu halde, özel
tren Elazığ'a geldi. Günlerden beri Atatürk'ün yolunu bekleyen Elazığ-
lılar, istasyondan şehre kadar yollara halılar döşeyerek parlak bir kar-
şılama töreni düzenlemişlerdi.

Genel Müfettiş General Abdullah Akdoğan (şimdi Elazığ Abdullah-
paşa Mahallesine adını veren Generaldi), Vali Şefik Bicioğlu, Belediye
Başkanı Hürrem Müftügil, Maden'den beri Atatürk'ü izlemişlerdi. 17
Kasım 1937 sabahı Atatürk, önce Dördüncü Genel Müfettişliğe gele-
rek, General Abdullah Akdoğan'dan Elazığ ve sorunları hakkında bil-
gi edinmişti.

Bir süre sonra da Tunceli'ne bağlı Pertek ilçesine hareket etti. Bu-
radan Murat Suyu'nu geçerek Hozat Deresi üzerinde yeni yapılmış
olan "Soyungeç" köprüsüne geldi. Beton köprü gerçekten gösterişli ya-
pılmış, çevrenin yıllardan beri süregelen ulaşım sorunu halledilmişti.
Atatürk, köprünün açılısını yaptıktan ve kurdeleyi kestikten sonra:
"Daha önce soyunup suya girdikten sonra geçilen ırmağa “Soyungeç”
denmiş. Simdi buna lüzum görülmeden sinerek geçiliyor. Köprüye bun-
dan sonra 'Singeç' diyelim, demişti.”

Dersim harekâtının Haziran 1938'de başlatılan ikinci bölümü,
Ağustos 1938'de yabancı ülkelerin Türkiye'deki bütün yabancı ül-
ke askeri ataşelerinin çağrıldığı ve gelip izledikleri "Üçüncü Ordu
Tunceli Askeri Manevraları”yla birleştirilmiş ve tüm dünyanın göz-
leri önünde gerçekleştirilmişti.

Askerlerin Dersim dağlarında mağaralarında isyancı arama tara-
ma çalışmaları, yabancı ülkelerin askeri ataşeleriyle gazete muha-
birleri tarafından notlar alınarak, fotoğraflar çekilerek izlenmiş, ha-
rekâtın sonuçlandırıldığı 16 Eylül 1938'e dek Dersim'in bütün dağ-
ları, dereleri, tepeleri, mağaraları, yabancı devlet görevlilerinin göz-
leri önünde adım, adım taranmış, çatışmalar da yabancıların gözle-
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ri önünde olup bitmişti. 1937'deki birinci evrede olduğu gibi,
1938'deki ikinci evrede de bir yandan isyancılarla çatışılırken, di-
ğer yandan yıllardır derebeylerine ve dedelere köle muamelesi gö-
ren yöre halkını özgür çiftçilere dönüştürecek toprak dağıtımıyla
bayındırlık çalışmaları sürdürülmekteydi. Ve sonunda, isyan tü-
müyle bastırılırken, Tunceli'de milli birlik ve dirlik düzeni de tesis
edilmişti.

İngiliz askeri ateşe Yarbay A. Ross, 5 Eylül 1938 günü gönder-
diği 119 nolu kapalı raporunda, harekâtın sona ermesinden on bir
gün önceki durumu İngiltere'ye özetle şöyle bildiriyordu:

"Türkler simdi de 3 milyon liralık bir onarım programına girişmiş-
tir. Biri Tunceli'nin batısından, diğeri doğusundan geçip Erzincan'ı
Elazığ'a bağlayan ve çeşitli noktalardan birbirine bağlanarak bölgesel
bir ulaşım ağı oluşturan iki yolun yapımı sürmektedir. Şu ana dek top-
lam uzunlukları 684 metre tutan dokuz köprüyle birlikte, 420 km. yol
yapılmış ve telefon hatlarına 5.000 km. eklenmiştir. Mareşal Fevzi
Çakmak bana, Mansur (veya Murat) nehrinin kaynağında bir baraj-
dan muhtemelen hidroelektrik enerjisi de elde edileceğini söylemiştir.
Genelkurmay Başkan Yardımcısına ve diğer Türk subaylarına göre son
derece güzel bir yer olan Tunceli bölgesinin ilerde 'ikinci bir İsviçre' ha-
line getirilmesi de hedeflenmiştir. Ama bana kalırsa bölgenin erişilmez
yapısı ve Türkiye'yi gezen yabancılara çıkartılan güçlükler bu düşün
gerçekleşmesini ciddi bir biçimde engelleyecektir." 

Bu son cümle, İngiliz gâvurunun Tunceli’de gerçekleşen huzur
ve onarımdan rahatsızlığını da deşifre etmektedir.

İsyana, sayıları elli dolayında olan aşiretlerin tümü değil, en
çok üçte biri katılmıştı. İsyancıların çoğu, isyana katılmayıp, dev-
letin yanında yer alan Dersimliler tarafından aranıp bulunmuş,
yakalanıp öldürülmüş, ya da sağ olarak güvenlik güçlerine teslim
edilmişti.

Dersimliler isyancıların saklandıkları yerlerin aranıp bulun-
masında güvenlik güçlerine kılavuzluk etmişlerdi, devlet, bu is-
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yanı, ezici çoğunluğu isyana katılmamış olan Dersimsilerle bir-
likte bastırmıştı.

Devlet, ister isyan etmiş olsun, ister devletin yanında yer al-
mış olsun, bütün aşiret reislerini aileleriyle birlikte başka illere
yerleştirerek, Tunceli köylülerine toprak dağıtıp yerleşik çiftçili-
ğe ve eşit vatandaşlık bilincine yönlendirmişti. Devlet için sorun
etnik veya mezhepsel değil, toplumsaldı; amaç isyancı ve başıbo-
zuk aşiret yapılanmasının çözülmesiydi.

Cumhuriyet tarihinin aşiret ayaklanmaları dönemi 16 Eylül

1938 günü sona eren ikinci harekâtla birlikte kapanacak ve Ata-

türk, hasta yatağında yazdırıp 1 Kasım 1938 günü Meclis'te okut-

tuğu açış söylevinde: “Uzun yıllardan beri süregelen ve zaman, za-

man aşırı bir duruma giren Tunceli'deki toplu haydutluk olayları,

belli bir program içindeki çalışmaların sonucu olarak, kısa bir za-

manda ortadan kaldırılmış, o bölgede böyle olaylar bir daha tekrar-

lanmamak üzere tarihe aktarılmıştır." [özcesi: “eşkıya dünyaya hü-

kümdar olmaz”] dedikten 10 gün sonra, bizlere iç ve dış barışı sağ-

layacak yolu açmış, medeniyet yarışında potansiyeli yüksek bir

Türkiye bırakarak, hayata veda etmişti. 

Aradan 74 yıl geçti. Kimi aşiret reislerince, 'Türkiye Kürdistan

Demokrat Partisi' adı altında, Barzanilere bağlı, ırk ayırımı güden

gizli partinin kurulduğu 1965’lerden bu yana, adım, adım bu bölü-

cü partinin görüşlerini sol kesime, sanki sosyalist değerlendirme-

lermiş gibi şırınga etmeyi deneyen birileri, son kırk yıldır Seyit Rı-

za'nın devrimci bir önder olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devle-

ti'nin 1937-38'de Dersim'de soykırım yaptığını savunarak, bu gö-

rüşleri işleyen kitaplar yayımlanmakta; Avrupa Parlamentosu'nda

"Dersim Soykırımı" konulu konferanslar düzenlenmekte; dahası,

devletin Dersim'de zehirli gaz kullandığını söyleyenler bile çık-

maktadır. Oysa Türkiye'nin o tarihlerde zehirli gaz üretimi olmadı-

ğı gibi, yabancı ülkeler de Türkiye'ye zehirli gaz satışına Dersim

harekâtından yıllar sonra başlamışlardı.
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1937-1938 Dersim isyanına katılanlardan Şeyh Hasanlı aşireti-
nin, yüzyıllar boyu madenlere saldırarak, sayısız maden işçisini
topluca öldürdükleri, onlar madende çalışmaktayken köylerini ba-
sıp savunmasız kadınlarını, çocuklarını topluca katlettikleri, ırzla-
rına tecavüz ettikleri, köylerini yakıp mallarını yağma ettikleri, pa-
ralarını ve ziynet eşyalarını alıp gittikleri dönemin Osmanlı Arşiv
Belgeleriyle kanıtlı bir gerçektir. Yani Atatürk’ün Dersim’e devlet
müdahalesi kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmişti.

“Dünyanın yarısını her zaman ve dünyanın hepsini bir zaman
aldatmak mümkündür; fakat bütün dünyayı her zaman aldatmak
mümkün değildir” diyen Atatürk, bu gibi durumlarla karşılaştığın-
da söyle demiştir:

“Şaşarım akl-ı perişanına, ahmakın
Devlete hain olursun; yoksa ahlakın”52

Dersim üzerinden devleti tahribata yönelen, ucuz kahramanlık
ve sahte duyarlılık sergileyip merhamet havarisi kesilen AKP mil-
letvekillerinin, bu olayları incelemek üzere bir Araştırma Komisyo-
nu kurulması önergesini Mecliste reddetmesi ise, bunların samimi-
yet ve cesaret ayarlarını ortaya koymaktaydı.
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KOZİNOĞLU BİLMECESİ VE ÇELİŞKİLERİ

Konuya şu sorularla başlayalım:

1– Kurtlar vadisi dizisinde “Hain olarak gösterilen Kaşifoğ-

lu’nun ölümle tehdit edilmesinden” birkaç gün sonra Kaşif Kozi-

noğlu’nun hem de çok önemli bilgiler vereceği beklenen tarihi bir

mahkeme öncesinde ani ve şüpheli ölümü;

• Sadece bir tesadüf eseri miydi?

• Yoksa dizi senaristlerinin kehaneti miydi?

• Veya masonik ve Siyonist merkezlerin planlı bir suikastını

önceden deşifre edip gözdağı vermek miydi?

2- Kaşif Kozinoğlu, Fetulahçı Aksiyon Dergisinin iddiasına gö-

re “yiyecek ve içeceklerine karıştırılıp kalbin durmasına yol açan

ve tespiti mümkün olmayan çok özel ilaçlarla ve Ergenekoncular-

ca öldürülmüşse demek ki AKP iktidarına yakın, en azından yarar

biriydi? Peki, o halde, niçin suçlanıp tutuklanması istenmişti?

3– Yok eğer Kozinoğlu, İsrail’in, ABD’nin ve Ergenekon örgüt-

lenmesinin hizmetinde birisi idiyse, onlar tarafından neden haya-

tına kast edilsindi?

4– Yani Kozinoğlu öldürülmüşse, bunu yapanlar, Ergenekon
tertipçileri miydi, yoksa iktidarın cezaevindeki takipçileri miydi?



5– Ve yahut bu çekişme; iyilerle kötülerin, millilerle işbirlik-
çilerin mücadelesi değil de, “köhnemiş eskiler yerine, zinde ye-
nilerin konulduğu”, Kemalist mason ulusalcıların yerine, libera-
list ılımlı İslamcıların koşulduğu, sömürü arabasının atlarını de-
ğiştirme süreci miydi?

6– Ve yine Balyoz ve Ergenekon sanığı Tümgeneral Mustafa
Bakıcı’nın Rusya-Belarus’a kaçması, çok lüks bir villada ve Yahu-
di Mossad bağlantılı özel korumalarca kollanması neyin nesiydi?

Kaşif Kozinoğlu’nun ani ve şaibeli ölümü kafaları karıştırıyordu.

Özbekistan Türk Cumhuriyetleri içinde “cemaat okullarına”
karşı en sert tutumu ile tanınmıştı. Bu okulları yaşa dışı faaliyetle-
ri gerekçesiyle kapatmıştı.

Emniyet ve istihbarat kurumları içinde yuvalanmış “F Tipi” ele-
manlara göre Özbek Cumhurbaşkanı İslam Kerimov Kaşif Kozi-
noğlu tarafından kışkırtılmıştı.

10 Mart 2011 günü, özel yetkili savcı Zekeriya Öz’e verdiği ifa-
dede, “İrtica benim görev alanım değildir. Görevim de değildir” de-
mesine rağmen Kozinoğlu “cemaatin” hedefi yapılmıştı. Ve yine
hayatında Rusya’ya hiç gitmediği, buranın görev bölgesi olmadığı
halde Kozinoğlu, Odatv soruşturmasında, Rusya’daki cemaat ope-
rasyonları hakkında belge sızdırmakla bile suçlanmıştı. Buna rağ-
men Fetulahçı STV’nin “Kozinoğlu’nun, bildiği gerçekleri anlatma-
sı halinde Ergenekoncuların sıkıntıya düşeceğinden kuşkulanan
kesimlerce, kalp durmasına yol açan ilaçlarla zehirlendiğini” iddia
etmesi, kafa karıştırıcıydı.

Kozinoğlu’nun tutuklanma nedeni “belge” denilen “Koz” adı
verilmiş dijital bir word sayfasıydı. Sayfada şunlar yazılıydı:

“Rusya ve Özbekistan’daki cemaat operasyonları hakkında Ko-
zinoğlu’ndan gelen belgeleri mutlaka gündeme taşıyalım. Kozinoğ-
lu’ndan gelen diğer belgeleri de değerlendirelim.”

Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklanması için bu sözde belge kanıt sa-
yılmıştı. Kozinoğlu’nun başarılarla dolu özgeçmişi gazetelerde çık-
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mıştı, tekrar etmiyoruz. 1980’den 1995’e kadar Özel Kuvvetler Ko-
mutanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra MİT’e giren ve
tutuklandığı 10 Mart 2011’e kadar Asya bölgesinin neredeyse tama-
mında üst düzey görev yapan bir istihbaratçıydı.

İşte böyle bir kişinin, adını Afganistan’da görev yaparken duy-
duğu, iktidara karşı sert muhalefet yapan bir haber sitesine, hem de
kendi adıyla belge gönderdiğine inanmak akıldan uzaktı.

MİT: “Kozinoğlu gönderemez” diyordu.

Kaldı ki Kozinoğlu’nun Odatv’ye, ya da Soner Yalçın’a gönder-
diği iddia edilen belgeler onun görev alanının dışındaydı. Kozinoğ-
lu, savcı Zekeriya Öz’ün sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Benim elimde Afganistan ve Pakistan bölgelerine ait belgeler
vardır. O bölgede çalıştığım için. Bizde kompartımasyon sistemi
vardır, başka odalara gidip belge alamam, o belgeler nereden çıktıy-
sa yazıcısı bellidir. Her koridorda kamera vardır, bizim koridorlara
girmemiz yasaktır. Ayrı bir birimdir, birimler arası geçiş yasaktır.”

Kozinoğlu’nun avukatlarının bilgi talebi dilekçesine MİT’ten ge-
len ve Odatv iddianamesinin ek klasörlerinde bulunan resmi yanı-
tı da bunu doğrulamaktaydı:

“Müsteşarlığımız bilgi sistemlerinde kullanıcılar, bulunduğu hi-
yerarşi ve çalıştığı birim kapsamında sadece iş kuralları dâhilinde
yetkili oldukları yazılar ile dosyalar içerisindeki dokümanlara eri-
şebilmektedirler. Söz konusu sistemlerdeki erişim kayıt altına alın-
maktadır.”

“Bu kapsamda, Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı emrinde görevli
olmayan Kaşif Kozinoğlu’nun, bu başkanlığa ait yetkili olmadığı
herhangi bir dokümana müsteşarlık bilgi sistemlerinden erişim im-
kanı bulunmamaktadır.”

MİT’te asker niye istemiyordu?

Kaşif Kozinoğlu, MİT’teki değişimden büyük rahatsızlık duyu-
yordu. “MİT’te asker bırakmayacaklar” diyordu. Müsteşar değişin-
ce emekliliğini istiyor, ancak yeni müsteşar Hakan Fidan bunu ka-
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bul etmiyor; “Sen bize Orta Asya’da çok lazımsın” diyerek 2010 yı-
lının Eylül ayında Asya bölgesine başmüşavir olarak atanıyordu.

Fidan’la nerede tanışıyordu?

Kozinoğlu’nun Hakan Fidan’la tanışmaları çok daha eskilere
“Binbaşı Kaşif” olduğu zamana dayanıyordu. Kozinoğlu, savcı
Öz’ün kendisi gibi emekli ÖKK subayı ve Ergenekon tutuklusu
olan Levent Göktaş’la ilgili sorusuna şu yanıtı veriyordu:

“Mustafa Levent Göktaş benim rütbe olarak altımda çalıştı. Özel
Kuvvetler’e gelenlere eğitim veriyordu. Bir dönem de Azerbaycan
ordusunu eğitmeye gittiğimizde orada da kendisi subaydı. Grubun
içinde eğitmendi... Emir komuta bende olduğu için aramızda her-
hangi bir güç mücadelesi de olması söz konusu değildir.”

2 ÖKK subayının Azerbaycan’da olduğu tarih 1992. Aynı günler-
de TİKA’nın bir görevlisi olarak Hakan Fidan da oradaydı. İlişkileri
nasıldı bilemiyoruz. Ancak samimi olduklarını söyleyen kimseye
rastlanmamıştı. Fakat Mehmet Eymür’le nasıl olduğu biliniyordu!

Eymür’ün MİT içinde düşmanca tutum aldığı, sürekli suçladığı
kişilerin başında eski Müsteşar Şenkal Atasagun ikincisi ise Kozi-
noğlu’ydu. ABD’ye kaçtıktan sonra faaliyete geçirdiği ATİN sitesin-
de, muhtemelen kendisinin yazdığı, “MİT personelinden acı itiraf-
lar” başlıklı bir mektup yayınlamış ve burada Kozinoğlu’ndan “Teş-
kilatın Yeşil’i” diye söz ediyordu.

Son bir not... 10 Mart 2011 günü Kozinoğlu’nu “silahlı terör ör-
gütüne üye olma” iddiasıyla tutuklayan yargıç Resul Çakır, şimdi
yaşasaydı Kozinoğlu’nun yargılanacağı heyete başkanlık edecekti!

Kozinoğlu, Karayılan olayını nasıl anlatıyordu? 

“PKK’ya alternatif örgüt” başlıklı haberde Suriye’de, Esad reji-
mine karşı “PKK dışında kalan tüm kesimleri” içinde yer almaya
çağıran silahlı bir yapılanma vardı. Adı: “Kürdistan Aslanları Ordu-
su” (Şeren Welate Kurd)53
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ABD’nin Suriyeli Kürtleri örgütlemeye yönelik, işbirlikçi, silah-
lı bir çete olduğu anlaşılıyordu. 15 Kasım 2011 günü Ulusal Ka-
nal’da, Ankara bürosunun genç muhabiri Mustafa Kaya Türkiye’de
üslenen muhaliflerin Batı işbirlikçisi kimliklerini belgelere dayana-
rak haber yapmıştı. “Kürdistan Aslanları Ordusu”nun da bunlar-
dan farksız olduğu anlaşılıyordu.

Kaşif Kozinoğlu’nun, geçtiğimiz aylarda yaşanan İran-Murat
Karayılan olayıyla ilgili söyledikleri ise oldukça önem taşıyordu.
Kaşif Kozinoğlu’na göre, PKK’nin önemli isimlerinden Murat Kara-
yılan hakkında “İran’da yakalandı, sonra serbest bırakıldı” haberle-
ri doğruydu. Ona göre: “İran Türkiye’den 2 talepte bulunmuştu:

1- Suriye’ye yönelik düşmanca politikanızdan vazgeçin. 2- HA-
MAS’ı Batı ittifakına çekme gayretinizi terk edin.”

İran, buna karşılık olarak Türkiye’ye Murat Karayılan’ı veya
önemli bir PKK yöneticisini “vermeyi” taahhüt ediyor, ama AKP
Hükümeti İran’ın talebini reddediyordu. Bunun üzerine İran ile
PKK arasında bir anlaşmaya varılıyor, PKK’nın İran ayağını oluştu-
ran PJAK’ın İran’a yönelik silahlı eylemleri sona erdiriliyordu.

Evet, İsrail’in güdümünde olan, ABD ve AB’ye taşeronluk yapan
AKP ile Öcalan üzerinden masaya oturan Kandil PKK’sı şimdi Su-
riye’de Beşşar Esad’a karşı tavır alıyordu.

Adli Tıp’ta hırsızlık mı, casusluk mu yapılıyordu? 

Adli Tıp'ın merkezinde garip bir hırsızlık yaşanıyordu. Ölen
MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'ndan alınan örneklerin de aynı yerde olma-
sı, 'Ya değiştirildiyse?' paniğine yol açıyordu.

Adli Tıp Kurumu'nun Yenibosna'da bulunan merkezinde ilginç
bir soygun gerçekleşmişti. Kritik davaların, cinayetlerin, şüpheli
ölüm olaylarına ait çok önemli delillerin bulunduğu Kimya İhtisas
Daire Başkanlığı'na elinde metal metre ve bazı malzemelerle gelen
30 yaşlarındaki kişi, "Çabuk burayı boşaltın, silikon sıkıp su sebili
takacağım" demişti. 
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Değerli eşyaları çaldı 

Elini kolunu sallayarak güvenlikten geçen kimliği meçhul kişi,
önce Kimya İhtisas Daire Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aşırdizer'in
odasına girdi. Doç. Dr. Aşırdizer'i odadan çıkartıp bir süre içeride
bekledi. Masadaki ve ceketinin cebindeki cüzdan, cep telefonu gi-
bi eşyalarını alıp ardından laboratuara yöneldi. Aynı yöntemle çok
titiz teknik incelemeleri yapan uzman personeli de dışarıya gön-
derdi. Bir süre yalnız kaldıktan sonra ayrılırken masalardaki eşya-
ları yanına alarak olaya hırsızlık süsü verdi.

Polis hırsızı arıyor 

Ancak geçtiğimiz günlerde cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen
MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun vücudundan alınan kan, doku ve saç
teli örneklerinin çalınması ihtimali Adli Tıp çalışanlarını şok etmiş-
ti. Kozinoğlu'nun kan, doku ve saç teli örneklerinin bulunduğu
dosyanın başka bir örnek dosyasıyla değiştirmiş olabileceği de
muhtemeldi. Çünkü Morg İhtisas Dairesi'nde Kozinoğlu'ndan alı-
nan hayati önemdeki numuneler, Kimya İhtisas Dairesi'ne getiril-
mişti. Polis, meçhul hırsızı tespit edebilmek için kamera görüntü-
lerine el koyup incelemeyi sürdürmekteydi.54

Mehmet Eymür neleri saklıyordu?

Eski MİT’çi Eymür, MİT’te birlikte görev yaptığı Kozinoğlu için
savcılıkta neler anlatmış:

“MİT’in yabancı operasyon timi olmadığı için, Özel Harp Daire-
si’nde görev yapmış Albay Orhan Çoban başkanlığında 5-6 kişilik
bir ekibi MİT’e aldık.

Ancak bunlardan Kaşif Kozinoğlu’nun MİT’e alınmasına karşı
çıktım. Çünkü Kozinoğlu’nun, Özel Harp Dairesi’nde problemleri
olduğunu birçok gayri yasal işlere karıştığını duymuştum. Hatta bu
durumu Orhan Çoban’a ilettiğimde ‘Biz bir ekibiz, biz ekip olarak
gelir gideriz. Bu istediğiniz ayıp olur’ dedi. Karşı çıkmama rağmen
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Kozinoğlu MİT’e alındı. Kozinoğlu, MİT’te görevliyken altındaki
astsubayla birlikte İHD Başkanı Akın Birdal’ı öldürmek üzere plan
yaptığı bilgisi bana ulaştı. İstihbarat birimleri haberim olup olma-
dığını sordu. Haberimin olmadığını belirterek soruşturma açtım.
İfadesini aldım ve Kozinoğlu’nu cezalandırdım. Buna ilişkin tüm
yazı ve belgeler MİT Başkanlığı’nda vardır. Şenkal Atasagun, Kaşif
Kozinoğlu’nu himayesine aldı. Kendi Dış İstihbarat Başkanlığı’nda
kullanmaya başladı.”55

“Mehmet Eymür ifadesinde:

"Tarık Ümit, yapı itibariyle kontrol edilmesi zor bir kişiydi. Asa-
bi, kavgacı bir şahıstı. Hem MİT Başkanlığı'nda hem de Mehmet
Ağar'ın talimatı ile emniyet adına çalıştı... İnfaz işleri arasında Savaş
Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım cinayetlerinde bizzat görev aldı-
ğını kendisinden öğrendim... Bu olayı, eski Çırağan Oteli'nin karşı-
sındaki yokuşun ortasında, ismini hatırlamadığım bir otelde bana
anlatırken bu kayıt yapılmış. Bu kayıtlar MİT'te de bulunmaktadır..."

"Tarık Ümit göreve geldiğim ilk günlerde bana '40 kişilik ölüm
listesi'ni gösterdi. Bazılarının üzeri çizilmişti. İnfazları vardı. Beh-
çet Cantürk ismi de çizilenler arasındaydı. Bunları MİT Müsteşar-
lığı'na rapor ettim..."

"Şahin Arslan, Fevzi Arslan, Vedat Serhat, İsmail Karaoğlu cina-
yetleri özel harekâtçılar tarafından gerçekleştirildi. Fatih Bucak,
MİT'e alınan beyanında, Topal cinayetinin özel harekâtçılar ve Se-
dat Bucak'ın içinde olduğu ekip tarafından gerçekleştirildiğini, To-
pal'ın 6 milyon dolar vermemesi üzerine işlendiğini söyledi..."

"Bu kayıtlar MİT'te bulunmaktadır, MİT Müsteşarlığı'na rapor
ettim, MİT sorgusunda anlattı..." gibi cümleler, akla, açık bir soru
getiriyor:

MİT neden bu bilgileri kendisine sakladı ve hâlâ saklıyor?”56
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Bu ifadeler doğruysa, mecburen şunları sormak gerekiyordu:

1- Sn. Eymür, bu cinayet ve rezaletlerin üzerine, niye ciddiyet ve
cesaretle gitmemiş de, sadece “ayıp savar” cinsinden MİT’e bildir-
mekle yetinmişti?

2- Şayet MİT yetkilileri, Mehmet Eymür’ün şikâyet ve uyarıları-
nı dikkate almamış, yani görev ihmali ve yetki istismarı yapmışsa,
niye Sn. Eymür daha üst makamlara durumu iletmemiş ve olayın
peşine düşmemişti?

3- Yok eğer, üst makamlara da bu durumları, resmi-kayıtlı pro-
sedür içinde bildirmişse, böylesine vahim şebekeleşmelere göz yu-
man yüksek bürokrat, bakan ve başbakanlar kimlerdi?

4- MİT’teki bu çeteleşme ve cebelleşme girişimlerinde CIA ve
MOSSAD’ın etkisi ve katkısı neydi ve hangi ölçüdeydi?

Sn. Eymür konunun dış bağlantılarına niye hiç değinmemişti?
Çünkü maalesef, ABD ve İsrail desteği olmadan MİT içinde, ülke-
sel, bölgesel ve küresel ekip ve tertiplere girişme fırsatı verilmediği
zaten bilinmekteydi.

5- Haydi, şimdiye kadar Sn. Hakan Fidan’ın bu tür kirli ve gizli
ilişkilerden haberi olmamıştı diyelim. Peki, Mehmet Eymür’ün bu
itiraf ve iddialarından sonra, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, hangi
araştırma ve soruşturmalara girişmiş ve hangi sonuçlara erişmişti?

Yoksa bu çetrefilli çekişmeler, Millilerle işbirlikçiler arasında
değil de, “eskimiş”lerle, “taze pişmiş”ler arasındaki bir didişme
miydi?

Kaşif Kozinoğlu’na göre: “Fetullah Gülen, koyu bir İsrail yan-
daşıdır!?”

MİT Orta Asya Ülkeleri Daire Başkanvekili Kaşif Kozinoğlu, öl-
meden önce Aydınlık’a yaptığı açıklamalarda, MİT Kontrterör Da-
iresi Başkanı Mehmet Eymür’ün, ABD’den “Ergenekon tertibini
kurgulamak” için geri döndüğünü söylüyordu. İstanbul’daki Fetul-
lahçı polislerle Eymür’ün sık sık görüştüğünü belirten Kozinoğlu,
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Eymür’ün eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ve Turan Çolakkadı
ile her hafta mutlaka görüştüğüne dair MİT’in elinde bilgi olduğu-
nu iddia ediyordu.

Kaşif Kozinoğlu şunları açıklıyordu:

"Mehmet Eymür, Fethullah Gülen'den maaş almaktadır. Gülen'in
tüm faaliyetlerini iyi bilen diğer bir şahıs da halen ABD'de öğretim
görevlisi olan Soner Çağaptay'dır. Çağaptay, Gülen'in tüm sırlarını
bilmektedir.

Ayrıca Mehmet Eymür'ün çok yüksek maaş aldığı (ayda 50 bin
dolar) ABD'den, Ergenekon'u kurgulamak üzere Türkiye'ye geri
döndüğü; hakkındaki tüm davalardan Gülen mensubu yargıçlarca
sıyırdığı; İstanbul'da Fethullahçı polislerce sıkı sıkıya korunduğu;
eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ve Turan Çolakkadı ile her haf-
ta mutlaka görüştüğüne dair MİT'in elinde belge ve bilgiler mevcut-
tur. Mehmet Eymür, Emre Taner tarafından da korunmuştur.

'Gülen, koyu bir İsrail yandaşıdır'

Fethullah Gülen koyu bir İsrail yandaşıdır. Bunun için Mavi
Marmara olayında 'Muktedir olanın sözünü dinleyecektin' diyerek
Tayyip'e adeta fırça atmıştır. F. Gülen-İsrail, F. Gülen-İran, Tayyip
Erdoğan-İsrail arasındaki olaylar ve ilişkiler, Fethullah Gülen'in bir
diğer yumuşak karnıdır."

'Esas adamı Gül'dür'

"Abdullah Gül mü, Recep Tayyip Erdoğan mı aşamasına gelindi-
ğinde Fethullah Gülen kesinlikle Gül'ü tutacaktır. Gül, her ABD'ye
gidişinde gizlice Fethullah Gülen ile buluşmuşlardır. Fethullah Gü-
len'in esas adamı Abdullah Gül'dür. Tayyip, menfaat ilişkisi içinde-
dir. New York Başkonsolosu Mehmet Samsar (Abdullah Gül'ün eski
özel kalem müdürü) F. Gülen'e iyi bakabilmek için uzun yıllardır
başkonsolosluğu sürdürmektedir.

Tayyip Erdoğan bu nedenle istemeye istemeye Abdullah Gül'ü
Cumhurbaşkanı yapmıştır. (Hakan Fidan, Gül'ün adamıdır. Yani
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Gülen'in aynı zamanda...) Esas kırılma, Tayyip Erdoğan'ın devlet
başkanlığı arzusunda, seçim dönemi geldiğinde yaşanabilir. Gül, bir
5 yıl daha Cumhurbaşkanı olabilir. Bu da Tayyip Erdoğan'ın bütün
planlarını suya düşürür. Fethullah Gülen ile Tayyip Erdoğan aslın-
da kesinlikle birbirini sevmemektedir."

TBMM İdare Amiri ve CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin

şunları söylüyordu: “Kozinoğlu olayında Tayip Erdoğan’nın kendi

karşısında gördüğü kişi ve kurumları eterne etmenin tipik bir örne-

ğini yaşadık. Sapa sağlam bir insan yaşamını yitirmiştir. Sağlık ve

Adalet Bakanlığı mensuplarının yaptıkları açıklamalardaki çelişki-

ler, soruşturmalar derinleştirildikçe bu olaydaki yaklaşımı açıklığa

kavuşturacaktır. Bu iktidar, hoşlanmadığı insanların yaşamına son

vermeyi kendisine ilke edinmiştir. Bunların ileri demokrasisinden

vazgeçtik, gölge etmesinler yeter!

Bütün bu açıklamalar gösteriyor ki iktidarın başı ve yandaşları

kirli ilişkiler içerisinde. Yıllarca istihbarat örgütünde çalışan bir ki-

şinin hayali konuşması mümkün değil. Anlaşılıyor ki öldürülme se-

bebi mahkemeye çıktığında bu konuda yapacağı açıklamaların Tür-

kiye’yi sarsacağı endişesinden kaynaklanıyor. Bu endişeye kapılan-

ların, Kozinoğlu’nun mahkeme huzuruna çıkmasından önce öldü-

rülmesini uygun görerek, onun açıklamasını engellediği anlaşılmak-

tadır. Bu Hitler Almanya’sında, Mussolini İtalya’sında görülen uygu-

lamaların yeni bir örneğidir.”

Üst düzey MİT yöneticisi Kozinoğlu neden öldürülmekten

korkuyordu?

Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun, öl-

meden kısa süre önce gönderdiği açıklamada: “Öldürmek dâhil her

şeyi yaptırabilir” dediği doğru muydu? “Sona geldi” başlıklı mesa-

jı ne anlama geliyordu?

‘Tayyip’in 8 hesapta 800 milyon doları var’ iddiaları hangi bil-

gilere dayanıyordu?
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Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT’çi Kaşif Kozinoğlu,
Türkiye gündemini sarsacak çok önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Kozinoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsviçre bankalarındaki 8 ay-
rı hesapta yaklaşık 800 milyon dolar parası olduğunu söylüyordu.
Bu gizli hesapların belgelerini Alman istihbarat örgütü BND’nin 30
milyon Euro karşılığında ele geçirdiğini belirten Kozinoğlu, Alman-
ya’nın belgeleri Erdoğan’a karşı koz olarak kullandığını vurguluyor.

‘Beni gafil avladılar’

Recep Tayyip Erdoğan’a ait aynı belgeler CIA’nın elinde de mev-
cuttur. Ancak bu belgeleri CIA Türkiye’deki kaynaklarından temin
etmiştir. Belgelerin temin edilmesi sonrası zamanın Ankara’daki
ABD Büyükelçisi, söz konusu 8 hesabı mesaj olarak da yazmıştır.
Bu Wikileaks’ta da yayınlanmıştır. Hiçbir ABD Büyükelçisi elinde
belge olmadan merkezine mesaj göndermez!

Aynı belgeler MİT Müsteşar Yardımcısı Ahmet Köksoy’da da
mevcuttur. Aydın Güler’de de AKP’ye ilişkin çok ciddi bilgiler var-
dır. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bu nedenlerle, istememesine rağ-
men MİT Ankara Bölge Başkanlığı yapan Aydın Güler’i ve MİT İs-
tanbul Bölge Başkanlığı yapan Ahmet Köksoy’u MİT Müsteşar Yar-
dımcısı yapmıştır. Ben Afganistan’da olduğum için yani belgelerden
uzak olduğum için beni gafil avladılar. Öyle zannediyorlar!”

Kaşif Kozinoğlu, “Düşünüp yaratacağız” başlıklı mesajında “Tür-
kiye’yi ivedilikle ve derin çizgilerle ikiye bölecekler, Türk’ü ve
Kürt’ü birbirine karşı konumlandıracaklar” gibi ciddi tehlikelere
dikkat çekiyor ama kafa karışıklığını ve inanç karanlığını gösteren
ifadeler de kullanıyordu:

“Biz hep korkmadan yaşadık. İkazımızı yaptık, olmadı! Şimdi ikaz
vakti de geçti. Sadece bir gün halkımıza bir kez daha bakacağız. O
gün de tehlikeyi anlamamışlar ise bu kez hiç zaman kaybetmeden ta-
rihte eşi görülmemiş bir mücadeleye ivedilikle başlamamız gerekecek-
tir. Yaşayacaklarını görünce halkımız ‘Ne kadar körmüşüz’ diyecek
ancak bizim bunları dinleyecek, ahlayıp vahlayacak vaktimiz bile ol-
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mayacaktır. Bizim buradan yapabileceğimiz daha çok şeyimiz vardır.
Düşünüp yaratacağız...

Ölümden kaçınmadan, mücadelemizi devam ettirebilmek adına ha-

yatımızı yaşamanın peşinde olmalıyız olacağız. Üreteceğimiz girişim-

lerle onları kurdukları tuzakta sıkıştırmalıyız sıkıştıracağız. Şu anda

sıkıştıklarını ve panik içerisinde koşuşturduklarını, kapattıkları çıkışı

aradıklarını görüyoruz da halkımızın gördüğünü pek zannetmiyo-

ruz.... Ama Türkiye’de yaşıyorsanız bundan kaçamayacaksınız!

Bu sihirli günde gereğini yapamazsanız, geleceğinizi kurtaracak

tek eyleminizi de boşa harcamış olacaksınız. Yani silahınızda bir mer-

mi kaldı. Şu ana kadar hep boşa attınız. Bunu da boşa atarsanız VU-

RULACAKSINIZ! O zaman reddedilen ihtişam ve ıstıraplı ruhtan ki-

min karlı çıkacağının hiç de önemi yok. Zira kesin siz kaybetmiş ola-

caksınız

“Yani silahınızda bir mermi kaldı. Şu ana kadar hep boşa attınız.

Bunu da boşa atarsanız VURULACAKSINIZ!”

Türkiye’yi ivedilikle derin çizgilerle ikiye bölecekler ve Türk’ü,

Kürt’ü birbirine karşı konumlandıracaklar. Maneviyatımız iyiliğin

Allah olduğunu söyler. Ancak bunlar Allahsız! Bunlar bencil, bunlar

kötüdür!.. Balta girmemiş ormandan fırlayan vahşiler gibi saldırıyor-

lar. Ancak bu halk onları ‘dünyanın arzına’ hapsedecektir. Bunu da çok

iyi biliyorlar. Bu manada eylemlerinde etiği ve doğruyu hiç aramayın.

Bizi yok ederken kullandıkları servet, bizim servetimiz. Bizi lanet-

lerken kullandıkları değerler, bizim değerlerimiz. Bizi hapsederken

mahvettikleri yargı da bizim yargımızdır. Aklı inkâr ederken kullan-

dıkları dil de ne yazık ki bizim dilimizdir. Onlar sizi tarihin hiç gör-

mediği bir karanlığa sürüklüyorlar. Onların amacı bilim öncesi ça-

ğa dönmek değil; konuşma öncesi çağa dönmek!

Bir serapla aldatmaya çalışıyorlar. Bu modern yaşama ulaşan
bizleriz. Onlar değil... Geleceğimizin üstünü çizdirmeyiz. Konuşma
hakkımız varken, ne olduğunu bildiğimiz bir insanın iki dudağı ara-
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sına kendimizi esir etmeyiz. Çünkü doğrular, var olan her şey için
geçerlidir.”57

Şimdi tekrar sormak lazımdı:

a) “Maneviyatımız iyiliğin Allah olduğunu söyler” ifadesi maso-
nik bir laftı ve İslam inancına aykırıydı. Bu kabalist ve materyalist
ifadeleri şuurlu bir Müslüman kullanamazdı.

b) “Aklı inkâr ederek kullandıkları dil” ifadesi vahyi ve Allah’ın
emirlerini inkâr eden ve aydınlanmacı geçinenlerin sloganlarıydı.
Bunlar inançlı kimseleri akıl dışı sayarlardı.

c) Acaba, Kozinoğlu, AKP’lileri İslamcı gösterip: “Onlar sizi ta-
rihin hiç görmediği bir karanlığa sürüklüyorlar” sözleriyle Kur’an
inancını ve ahlakını mı hedef almaktaydı?

d) Eğer, yaradılışı ve İslam nizamını inkâr eden bir kafa yapısı-
na sahip idiyse, o takdirde zaten İsrail’in tabi bir elemanı konu-
mundaydı. Peki, o zaman niye “Fetullah Gülen’i İsrail yandaşı” ol-
makla suçlamıştı?

e) Ve eğer Kozinoğlu’nun iddiasıyla “Fetullah Gülen İsrail’in
adamıysa, yine kendi ifadesine göre : “İsrail’in ve bazı Batılı ülkele-
rin AKP’yi tehdit olarak değerlendirdiğini” belirtmesindeki çelişki
nasıl yorumlanacaktı?

Kozinoğlu mu, Aydınlık mı çarpıtıyordu?

Silivri Cezaevinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldüğü açık-
lanan Odatv davasının tutuklu sanığı, MİT üst düzey görevlisi Kâ-
şif Kozinoğlu'nun Silivri Savcılığı tarafından el konulan yazılı sa-
vunması, ölümünden 1 ay sonra avukatlarına veriliyordu.

Savunmanın "tam metni" Odatv tarafından yayımlanıyordu an-
cak metnin bütünü okunduğunda, Kozinoğlu'nun Aydınlık gazete-
sine cezaevinden gönderdiği "notlar" vasıtasıyla yaptığı açıklama-
lar ile yazılı savunması arasında üslûp ve içerik bakımından büyük
bir "benzemezlik" göze çarpıyordu.
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Kozinoğlu, savunmasını tamamen hukuki bir temele dayandırı-

yor ve sadece iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara cevap

veriyordu. Herhangi bir siyasi yoruma girmediği gibi göreviyle ilgi-

li bir tek ifşaatta da bulunmuyordu. Aksine, savunmasında sık sık

bir devlet memuru ve istihbarat görevlisi olarak gizlilik kurallarına

yaşamı boyunca riayet ettiğini, hayatında hiç bir gazeteci ile tanış-

madığını ve birlikte yargılandığı gazetecilerden hiçbirini de tanıma-

dığını belirtiyordu.

Kozinoğlu savunmasında, Aydınlık gazetesine detaylı ifşaatlarda

bulunduğu Gülen cemaatinin yurtdışındaki okullarına ilişkin ola-

rak da tamamen farklı bir açıklamada bulunuyordu. Fethullah Gü-

len okulları ile ilk kez Afganistan'da görev yaparken karşılaştığını

belirten Kozinoğlu,

"Ben Özbekistan’a ilk kez 1998 yılında gittiğimde Özbekis-

tan’daki Fethullah okulları zaten kapatılmış ve yenilerinin açılma-

sı da yasaklanmıştı. Yani benim o okulların kapatılmasında dahlim

bulunması maddeten imkânsızdı. Benim bugüne kadar Gülen ce-

maatine ilişkin bir faaliyetim olmamıştır" diyordu.

Kozinoğlu, savunmasında bu konuda şöyle de ilginç bilgiler ve-

riyordu:

"Ben bu okullar ile ilk defa Afganistan’da görev yaparken tanış-

tım. Özbekistan’da kapatılmış olan okulların müdürü Mustafa Ay-

dın Afganistan okullarında (Mezar-Şerif Hz. Ali Lisesi gibi...) gö-

revlendirilmişti. Ben bu okullara elektrik ve su sağladım. Afganis-

tan’daki hizmetlerimi 2008 yılında 29 Ekim resepsiyonu sırasında

Dışişleri Bakanı Ali Babacan devlet kademesine aktarmıştır. Bunun

üzerine konu ile ilgili Başbakana brifing de verdim. Ben bu okulla-

rı kapatmadığım gibi, aksine oradaki tek Türk okulu olduğundan

kollayıp ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamışımdır."

Oysa Aydınlık gazetesinde yayımlanan notlarda Kozinoğlu, Gü-
len'in okul müdürlerinin CİA'ye rapor verdiğini, bu okullarda çalı-
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şanların MİT'e girdiğini, yurtdışındaki büyükelçilik ve THY büro-
larının Gülen'in ofisi gibi çalıştığını vurguluyordu.

Kozinoğlu'nun savunması ile Aydınlık gazetesine yolladığı
notlar arasındaki üslûp ve içerik farkı akla şu olasılıkları ve so-
ruları getiriyordu:

1)-Kâşif Kozinoğlu, birisi mahkemede savunma olarak okun-
mak, diğeri gerektiğinde kamuoyuna ifşa edilmek üzere iki ayrı
metin mi hazırlamıştı?

2)-Ancak, tutuklanmasına sebep olan "gizli belge temin etmek"
suçlamasına karşılık, MİT'ten bunun imkânsızlığına dair resmi bir
belge getirtmiş olan Kozinoğlu, belki de tahliye olasılığı en yüksek
sanıklardan birisi olarak, önemli ifşaatlar içeren ikinci metni (Ay-
dınlık'ta yayımlanan notlar) neden yazılmıştı?

3)-Hakkındaki en olumsuz duruma karşılık bu bilgileri koz ola-
rak kullanmayı düşündüyse, daha ilk duruşmaya çıkmadan, mahke-
menin tavrını görmeden bu bilgileri, -üstelik "hiç bir gazeteci ile ta-
nışmamak ve görüşmemek" ilkesini hayatının refleksi haline getir-
miş bir istihbaratçı olarak-Aydınlık gazetesi ile neden paylaşmıştı?

4)-Savunmasında, görev alanını sadece "Afganistan ve Pakis-
tan'daki bazı kurtarma operasyonları" olarak açıklayan, bunun dışın-
daki bilgi ve belgeleri sağlamasının imkânsız olduğunu MİT'ten aldı-
ğı resmi yazı ile kanıtlayan Kozinoğlu, Tayyip Erdoğan'ın İsviçre ban-
kalarındaki hesaplarının yabancı gizli servislere AKP içinden kimle-
rin verdiğini de içeren çok gizli bilgilere nasıl ulaşmıştı? Yaşasaydı sa-
vunması ile notları arasındaki bu çelişkiyi nasıl açıklayacaktı?

5)-Kozinoğlu ailesi Aydınlık gazetesinin yayınlarını mahkeme
kararıyla neden durdurmuşlardı? Eğer Kozinoğlu bu bilgileri ya-
yımlanmak üzere paylaştıysa, bu durumun ailesi tarafından ölü-
münden sonra bir "vasiyet" olarak değerlendirilip yayımlanması
daha uygun olmaz mıydı?58
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CUMHURİYET’İN KURULUŞ FELSEFESİ VE

MİLLİ GÖRÜŞ GERÇEĞİ

IRKÇI EMPERYALİZM:
SİYONİZMLE HAÇLI ZİHNİYETİNİN BİLEŞİMİDİR

Bugünkü Barbar Batı ülkeleri ve onların batıl ve zalim sistemle-

ri; YAHUDİ SİYONİZMİYLE, HAÇLI EMPERYALİZMİNİN bir ka-

rışımıdır. Ancak maalesef “Batı” denilince, halk nazarında sadece

Hıristiyan Avrupa ve Amerika hatırlanmakta ve arkasındaki asıl

şeytani güç olan Siyonizm ve Masonluk unutulmaktadır. Bu neden-

le duyarlı aydınlarımızın ve dava kurmaylarımızın, yazı ve konuş-

malarında sadece “BATI”ya vurgu yapmaları bizce sakattır ve sakın-

calıdır. Çünkü Siyonist Yahudilerin en sinsi gayretlerinden ve en

şeytani gayelerinden birisi de, bu zulüm düzenlerinin bütün suçu-

nu Hıristiyan Avrupa ve Amerika’nın üstüne yıkıp, kendilerini sak-

lama ve aklamalarıdır.

Rahmetli Erbakan Hocamız’ın her konuşmasında ve kitapların-

da, asıl tehdit ve tehlike odağı olarak Siyonizme ve ırkçı emperya-

lizme özellikle ve kesinlikle vurgu yapması da bundandı.

Örneğin: Avrupa Birliği’ni üç katlı bir binaya benzetir; en üst

katta Siyonist Yahudi patronların barındığını ve gözlerden ırak kal-

mayı başardıklarını, ikinci katta Hıristiyan Avrupalıların bürokrat

ve işçi çavuşu olarak çalıştıklarını, en alt katında ise ucuz işçi ve



hizmetçi olarak Türkiye’yi alacağız diye oyaladıklarını anlatırdı.

Milli Gazetedeki değerli ve dengeli yazılarını beğeniyle okuyup, ara

sıra alıntı yaptığımız Sn. Sadreddin Karaduman’ın, en önemli bir-

kaç yazısında sürekli Batı’dan bahsedip “Siyonizm ve ırkçı emper-

yalizm kavramlarını kullanmaktan sakındığı” izlenimi uyandıran

yaklaşımının, yanlış anlamalara yol açacağı kanaatimizi hatırlat-

mak istiyoruz. Sn. Karaduman’ın “Siyonist Mahfillere hoş görünme

ve onlardan bahsetmemek suretiyle bir nevi rüşvet verme” gibi ba-

yağı ve aşağı niyetler besleyeceğine asla ihtimal vermiyoruz. Ancak

İslam’ın ve İnsanlığın aleyhine en şiddetli ve tehlikeli fitne odağı

olarak Siyonist Yahudileri belirtmeden, sadece Hıristiyan Haçlı zih-

niyetinin hedef gösterildiği ima ve imajını oluşturacak tanım ve

yaklaşımların, hem Kur’an’a hem de Aziz Hocamızın tebliğ tarzına

uygun düşmediğini belirtmek istiyoruz. Bu nedenle Sadrettin Kara-

duman’ın aşağıdaki güzel tespitlerinin bazı yerlerine Siyonizmi ha-

tırlatan küçük eklemeler yapmayı gerekli görüyoruz.

“Batı'nın niyeti belli... Bizi istemiyorlar. Biz de o kapıya yapış-

mışız adeta; neyimiz var neyimiz yoksa bu uğurda harcıyoruz. Gâ-

vur aşkı dedikleri bu olsa gerek!

Tescilli soykırımcı Fransa, Türkiye'yi soykırım yapmakla suçla-

yıp köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. En yetkili ağızlar başta olmak

üzere her kesimden sert tepkiler geldi. Alınan yaptırım kararları,

protesto çıkışları, üst üste gelen açıklamalar... Meclis'te grubu bulu-

nan partilerin iktidara destek vermeleri vs. Asıl merak ettiğimiz,

meselenin özüne gelinip gelinmeyeceği. Bu konuda ciddi adımlar

atılacak mı, atılmayacak mı? Önemli olan bu... Şu ana kadarki söy-

lenenlere baktığımızda henüz dişe dokunur tarzda bir şey göremi-

yoruz. Önce şu soruya net bir cevabın verilmesi gerekir: Türkiye

AB'ye mahkûm mu? Bunun cevabı evet ise, verilen tepkiler olumlu

kabul edilebilir. Şayet bu soruya verilecek cevap hayır ise, o zaman

durum değişir. Devlet-millet, herkesin ve her kesimin şu sorulara

dürüstçe ve sağlıklı cevaplar bulması icap eder.
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1- 300 yıllık Batılılaşma siyaseti bize ne getirdi ve bizden neleri

alıp götürdü; bu konular ciddi, ciddi tartışılacak mı?

2- AB bakanlığı lağvedilip kaldırılacak mı?

3- Bu iktidarın AB dışında bir "B planı" var mı?

Diyelim, bu konularda net bir tavır sergilenmek istenmiyor. Ne-

reye kadar bu iş böyle gidecek? Batı yaptıklarıyla yetinecek mi sa-

nılıyor? "Sözde soykırım" yasasını onaylayan sadece Fransa mı?

Hayır. AB üyesi ülkelerin neredeyse yarısı aynı yasayı çıkarmış du-

rumda.

İşte "sözde soykırım" yasasını onaylayan AB ülkeleri: Fransa,

İtalya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Polonya, Slovakya, Vatikan,

Litvanya, Kıbrıs Rum Kesimi ve sıradakiler... ABD'nin 41 Eyalet

parlamentosu da aynı yasayı onayladı. Bu yasayı çıkaran AB dışın-

da ülkeler de var elbette. Herkes biliyor ki, bu birinci adım.

Ya sonra? Sırada Ermenilere tazminat talebi var. Daha sonra?

Toprak talebi... Bundan sonrası var mı, yok mu diye düşünülebilir.

Bunların asıl hedefi bizi Anadolu'dan da çıkarmak. AB'nin fikir ba-

bası Fransa Kralı 4. Henri (1589-1610) ta o yıllarda Türkleri As-

ya'ya sürmeyi planlamıştı. Elin gâvuru 50 yıllık, 100 yıllık hatta

1000 yıllık planlar yapıyor ve adım, adım uygulamaya koyuyor. Bi-

zim en stratejik planımız; "Bize Bir şey Olmaz"dan ibaret. Bize bir

şey olmaz ne demek? Mesela daha 100 yıl önce 24 milyon km2 top-

rağımız vardı, şimdi 784 bin km2 kalmış, Onu da parçalamaya ça-

lışıyorlar!? Bize bir şey olmuş mu olmamış mı? Kaybetmeye başla-

dığımızda, bulduğumuz tek çözüm Batılılaşma oldu. Askeri ve sivil

bürokrasinin tepesinde bulunanlar kendilerini Batı'ya mecbur ve

mahkûm zannettiler. Batılılar özellikle şu iki nedenle bizimkileri ik-

na etmişlerdi:

1- Anayasal düzene kavuşmamıza yardımcı olacaklardı.

2- Toprak bütünlüğümüzü garanti ediyorlardı.
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Batılıların sözünde durmadığı açık; buldukları ilk fırsatta üzeri-
mize çullandılar, elimizde kalan son toprakları da işgal edip bizi ta-
mamen yok etmeyi planladılar.

Şimdi her şeyi yeniden düşünmemiz, silkinmemiz ve kendimi-
ze gelmemiz şarttır. Biz nerede, tarihin hangi dönemlerinde ve ne
tür hatalar yaptık? Bu konuların ciddi bir şekilde ele alınıp tartışıl-
ması zamanıdır. Başkalarının bize tavsiye ettikleri ne varsa her şe-
yin yeniden değerlendirilmesi ve en ince detaylarına kadar gözden
geçirilmesi lazımdır. 300 yıldan beri yürümekte olduğumuz siste-
min ve istikametin yanlış olduğunu bize gür bir sesle haykıranlar
çıktı. Hatta 100 yıl arayla iki iktidar sahibi bu milletin önüne doğ-
ru istikameti belirten yol haritası da koymuşlardı. Ne acıdır ki her
ikisi de aynı akıbete uğradı. Sultan Abdülhamid Han İslam Birliği
dedi; bu yolda çok önemli adımlar attı ve bu kutlu kavga uğruna
iktidardan uzaklaştırıldı. Başbakan Erbakan da İslam birliği dedi.
D8'leri kurmakla önümüze tarihi projeyi koydu. Meselenin özü de-
diğimiz bu. Fransa'dan büyükelçi bugün çağırılır yarın geri yolla-
nır. Önemli olan anlık reflekslerle hareket etmek değil; önemli olan
Fransa'ya ve aynı kafadaki Batıya Fransız kalmamaktır.”59

Çöken sadece Batı mı?

Batı sistemi çökerken Batıcı ve batıl sistemlerin ayakta kalma-
sı sizce mümkün mü? Liberal Demokrasi de Batı'nın eseri, Sosyal
Demokrasi de... Komünizmi, Faşizmi, Kapitalizmi, hepsini Batı
icat etti. Laiklik, Ateizm, Materyalizm ne varsa Batı'dan çıktı.
Son 300 yılın Batı hâkimiyetinde geçtiği herkes tarafından bili-
nen bir gerçektir. Siyasetten ekonomiye, eğitimden kültür-sanata,
güncel olaylara bakışa kadar her şeyi Batılılar şekillendirdi. Dün-
ya milletleri Batı mamulü nizamlardan birine tabi olmak suretiy-
le topyekûn Batı'ya yöneldi. Bunun gönüllü bir yöneliş olduğu
söylenemez elbette. Her ülkenin kendine özgü Batılılaşma serü-
veni var: Kimi ülkeler zoraki tedbirlerle, kimileri hile ve tuzak-
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larla örülü "dostluk ve işbirliği" anlaşma metinleriyle, kimi ülke-
lerde yönetimi ele geçirmiş yerli işbirlikçiler marifetiyle... Mev-
cut rejimlerin tamamına yakını bir yolu bulunup Batılılar tarafın-
dan dünya insanlığına dayatılmıştır. Kısaca dünya milletleri üç
asrı aşkın bir zamandan beri yönlerini Batıya döndüler, affeder-
siniz, döndürüldüler.

Bugünlerde çatırdamanın devam ettiği bu batıl sistem muhte-
melen yakın bir gelecekte büyük bir gürültüyle çökecektir. Batı-
lılar önceleri dünyanın servetini ele geçirse de, kurulan sistem
insan odaklı olmadığı, Hakka ve adalete dayanmadığı için adım,
adım yok olup gidiyor.

• Batı ilmi Müslümanlardan öğrendi. İlim Sicilya ve Endülüs
üzerinden Batı'ya taşındı ancak kaynak belirtmeden kullandılar;
bilim hırsızlığı yaparak işe girişmişlerdir.

• Batılılar, çok sayıda yalan-yanlış bilgileri bilim adına Batı dı-
şı toplumlara yutturdular; mesela: "Dünyada kaynaklar kıt ihti-
yaçlar sonsuz..." sözü kocaman bir aldatmacadan ibaretti. Dünya
kaynaklarının 13 milyar nüfusa rahatlıkla yeteceği bilinmektedir.

• Batı bugünkü zenginliğini çalışarak elde etmedi; milletlerin
servetini yağmalayıp kendi ülkelerine taşıdılar, hür insanları kö-
leleştirerek bedava iş gücü elde etmişlerdir.

• Batılı sömürgeciler kendi ülkelerine taşıdıkları serveti halk-
tan kaçırıp % 1'lik mutlu azınlığa vermişlerdir.

• Batılılar, Siyonist Yahudi odakların kışkırtmasıyla bugünkü
Batı sisteminin başlangıcı olan 1648 Westfalya sözleşmesinin
maddelerini ihlal edip silahlarını birbirilerine doğrultmuş, bu-
nun sonucu olarak 1. ve 2. Dünya savaşında 60 milyon insan ha-
yatını kaybetmiştir.

• 11 Şubat 1945'te Yalta konferansında bir araya gelen Wins-
ton Chorchill, Franklin Roosevelt ve Joseph Stalin "soğuk sa-
vaş"a dayalı iki kutuplu dünya düzenine geçmişlerdir.
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• 24 Ekim 1945'te, yeni kurulan sistemi "şike"yle yürütmek
için San Fransisco'da BM’i kurup Siyonizmin hedeflerine göre şe-
killendirmiştir. (Egemen güçler BM kararıyla ülkeleri işgal etti.
İsrail BM kararıyla kuruldu. Sudan BM kararıyla bölündü. Filis-
tin devletinin kuruluşu BM engeline takıldı.)

• 25 Aralık 1991'de Mihail Gorbaçov'un istifa etmesiyle SSCB
dağılmış, soğuk savaş dönemi sona ermiştir.

• 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla iki ku-
tuplu sistem sona erince ABD liderliğinde tek kutuplu döneme
geçilmiştir.

• 2007 yılının ilk yarısından itibaren Batı sistemi çok büyük
bir kriz sürecine girmiştir. 2011 yılında AB üyesi ülkelerde iflas-
lar yaşanmaya başladı; kısa sürede tüm Avrupa'yı etkisi altına al-
dı. ABD de başlayıp Batı başkentlerini sarsan yeni ayaklanmalar
oldu.

Görüldüğü gibi Batılılar insan fıtratına uyarlı, barışa dayalı,
insanların huzuruna ve refahına duyarlı bir düzen ortaya koya-
mamışlardır. Buldukları ve uyguladıkları sistemlerin tamamı
kendi sömürü düzenlerinin üzerine geçirilmiş bir kılıf olarak ta-
sarlanmıştır. Batı sisteminin artık yolun sonuna geldiğini Dünya
insanlığı ibretle izliyor. Batı çökmenin eşiğinde bulunurken batı-
cı sistemlerin ayakta kalması mümkün gözükmüyor. Evet, çöken
sadece Batı sistemi olmayacaktır; sırtını Batıya yaslamış Batıcı
sistemler de yok olup yıkılacak”60

İnsanlık ırkçı emperyalizmin kıskacından kurtulacak; İnsan en-
deksli, İslam (barış ve bereket) prensipli ve Türkiye merkezli YENİ
BİR DÜNYA mutlaka kurulacaktır. Allah’ın va’di haktır ve milyar-
larca mazlumun duası yerde kalmayacaktır.

Ancak vaat edilen bu kutlu hedefe, öyle kuru tespit ve temenni-
lerle, sadece Batı zihniyetini ve Batıl sistemleri eleştirmekle varıla-

AHMET AKGÜL 275

60 Sadrettin Karaduman / Milli Gazete



cağını sanmak saflıktır ve Sünnetullah’a aykırıdır. Çünkü: “Deki;
HAK GELDİ BATIL YOK OLDU. HİÇ ŞÜPHESİZ BATIL YOK OLU-
CUDUR” (İsra: 81) ayetinin işaretiyle “Hak gelmeden, batıl zail ol-
mayacaktır.” Yani Batıl kendiliğinden değil, Hakkın galebe etmesi
ve zulmü yenmesiyle yıkılacaktır. Evet, ışık yanmadan karanlık
kaybolmayacaktır. Bunun yegâne ve son çaresi de, öyle hoşgörü
edebiyatından ve barış çağrılarından asla anlamayan Barbar Batıya
karşı güç kullanmaktır. Bu gerçek hem Kur’an’ın mesajıdır, hem de
Erbakan Hoca’nın vurgulamasıdır.

“Ey Yahya, Kitabı(n hükmünü ve hâkimiyetini psikolojik, politik,

ekonomik ve teknolojik) kuvvetle tut” (Meryem: 12)

“Onlara (düşmanlara) karşı, gücünüz yettiği kadar (bütün im-

kânları ve çağın ihtiyaçlarını kullanarak gerekli her türlü) kuvveti

hazırlayın” (Enfal: 60)

Ayetlerini anlamadan ve gereğini yapmadan Batının yıkılacağına

ve Hakkın hâkimiyet kuracağına inanmak, Kur’an’ın metoduna,

imtihan sırrına ve Erbakan Hoca’nın hazırlıklarına aykırıdır.

Siz Erbakan’ın defalarca ve yüzlerce insanın huzurunda anlattı-

ğı teknoloji harikaları ve Siyonizmle hesaplaşma hazırlıkları olma-

dan şu Barbar Batıyla nasıl başa çıkacaksınız?

Eğer işbirlikçi iktidarlarınızın MİT’ini yönlendiren CIA ve

MOSSAD tarafından askeri birimlere yanlış –belki de kasıtlı- istih-

barat verilip Şırnak Uludere sınır bölgesinde kaçakçılık yapan 35

gencin öldürülmesine ve böylece asker-sivil, devlet-millet barışının

dinamitlenmesine bile cesaret bulabiliyorsanız, Siyonist canavarla

nasıl boğuşacaksınız?61

Siz ey asker ve sivil masonlar!

Dış mihrakların kışkırtmasıyla hayatını ve rahatını bu millete ve

ülkeye harcayan Erbakan’la kırk yıl savaşıp da; Telaviv kumandalı
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HERON’lara, ABD Nevada kontrollü PREDETOR’lara mahkûm ve

mecbur kaldıkça, milli ve haysiyetli bir sonuca nasıl ulaşacaksınız?

Siz ey, ılımlı İslamcı ve din istismarcısı gafillerin peşine takılmış
safdirikler!

“Ben yeryüzünü ateşle yakmak, insanları kılıçla doğramak ve
YENİ HAÇLI SEFERİNİ BAŞLATMAKLA görevliyim” diyen Ameri-
kan Başkanı ve Siyonist Lobilerin kâhyası George Bush’ların BOP
gibi şeytani projelerine figüranlık yaparak, Allah’ın rızasına ve
Kur’an’ın Adalet nizamına nasıl kavuşacaksınız?

Siz: “Yılbaşı kutlamaları bahanesiyle Müslüman halkımızın pek
çok haramlara ve hayâsızlıklara bulaştırılması, Dinimize ve değer-
lerimize aykırıdır ve Noel Baba dedikleri uydurma bir safsatadır”
anlamında gerçekçi ve gerekli açıklamalar yaptığı için hakkında so-
ruşturma açılan, AKP Turizm Bakanının hışmına uğrayan ve yan-
daş medyada linç kampanyası başlatılan Keşan Müftüsüne bile sa-
hip çıkamazken, Allah aşkına söyleyin, nasıl izzet bulacak ve zafe-
re ulaşacaksınız?
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MUSTAFA KEMAL VE MİLLİ GÖRÜŞ GERÇEĞİ

Mustafa Kemal’in Milli Mücadeledeki en büyük başarısı, bizzat

kumanda ettiği ve binlerce mekanize araç ve son sistem ağır silah-

la donatılan, İngiliz, Fransız ve Amerikalılarca destek çıkılan Yunan

ordusunu yendiği SAKARYA Meydan Muharebesidir. Sakarya zafe-

ri, kem talihimizi tersine çeviren tarihi bir dönüm noktası yerinde-

dir. Ve tabi Sakarya zaferi denilince akla Mustafa Kemal gelmekte-

dir, çünkü Atatürk’le Sakarya özdeşleşmiştir. Milli Haysiyet ve has-

sasiyetini yitirmiş ve Haçlı AB himayesine göz dikmiş demokrasi

densizlerinin “VATAN, MİLLET SAKARYA” tekerlemesiyle Milli

mücadeleyi küçümseyip alay konusu edindiği bir süreçte rahmetli

Erbakan Hoca’nın çıkıp:

“Herhangi bir kimse:

Malazgirt’te inanışın şahlanışını yaşamadan; Kosava’da, Niğbo-

lu’da bir kılıç olup parlamadan; Ulubatlı Hasan olup İstanbul’u feth

etmeden; Sultan Fatih olup atını denize sürmeden; Kanuni olup,

şanlı ordularıyla Avrupa’nın içine yürümeden; Seyyit Çavuş olup,

250 kiloluk mermiyi “ya Allah!” diyerek top namlusuna sürmeden;

Bir insan, SAKARYA’NIN SİPERLERİNE GİRMEDEN; ve Kıbrıs’ta

düşman tahkimatının arasından geçmeden, Milli Görüşün ne oldu-

ğunu anlayamaz.”



Sözleri,

a. Hem Sakarya Meydan Muharebesinin tarihimizin en önemli
zaferlerinden birisi olduğunu belirtmektedir.

b. Bu şanlı mücadelenin, tamamen Milli ve şerefli olduğunu
vurgulayıp övmektedir.

c. Ve tabii dolayısıyla, Sakarya zaferinin komutanı Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü de sahiplenip Milli Görüş’e dâhil etmektedir

Çünkü Erbakan Kurtuluş Savaşı’nı, Milletimizin bin yıllık ma-
yasını oluşturan Milli Görüş’ün yeni bir şahlanışı olarak değerlen-
dirmektedir.

Erbakan Hocamızın sıkça ve açıkça Atatürk’ten bahsetmemesi:

• Atatürk’e mal edilen, ama aslında Milli Mücadelenin hedefle-
ri ve Mustafa Kemal’in düşünceleriyle tamamen çelişen KEMA-
LİZM uydurmasını kabulleniyor görünmek istemediği

• Ve oldukça ucuzlayan ve uyuz kesimlerce sıkça başvurulan
Atatürk istismarcılığına tenezzül etmediği içindir.

Erbakan Hoca’nın Sultan Alparslan örneği ile başlaması da bo-
şuna değildir.

Sultan Alparslan Allah’ın rızasından ve halkların huzurundan
başka bir şey düşünmeyen bir mücahit olarak katbekat üstün Bi-
zans ordusunu hezimete uğrattığı Malazgirt zaferinden sonra;

1- Romen Diojen’i bağışlıyor ve ağırlıyor.

2- Maiyetiyle birlikte Bizans tahtına dönmesine yardımcı oluyor.

3- Böylece kendisine minnet duygusuyla bağladığı Romen Di-
ojen’in yerine başka birinin imparator olmasına fırsat vermiyor.

4- Romen Diojen’in kızlarından birini kendi oğluna nikâhlaya-
rak, onlarla akrabalık kuruyor ve barışı garantiye alıyor.

5- Bizans’ın her yıl Selçuklulara 400 bin altın vergi vermelerini
şart koşuyor.
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6- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun resmen Selçuklulara bıra-
kılmasını ve böylece tüm Anadolu kapılarının Müslüman Türklere
açılmasını sağlıyor

7- Romen Diojen’in sağ salim Kostantin’e (İstanbul’a) dönmesi
için yanına kattığı bilge ve derviş kişilerden oluşan mücahit birliği
vasıtasıyla, İslam’ın adalet, merhamet ve bereket sistemini Bizans’ın
tahakkümündeki farklı, din ve kökenden insanlara tebliğ ediyordu.

Bütün bu gerçeklere rağmen:

1- Hala Atatürk’ü kendilerinden gösterip istismar etmek ve sır-
tından geçinmek isteyen Siyonist Yahudi ve masonların düdüğünü
çalan ve Mustafa Kemal’i dinsizlik ve dönmelikle suçlayan İslamcı
densizler vardır. Bunlar İbranice “im shahar Atzmautenu” kitabı-
nın yazarı Yahudi Ben-Avi’nin (1961 Telaviv. Sh.213-223) teki asıl-
sız ve kasıtlı uydurmalarını doğru saymakta, hatta iddialarına delil
olarak sunmaktadır.

Bu densizlere sormak lazımdır:

Peki, Müslüman ve Hıristiyan birçok ülkedeki, kendi öz adam-
ları olan, ama o topluma milli kahraman olarak tanıtılan devlet baş-
kanı, başbakan ve bakanlarının Yahudi aslını özenle gizleyen Siyo-
nistler, Mustafa Kemal’in kendilerinden olduğu yalanını niye uydu-
rup açığa vurmuşlardı?

2- Hala Milli Görüşçü geçinen ve bunca tahribatın taşeronu olan
BOP eşbaşkanı Recep T. Erdoğan’ı Erbakan’ın danışıklı devamı ola-
rak gösteren dengesizlerin acaba şu soruya bir cevapları var mıdır?

Yahudi asıllı ve ittihatçı bir mason saydıkları Mustafa Kemal,
Libya’yı, Siyonist destekli İtalyan işgalinden kurtarmak için bin
türlü mihnet ve meşakkatle ta oralara gidip, Şeyh Sunisi’lerle bir-
likte göğüs göğse ve ölümüne savaşmıştı. Şimdi Müslüman Lib-
ya’yı barbar batılılara karşı savunan ve bu uğurda hayatını ve ra-
hatını hiçe sayan Atatürk hain ve kâfir ise, peki bugün NATO ile
beraber Libya’nın tamamen harap ve talan edilmesine ve 57 (elli
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yedi) bin insanın katledilmesine önayak olan Bay Recep T. Erdo-
ğan hangi sıfata layıktı?

3- Bu arada, hala Atatürk’ü imansız ve Kur’an’sız gösteren ve uy-

durdukları “İslamsız Kemalizm” safsatasıyla kendi dinsizliklerini

yürütmeyi gayret eden ve bir başörtülü görünce kuyruk altına di-

ken batırılmış gibi huysuzlanıp köpüren ve tamamını toplasan bir

kasaba doldurmaya bile yetmeyen, ama cırtlak sesleriyle ortalığı

velveleye verip aydınlanmacı geçinen bu bataklık ve karanlık kur-

bağalarına sesleniyoruz:

İzmir’de düzenlenen Atatürk’ün 73. ölüm yıldönümü törenleri-

ne katılan başörtülü bir hanım vatandaşımıza:

“Buradan defolup gitmeni istiyorum. Sizin karşı devrimin gerici

unsurları olduğunuzu biliyorum.” Diye sataşan ve saçmalayan bu se-

viyesiz, soğuk ve milletten kopuk tavrınızla Atatürk’e en büyük kö-

tülüğü yapıyorsunuz, hatta anlaşılıyor ki bu kara kampanyayı kasıt-

lı olarak, yani Atatürk’ten nefret edilsin diye yürütüyorsunuz! 

Oysa T.C. Devleti iman ve maneviyat temeli üzerine kurulmuş

sağlam bir devlettir.

Bazıları:

"Bunca yiyicilere rağmen bu devlet yıkılmıyor, bu millet çökmü-

yor" diye hayret ediyorlar. Hiç hayret etmesinler, devletin temel taşı

sağlamdır. Bu sağlamlığın kaynağı ise inançtır.

İsterseniz delillerini arz edeyim:

TBMM, 20 Ocak 1921 tarihinde "Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu" nu

çıkarmıştır. Bu, Ankara'daki rejimin ilk anayasasıdır. Bu metnin 7'nci

maddesinde TBMM'nin hakları ve vazifeleri sayılırken ilk başta "Ah-

kam-ı Şer'iyyenin tenfizi" ifadesi yer almaktadır. Bunun mânâsı

TBMM Kur’an hükümlerinin yerine getirilmesiyle yükümlüdür, de-

mektir. Bu da göstermektedir ki, Mustafa Kemal’in başkanı olduğu

ilk Meclis iman ve İslam üzerine kurulu bir Meclis konumundadır.
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Ele aldığımız 7'nci maddenin son bölümünde denilmektedir ki:

"Kavânin ve nizâmat tanziminde muâmelât-ı nâsa efrak ve ihti-
yâcât-ı zamana evfak ahkâm-ı fıkhıyye ve hukukiyye ile âdâb ve
muâmelât esas ittihaz kılınır." Bu cümlenin mânâsı şudur: Kanun ve
tüzük yapılırken İslâm fıkhının hükümleri esas alınacaktır. (Resmi
Gazete, 1-7 Şubat 1921)

TBMM, 29.10.1923'te "Teşkilât-ı Esasiyye Kanunu'nun Bazı Mevad-
dının Tavzihan Tâdiline (yani bazı maddelerin açıklanıp düzeltilmesi-
ne) Dair Kanun'u çıkartmıştır. Bu kanunun 2'nci maddesi şöyledir:

"Türkiye Devletinin dini, Din-i İslâm'dır. Resmi Lisanı Türk-
çe'dir" (Kanun No:364) 20.04.1924'te çıkarılan 491 numaralı Teşki-
lât-ı Esasiye Kanunu'nun 2'nci maddesi aynen şöyledir:

Madde:2- Türkiye devletinin dini, Din-i İslâm'dır; resmi dili Türk-
çe'dir; makarrı (başkenti) Ankara şehridir."

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, devletimizin temeli inanç ve mane-
viyat üzerine atılmıştır. 

Buna rağmen 1928'de, o günün dehşet havası Siyonist dış güçlerin
kışkırtması ve yerli masonik işbirlikçilerin baskısı içinde "Teşilât-ı
Esasiyye Kanunu"nda bir değişiklik yapılmış, 2'nci maddeden "devle-
tin Dini, din-i İslâm'dır" ifadesi kaldırılmıştır. (Resmi Gaze-
te:14.04.1928)

05.02.1937 tarihinde ve Mustafa Kemal’in şaibeli hastalığının yo-
ğunlaştığı ve devlet işleriyle uğraşamadığı bir süreçte 3115 sayılı ka-
nun ile anayasanın 2'nci maddesi bu defa şu şekilde değiştirilmiştir.

"Madde:2- Türkiye devleti Cumhuriyeti, milliyetçi, halkcı, dev-
letci, lâik ve inkılâpçıdır. Resmi dili Türkçe'dir, makarrı Ankara şeh-
ridir."

Biraz düşünürsek şu neticelere ulaşmış olacağız.

Cumhuriyet 1923'ten 1928'e kadar beş sene müddetle resmen İslâm
devletidir.

282 SABAH YAKIN DEĞİL Mİ?



1928'den 1937'ye kadar bu durum fiilen devam etmiştir. M. Ke-
mal'in çok ağır hastalığı nedeniyle devlet işleriyle yakından ilgilene-
mediği ölümünden bir yıldan az zaman öncesi İsmet İnönü’yü güdü-
müne alan masonlar ve sabataist cunta tarafından anayasaya girmiş-
tir. Dolayısıyla konulan o maddeler ne devletin, ne de milletin ilkeleri
değildir. Bu maddeler, memleketi dikta rejimiyle idare eden CHP'nin ve
arkasındaki masonik şebekenin 6 okundan ibarettir.

Aziz milletimiz 14 Mayıs 1950'deki seçimlerde CHP iktidarını ala-
şağı etmiştir.

Ancak 1961 Anayasası da bir darbe ve ihtilâl hükümetinin baskı-
sıyla ve düzmece bir referandumla yürürlüğe girmiştir.

Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı 15 yıl sürmüştür. (1923-
1938) Bunun 14 yıla yakın bir zamanında anayasada lâiklik ilkesi di-
ye bir ilke mevcut değildir. Kimse M. Kemal'den ziyade Kemalistlik
taslamasın.”62

Şimdi: “Mavi Marmara baskını ile eş zamanlı İskenderun’daki de-
niz üssüne saldıran PKK bu süreçte bir dizi eylem gerçekleştirdi. Da-
ha sonra İsrail Türkiye ile özür ve tazminat konusunda görüşmelere
başlayınca eylemsizlik kararı aldı, uzun süre eylem yapmadı. 

PKK, sürecin seçimlere denk gelmesini bu amacını kamufle etmek
için kullandıysa da eylemlerin İsrail ile müzakerelere endeksli bir se-
yir izlediğini uzmanlar gözlemleyebilmektedir. İsrail Türkiye ile mü-
zakerelerinde muhataplarının tutumuna göre PKK’ya eylem yaptıra-
rak mesajlarını vermek istemektedir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamasına göre bu süreçte
özür dileme konusunda Türkiye ile 4 kez anlaşmaya varıldığı halde İs-
rail her defasında caydı, verdiği sözünü yerine getirmedi… Palmer
Komisyonunun Mavi Marmara raporunu açıklaması üzerine Türkiye-
İsrail ilişkileri koptu, PKK da eylemlerini yeniden başlattı, tırmandı-
rarak devam ettiriyor! 
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PKK’nın bu son dönem eylemlerini Mavi Marmara baskını son-

rası Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyrine endekslediğini iyice hisset-

tirmesi; AKP iktidarına, özellikle Başbakan Erdoğan’a yönelik geri

adım attırma, caydırma, sindirme amaçlı yaptırım niteliği taşıdığı-

nı gizleme gereği duymadığını gösteriyor.

Nitekim malum bazı çevreler Başbakan Erdoğan’ın İsrail ile rest-

leşmesinin faturasının oldukça ağır olacağı, terörün tırmanmasının

bunun sadece bir örneği olduğu yolunda üstü kapalı tehdit etme,

uyarma çabaları içerisine girdiler.

Kaldı ki İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Başbakan Er-

doğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına

karşılık açıkça PKK’yı destekleyerek Türkiye’ye yönelik terörist sal-

dırılar yapmakla tehdit etti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise İsrail

bildiğimiz bir konuda bize şantaj yapmaya kalkışmasın diyerek

PKK’yı zaten kullandığının bilindiğini açıkladı. 

Bölücü terör örgütü PKK’nın bir Kürt kuruluşundan daha çok bir

Yahudi kuruluşu olarak hareket etmesi öylesine ya da konjonktürel

değildir. Çünkü PKK’yı kuran, yöneten, uluslar arası destek ve hi-

maye sağlayan İsrail’dir. PKK İsrail desteği olmadan bir gün bile

ayakta duramaz.

Daha önemlisi PKK, devlet içerisinde yuvalanan terör örgütü suç-

laması ile yargılanmakta olan Ergenekon tarafından kuruldu ve on

yıllardır işbirliği halinde eylemler gerçekleştirdiler. Herhangi bir iddia

değil, PKK’nın MİT tarafından kurulduğu Ergenekon soruşturmasında

yer alan bir husus olarak resmiyet kazanmış bir konudur.

Ergenekon’un, soruşturulup yargılanan kişilerin niteliğine bakıldı-

ğında devletin en temel kurum ve kuruluşları içerisinde yuvalanmış, ya-

pılanmış bir suç örgütü olduğu, bu yüzden derin devlet diye söz edildi-

ği yargı sürecine yansıyan yadsınamaz son derece ciddi bir durumdur.

Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanıp
teslim edilmesi sırasında sarf ettiği bilinen ben devletimin hizmetinde
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çalışmaya hazırım şeklindeki sözleri PKK’nın devletle arasında var
olan kadim ilişkinin bir ifadesinden ve hatırlatılmasından başka bir
şey değildir.

Açıkçası, bölücü terör örgütü PKK’yı kuran Ergenekon derin devle-
ti, İsrail’in Türkiye içerisindeki uzantısı bir Siyonist yapılanmadır.
Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ergenekon Davasından etkilendiğini kim
bilmez?

Ergenekon derin devleti ordu, MİT, emniyet, yargı, üniversiteler,
medya, sivil toplum kuruluşları gibi ülkenin en temel kurum ve kuru-
luşları içerisinde yapılandığına, Cumhuriyet’in kurucu iradesi ve resmi
ideolojisini temsil iddiasında bulunduğuna göre köklerinin çok daha
derinlerde olduğu gerçekliği hiçbir şekilde yadsınıp göz ardı edilemez.

“Biz Türkiye İsrail savaşını Erbakan’ın başlatacağını zannet-
miştik, ama nasip talebelerinin (AKP’nin) imiş”63 diyerek:

A- AKP iktidarını Erbakan’ın danışıklı devamı

B- Recep T. Erdoğan gibi Siyonist Yahudi lobilerinden madalya-
lı ve Türkiye dâhil 27 İslam ülkesini parçalamayı planlayan BOP’un
eşbaşkanı ve Erbakan’ın deyimiyle “işbirlikçi” bir adamı, “İsrail’le
savaşıp İslam Âlemini kurtaracak bir dava kahramanı”

C- Atatürk’ü ise Sabataist cuntanın ve Yahudi odakların bir ele-
manı

D- Milli mücadeleyi ve Cumhuriyeti Dış güçlerin ve Dinsiz çev-
relerin bir planı ve yutturmacası gibi gösteren bu zavallılara en gü-
zel yanıtı yine rahmetli Erbakan Hocamız vermekteydi:

Çünkü kendisine doğum günü sorulduğunda, hep Cumhuri-
yet’in kuruluş yıldönümüne mutlaka atıf yapardı. Hatta bu iki tari-
hi çatışmayı, espriyle karışık bir şekilde değerlendirerek, defalarca
şu ifadeyi kullanmıştı: “Doğum günüm için Türkiye’nin her yerin-
de bu kadar merasime ne gerek var? Ama şunu ifade etmek isterim
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ki Cumhuriyet bayramında doğmak insanı memnun eden bir hu-
sustur. Cumhuriyetin kendisi de bir doğuştur. Onunla birlikte doğ-
muş olmak bir sevinç kaynağıdır. İnşallah beraberce doğduğumuz
Cumhuriyetimizi lider ülke yapacağız, yeni bir dünya kuracağız ve
bütün ülkelerin önüne geçireceğiz.”64

Doğrularla yanlışların, gerçeklerle çarpıtma yorumların har-

manlandığı o yazının devamını dikkat ve ibretle okuyalım:

“Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşına soku-

lup birçok cephede savaştırılan Osmanlı Devleti çökertilip dağıtıldık-

tan sonra Başkent İstanbul dönemin süper gücü İngiltere’nin, Anadolu

illeri ise müttefiklerinin işgali altında iken; Ankara’yı merkez yapan

İttihatçı askerler ve siyasetçiler tarafından kuruldu.

İngiliz işgal kuvvetleri Başkent İstanbul’a girdiğinde iktidarda bu-

lunan Almanya yanlısı İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerini bir de-

nizaltıya doldurup bu ülkeye gönderdi. Ankara’da yeni devleti kuran-

lar ise İngiltere yanlısı İttihat ve Terakki mensuplarıydı. Türkiye

Cumhuriyeti’ni kuran İngiliz yanlısı İttihatçılar, İngilizler tarafın-

dan Almanya’ya sürülen ittihatçıların yurda girişlerine daha sonra

da izin vermediler!

Osmanlı Devleti İttihat ve Terakki Partisinin birçok darbe, suikast,

baskın, yağma, talan, ihanet hareketine muhatap olduğu ve iktidarı

döneminde yok yere Birinci Dünya Savaşına sokularak tüm cepheler-

de ağır yenilgiler aldığı için çok büyük tepkilere, ağır eleştirilere, suç-

lamalara maruz kalmış, telafisi imkânsız bir itibarsızlığa, güvensizli-

ğe uğramıştı. İttihatçılar, sergerde nitelemesi ile birlikte anılırlardı.

Bu yüzden Ankara’da yeni devleti kuran İngiliz yanlısı İttihatçılar,

yıpranmış, itibarsızlaşmış, öfke ve nefret duyulan İttihat ve Terakki

Fırkası ismi yerine Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi) ismi ile yeni

partiyi kurdular.
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Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet döneminde birçok parti kurulmuştu.
Cumhuriyet’i kuranlar ise tek partili sisteme geçtiler. 1946 yılına kadar
Türkiye Cumhuriyeti tek partili CHP iktidarı tarafından yönetildi.

1945’te Yatla Konferansında Birleşmiş Milletler Teşkilatı çatısı al-
tında ABD ve SSCB liderliğinde iki kutuplu bir dünya kuran Dünya Si-
yonizm’i; daha önce süper güç yaptığı Birinci, İkinci Dünya savaşları-
nın galibi, üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorlu-
ğunu tasfiye edip güneşe hasret adasına mahkûm etti. Birinci ve İkin-
ci Dünya Savaşlarının asıl galibinin Siyonizm olduğu böylece gözler
önüne serildi…

Doğu Bloğu ülkeleri tek partili komünist, sosyalist demokratik re-
jimlerle yönetilirken, Batı Bloğu ülkeleri ise içlerinde komünist ve sos-
yalist partilerin bulunduğu çok partili demokratik rejimlerle yönetil-
diler. Her iki bloğun da vazgeçmediği demokratiklik sıfatı Siyonizm’in
amaçlarına hizmet etmenin albenili kılıfından başka bir şey değildi.

Siyonistlerin Yalta Konferansında aldığı kararlar çerçevesinde tek
partili demokratik komünist rejimlerin Sovyet tipi politbüro odağı,
çok partili demokratik rejimlerin ise derin devlet yapısı tarafından
yönetilmesi öngörülüyordu.

Batı Bloğu içerisinde yer alan Türkiye de çok partili demokratik
hayata geçmek durumundaydı. Bu yüzden kurulmasına karar verilen
Demokrat Parti, CHP’den ayrılan İttihatçı kadro tarafından kuruldu.
Açıkçası aynı zihniyetin iki partisi söz konusuydu. 

Ne var ki İngiliz işgal yönetiminin iktidarda bulunan Almanya
yanlısı İttihatçıları bu ülkeye sürgün etmesi, İngiltere yanlısı İttihatçı-
ların Cumhuriyet’i kurduktan sonra onları yurda sokmaması ile baş-
layan Sabetayist unsurlar arasındaki iktidar kavgası giderek için için
büyüdü…

Türkiye’ye sokulmayan İttihatçıların içerideki yanlıları başarısız
İzmir Suikastını planladıkları için üstün körü yargılanıp 19’u idam
edilirken 150’si de sürgün edildi. CHP ile DP arasındaki iktidar müca-
delesi bu yüzden sürekli sertleşerek 27 Mayıs 1960 darbesine yol açtı.
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Böylece Meşrutiyet’in ilanı ile iktidar olan İttihat ve Terakki Fırka-
sı (Partisi), Osmanlı Devleti’nin dağıtılmasında, Cumhuriyet’in kurul-
masında, çok partili hayata geçilmesinde başrol oynayarak daima be-
lirleyici tek faktör oldu.

Peki, İttihat ve Terakki Fırkası kimler tarafından nasıl kuruldu?

İttihat ve Terakki Cemiyeti adıyla ilk önce gizli bir siyasi örgüt
olarak Selanik’te ordu içerisinde Sabetayist Yahudiler ve masonlar ta-
rafından kurulan, başkent İstanbul, İzmir gibi birçok önemli merkez-
de şubeler açarak faaliyetlerde bulunan oluşum Meşrutiyet’in ilanını
sağlayarak iktidara geldi ve Osmanlı Devleti yönetimini bütünüyle ele
geçirdi… Türkiye Cumhuriyeti’ni de İttihatçılar kurdu.

1945’te Yalta Konferansı kararları gereğince Sabetayist, mason
unsurlarla Ergenekon derin devlet oluşumunu gerçekleştiren İttihat
ve Terakki mensupları sırtını Dünya Siyonizm’ine dayayıp ezici ço-
ğunluğa sahip büyük Müslüman kitleyi paryalaştıran hile rejimi ve
köle düzenini kurdular.

Büyük Müslüman kitleyi devletten, kamusal alandan ve siyasi, eko-
nomik, sosyal, toplumsal, kültürel hayatın tüm sahalarından dışlaya-
rak taşraya, kırsala, büyük şehir varoşlarına mahkûm eden hile reji-
mi ve köle düzeni oluşturduğu statüko ile Türkiye’yi Sabetayist Yahu-
di Toplumu için tam bir çiftlik haline getirdi.

Bu durumun sürgit devam etmesi için de büyük Müslüman kitlenin
cahil, yoksul bırakılması ve nüfus planlaması diye doğum kontrolü
yoluyla çoğalmasının engellenmesi gibi önlemlere ilaveten Türkiye,
sanayileşmesi, kalkınması, güçlenmesi bilinçli ve planlı şekilde engel-
lenerek hep zayıf ve küçük kalıp ilelebet azınlıkçı Sabetayist Toplum
oligarşisi yönetimine mahkûm kalacak hale getirildi…

Erbakan, 19 Mayıs 1919’un 50. Yılında 1969 Genel Seçiminde
Konya’dan bağımsız aday olarak milletvekili seçildikten sonra 29
Ekim 1923’ün 50. Yıldönümünde parti olarak Millî Selamet ile ilk kez
girdiği 1973 Genel Seçiminde 52 parlamenter çıkartarak TBMM’de
güçlü bir grup kurdu.
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Ardından ilki CHP ile kurulan art arda 3 koalisyon hükümetinde
yer alan Erbakan liderliğindeki Millî Selamet Partisi aralıksız 4 yıl
boyunca iktidar ortağı oldu…

Ağır sanayi hamleleriyle, maddeten ve manen kalkınmış yeniden
büyük Türkiye sloganları ile Millî Görüş meşalesini tutuşturarak
Müslüman Milletimizi 50 yıllık hipnotizmadan uyandıran Erbakan
hile rejimi ve köle düzeni büyüsünü bozdu…

Türkiye’nin artık azınlıkçı Sabetayist Yahudi oligarşisinin yöneti-
minde tutulamayacağını anlayan Dünya Siyonizm’i tek çarenin Lozan
anlaşması ile geçici süreliğine rafa kaldırılmış bulunan Sevr Anlaşma-
sını yeniden masaya koyup Türkiye’yi bölmekten başka çare kalmadı-
ğını gördü.

Zaten 12 Mart 1971 Muhtırası sürecinde Dünya Siyonizm’inin
kontrolünden çıkmaya başlayan Türkiye’nin Sabetayist Yahudi oligar-
şisinin oluşturduğu hile rejimi ve köle düzeni tarafından yönetilmesi
tehlikeye girmiş ve bu yüzden büyük gelmeye başlayan ülkenin bölün-
mesine karar verilmişti…

23-24 Kasım 1974 günleri Sibirya’daki turistik Vladivostok ka-
sabasında yapılan zirveye ABD Başkanı Gerald Ford ve SSCB Lide-
ri Leonid Brejnev katıldı. Resmi açıklamaya göre stratejik silahların
sınırlandırılması konusunda düzenlenen bu zirvede; sonrasındaki sü-
reçte dünyada art arda yaşanan gelişmelerden çok daha başka karar-
ların alındığı anlaşıldı.

Vladivostok Zirvesi sonrasında dünyada art arda meydana gelen
önemli gelişmeler şunlardı…

ABD yıllarca sürdürdüğü Vietnam savaşına son vererek bu ülkeyi
SSCB’ye terk etti. SSCB ise Mısır’dan çekilerek bu ülkeyi ABD’ye bı-
raktı. Böylece Vladivostok Zirvesinde Vietnam ile Mısır’ın iki süper
güç arasında takas edildiği anlaşıldı.

Peki, başka ne oldu? Pakistan sağ-sol kavgasına tutuşan Zülfikar
Ali Butto ve Muciburrahman tarafından bölündü. Doğuda Bangladeş
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diye bir yeni devlet meydana geldi. Böylece Pakistan’ın Vladivostok
Zirvesinde alınan kararlar gereği bölündüğü de anlaşılmış oldu. En
büyük İslam ülkesi olan Pakistan bölünüp birbirine düşman iki kardeş
ülke haline getirilerek etkisizleştirildi.

Vladivostok Zirvesinde Türkiye için acaba nasıl bir karar alındı?
Diye merak edenler ise çok geçmeden, Pakistan’daki Zülfikar Ali But-
to ile Mucibburrahman arasında başlatılan sağ-sol siyasi kavgası gibi
çok şiddetli bir sağ-sol kavgasının da Demirel ile Ecevit arasında baş-
ladığına şahit oldular…

Ecevit-Demirel arasındaki muvazaalı siyasi kavgaya paralel sağ-
sol örgütlerin başlattığı anarşi ülkeyi bugünkü gibi kan gölüne çevir-
di. 11 Eylül 1980 tarihine kadar devam edip 12 Eylül Sabahı ilan edi-
len askeri darbe ile bıçak gibi kesilen sağ-sol anarşisi 5000 insanın
ölümü, binlercesinin yaralanması, okulundan, işinden, gücünden ol-
ması ile sonuçlandı.

Ancak siyasi strateji uzmanlarının asıl dikkat kesildiği husus kit-
lesel sağ-sol eylemlerinin, Sünni-Alevi çatışmalarının, Fatsa, Sivas,
Kahramanmaraş, Adana hattında yoğunlaşmasıydı. Özellikle bu gü-
zergâhta kurtarılmış bölgeler de oluşturulmuştu…

Belli ki bu kurtarılmış bölgeler genişletilerek birleştirilmek ve Si-
nop-Adana hattında bir kapalı koridor halinde bir tampon şerit oluş-
turulmaya çalışılıyordu. Böylece Türkiye’nin doğusu ile batısı birbi-
rinden koparılıp fiilen ilişiği kesilerek bölünmesi isteniyordu!

ABD’de planlanan 12 Eylül 1980 darbesine Ecevit ve Demirel’in
uzun süre sessiz kalıp zımnen destek vermelerinden de anlaşılan o idi
ki askeri yönetim sürecinde olayların artarak devamı ve bölünmenin
kısa sürede gerçekleştirileceği bekleniyordu.

Ancak öyle olmadı, 12 Eylül darbe yönetimi aldığı etkin tedbirler-
le sağ-sol anarşiyi bıçakla kesilir gibi bitirdi, ülke güllük gülistanlık
oldu. Belli ki askeri yönetim, Vladivostok Zirvesinde Türkiye’ye ilişkin
ABD ve SSCB liderlerinin aldığı kararı ve uygulanan stratejiyi tespit
etmiş ve etkin karşı önlemler alıyordu. 
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Hain emellerini gerçekleştiremeyenler 12 Eylül 1980 Darbesinin

ABD’de planlandığını unutturarak askerler yönetime el koymak için

terörü örgütlediler diyecek kadar gerçekleri çarpıtıp milleti yanıltma-

ya çalıştılar. 

Oysa 12 Eylül yönetimi, Vladivostok Zirvesinde alınan karar doğ-

rultusunda Türkiye’yi bölmeye yönelik çıkartılan sağ-sol siyasi kav-

gada başrolleri paylaşan Demirel-Ecevit ikilisinin yol açtığı anarşiyi

bitirerek bu planı bozmuştu.

Vladivostok Zirvesinde Türkiye’ye ilişkin varılan anlaşma kuzey-

güney ekseninde ülkeyi ortadan ikiye bölmek, doğuda kalan parçasın-

da SSCB uydusu Marksist-Leninist bir Kürt devleti, batıda kalan kıs-

mında ABD uydusu faşist bir ulusalcı Türk devletçiği bırakmayı ön gö-

rüyordu. 

…Ve bu devletçiği Beyaz Türkler denilen Sabetayist Yahudi toplu-

mu çiftlik gibi yönetecekti…

Bu plan sağ-sol anarşi ile gerçekleştirilemeyince ve üstelik 12 Eylül

yönetimi sağ-sol siyaseti üzerinden silindir gibi geçtikten sonra 4 eğili-

mi birleştirerek kurulan ANAP tek başına iktidar olup ülkeyi yönetme-

ye başlayınca… Bu kez Marksist-Leninist ilkeler temelinde kurulan bö-

lücü terör örgütü PKK ile bu belirlenen amaca varılmaya çalışıldı.

Ecevit-Demirel ikilisinin Ergenekon derin devleti kontrolünde sağ-

sol siyasi kavga ile Türkiye’yi Vladivostok Zirvesinde alınan karar ge-

reği bölmek üzere yaptıklarının muvazaa, yani danışıklı dövüş olduğu

ancak 28 Şubat 1997 post modern darbe sürecinde biri Cumhurbaş-

kanı diğeri Başbakan olarak nasıl sarmaş dolaş oldukları görüldüğün-

de ancak adamakıllı fark edildi.

28 Şubat 1997 post modern darbe süreci tersyüz edilip, başta ser-
maye, medya ve siyaset alanlarındaki destekçileri olmak üzere sivil
toplum örgütlerindeki, askeri ve sivil bürokrasideki mensupları tasfiye
edildiğinde… Ardından Ergenekon soruşturması ve davası kapsamın-
da 28 Şubat 1997 sürecine destek veren çevrelerin yargı önüne çıkar-
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tılması ve yapılan tutuklamalar, Ergenekon derin devleti dışında ikin-
ci bir derin devletin de varlığını gözler önüne serdi.

El-Aziz Gazetesinin millî derin devlet dediği bu olgu; 9 Mart Cun-
tasını dağıtıp 12 Mart 1971 Muhtırasını verdiren, 12 Eylül 1980 Dar-
besini kontrolüne geçiren, 28 Şubat 1997 post modern darbe sürecini
tersyüz edip her sahadaki tüm mensuplarını tasfiye eden ve Ecevit ta-
rafından kontrgerilla diye nitelenen ordu içerisindeki bir yapılanma-
dır. Türkiye’deki bu ikinci derin devleti Erbakan kurdu.

Türkiye, aslında 40 yıllık Millî Görüş süreci boyunca Ergenekon
derin devleti ile millî derin devlet yapılanmalarının farklı şekillerde si-
yasi mücadelesine sahne oldu, milli derin devlet galip geldi.

Dünya Siyonizm’i tarafından oluşturulan, İsrail’in Türkiye içinde-
ki uzantısı olarak faaliyet yapan Ergenekon derin devletinin tasfiye
sürecine sokulması PKK’nın önemini daha da arttırdı. İsrail, Türki-
ye ile ilişkileri bozulmaya yüz tutup kopma noktasına gelince elinde-
ki tek koz haline gelen PKK terör örgütünü harekete geçirip olabildi-
ğince etkili olmaya çalışıyor.

Aslında Türkiye ile İsrail arasının açılmasının tek bir nedeni var, o
da bölücü PKK örgütünün yaptığı terör eylemleridir. Filistin-Gazze so-
runu, Türkiye’nin bölgesel dış destek almak amacıyla hesaplı olarak
gerekçe yaptığı siyasi nitelikli bahanesidir.

Eğer Başbakan Erdoğan hem de ABD’de yaptığı konuşmada
açıkça İsrail ile gerekirse savaşırız diyorsa bunun nedeni Filistin ya
da Gazze olabilir mi; bu olacak şey midir?

Arap ülkeleri sessiz sedasız seyirci kalırken, hatta bizzat Filistin
yönetimi topraklarının tamamına yakınını işgal altında tutan İsrail ile
barış yapmaya can atarken, Türkiye’nin Gazze yüzünden bir savaşı
göze almasının makul ve mantıklı bir yanı var mı?

Türkiye, topraklarını bölmeye yönelik terör eylemleri yapan
PKK’dan desteğini ve uluslar arası himayesini çekmeye İsrail’i hiç-
bir şekilde ikna edemediği içindir ki tek çare olarak savaşmayı gö-
ze almış bulunuyor. Bunun başka türlü hiçbir izahı olamaz.
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Mavi Marmara organizasyonu ise Türkiye’nin İsrail ile savaşa
PKK terörü nedeniyle değil, Gazze ablukasını gerekçe yapmayı yeğle-
diği için gerçekleştirilmiştir. Yoksa Gazze’ye uyguladığı ablukayı yar-
maya yönelik İHH organizasyonuna İsrail’in caydırıcı olmak için çok
sert bir karşılık vermesini beklememek Türkiye’ye yakıştırılabilecek
bir düşüncesizlik olamaz. 

Doğrusunu söylemek gerekirse İsrail’in, özellikle Türkiye’de Er-
genekon derin devlet yapılanması tasfiye edilirken bölücü PKK te-
rör örgütünden desteğini çekmesi beklenemez. İsrail Türkiye’yi ne
pahasına olursa olsun bölmek zorundadır. Yoksa bölgenin lideri kü-
resel güç olma yolunda dev adımlarla ilerleyen bir Türkiye karşısın-
da hiçbir şekilde kendini güvende hissedemez.

Türkiye ise nihai hedefi topraklarını bölmek olan PKK terör örgü-
tünden sürekli dayak yemeye daha fazla tahammül edemeyeceği gibi
bölünmesi halinde ayakta kalamayacağını ve varlığını sürdüremeyece-
ğini iyi bilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin de bölücü terör örgütü
PKK nedeniyle İsrail ile savaşmayı göze alması kaçınılmazdır.

Zaten Başbakan ağzından ABD’de yapılan açıklamada İsrail ile
gerekirse savaşırız açıklaması savaşı başlatmaktan çok farklı değil-
dir. Aslında açıklama savaş sürecine girildiğinin bir ifadesi olarak
algılanmak durumundadır. 

Günümüz dünyasında Türkiye gibi bir ülkenin üstelik de İsrail
gibi bir devlete en yetkili ağızdan gerekirse savaşırız açıklaması
yapması hiçbir şekilde hafife alınabilecek bir durum değildir. Bu sa-
atten sonra Türkiye ve İsrail artık savaşmak zorundadırlar, buna
tamamen mahkûmdurlar.

Peki, bu kaçınılmaz savaşı kim kazanır?

Bir olayların gidişatını, sonucunu tahmin edebilmek için başlama
ve gelişme sürecini incelemek gerekir. Nasıl ki fırlatılan bir mızrak ha-
vada iken nereye düşebileceği üç aşağı beş yukarı tahmin edilir… 

Bunun gibi Türkiye ile İsrail ya da Dünya Siyonizm’i arasında
çıkması kaçınılmaz hale gelen bu savaşı kimin kazanacağına bir
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projeksiyon tutup tahmin edebilmek için bunu daha ilk günden iti-
baren hedefine koyan Millî Görüş’ün 40 yıllık mücadelesinin seyir
defterine bakmak gerekir…

Erbakan Millî Görüş hareketini bir başına başlatırken, daha ilk

günde, gerçekleştireceği Yeniden Büyük Türkiye ile Dünya Siyonizm’i

ve İsrail’in küresel hegemonyasına son vererek Yeni Bir Dünya ve Adil

Düzen kurmayı hedeflediğini deklare etti.

Bu dobra meydan okuma karşısında Dünya Siyonizm’i, İsrail ve

Türkiye’deki uzantısı hile rejimi ve köle düzeni Erbakan’a, liderliğini

yürüttüğü Millî Görüş partilerine karşı elinden geleni ardına bırakma-

dan yapılabilecek her şeyi en etkili ve sofistik yol ve yöntemlerle yaptı.

Erbakan kendi ifadesi ile, elindeki bir lira ile Dünya Siyo-

nizm’inin sahip olduğu namütenahi para karşısında zar atarken sü-

rekli düşeş atmak zorunda olduğunu, bir kez bile düşeş atamaması

halinde tükenmek durumunda olduğunu bilerek kumar masasına

oturmuştu…

Millî Görüş mücadelesi her seferinde imha hareketine maruz kal-

dığında yok edildi sanılırken, yeniden farklı şekillerde ayağa kalkıp

Siyonizm ile Türkiye’deki uzantısı hile rejimi ve köle düzeni karşısı-

na dikildi…

Bu durumu, Millî Selamet Partisi Malatya eski milletvekili Turhan

Akyol 12 Eylül 1980 sonrası kurulan Refah Partisi döneminde şöyle

ifade ediyordu: Erbakan tam bir çizgi film kahramanı gibi… Gözle-

rinizin önünde üzerinden silindir geçip asfalta yapıştırıyor. Ardın-

dan bir de bakıyorsunuz ki ayağa kalkıp yine karşısına dikilmiş!

Gerçekten, Erbakan’ın Siyonizm karşısında başlattığı Millî Görüş

mücadelesi hep bu minvalde sürdürüldü… Millî Görüş partileri sürek-

li kapatıldı… Erbakan ömrünün son günlerine varıncaya kadar defa-

larca siyasi yasaklı kılındı… Tutuklandı, son ömründe mahkûm edil-

di. Partilerine fitne sokuldu, hepsi içeriden bölündü, her defasında bü-

yük parçası kopartılıp geriye küçük bir bölümü bırakıldı… İhanete
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uğratıldı, vefasızlığa muhatap kılındı… Azıcık bir zarar verenlere bi-

le oldukça büyük karşılıklar verildi… Yapılabilecek her şey yapıldı,

düşünülebilecek her yolla zarar verildi… 

Ama dünyaya veda ederken Türkiye’nin en zirvelerinde onun siya-

sette kazandırıp yetiştirdiği talebeleri vardı. Ondan kopartılanların

kurdukları parti 9 yıldır tek başına iktidardaydı.

Tabutunun bir yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı,

bir yanında Başbakanı tutup taşıyordu… Resmi tören yapılmayan İs-

tanbul’daki cenaze merasimine TBMM Başkanı, bakanlar, Vali, Birin-

ci Ordu Komutanı, yüksek rütbeli subaylar ve devlet, hükümet, siya-

set, bürokrasi mensupları bütünüyle katıldı. Fatih Camiinde kılınan

cenazesini Merkez Efendi Kabristanındaki aile mezarlığına kadar yüz

binler uğurladı…

Burada bir siyasi liderin çok görkemli cenaze töreninden söz edi-

yor değiliz… Tüm siyasi hayatı rejim karşıtlığı ile geçmesine rağmen

büyük bir inkılâp gerçekleştirdiğinin ölümü sırasında fark edilebildi-

ğini, ardından geçen bir yılı bile bulamayan kısa süreçte ise dünyada

yol açtığı büyük inkılâbın anlaşılmaya başlandığını… Açıkçası Erba-

kan’ın ta en başta deklare ettiği küresel vizyonunun gerçekleşmekte ol-

duğunu anlatmaya çalışıyoruz.

İşte, Millî Görüş mücadelesini ta baştan itibaren Dünya Siyo-

nizm’i ile mücadeleye ve İsrail ile savaşa yönelik dizayn eden Erba-

kan’ın gençliğinden itibaren siyasete kazandırıp yetiştirdiği Başba-

kan Erdoğan bugün dünyanın tek süper gücü olan ABD merkezinde

İsrail ile gerekirse savaşırız diye meydan okuyor!

Erbakan’ın Dünya Siyonizm’i, İsrail ve içerideki uzantısı hile re-

jimi ve köle düzeni karşısında hiç istisnasız hep düşeş attığını şim-

di çok daha net görüyoruz. Bu kesinlikle tam bir mucizedir!

Erbakan’ın hayatta iken talebelerini yönetimine getirdiği Türki-

ye’nin İsrail ile kaçınılmaz hale gelen savaşı kazanacağından şüphe

edilmemelidir. Şüphe edenlerin aklına şaşmak gerekir.

AHMET AKGÜL 295



Türkiye, Millî Görüş mücadelesi sürecinde yapılan bütün engelle-
melere, tökezletilmelere rağmen sürekli gelişti, büyüdü, güçlendi, ti-
rendi yükseldi, bölgenin lideri bir küresel güç haline geldi!

Dünya Siyonizm’i ve İsrail en güçlü döneminde ve Türkiye en za-
yıf durumda iken bile kum saati misali güç ve imkânlar Millî Görüş
doğrultusunda akmaya devam etti, hala da devam ediyor...

Dünya Siyonizm’i ve onun şımarık oğlanı İsrail’in, Türkiye karşı-
sında gireceği bu mukadder savaşı kaybedeceği kesindir.

İnanmayanlar, İsra Suresinin 4-5-6-7 sayı numaralı ayetlerinin
meallerini okusunlar. Bu ayetler İsrail’in başına gelecekleri 14 asır ön-
ceden bildirmiş bulunuyor…

Allah’ın vadinin gerçekleşeceğine inanmayanlar ise beklesinler…

Evet, Erbakan’ın Dünya Siyonizm’i ve İsrail’e yönelik 40 yıl önce
fırlattığı Millî Görüş mızrağı hala havada yol alıyor, nereye düşeceği-
ni tahmin etmek zor değil…

Başka bir ifade ile Millî Görüş’ün 40 yıllık namaglûp mücadelesi-
nin seyrine ve halen bulunduğu noktaya bakıldığında nasıl sonuçlana-
cağına ilişkin bir tahminde bulunmak zor değil.

Erbakan, İsrail bağlamında, Kızılderili filminin bir sahnesini an-
lattıktan sonra Kızılderili şefin esir alınan beyaz adam için sarf ettiği
hiç boşuna çabalama gebereceksin sözlerini Mehmet Ali Birand ve
Güneri Civaoğlu’na yıllar önce verdiği televizyon söyleşilerinde tek-
rarlamıştı!

Ne var ki Türkiye-İsrail savaşını Erbakan’ın bizzat başlatacağını
zannetmiştik, nasip talebelerinin imiş!65
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İTTİHATÇI MASONLARA KARŞI,

MUSTAFA KEMAL’İN SİYASETİ

“Siyonizm’in amaçlarına ulaşabilmesi için Osmanlı'nın dağıl-

masını beklemeliyiz. Bu sureci hızlandıracak girişimlere ağırlık

vermeliyiz.” (The Complete Diaries Theodor Herzl, cilt I, sf.374)

Diyen siyasi Siyonizm’in öncülerinden olan ve şu anda İsrail

Parlamentosunda heykeli bulunan THEODOR HERZL, Osmanlı-

daki Yahudi dönme(z)lerini organize etmişlerdi.

Üçü de Sabataist Yahudi dönmesi olan Enver, Talat ve Cemal

Paşaların “hürriyet, eşitlik, kardeşlik” gibi yaldızlı yalanlarla si-

vil ve asker yandaşlarını ayaklandırıp Sultan Abdülhamit’i devir-

dikleri ve ardından uyduruk bahanelerle ve Siyonist merkezlerin

talimatıyla Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokup yedi cephede bo-

ğuşturup yıktıktan sonra yurt dışına kaçırıverdikleri inkâr edil-

mez tarihi gerçeklerdi.

Bunların bozuk zihniyet ve tiyniyetini çok iyi bilen Mustafa

Kemal, asla Türkiye’ye dönmelerine ve güya Kurtuluş Savaşına

destek vermelerine müsaade etmemiş ve kendisine yönelik İzmir

suikastına karışan İttihatçı Yahudi Dönmeleri, hak ettikleri şekil-

de idam edilmişlerdi.



Siyonistlerin Jön Türkler ve İttihat Terakki ile İlişkileri

Siyonistler, İsrail Devleti'ne izin vermeyen Abdülhamit'i kesin

olarak saf dışı bırakmaya karar vermişlerdi. Planlarının ancak bu

şekilde gerçekleşebileceğini düşünmüşlerdi. Bunun için de sadece

dışarıdan yapılacak bir müdahalenin yeterli olmayacağı da kesindi.

Dolayısıyla Abdülhamit karşıtı, bir iç muhalefet grubuyla iş birliği

yapmak gerekirdi. Yahudi liderler işte bu noktadan hareketle, Jön

Türklerle iş birliği yapmaya karar vermişti. Siyonist lider Theodor

Herzl bu tarihi kararı şöyle dile getirmişti:

"Bir tek plandan başka çıkar yol kalmamıştır. Sultan'a karşı bir

kampanya açmalı, bu iş için de sürgün edilmiş prensler ve Jön

Türklerle temas kurmalıdır." (Complete Diaries of Theodor Herzl,

Theodor Herzl, cilt I, sf.374) 

Böylece, Jön Türkler ve daha sonra da İttihat Terakki hareketiy-

le kurulan sıkı ilişkiler sonucunda maalesef Osmanlı İmparatorlu-

ğu kısa sürede çökertilmişti. Bu konu hakkında tarafsız yabancı

araştırmaların tespitleri önemliydi:

"Birçok Avrupalı yazar, Jön Türk hareketini ve İttihatçıları, Ya-

hudilerin, dönmelerin ve gizli Yahudilerin elinde oyuncak olan bir

Yahudi-mason komplosu olarak nitelemiştir." (Young Turcs, Fre-

emasons and Jews, Eli Kedourie, sf.89)

1908 Jön Türk İhtilali öncesinde, Avrupalı Siyonist Yahudiler,

Osmanlı vatandaşı olan Yahudilerin Siyonizme hizmet etmeleri için

teşvik etmişler, bu iş için üs olarak da çok sayıda Yahudinin yaşa-

dığı Selanik'i seçmişlerdi. Burada çalışmalar yapan Siyonistler kısa

zamanda kendilerine birçok Yahudi taraftar edinmişlerdi. Siyonizm

için çalışan her Yahudi doğal bir müttefik olarak görülmekteydi.

"Fakat en büyük kazanç Jön Türklerin içinde ünlü bir sima ve

Osmanlı Parlamentosu'nda Selanik mebusu olan Emanuel Karos-

so idi." (Germany, Turkey and Zionism 1897-1918, Isaiah Fried-

man, sf.143)
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Selanik Yahudilerinin görevi olan: Jön Türklere Siyonizm’i be-
nimsettirme çabaları, özellikle Emanuel Karasso, Nissim Mazliyah
ve Nissim Russo adlı Yahudiler tarafından yürütülmekteydi.

"Karasso, Mazliyah ve Russo'nun görevi, Türk politikacıları Si-
yonizm’den çekinmenin gereksiz olduğuna inandırmak, onları da-
valarına kazandırmaktı." (Germany, Turkey and Zionism 1897-1918,
Isaiah Friedman) 

"Yahudi Nissim Mazliyah masondu." (Türkiye'de Masonlar ve
Masonluk, İlhami Soysal, sf.6)

"Yahudi Nissim Mazliyah yıllarca Osmanlı Meclisinde İzmir
milletvekili olarak faaliyet göstermiştir. İttihat ve Terakki üyeleri-
nin Siyonizm’e kazandırılmasında önemli görevler üstlenmiştir. 'İt-
tihat ve Terakki gazetesinde yazıları yayımlanmıştır." (Türkler ve Ya-
hudiler, Avram Galante, sf.91)

Siyonizm sempatizanı olan Yahudiler de, Jön Türklere Abdülha-
mit karşıtı mücadelelerinde ellerinden gelen desteği vermişlerdi.
Nissim Russo Jön Türklerle sıkı ilişkiler içerisindeydi. Bu Yahudi
halkı 1908 İhtilali'ne dahil edebilmek için duvarlara ilanlar yapış-
tırmış, ihtilal sabahı kahve kahve dolaşarak attığı nutuklarla halkı
isyana katılmaya çağırmıştı. Aynı akşam ihtilalcilerin isteklerini pa-
dişaha tebliğ etmek üzere saraya giden heyetin de sözcüsü konu-
mundaydı. II. Meşrutiyet sonrası kurulan Siyonist cemiyetinin ilk
üyelerin arasındaydı.

''Bir başka Yahudi 'iş birlikçi' Rafael Benuziyar, Selanik'te ecza-
cıydı. Eczanesi Jön Türklerin buluşma yeri idi. Bundan başka İda-
re-i Hamidiye'ce şüphe altında bulunan Jön Türklerin haberleşme-
si Benuziyar vasıtasıyla sağlanırdı. Benuziyar 22 Temmuz 1908 se-
nesi akşamı, yani Meşrutiyetin ilan edileceği günün öncesi, Selanik
duvarlarına bildiri yapıştıranlardan ve bunları evlere dağıtanlardan
biri olmuştur. Aşer ve Avram Salem kardeşler, Fransa'ya kaçarak
Jön Türk hareketine destek vermeye devam etmişlerdir. Leon Ga-
tezno da Fransa'da Jön Türkler lehine büyük faaliyetler yapmıştır.
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Selanik manifatura tüccarlarından olan Tiamo, Selanik'teki Jön
Türk grubuna büyük hizmetlerde bulunmuş ve servetini Jön Türk-
lerin emrine vermiştir." (Türkler ve Yahudiler, Avram Galante, sf.94)

İttihat ve Terakki'yi finanse edenler de yine Yahudi sermaye-

darlardı:

"İttihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetini, Selanik'te mason locala-

rının koruyuculuğu altında sürdürebiliyordu. Bu gizli cemiyet, Ab-

dülhamit rejimini yıkmaya çalışıyor ve gittikçe serpilip büyüyordu.

Hareketin gerçek beyni Yahudiler ve Yahudilikten dönme Müslü-

man Yahudilerdi. Onlara Selanik ve Dunmeks'in zengin Yahudileri

tarafından para yardımında da bulunuluyordu." (The Rise of Nati-

onality in the Balkans, R. W. Sewton-Watson, sf.184-185)

Türk Siyonistleri ve Yahudileri üzerine yaptığı araştırmaları ile

tanınan Avram Galante kendisi de gerçekte Siyonizm için aktif gö-

revler üstlenen birisi olup Yahudi asıllıydı. Faaliyetlerini daha etki-

li kılabilmek için Jön Türklere katılmıştı. Gazetelerde yazdığı yazı-

larla İttihat Terakki'nin fikirlerini yaymaya çalıştı. Abdülhamit'in

kontrolünden uzak kalabilmek için Mısır'a kaçmış, padişahı devir-

me çalışmalarına buradan katılmıştır. Mısır'da, ülkeye girişi yasak

olan yönetim karşıtı yayınların tercümelerini yaparak el altından

diğer isyancılara dağıtmıştır. Devletimize bağlılığı ile tanınan Er-

meni bilim adamımız Levon Dabağyan, Galante'nin Mısır'daki fa-

aliyetleri için şunları yazmaktadır:

"Galante Efendi Kahire'de faaliyet gösteren 'Mısır Cemiyet-i İs-

railiyesi' adı altında bir Yahudi örgütü kurmaya niçin gerek gör-

müştü? Sırf Sultan'ın baskısından Türk Vatanını kurtarmak için

mi?... Hiç sanmıyorum. Zira Sultan Abdülhamit Han, eğer Siyonist-

lere evet diyecek olsaydı, söz konusu örgütün kurulmasına hiç ge-

rek kalmayacaktı." (Sultan 2. Abdülhamit ve Ermeniler, Levon P. Da-

bağyan, sf.6, Son Havadis Gazetesi, 22 Ekim 1981)
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"Özgürlüğü elde etmeyi kendilerine bir borç bilen ve Jön Türk-
lere yardım eden kurumlardan biri de Mısır Cemiyeti İsrailiyesi
idi." (Sultan 2. Abdülhamit ve Ermeniler, Levon P. Dabağyan, sf.41)

Mason locaları ve Siyonizm tarafından böylesine büyük bir des-
tek gören Jön Türkler gerçekleştirdikleri 1908 İhtilali ile II. Abdül-
hamit'i tahttan indirmeyi başarmışlardı. Abdülhamit'in Türk siyasi
hayatından çekilmesi ile Jön Türklerin bir kanadı 'İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti' olarak iktidarı devraldı. Bu olayda da Yahudilikte bir
çeşit mezhep gibi kabul gören dönmeliğin ciddi katkıları vardı.

"1908 İhtilali içinde Jön Türk liderleri arasında dönme mezhe-
binin meşhur üyeleri göze çarpıyordu." (A History of The Jewish Pe-
ople, James Parkes, sf.102)

"... Jön Türklerin iş başına gelmesi Siyonistler için yeni bir umut
olarak telakki ediliyordu. İktidarı tekeline almış bir kişinin takdiri-
ne bağlanmaktansa, meşruti bir hükümetle daha iyi anlaşabilecek-
lerini sanıyorlardı." (Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar,
Prof. Dr. Mim Kemal Öke, sf.128) 

İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi, Siyonizm için
tam bir fırsat dönemi sayılmıştı. Yahudi ileri gelenleri, istedikle-
rini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için, İttihatçılar tarafından
devlet yönetiminin en stratejik noktalarına atanmışlardı.

"İttihatçı Yahudiler kilit bakanlıklarda, müsteşar ve teknokrat
olarak önemli mevkiler işgal etmişlerdi ve siyaset üretme konusun-
da rolleri muhtemelen bakanlarınkinden daha fazlaydı. Emanuel
Salem, meclise getirilecek yeni yasaları hazırlıyordu; Bağdat mebu-
su Ezekiel Sasoon daha önce Ziraat Nezareti'nde müsteşar iken Ti-
caret Nezareti'ne geçmişti; Nissim Ruso, Maliye Nezareti'ndeki gö-
revini sürdürüyordu. 'İç kabinenin şefi' Vitali Stroumsa ise Mali Is-
lahat Yüksek Şurası'nın üyesiydi. Samuel Israel, başkent polisinin
Siyasi Şube Müdürü olarak son derece hassas bir görevdeydi; Enver
Paşa 23 Ocak 1913 darbesini yaptığı zaman, o da onunla birliktey-
di." (Role Economique des Juifs d'Istanbul, Avram Galante, sf. 52)
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Gerek Jön Türk hareketi gerekse İttihat ve Terakki'deki Yahu-
di ve dönme egemenliğinin sağlanması için kullanılan en büyük
güç, bu Parti'deki Selanik localarına kayıtlı masonlardı.

"Evvelce de Selanik'te kurulmuş olan Macedonia Risorta at Veri-
tas locaları İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gelişmesinde mühim rol
oynamışlardır. Onların bu rolleri, İmparatorluğun süratle çökmesi-
ne, elden çıkmasına yol açmıştır... O zamanlar, bu localara gerekli
vasıflara haiz görülen kimseler kabul edilir ve 'Mahfil Loca' da iyi-
ce tecrübe edildikten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne tavsiye
edilirdi." (Dünyada ve Türkiye'de Masonluk, Hasan Cem, sf. 87)

"Selanik'te İttihat ve Terakki adında büyük bir ihtilal teşkilatı
kurmuşlardı. Şehirde pek çok Yahudi vardı. Bunların çoğu İtalyan
tebaası ve İtalyan mason localarına mensuptu. İtalyan tebaası ola-
rak himaye görüyor, kapitülasyon anlaşmasına göre suç işleseler bi-
le tevkif edilemiyorlardı. Evleri polis tarafından aranamıyor, sade-
ce kendi konsolosları tarafından muhakeme edilebiliyorlardı.

Bu korumadan yararlanarak, mason localarının usulüne uygun
bir şekilde İttihat ve Terakki'yi kurmuşlardı. Yahudilerin evlerinde
toplantılar yapıp planlarını hazırlıyorlardı. Bu sayede padişahın
sürgün ettiği veya siyasi mülteci olarak başka memleketlere sığın-
mış mühim şahsiyetlerle temas imkânı da sağlanmaktaydı." (Boz-
kurt, E. Armsrong, sf.25 )

İttihat Terakki iktidarı içinde çeşitli kademelerde görev alan Si-
yonizm sempatizanı Yahudiler, ihtilalin üzerinden daha üç ay geç-
mişken Filistin konusundaki isteklerini devlet gündemine getirme-
ye başlamışlardı.

Rusya'dan gelen Siyonist lider Vladimir Jabotinsky, Jön Türkle-
rin liderlerinden Ahmet Rıza ve Dış İşleri Bakanı Tevfik Paşa ile gö-
rüşmelerde bulunup II. Abdülhamit zamanında Filistin'de Yahudi-
ler için konulan göç yasağının kaldırılmasına çalışmıştı.

(Daha sonra Lozan’da İsmet İnönü’ye özel danışmanlık yapıp,
gizli maddeleri dayatacak olan Mısır Hahamı) "Hayim Nahum
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(1872-1960) da, yeni rejime kendi lehlerine fevkalade bir nazarla
bakıyor, yasak kararlarının kaldırılması için Jön Türkleri sıkıştır-
maya başlıyordu. 

Nahum, öteden beri Jön Türklerle ilişkisi olan bir adamdı. Bu iliş-
kiler, Paris'te başlamış, giderek artmış ve Jön Türkler ihtilal yapınca
onu İstanbul'a çağırarak Türkiye Yahudilerinin Başhahamlığı'na
atanmıştı. Siyonistlerin yörüngesine giren H. Nahum, Siyonist Teşki-
latı ile Jön Türkler arasında arabuluculuk görevi yapıyordu." (The
Young Turks and Zionism: Some Comments, M. Jacop Landau, sf. 203)

Siyonistler Filistin'e konan göç yasağını kaldırmak için İttihat-
çıların ileri gelenlerini kullanmışlardı.

"Bu amaçla, Ruso, Masliyah, Ahmet Rıza, Enver, Talat ve Nazım
Beyler'le görüşüp anlaşmışlardı. İttihat ve Terakki'nin ağır topları
olan bu kişiler, Filistin'e Musevi göçünün yararlı olacağını savun-
maktaydı." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabaş, sf.192-193)

Hahambaşı Hayim Nahum, Meclis Başkanlığına seçilen Ahmet Rı-
za Bey'i tebrik için gittiği ziyarette göç ve toprak satın alma konusu-
nu açmış, Meclis Başkanı ise bu teklifi kabul edip kanunlaştırmıştı.

"...Ahmet Rıza, Musevilerin kendilerine yardım ettikleri takdirde
Osmanlı ülkesine hiçbir kısıtlama olmaksızın yerleşebileceklerini te-
min ediyordu." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabaş, sf.193)

Hahambaşı, Sadrazam'a da aynı şekilde bir nezaket ziyaretinde
bulundu. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa da, yerleşim merkezi kur-
mak isteyen Yahudi göçmenlerine karşı çıkılmayacağını açıklamıştı.

"Sadrazam, Filistin'deki Museviler için konulan yasakları kal-
dırmaktan çekinmedi. Önce, Filistin'e girişte Musevilere verilen
'Kırmızı Tezkere' usulünü kaldırdı. Daha sonra da Siyonistlerin
toprak satın almaları serbest bırakıldı." (Türkiye ve Siyonizm, Sü-
leyman Kocabaş, sf.193-194)

İttihat ve Terakki liderlerinin Siyonistlerin bu tekliflerini kabul
etmesindeki asıl neden, Yahudilerin bu Parti üzerindeki kuvvetli
nüfuzuydu. (The Arap Awakening, George Antonius, London, 1938)
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Yahudiler bu kararların alınması için; kendilerini Osmanlı'nın ye-
niden güçlenmesi yolunda iyi niyetle hareket eden kişiler gibi tanıt-
mışlardı. Göçle gelen zengin Yahudiler sözde mal varlıklarını yeni
devletleri için kullanacaklar, böylece bütün azınlıkların Osmanlı ruhu
altında barış içinde yaşayabileceklerini ispatlayacaklardı. Ancak, bu
Filistin'i Osmanlı'dan kopararak tamamen bağımsız bir devlet kurma-
yı hedefleyen komplonun bir adımından başka bir şey olmayacaktı.

"Osmanlı senatosundaki Siyonistlerden Behor Efendi de, yeni
rejim ortamından yararlanma konusunda ihtiyatlı hareket ediyor-
du. Bir diğer senato üyesi Vitali Faradji, özel imtiyazlar üzerinde
duruyor, Türklerin düşmanlığını üzerine çekmemek için otonomi-
den hiçbir zaman açıkça bahsetmiyordu." (Germany, Turkey and Zi-
onism 1897-1918, Isaiah Friedman, sf.141)

Bu konuda aktif rol oynayan diğer iki Siyonist de Dr. Victor Ja-
copson ve Emanuel Karosso idi. Karosso Filistin'e göçü ve bu göç-
menleri yerleştirerek otonomiyi getirecek nüfus oranını sağlama
amacıyla 'Osmanlı Göçmen Kumpanyası' adlı bir teşkilat kurmuştu. 

"Osmanlı tabiriyle genelleme yapılmaktan amaç, Yahudiler üze-
rindeki şüpheleri dağıtmaktı. Karasso'nun bu girişimi, politik oto-
nomi hedefine doğru ilk adımdı." (Germany, Turkey and Zionism
1897-1918, Isaiah Friedman, sf.144) 

Dr. Jacopson da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Siyonist faaliyet-
lere finansman sağlayabilmek için 'Anglo-Levantine Bank'ı kur-
muştu. Bu arada Le Jeune Turc adlı bir gazete çıkarmayı da uygun
bulmuştu.

"Bu gazete, İmparatorluk dâhilinde bütün azınlıklara muhtari-
yet verilmesi fikrini sistemli bir şekilde savunuyordu. Bu savunma,
Siyonistlerin taktik hedeflerine uygundu. Muhtariyet verilirse, bu-
nu bağımsızlık takip edecekti." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Ko-
cabaş, sf.195)

Tüm bunlar Siyonistlerin Osmanlı'ya destek olmak için Filis-
tin’e göç ettiklerine dair sözlerinin ne kadar samimiyetsiz olduğu-
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nu gösteriyordu. Üstelik Siyonistlerin Osmanlı'ya vermeyi vaat et-
tikleri ekonomik yardımdan da en ufak bir iz bile yoktu.

"Yahudiler, Osmanlı uyruğuna geçmek için hiçbir çaba göster-
memişler ve yabancı uyruğunda kalmayı yeğlemişlerdir. İkinci ola-
rak da İttihatçıların büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri maddi yar-
dımı temin etmek konusunda hiçbir girişimleri olmamıştı. Musevi
göçmenlere uygulanan yasakları kaldırmakla Hükümet hiçbir ya-
rarlı sonuç elde edememiş, tam tersine Arapları daha da kızdırmış-
tır." (Türkiye ve Siyonizm, Süleyman Kocabaş, 195-196)

Yahudilere Filistin'de toprak dağıtılmasına ve onlara tanınan
göç kararına Arapların tepkisi ise haklıydı. İslam topraklarına Si-
yonistlerin akın etmesi elbette olumlu bir gelişme sayılamazdı.
İşte bu dönemde Osmanlı topraklarının üzerinde yeni bir oyun
sergilenmeye başlanmıştı. Siyonist liderler, Osmanlı İmparator-
luğunu ayakta tutan ve bölgede istikrarı koruyan tek etmen olan
İslam birliği düşüncesini yıkmak amacı ile bir yandan Arap ulu-
salcılığını, bir yandan da Türkçülük akımını kışkırtmaktaydı.

Siyonistlerin Osmanlı Topraklarında Düzenlediği Provokas-
yon: Arap Ulusçuluğu

Osmanlı İmparatorluğu, Filistin sorununun öncesine kadar
kendi sınırları içinde müslüman halkın birliğini sağlamış bir devlet
yapısı sergiliyordu. Türk, Arap, Kürt gibi değişik kökenlere men-
sup insanlar, aralarında bir sorun çıkmadan asırlar boyu İmparator-
luk çatısı altında huzurlu ve onurlu şekilde yaşamışlardı. 

Siyonistlerin Filistin'e göz koymalarının ardından sistemli bir
şekilde ayrılıkçılık hareketlerinin kışkırtıldığı bir dönem başladı.
Bu politikanın mimar kadrosu, mason ve Siyonistlerden oluşuyor-
du. Siyonist yazar ve siyasetçilerin sürekli olarak ırkçılık duygula-
rını körüklemesiyle Araplar haklarının yeterince korunmadığına
inandırılarak, Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları sağlandı. Yakup Dav
ve benzeri Siyonist oryantalist düşünürler, ırkçı Arap milliyetçiliği-
nin İslam'a ters düşmediği gibi mesnetsiz iddialar ortaya atarak, fi-
kirlerini yaymaya çalışmıştı.
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Siyonistlerin, ırkçılığı ve ırkçıları desteklemesinin altında yatan
asıl nedenin, Arapları ve Türkleri ve Kürtleri birbirlerine karşı kış-
kırtarak Filistin'deki Osmanlı engelini ortadan kaldırmak olduğu
gayet açıktı.

Fransız ve İngilizlerin I. Dünya Savaşı sırasında, Arapları Os-
manlılara karşı kışkırtarak savaştırmasıyla, Siyonistler bir aşama
daha kazanmıştı. Basit vaatlerle satın alınan bazı Arap liderleri ve
ülkeleri ise, maalesef emperyalist güçlerin uydusu olmaktan kurtu-
lamamıştı.

İşte bütün bunları yakınen gören ve Siyonist-Masonların gizli
ve kirli niyetlerini sezen Mustafa Kemal, önceleri, Bediüzzaman
gibi “hürriyet, adalet ve eşitlik” vaatlerine aldanıp aralarına gir-
diği halde, sonradan İttihat ve Terakki Cemiyetiyle ve Mason yö-
neticileriyle alakasını kesmiş, hatta bu fesat ve hıyanet komitesi-
nin kalıntılarını defetme yoluna gitmiştir. Tabi bu çok tehlikeli ve
dikkat çekici girişimlerini başarıya ulaştırmak için mecburen
hassas dengeleri de gözetmiş, Yahudi-Masonların bir kısmını, di-
ğer bazılarına karşı kullanmaktan da çekinmemiştir.
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MASONLUK,
SİYONİST EMPERYALİZMİN ŞUBELERİDİR

Masonlar, Localarını kapatan Atatürk’ten intikam almak üzere
yemin etmişlerdir.

Ferit kılıç “Atatürk Mason muydu?” adlı kitabında (Bak: Ka-
lipso yy.) tarihi gerçekleri çarpıtarak ve laf kalabalığıyla yanlış-
larla doğruları harmanlayarak “Mustafa Kemal’in ve ekibinin,
Masonların aydınlanmacı felsefesi ve hedefleri doğrultusunda
hizmet verdikleri” kanaatini oluşturma gayreti gütmektedir.

“Atatürk, kendisinin yazdığı demokrasi öğretisi ve ders kitabı
olarak orta öğretimde 1930-1942 yılları arasında okutulan "Mede-
ni Bilgiler" kitabında "Hürriyet" başlığında vicdan hürriyeti, basın
hürriyeti, toplanma hürriyeti ve dernek kurma hürriyetini vazgeçil-
mez demokrasi şartı saymaktadır. Demokrasiyi kamunun örgütlen-
mesi olarak gören Atatürk'ün dernekler konusundaki bu hürriyetçi
öğretisine karşı 1935'te Mason Locaları’nın çalışmalarını durdur-
masını istemesi, özel şartların sonucunda olduğunu gösterir.”

“Ben olayı incelerken Masonik bir düşünceden çok, bir tarihçi
metodunu kullandım. Bir tarihçi gözüyle, Türkiye'nin 1930'lu yıl-
lardaki özel şartlarının ve dünyanın aynı yıllardaki genel şartları-
nın ülkede istikrar sağlanabilmesi için bazı geçici önlemleri günde-
me getirdiğini gözlemledim. Gerek anayasa, gerekse eğitim, demok-



rasi ve insan hakları esaslarına dayandırılırken, iç ve dış baskıların
özel önlemleri gündeme getirdiği görülüyordu. Bu şartlar altında
1935 kararının yalnızca Masonlukla ilgili gösterilmesi, Atatürk'ün
Masonluğa karşı olduğu imajını vermek isteyenlerin bir taktiğidir.”
(sh: 198-199)

“Türk Masonluğunun 1935 yılında Atatürk'ün isteği üzerine ça-
lışmalarını durdurarak uykuya geçişi, bugüne değin spekülasyon-
lara yol açmıştır. Masonluk düşmanları bunu fırsat bilip, Türk ulu-
sunun büyük önderinin bu kararını, Masonluk düşmanlığı için bir
dayanak yapmışlardır. Atatürk'ün Türk Ocaklarını ve benzer kuru-
luşları kapattırdığı, Masonik çalışmalarıysa durdurttuğu göz ardı
edilerek, Masonlukla ilgili karar, Atatürk'ün Masonluğa düşman ol-
duğu gibi temelsiz suçlamalara ve saldırılara kadar götürülmüştür.
1935 yılının; hem bu yönden iyi bir analizini, hem de Masonluğun
kendisi açısından değerlendirilmesini yapmaya çalışacağım. Türki-
ye'de Masonluğa düşman olanların büyük bir kısmı, bu konuda
düşmanca ve önyargılı yayınlar yapanların hemen hepsi, gerçekte
Atatürk'ün düşünce sistemine ve onun eseri olan "Laik Türkiye
Cumhuriyetine de" düşmandırlar.” (sh: 194) 

İddiaları, ya koyu bir cehaletin veya Masonluk melanetini
meşrulaştırıp reklâm etmenin bir göstergesidir.

“Öte yandan, birçok Hıristiyan ve Müslümanın günümüzde de
sürdürmekte oldukları ve o dönem Hıristiyan âleminde kök salmış
bir düşünüşe göre Kabala'nın gizeminin ardında daha farklı gerçek-
ler vardır. Bu görüştekilerin ileri sürdükleri iddia, Kabala'nın, Ya-
hudiliğin temeli olan Tevrat'tan da önce var olan, Tevrat'ın Musa'ya
gönderilmesinden sonra Yahudiliğin içinde yayılan, ‘pagan’ köken-
li bir öğreti olduğudur.

Yahudi mistisizmi olan Kabalacılık tümüyle panteisttir. Vahdet-i
vücut anlayışı ile tasavvufta da panteist olgu benimsenmiştir. Ezote-
rizmi, bu toplulukların "dejenere olmayanlarını ve halen aydınlanma
çalışmalarını sürdüren toplulukların işlevlerini, yani inisiasyonu da-
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ha iyi kavramak için Hermetizm, Neoplatonizm ve Panteizm gibi te-
mel öğretilerden beslendiğinin altını çizmek gerekir.” (sh: 44)

Sözleriyle gerçekleri çarpıtan ve İslam tasavvufunu Masonluk-
la aynı tutan yazar, her nedense Siyonizmle Masonluk ilişkisin-
den tek kelime olsun bahsetmemektedir.

Resmi ve siyasi Masonluğun İngiltere’de 1717 yılında kurulma-
sından çok kısa bir süte sonra, 1721 yılında, İstanbul’da Fransız
Masonları tarafından ilk loca kurulmuş olmakla beraber, Türkiye
Büyük Locası'nın 1909 yılında, Meşrutiyetin ilanından sonra ancak
kurulabilmiş olmasıyla, bu tarihe kadar olan devirdeki Masonluk
eylemleri genellikle dış kaynaklı belgelerden öğrenilmektedir.

Sultan Abdülhamit özellikle V. Murat'ın ölümünden sonra Ma-
sonlara karşı tutumunu sertleştirmiştir. Bu olaya bağlı olarak 1905
yılından itibaren locaların İstanbul dışında ye özellikle Makedon-
ya’da (Selanik) açıldığı bilinmektedir. Makedonya'da kurulan locala-
rın başında İtalyan Obediyansı'na bağlı "Macedonia Risorta" ve "Ve-
ritas" Locaları gelir. Bu iki locanın üyeleri arasında önemli siyaset,
devlet adamları ve komutanlar dikkat çekmektedir. Kazım Özalp Pa-
şa, Sadrazam Mehmet Talat Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Mehmet Cavit
Bey, Manyasizade Refik Bey, Kazım Nami Duru, Bahriye Nazırı Ce-
mal Paşa, Faik Süleyman Paşa, İsmail Canbulat Bey, Hoca Fehmi
Efendi, Osman Adil Bey, Mehmet Servet Bey, Fazlı Necip Bey ve Ema-
nuel Karasu Efendi'nin bu locaların üyelerinden oldukları çeşitli ka-
yıtlarda belirtilmektedir. Bu hemen tamamı Sabataist (Yahudi dön-
mesi) olan Masonların bir kısmının Atatürk’e yönelik İzmir suikas-
tına katıldıkları için idam edildiklerini de unutmamak gerekir.

Birinci ve İkinci Meşrutiyet'in, Jön Türklerin, İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti'nin kurulması ve eylemleri bu kişilerin gayretiyledir.
Aynı zamanda İttihat ve Terakki yöneticileri olan bu kadro, İkinci
Meşrutiyet’in ilanından sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nda Dünya
Siyonizminin şubeleri olan Masonluğu kurmak için harekete geç-
mişlerdir.
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Mason Localarının Atatürk tarafından kapatılması tarihi bir

gerçektir

Atatürk, aynı zamanda Mason olan dönemin İçişleri Bakanı

Şükrü Kaya ile görüşür ve ondan Masonların üst düzey yönetici-

lerine genel durumu açıklamasını ve yasaya gerek olmadan ken-

di kendilerini tatil etmeleri mesajını iletmesini ister. Sonunda 10

Ekim 1935 günü Mason yöneticileri tarafından imzalanmış bil-

dirge Anadolu Ajansı tarafından yayınlanır: 

“Mes'ul ve maruf imzalar altında ajansımıza verilmiştir. Türk

Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekâmülünü ve günden gü-

ne artan muazzam terakkilerini dikkate alarak ve Türkiye Cumhu-

riyeti'nde hâkim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbi-

katından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine, bu hususta

hiçbir kanun olmaksızın nihayet vermeyi ve bütün mallarını mem-

leketimizin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halk Evleri’ne

teberruu muvafık görmüştür."

Ayrıca Şükrü Kaya hükümet adına kamu oyuna yaptığı resmi

açıklamada; “Türk Masonları kendi ideallerinin hükümetin esas

programına dahil olduğunu görerek, kendi teşkilatlarını kendile-

ri feshetmişlerdir. Hükümetin bu iş üzerinde hiçbir teşebbüsü ve

alakası yoktur” diyerek durumu belirtmiştir.” (sh: 103)

ABD Mason Üstadının Atatürk’e gönderdiği mektup, önemli

bir belgedir

Aşağıdaki, ABD’deki Skoç Riti Masonlarının başı olan John

Cowles'ın Atatürk'e yolladığı mektup ilginçtir. Bu mektup Ata-

türk'ün eline geçmemiştir. Mustafa Kemal dönemin şartları ve ko-

şullarını göz önüne alırsak muhtemelen 1907-1909 yılları arasında

çok kısa bir süre Mason İttihat ve Terakkiye girip sonra terk etmiş-

tir. Bu teşkilata o yıllardan sonra bir daha dönmemiştir. Mektubu

yazan ABD Mason Üstadı bizzat Atatürk'ün Mason olmadığını özel-

likle belirtmektedir.
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Sayın Mustafa Kemal Paşa 
Türkiye Cumhurbaşkanı
Ankara-Türkiye

Sayın Ekselans,

“En çok tekdir ettiğim hatırasını bir hazine gibi muhafaza ettiğim
nazik olayların başında, Kahire'de bulunduğum bir sırada, ülkeme
dönmeden önce Türkiye'yi ziyaret etmem hususunda tarafınızdan davet
edildiğimin Mısır'daki Türkiye Büyükelçisi tarafından bana bildirilme-
si gelir. O zamanlar büyükelçiniz kendisinin Mason olduğunu, ancak
sizin Mason olmamanıza rağmen Türkiye'de Masonluğun koruyucusu
olarak tanındığınızı bana söylemişti. İstanbul’daki Mason yöneticileri
de, bana Türkiye'ye gelen (Yahudi) göçmenlerin durumunu geniş ölçü-
de iyileştiren yardımları dolayısıyla ABD halkına teşekkür ettiler.

ABD’deki Türkiye Büyükelçisi Ahmet Muhtar Kardeşi (Mollaoğlu)
çok iyi tanımış ve sevmiştim. O, Türkiye Yüksek Şurası'nın aktif bir
üyesi ve sadık bir Mason ve tanıdıklarım arasında en sağlam karak-
terli kişilerden biriydi. ABD'de bulunduğu sırada sık sık toplantıları-
mıza katılır, zaman zaman Masonik konularda konuşur ve ABD'deki
münasebetleri itibariyle bütün yabancı temsilci ve milletlerce çok iyi
tanınırdı. Bunu da Masonlukla olan bağlantısına borçluydu. Kulağıma
gelen söylentilere göre Türkiye'de Masonluğa yapılan itirazın sebebi,
bunun milletlerarası olması ve yabancı ülkelerdeki Mason kuruluşlar-
la bağlantılı bulunması olmuş.

Bundan daha büyük bir yanlışlık olamaz. Masonluk üyelerine vatan-
sever olmayı, dürüst davranmayı, bağlı bulundukları veya doğdukları
yahut oturdukları ülkedeki hükümetin kanunlarına itaat etmeyi öğretir.
l.’den 33. dereceye kadar olan bütün Mason Kardeşler ilk görev ve mü-
kellefiyetlerinin kendi vatanlarına karşı olduğunu kesinlikle bilirler.

ABD'de halen 3 milyon civarında Mason vardır ve hepsi milletimi-
zin en güzide şahıslarıdır ve bunlardan sadece biri vatan haini olarak
mahkemeye gönderilse dahi, üyelerinin hain olduğundan bahisle Ma-
sonluk aleyhine bir harekete geçilmesi kesinlikle söz konusu olamaz.
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ABD başkanlarının on dördü (şimdiki dahil) Masondurlar ve hep-
si temayüz etmenin örneklerini vermişlerdir. 

ABD halkı, Türk milletini kardeşçe ve samimiyetle sever ve Mason-
luğun Türkiye'de yasaklanması çok kötü bir propaganda olur. 

Ben Dünyadaki Skoç Riti Ana Yüksek Şurası’nın başkanıyım. Bu
unvanın sebebi, kurulmuş olan ilk Yüksek Şura oluşumuzdur, yoksa
benim Türkiye Yüksek Şurası üzerinde her hangi bir otoritem yoktur.
Samimi dostum Bay Suhami vefat etmiştir. Fuat Hulusi Kardeş'in ha-
len hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Geçen yaz Avrupa'da Dr. Fu-
at Süreyya ile karşılaştım ve kendisiyle birkaç dakika konuştum.

Muhterem Başkanım, muntazam Masonluğun bulunduğu her mem-
leketteki Masonik kuruluşun hâkim ve müstakil bir kuruluş olduğunu,
kendine üstün her hangi bir kuruluşu tanımadığını size temin ederim.” 

Atatürk’ün, “kökü dışarıda bulunan fesat ocakları oldukları” ge-
rekçesiyle Türkiye’deki Mason Localarını kapattığı, ABD Mason
Üstadının bu sözlerinden de anlaşılmaktadır.

“ABD’nin Bağımsızlık Beyannamesini imzalayanlar arasında
Masonların sayısı bir hayli kabarıktır. ABD’nin anayasasını hazır-
layanlar, kendi şehrimizi, devletimizi ve milli hükümetimizi yöne-
tenler Masonik kardeşliğin üyeleriydi ve halen de öyledir.

Son Kongremizdeki Temsilci ve Senatörlerden yarısından fazlası
Mason kardeşlerdir. Bunlardan biri bile diğer Kongre üyelerinden
hangisinin Mason olduğunu bilmez, böylece muntazam Masonluğun
politika ile uğraşmadığı kesindir.

Bunun gibi Masonluk dinle uğraşmaz; sadece Evrenin Ulu Mima-
rı'na inanmayı arar. Aşağı yukarı beş yılda bir defa, Skoç Riti Yük-
sek Şuraları milletlerarası bir konferansta buluşurlar, bu konfe-
ransların maksadı Skoç Riti'nin gayeleri çerçevesinde düşünceleri-
mizi birleştirmeyi ve beşeriyetin hayrı ve mutluluğu uğruna çalış-
maya devamı sağlamaktır. Bu sade ve basit bir konferanstır.

Türk Masonluğunun yöneticileri ile vaki muhaberattan ve diğer
kaynaklardan öğrendiğim veçhile, hepsinin memleketlerine ve ülke-
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nizin başı olarak size sadık ve dürüst kişiler olduklarını biliyor ve
kendilerinden çekinmek için sebep bulunmadığı, aksine onların sa-
mimî destek ve tasviplerini daima yanınızda bulacağınız hususla-
rında size teminat verebildiğimi zannediyorum.

Böylece memleketinizdeki Kardeşlerimizin ve Türkiye'deki Ma-
sonik müesseselerin iyilikseverlik, yardım, vatanseverlik ve genel-
likle insanlığın tekâmülü için çalışmaya devam etmelerine müsaade
olunmasına delâlet etmeniz için size başvuruyorum. 

Hâkim Büyük Amir John H. Cowles – 11 Aralık 1935”

Niye acaba, Atatürk’ten sonra Cumhuriyetin mahiyeti mi de-
ğişti ki, Mason Locaları tekrar faaliyete geçmiştir?

1946 yılında yeni Cemiyetler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiy-
le, Masonlar da yeniden faaliyete başlamış ve 1948 yılında İstanbul
Vilayeti'ne verilen dilekçeyle Türk Mason Derneği'ni kurmuşlardır.
Aynı yıl İzmir ve Ankara şubeleri açılmıştır.

İşte burada sormak lazımdır:

Eğer Masonluk “Kökü dışarıdaki Yahudi merkezlere bağlı fe-
sat ve hıyanet ocakları oldukları” gerekçesiyle Mustafa kemal ta-
rafından kapatılmamış ta…

Masonların iddia ettikleri gibi “zaten Atatürk ve ekibi, beynel-
milel Masonluğun bütün gereklerini yerine getirdiği ve hedeflerine
hizmet ettiği için, ayrıca Mason Localarına ihtiyaç kalmadığı” ba-
hanesiyle kendi kendini feshedip “uykuya yatmış”sa?!..

Peki, o zaman, Atatürk’ün şaibeli ölümünden sonraki İsmet
İnönü ve diğer Cumhuriyet hükümetleri “Masonluğun prensip ve
projelerinden vazgeçip, milli ve manevi hedeflere mi yönelmişlerdi”
ki, mecburen uykuya yatan Masonlar, yeniden ve resmen ortaya
çıkma mecburiyeti duymuşlardır?

Bu bahanelerin sahteliği açıkça sırıtmaktadır ve Sabatasit ma-
sonlardan İshak Alaton, vaktinde kendi Localarını kapatan Ata-
türk’ten intikam alacaklarını açıklamıştır. 

AHMET AKGÜL 313



Daha sonra, Ankara'daki localar birleşerek 1955 yılında kendi
Büyük Localarını oluşturup, İstanbul ve İzmir'deki locaları bu Bü-
yük Locaya katılmaya çağırmıştır. Aynı yılın sonunda, Merkez An-
kara'da olmak üzere, Türkiye Büyük Locasını kurmuşlardır. Böy-
lece Türk Masonluğu, evrensel ilke ve kurallarına aykırı olmayan
bir şekilde, loca üyelerinin özgür iradeleriyle, dünyadaki diğer ben-
zerleri gibi faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren, Türkiye Bü-
yük Locası kendi obediyansı (uluslararası bütünlük ve milli hükü-
metlerden özgürlük) içinde, ülkede kendisine eşit veya üstün bir
güç tanımayan tek bir merkezi yönetim şeklinde teşkilatlanmıştır.

Önceleri, Türk Masonluğu bazı yabancı Büyük Localar tarafın-
dan tanınmakla beraber, “Düzenli Masonluk” olarak tanımlanan ve
önderliğini İngiltere, İskoçya ve İrlanda Büyük Localarının yaptığı
obediyanslar tarafından, kuruluşundaki usulsüzlük nedeniyle ta-
nınmamaktaydı. Bu nedenle bu obediyanslarla tanışma ve iyi ilişki
kurma (yani uluslararası Siyonizme bağlanma ve küresel güçlerin
Türkiye şubesi gibi davranma) çalışmaları başlatılır. Hollanda,
ABD, Almanya, İsviçre ile bu tanınma işleminin nasıl olabileceğine
değin temaslar yapılır.

Bu arada Türkiye Mason Yüksek Şurası'nın tanınma girişimi ba-
şarıyla sonuçlanır. ABD'nin 1861 yılında tanımış olduğu Osmanlı
Yüksek Şurası'nın devamı olduğu kabul edilerek patent hakkı tanı-
nır. Bu olayın etkisiyle, 1962 yılında New York ve İskoçya Büyük
Locaları, Türkiye Büyük Locası'nı tanımıştır. Türkiye Büyük Loca-
sı'nın diğer Büyük Localar tarafından tanınmasını sağlamak için,
İskoçya Büyük Locası, Türkiye Büyük Locası için bir Konsekrasyon
(Tahsis) Töreni yapmıştır. Bu törenden sonra, Türkiye Büyük Lo-
cası'nın, yabancı obediyanslar (Evrensel Masonluk Merkezleri) ta-
rafından tanınmasında büyük artış yaşanmıştır.

Türkiye Büyük Locası'nın, İngiltere ve İrlanda Büyük Locaları
tarafından tanınma işlemlerinde de sonunda başarıya ulaşılır. İngil-
tere Büyük Locası 1970 tarihinde bundan 1 ay sonra da İrlanda Bü-
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yük Locası Türkiye Büyük Locası'nı tanımıştır. Böylece Türkiye
Büyük Locası ile dünya Düzenli Masonluk obediyansları arasında-
ki tüm engeller ortadan kalkmıştır.

Bu tarihten itibaren Türkiye'de Masonluk hızla gelişmeye başla-
mıştır. 1987'de İsrail'de Türkçe konuşan “Nur” Locası ve 1990'da
Almanya-Frankfurt’ta Türkçe konuşan "Türkay" Locası açılmıştır.
Washington "Nur", Bükreş "Işık" ve ayrıca 1991'de Bodrum,
1993'te Antalya, 1995'te İstanbul-Yakacık, 1995'te Eskişehir,
1996'da Marmaris, 2004'te Adana binaları hizmete başlamıştır.

Günümüzde Düzenli Türkiye Masonluğu'nu temsil eden kuru-
luş, Türkiye Büyük Locası veya Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Bü-
yük Locası Derneği olmaktadır. İstanbul Kadıköy ve Yakacık, An-
kara, İzmir-Alsancak ve Karşıyaka, Bursa, Adana, Antalya, Bodrum,
Marmaris ve Eskişehir’deki binalarında 193 locası ve 13.000 üyesi
bulunmaktadır.

Ülkemizin meşhur Sabataist-Yahudi Masonlarından Jak Kam-
hi’nin İsrail’de Türkçe çıkardığı “HABER” adlı gazetenin 6 Aralık
1991 tarihli nüshasındaki:

“Türkiye’deki 500. Yıl Vakfı faaliyetlerinin asıl amacı, Siyonizm
ve Masonluk karşıtı olan Erbakan ve arkadaşlarının etkilerini
azaltmaktır.”

İtirafları, hem Atatürk’ten sonra Türkiye’yi hangi gizli güçle-
rin yönettiğini ve bu Siyonist Masonik şebekenin Erbakan Ho-
ca’dan niye bu denli ürktüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ve
hayret verici diğer bir nokta; Harun Yahya müstear ismiyle yayın-
lanan YENİ MASONİK DÜZEN kitabının önceki bütün baskıla-
rında, “Bölüm Notları 1. Bölüm 37. Madde”de bu gerçek yazıldı-
ğı halde, sonraki baskılarından Adnan Oktar tarafından, her ne-
dense çıkarılmıştır.

Atatürk Masonlar tarafından mı zehirlendi?

Aşağıdaki yazı Atatürk'ün ölümüyle ilgili olarak ilginç bilgiler
içermektedir. Bu yazıdaki bilgiler bir iddia niteliğinde olup, yazıy-
la ilgili karar okuyucunun yorumuna bırakılmıştır.
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Atatürk Masonlar tarafından zehirlenerek ölüme terk edildi!

“Gazi Mustafa Kemal’i Türkiye Mason Cemiyeti’ni kapattığı için

Yahudi Masonlar zehirleyip ölümünü hazırladı. Plan Kremlin'deki

Siyonist ve komünist Yahudilerce yapıldı, Türkiye'de uygulandı... 

Yıl 1935... Atatürk, eski Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'u

çağırarak, Masonluğun kuruluş, örgütlenme ve çalışmalarına iliş-

kin bilgiler içeren dosyayı verip, Ona şunları söyledi: “Bunu güzel-

ce mütalaa et (oku, sonra), bir takrirle (önergeyle) Halk Partisi

Grup Başkanlığı'na ver. Grupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve

grupça kapanmasına delalet (öncülük) et, senin de bu işte şeref pa-

yın olacaktır.” Bunların ardından Anadolu Ajansı, 10 Ekim 1935 ta-

rihinde abonelerine şu önemli haberi geçiyordu: “Türkiye Mason

Cemiyeti, memleketimizin sosyal tekâmülü ve günden güne artan

muazzam terakkilerini nazarı itibara alarak, faaliyetlerine nihayet

vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkın-

masına çalışan Halkevlerine teberruu muvafık görmüştür.”

Balkanların tanınmış kıdemli komünisti ve Varnalı Bulgar Yahu-

dilerinden 33. dereceli Farmason Avram Benaroyas, Yunan komü-

nistlerin yayın organı Laiki Foni (Halkın Sesi) Gazetesi'nin 1 Ağus-

tos 1948 tarihli nüshasında yazdığı anılarda şöyle diyordu: "1937

yılının ortalarında, ismini açıklayamayacağım bir Doktor Atatürk'e

ilk darbeyi sinir organlarını zaafa düşürmek suretiyle indirdi. Etra-

fında çember meydana getirdiğimiz Sarı Lider, kendiliğinden bu

çemberin içine girip hayatını bize teslim etti."

Ankara merkezli olmak üzere İç Anadolu Bölgesinde yayın ya-

pan Anayurt Gazetesi, 66 yıldır açığa çıkmayan müthiş iddiaları

gün yüzüne seriyordu:

Yunan Gazetesinin itiraf etikleri

Yunanistan'da yayımlanan Laiki Metopo (Halk Cephesi) Gazete-
si'nde yayımlanan dizi yazıda "Dr. Abravaya ve Fiessinger cidden
bu işte fedakârca çalıştılar" deniliyordu. Bahsi geçen Abravaya,
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Prof. Dr. Samuel Abravaya Marmaralıdır. Abravaya, İzmir doğumlu
olup, Paris'te tahsil görmüştür. Atatürk'ün ölümünden sonra Niğ-
de Milletvekilliği yapmıştır. Prof. Dr. Fissinger, hükümet tarafından
Paris'ten getirilmiştir. 8 Eylül 1938 tarihinde bir gün önce yaptığı
muayeneye göre Prof. Dr. Ömer Neşet İrdelp ile birlikte düzenle-
dikleri rapor uzun yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Fissinger ayrı teş-
histe bulunmasına rağmen Atatürk'ün ölüm raporunda, diğer dok-
torlarla aynı görüşteymişçesine yazılmıştır. Muhtemelen Paris'ten
getirilen ilaçların temin yeriyle de ilgisi vardı.” 

Evet, Masonluk; zulüm ve sömürü düzeni olan SİYONİZM’in,
bütün ülkelerdeki gayrı resmi şubeleridir. Masonluk; farklı din ve
kökenden insanları, ırkçı emperyalizmin gönüllü ve yeminli hiz-
metçileri yapmak üzere tüm dünyayı şeytani bir ağ gibi saran, giz-
li ve kirli bir şebekedir. Rotary Kulüpler Masonluğun ilk mektebi,
Lionslar orta mektebi yerindedir. Bugün ülkemizde hem Kemalist
hem Mason geçinenler tam bir sahtekârlık örneğidir. Çünkü Ata-
türk, “kökü dışarıda fesat ocakları ve Yahudi uşakları” oldukları
gerekçesiyle Mason Localarını resmen kapatan şahsiyettir.
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TÜRKİYE BAYRAM CENNETİ VE
İSRAF CİNNETİ

Ülkemizin geri kalmışlığında, sistemin tükenip tıkanmışlığında,
bürokrasinin ve adaletin hantallığında; bizdeki gereksiz ve yararsız
bayram ve kurtuluş günü bolluğunun; bu bayramlara haftalar, hat-
ta aylar öncesinden yapılan hazırlık ve prova yoğunluğunun ve bu
maksatla harcanan ve toplamı trilyonları bulan imkân, elaman ve
zaman israfı şuursuzluğunun çok büyük katkısı olduğunu düşünü-
yorum. Diktatörlükle yönetilen otoriter ve totaliter devletler dahil,
dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir bayram-seyran savurganlığına
rastlayamazsınız. Bu anlamsız ve yararsız bütün kurtuluş günleri-
nin artık bırakılması, yerel televizyonlarda bir anma programıyla
kutlanması, milli bayramların da ZAFER BAYRAMI ve Çocuk Bay-
ramı dışında hepsinin kaldırılması lazımdır. 30 Ağustos Zafer bay-
ramımızın ise, şanlı tarihimizdeki pek çok büyük zaferin, hikmeti
ilahi Ağustos ayında nasip olması nedeniyle, toplu bir ZAFERLER
BAYRAMI olarak kutlanması ve Mustafa kemal’in komutasındaki
Büyük taarruzla taçlandırılması daha kapsayıcı ve kucaklayıcı ola-
caktır. Üstelik bu zafer kutlamaları yüzde yüz yerlim üretim savaş
uçaklarımız, ANKA’larımız, tanklarımız, zırhlı araçlarımız ve tek-
noloji harikalarımızın gösterileriyle ve kahraman askerlerimizin
cesur ve onurlu geçiş merasimleriyle yapılırsa bir anlamı ve caydı-
rıcı mesajı olacaktır. Yoksa, ABD malı jetler, Fransız yapımı heli-
kopterler, Güney Kore markalı kamyonetler, Japon imali taksilerle



yapılan resmi geçitler ve gösteriler, sadece yüzümüzü kızartmakta
ve ülkemizi gülünç duruma sokmaktadır. Bunlar bize “elin atına bi-
nen, rezil olup iner” atasözünü hatırlatmakta ve rahmetli Erbakan
Hocamızın asil ve milli tavrına hayranlığımızı artırmaktadır.

23 Nisan Çocuk Bayramı ise; katılımcı bütün ülkelerde, daha
önce teşvik ve tertip edilen özel programlarla, az da olsa Türkçemi-
zi, milli kültür ve faziletlerimizi öğrenen çocuklar arasından seçile-
rek çağrılıp ağırlanmalı; böylece ülkemizin dünyada tanıtılmasına,
toplumlararası yakınlaşmasına ve dayanışma ruhunun sağlanması-
na çalışılmalıdır. Öyle ki, bu çocuklar ülkelerine döndüklerinde
gönüllü ve etkili Türkiye elçileri gibi davranacaktır. Ancak bundan
önce, gezip görecek olan herkesi hayran bırakacak; temel insan
haklarını güvenceye almış, ekonomik kalkınmasını sağlamış, mo-
dern ve mükemmel şehircilik ve çevrecilik anlayışıyla görkemli bir
seviyeye ulaşmış ve halkı da gerçek ve örnek bir Milli Eğitim saye-
sinde her yönden olgunlaşmış bir Türkiye’yi ortaya koymalıdır.

Bazı kutlamalar sadece 10 yılda, gerekirse 50, hatta 100 yılda bir
yapılmalı, ama bütün dünyayı hayran bırakıp yıllarca konuşulmalıdır.

Bu amaçla rahmetli Erbakan Hocamızın hazırlık yaptığı, ama
malum ve melun odaklarca akamete uğratıldığı “Osmanlı’nın Ku-
ruluşunun 700. Yıl Kutlamaları” kaçırılan tarihi bir fırsattır.

19 Mayıs’la ilgili MEB Genelgesine gelince:

AKP hükümeti ciddi ve cesaretli adımlar atmak ve ülkeyi ge-
reksiz külfetlerden kurtarmak yerine, sadece suni gündem oluş-
turmak ve halkımıza: “Bakınız ne kadar büyük işler yapmak isti-
yoruz, ama fırsat vermiyorlar” dedirterek bedava kahramanlıkla
puan toplamak amacındadır.

Marazlı Muhalefet ise; “Aman devrimler elden gidiyor, yobaz-
lar her şeyi ele geçiriyor, gericilik hortlatılıyor” diye tepinerek,
hem kendi tabanının gazını almakta, hem de AKP’ye mazeret ve
meşruiyet kazandırmaktadır. Yani sırıtan bir danışıklı dövüşle
halkımız oyalanıp aldatılmaktadır.
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Bir 19 Mayıs Bayramı için il, ilçe ve beldelerdeki ortaokul ve li-
se çağındaki bütün çocuklarımızın

1- En az 2 ay öncesinden, derslerini ve özel girişimlerini mec-
buren ihmal ederek çeşitli provalarla uğraştırılması

2- Bu bayram için özel kıyafetler, aksesuar ve ayakkabı yüzünden
zaten geçim sıkıntısı çeken ailelerin ekstra masraflara uğratılması

3- Bu gereksiz ve göstermelik prova ve hazırlıklar sırasında çok
ciddi sakatlanma ve yaralanmaların yaşanması

4- Gençlerimizin soğuk ve yağmur nedeniyle çeşitli hastalıklara
yakalanması

5- Böylesine geri kalmışlık kıskacı ve borç batağı içinde kıvra-
nan ülkemizin, toplamda milyarları bulan faydasız harcamalar ve
kurtuluş törenleriyle yüzlerce günü bulan zaman israfları ile oya-
lanması yazıktır, haksızlıktır.

Atatürk’ün dönemindeki özel şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde
gerekli görülen bu bayramları ve hele Atatürk’ten sonra tamamen
hedefinden saptırılarak, faşist ve komünist ülkelerdeki, “liderlere
tapınma törenlerine ve toplu halde rejimi kutsama ayinlerine” çev-
rilen uygulamaları.. Hatta geçmiş 19 Mayıslarda olduğu gibi, gen-
cecik kızlarımıza, kasıklarına kadar çıplak bacaklarla yaptırılan
şovlarla statları şehvet karnavalına döndürme gibi şaşkınlıkları, ha-
la inatla sürdürme çabaları iyi niyetten ve milli gayretten uzaktır.

Peki, 700. Yıl'ın kazası olmaz mıydı?

Aslında iki sene gibi kısa bir zaman kalmıştı; Türkiye'nin yeni-
den tarih sahnesine çıkmasına... Refah Partisi iktidardaydı. Erba-
kan başbakandı. Türkiye rekor üzerine rekor kırıyordu.

• Denk bütçe yapılmış,

• Yeni kaynak paketleri açıklanmış,

• Çalışanın ve üretim yapanın hakkını aldığı müthiş fırsat kapı-
ları aralanmış,
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• Kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi üretmek için kollar sı-
vanmış,

• Maddi ve Manevi kalkınma seferberliği başlatılmış,

• Terör durma noktasına taşınmış,

• 800 milyon nüfusa sahip D8'lerin kurulması başarılmış,

• Türkiye inanılmaz bir hızla kutlu ve mutlu hedeflere koşmak-
taydı.

1999 yılında Osmanlı'nın 700. yılı da şanına yakışır bir şekilde
kutlandı mı artık bu milleti kimse tutamazdı. Tarihi fırsat kapıday-
dı; Dünya çapında ses getirecek bir kutlama bozuk dünya dengele-
rinin taşlarını yerinden oynatacaktı. Gerisini söylemeye gerek yok,
yeni ve adil bir dünyanın temelleri atılacaktı. Günümüzde yaşanan
ve adına "Arap Baharı" denen süreçten çok daha kuvvetli bir etki
doğacaktı. Yeniden tarih yapan bir millet olacaktık. Ama maalesef,
ABD Yahudi Lobiler tertipli 28 Şubat süreciyle işlere ve işleyişe mü-
dahale edilip Erbakan Hükümetinin çarklarına çomak sokmuşlardı.
Yürüyen sistem tıkanmıştı.

Aradan iki yıl geçmiş, ilk seçimlerde MHP iktidar fırsatını yaka-
lamıştı. Üç Hilal'li Osmanlı Bayrağı'nı amblem olarak kullanan
parti bu bayrağın ağırlığını taşıyamamıştı. Osmanlı'nın 700. yılını
görmezden gelip, kafalarını kuma sokmuşlardı. Kendi devr-i ikti-
darlarına denk gelen bu tarihi yıl dönümü, milletimize müthiş bir
fırsat sunuyordu. Osmanlı coğrafyasında bulunan topluluklar da
beklenti içerisindeydi. Ne yazık ki değerlendirilemedi. Bugün mağ-
dura yatan 28 Şubat mağrurları da uzak durdu atalarından. Ulusal-
cıların Batı çalışma grubu Batıya ve batıla çalışıyordu. Çünkü;

• "Amerikan rüyası"nın sonuna gelindiği,

• AB'nin dağılmaya yüz tuttuğu,

• Batı sisteminin çökmekte olduğu görülemiyordu.

Ne garip bir tecellidir ki, bu ülkede gerçek anlamda Batıcı da
yoktu aslında... Yani, daha iyi anlaşılsın diye şöyle ifade edelim;
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Türkiye'de ABD'yi dost bilen, AB'yi canı gönülden isteyen hatırı

sayılır, dişe dokunur bir kesim bulunmuyordu. Peki, biz niye kendi-

miz olmuyoruz da başkalarının bize uygun gördüğü sahte rollere

bayılıyorduk? Bizi ikircikli davranmaya hangi sebepler itiyordu?

Birbirine taban tabana zıt görünen farklı anlayışları benimsemiş

olan gruplara, hiziplere, cemaatlere, partilere mensubiyeti bulu-

nanlara münferiden sorduğumuzda herkes "bize ne başkalarından,

biz kendimiz olalım" diyordu. Yani anlayacağınız, küreselcilikten

geçinen, maddeperest bir azınlığın dışında kimse Batı'dan yana gö-

rünmüyordu. 300 yıllık Batıcılık gayreti de işe yaramıyordu. İşte

buyurun, tek, tek inceleyelim...

• Milli Görüşçüler Batı'ya karşıydı.

• Ulusalcılar Batı'ya karşıydı.

• İktidar Partisi'nin ve tabanının kahır ekseriyeti Batı'ya karşıydı.

• Cemaatler Batı'ya karşıydı.

• Aleviler Batı'ya karşıydı

• Askerler Batı'ya karşıydı.

Üstelik, Milletimizin ezici çoğunluğu, “toplumda ve ülke yöneti-

minde söz sahibi olanların, yalandan Batıcı göründüğüne” inanı-

yordu. Yani bir nevi takiye yapılıyordu. Somut bir örnek verelim:

Askerlerin siyasete müdahale etmesi, toplumun geniş kesimini hep

rahatsız ediyordu. 100 yıllık bir paranoya'ya dönüşmüş olan "irtica

ile mücadele" başlığı altındaki uygulamalarla halk üzerinde bırak-

tıkları sevimsiz izlenim nefrete dönüşüyordu. "Muasır medeniyet",

"Batı çalışma grubu" gibi yaklaşımlarıyla da kendilerine duyulan

nefret artıyordu. Bütün bu olumsuz uygulamaları, askeri bürokrasi-

nin Batıcı olduğu anlamına gelmiyordu.

O halde problem nereden kaynaklanıyordu?

Öyle ya, bu değerlendirmeden yola çıkıldığında, anlaşılıyor ki,

kimsecikler Batıcı değildi. Evet, değildi...
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Problem şurada:

Darbeci askerler "dindar insanların yönetimdeki ağırlığı artma-
sın" diye kendi akıllarınca bir takım tedbirler alıyorlar ve sırtlarını
Batı'ya yaslıyorlar; bir nevi dindarlıktan kaçıp Batı'ya sığınıyorlardı.

Dindar yöneticiler de (Milli Görüşçüler hariç) "darbeci askerler"i
sınırlamak için çözümü Batı'da arıyorlar ve Batı'cı görünüyorlardı.
(Milli Görüşçüler her zaman doğal çözümden yana olmuşlardır.)

Şimdi "ayıkla pirincin taşını" sözü işte burada çok anlamlıydı. He-
le pirincin taşı da pirinç gibi "AK" ise... Her şey kilitlenip kalıyordu.

Bir kısım "darbe meraklısı asker" kendi işine baksa, kendisini
halkın inancının karşısında konumlandırmak yanlışlığından kurtul-
sa; siyasetçi de doğru olanı uygulasa, yani Milli ve yerli çözümlere
sarılsa problem kalmayacaktı. En önemlisi, herkes kendisi olacak,
herkes ikiyüzlü, takiyeci konumuna düşmekten kurtulacaktı.

Görülüyor ki, birileri diğerini alt etmek için Batıcı görünme ya-
rışındaydılar. Bu inatçı rekabet uğruna, neredeyse, egemenliğimizi
Batı'ya devretme noktasına gelmiş bulunuyorlardı. Peki, Batılılar
boş mu duruyorlardı? Görünen odur ki, toplumun dinamik kesimle-
rinin kafasına ayrı ayrı çuvallar geçirmiş, keyifle kendi programla-
rını uygulatıyorlardı.

Oysa, 700. yıl kutlaması -etnik kökenini önemseyenler dahil-
herkesi kendine getirir ve "ben"i "biz" yapardı.”66

Ama Erbakan iktidarını yıktıran gâvurlar ve uşakları, başları-
na geleceklerin farkındaydı.

Konuyu toparlarsak;

19 Mayıs’ın spor bayramı olarak kutlanması, Atatürk’ün kendi
özel talebi ve talimatı olmayıp, 1935 yılında İstanbul’daki spor ku-
lüplerinin arzularıyladır, (Bak. 19 Mayıs 1935 Tan ve Cumhuriyet)
ve 1936 yılında resmiyet kazanmıştır. O güne kadar, bazı illerde
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Mason ve Sabataist Selim Sırrı’nın işgüzarlığıyla Mayıs’ın ikinci ya-
rısında “idman şenlikleri” yapılmaktadır. Samsun’daki 19 Mayıs tö-
renleri ise sadece bu ilimizle sınırlı kalmaktadır. Üstelik “İdman
Bayramı” Cumhuriyetten önce 29 Nisan 1916’da İstanbul Kadı-
köy’de “İTTİHAT SPOR KULÜBÜ” tarafından kutlanmıştır. Şimdi
kalkıp sanki, “Atatürk, işini gücünü bırakmış ta, ilk fırsatta, kendi-
ni tabulaştırmak üzere 19 Mayıs’ın bayram olmasını kararlaştırmış-
tır” gibi bir algı oluşturmak yanlıştır, yanılgıdır.

AKP iktidarının tavrı da, muhalefetin tarzı da, sadece istismar-
dır, samimiyetten uzaktır ve sahte kahramanlıktır.

AKP’li Ali Babacan’ın TÜSİAD toplantısındaki: “Biz bu bölgede
(Ortadoğu’da, Kafkasya’da ve Balkanlar’da), ülke sınırlarının an-
lamsızlaşmasını, sermaye ve üretimin serbestçe dolaşımını ve artık
halkların kaynaşmasını istiyoruz. Bu maksatla Afrika’ya açılıyo-
ruz.” (18.01.2012) 

Sözleriyle Türkiye’yi de parçalamayı amaçlayan BOP hedefine ve
Siyonist sermayenin dünya hâkimiyetine hizmet ettiklerini resmen
açıkladığı bir dönemde, AKP’li Milli Eğitim Bakanı’nın kalkıp “19
Mayıs Bayramının statlarda değil okullarda kutlanacağını” duyur-
ması, küreselleşme kılıflı köleleşme hıyanetlerini gizleme çabasıdır.
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ADNAN OKTAR’IN ŞAİBELİ TEPKİLERİ VE

BAZI KESİMLERDEKİ TSK NEFRETİ

1.2.3.4. cü Baskılarında (Temmuz 2002) Yeni Masonik Düzen

Bölüm Notları 1. Bölüm 37. Madde:

“500. Yıl Vakfı Faaliyetlerinin amacı Erbakan ve arkadaşlarının

etkilerini azaltmaktır” (Kaynak: Jak Kamhi’nin İsrail’de Türkçe

çıkardığı “Haber” adlı gazetesinden alıntı. 6 Aralık 1991)

Şeklinde yer alan bu çok önemli alıntı notları, YENİ MASONİK

DÜZEN Kitabının, sonraki baskılarından niye çıkarılmıştı?

Erbakan Hoca’nın haklılığını ve O’na yönelik bütün şeytani plan-

ların, Siyonist ve Sabataist Yahudilerce tezgâhlandığını belgeleyen bu

notların çıkarılması için Adnan Oktar’a kimler baskı yapmıştı?

Harun Yahya’nın “Soykırım Yalanı” kitabıyla, Almanya başta di-

ğer Avrupa’daki “Yahudi soykırımı uydurmalarıyla, onları mazlum

ve mağdur konumda gösterip, Filistin’deki ve diğer ülkelerdeki vah-

şetlerine mazeret ve meşruiyet üretmek istendiği” belgeleriyle anla-

tılan kitabı, daha sonra ne olmuştu da Adnan Oktar tarafından:

“SOYKIRIM VAHŞETİ” başlığı atılarak (Ocak 2003) piyasaya çıka-

rılmıştı? Adnan Oktar, yanıldığını ve yanlış bilgilerle halkı aldattı-

ğını fark edip çark ederek günah mı çıkarmıştı, yoksa Siyonist mer-

kezlerin talep ve talimatları mı ağır basmıştı?



Adnan Oktar’ın sanki Harun Yahya müstear isimli o çok kıymet-

li eserlere duyulan ilgi ve itimadı körletmek üzere, dindar ve du-

yarlı kesim nazarında kendisini zorla “kötü ve güvenilmez” göster-

mek için TV programlarında, aşırı boyalı ve edalı kızlarla İslami

edep ve erdemle bağdaşmayan diyalogları; acaba baskı ve korkular

sonucu oluşan bir bunalım ve psikolojik rahatsızlık mıydı, yoksa

kasıtlı ve planlı bir “hürmet ve rağbet katliamı” mıydı? 

“Tevrat’ta Ben-i İsrail Diye Hitap Edilen Kavim; MEHDİ CE-

MAATİDİR” (İlmi Araştırma- Mayıs 2008- sh: 5) gibi başlıklar ata-

rak, Hz. Peygamber Efendimizin müjdelediği “Kutlu Mehdiyet Ce-

maati ile, Tevrat’ta geçen Ben-i İsrail’in aynı topluluk olduğunu id-

dia etmek suretiyle, Fetullahçılar eliyle ve CIA marifetiyle tezgah-

lanan, “İslamiyet’in bu günkü muharref Yahudilik ve İsevilikle aynı

temellere ve hedeflere sahip olduğu, çünkü hepsinin İbrahimi Dine

bağlı bulunduğu” safsatasına ve “Dinlerarası Diyalog” sahtekarlığı-

na “Kitabi dayanak” hazırlama gayretleri, neyi amaçlamıştı ve han-

gi mahfillerin uydurmasıydı?

Çünkü Mehdi dediğiniz Erbakan Hoca, “Ilımlı İslam’ın” ne ol-

duğunu şöyle açıklamıştı:

“Irkçı emperyalist odaklar diyor ki: Müslüman âleminde, bütün

gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazımdır. "Ilımlı İslam" ile ne an-

latılmaya çalışılır? Yani cihat şuuru olmayacak, Hak ve adaleti hâ-

kim kılma gayesi ve sorumluluğu taşımayacak, bozuk ve batıl düze-

ne karışmayacak, Yahudi’ye hizmetçilik yapacak; ama namaz kıla-

cak, oruç tutacak, umreye koşacak... Dünyadaki ve ülkedeki düzeni,

Siyonist Merkezler tanzim edecek. Sen sadece Yahudi’ye vergi ve fa-

iz ödeyeceksin, aldığın her malın fiyatının yarısını sömürü sermaye-

sine haraç olarak vereceksin; bir nevi küresel sisteme demokrat köle-

lik edeceksin, ama izin verilen ibadetleri de yerine getireceksin... İş-

te ılımlı İslam dedikleri bu…67
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Bay Adnan Oktar!

“(Ey Peygamberin ve müminlerin hanımları) Eğer Allah’tan kor-

kuyor ve kötülükten sakınıyorsanız (erkeklere karşı) sözü çekici ve

cilveli konuşmayın; sonra kalbinde maraz (şehvet ve nifak hastalı-

ğı) bulunan kimseler tama’ ederek (sizinle ilgili nefsanî umut ve ku-

runtulara kapılır)” (Ahzap: 32)

Ayetini hiç okumadınız ve stüdyo kızlarınıza hatırlatmadınız

mı? Yoksa böylesi ayetler ve hadisler, sizleri bağlamaz mıydı? Söy-

leyin, hangi Peygamber, hangi sahabe, hangi müçtehit âlim, hangi

mürşidi kâmil ve hangi İslam tebliğcisi ve Hak dava temsilcisi, bo-

yalı-edalı kızları karşısına alıp (hâşâ) böylesine ve milyonlar önün-

de sırnaşmıştı?

Hz. Peygamber Efendimizin:

“Ey ashabım, insanların sizin hakkınızda suizan besleyip kötü

şeyler düşünerek günaha gireceği, şüpheli ve şaibeli davranışları

terk ediniz” hadisini hiç duymadınız mı?

Harun Yahya ve Cavit Yalçın imzalı, ama yazmak değil sadece

yayınlamakla görevli bulunduğunuz o eserlerde anlatılan Kur’an

ahkâmına ve İslam ahlakına sığmayan bu davranışlarınızla, binler-

ce Müslümanı suizanna ve bir o kadar münafığı ve İslam düşmanı-

nı da hücuma sevk etmenizin altında ne yatmaktaydı?

“Ey iman edenler, kendiniz yapmayacağınız (ve tam tersi davra-

nışlarda bulunacağınız) şeyleri niçin konuşup (riyakârlık yaparsı-

nız?) (Önce kendiniz örnek olup) yapmayacağınız (ve uymayacağı-

nız) şeyleri konuşup (yazmanız) Allah katında O’nun gazabını artı-

ran büyük bir günah ve sorumluluktur.” (Saff: 2-3) ayetlerine hiç

rastlamadınız mı?

Şehvet tahrikçisi gibi makyajlanıp cilalanmış cilveli kızlarla ya-
bancı müzikler eşliğinde şov dansları yapan… İnşallah, Maşallah
eşliğinde boyalı kızlara sulu şakalarda bulunan; değil Müslüman bir
din ahlakçısının, sokak çocuklarının bile ağzına alamayacağı “Kıro,
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ayı, dangalak, öküz” gibi argo sözlerle muhaliflerine saldıran… O
çok kıymetli eserlerde anlatılan İslam ahlakıyla bu basit yaklaşımlar
arasında hiçbir münasebet bulunmayan… Ve bu mide bulandıran
bayağı tavırlarının ardından “Erbakan Mehdiydi” diyerek, Rahmet-
li Hoca’ya duyulan hüsnü zan ve saygınlığı yaralayan Sn. Adnan Ok-
tar, Harun Yahya imzalı o çok değerli eserlerin gerçek yazarı olma-
dığını Milli Çözüm ekibine bizzat kendi itiraf edip anlatmıştı.

SP ve Fatih Erbakan hamiliği!

Adnan Oktar’ın bu uygunsuz davranışlarıyla birlikte, bir ağabey
rolüyle “Sn. Fatih Erbakan’a sahip çıkıyor ve Saadet gençliğine na-
sihat ediyor” görüntüleri de, sanıldığı gibi Fatih Bey’e itimat ve iti-
barı artırmaktan ziyade, tam tersine birtakım kuşkular doğurmak-
ta ve aleyhine olmaktadır. Özellikle A9 Kanalındaki 28 Ocak 2012
Cumartesi sohbetinde:

“Ergenekon’un Saadete sızmış elemanı” dediği ve “çok eskiden
beri onun melanetlerini bildiğini” söylediği…

Yine oldukça sırıtan ve saldırgan argo ifadelerle:

“Çok arsız ve kaşarlanmış”, “Çok alçak ve bunamış”, “Hoca’nın
bütün konuştuklarını (herhalde MİT’e ve Masonik merkezlere) yetiş-
tiren casus köpek!”, Sürekli Hoca’yı gammazlayan yeraltı porsuğu”,
“Partide bütün melanetleri örgütleyen ayarsız” şeklinde vasfettiği
bu adamın kim olduğunu ortaya koymaması da ayrıca kafa karış-
tırıcıdır. “O’nun durumunu bunamakla açıklayamayız” diyerek
“iyice yaşlı birisi” olduğunu belirtse de, eğer Milli Görüş camiası-
na iyilik etmek istiyorsa, gayet net ve mert şekilde ismini açıkla-
malı ve yüzlerce insanı suizan altında kalmaktan kurtarmalıdır.

Eğer bu şahsın kim olduğunu Adnan Oktar açıklamazsa, bu söz-
leri aslında o şahsın “saklanmasına ve aklanmasına” yarayacaktır
ve zaten bu maksatla konuştuğu anlaşılacaktır.

Üstelik o şahsın Ulusal Kanal’daki: “Ergenekon tertibiyle, Ordu-
daki Amerikan karşıtları tasfiye ediliyor ve Türkiye İran’la savaştı-
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rılmak isteniyor” tespitleri doğrudur. Ancak bu doğruları yanlış bir
amaç için kullanmakta, malum odaklara “Milli Türkiye kurduğu-
nuz tezgâhın farkındadır ve herhalde gerekli tedbirleri almıştır”
şeklinde uyarı mesajları yollamaktadır.

Ve hele Adnan Oktar’ın bu talihsiz ve şaibeli tavırları arasın-
da sarf ettiği sözleri, kendi haklılıklarının kanıtı gibi göstermeye
çalışanlar ve övünme payı çıkaranlar ise ya ahmaktır veya aynı
fıtrattaki günübirlik fırsatçılardır. 

Şimdi, Ey Yahudi ve Sabataistler!

Erbakan sizi bir kez daha aldattı ve Hak davasının hizmetinde
yararlandı. Çünkü O yüksek dehasıyla, İslam’ın ve insanlığın hay-
rına Hz. Süleyman gibi, şeytanları da, Masonları da, münafıkları da
kullanırdı ve kabiliyetleri israf etmekten sakınırdı.

Şimdi Harun Yahya ve Cavit Yalçın müstear isimli kitaplara du-
yulan itibar ve itimadı azaltmak, Erbakan’a yönelik ilgi ve sevgiyi
boşa çıkarmak için, sanki bilinçli ve art niyetli bir gayretle:

• Cilalı ve cazibeli kızlarla karşılıklı, inşallahlı maşallahlı cı-
vık ve gıcık şakalar yapsanız da

• Yabancı müzik eşliğinden belden yukarınızı, kollarınızı, gö-
ğüslerinizi ve omuzlarınızı oynatarak boyalı tavşanlarınızla ve
dans şovlarıyla kırıtsanız da…

• Bu oynak tavrınız ve manyak tarzınız yüzünden hayal kırık-
lığına uğrayıp sizi tenkit eden okurlarınıza, köprü altı sakinleri-
nin bile, birbirlerine karşı kullanmayacağı, argo kelimeler ve ağır
sövgülerle hakaret etmeye kalkışsanız da…

• Bu ayıp ve acayip görüntülerinizin, sahte ve zoraki gülüşle-
rinizin ardından “Erbakan Mehdiydi” diyerek;

“Bu yöndeki kanaat ve kanıtların ne denli alakasız ve dayanak-
sız olduğu” fikrini yaymaya çalışsanız da…

Artık iş işten geçmişti; “Atı alan çoktan amacına erişmişti” ve
Rahmetli Erbakan, sizi kullanarak o çok değerli ve ilmi eserlerin
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elli dilde yayınlanması ve okunması hedefini gerçekleştirmişti.
Zaten basiret ve feraset ehlinin sizinle ilgili önsezi ve tespitleri
hiç değişmemişti, bu sulu ve kuşkulu davranış bozukluklarınız
sadece o kanaatleri pekiştirmişti.

Ordu düşmanlığı soysuzluk alametidir!

Bir yandan dindar ve milli kahraman olarak Atatürk’e saygı duy-

mak ve Asil Ordumuza sahip çıkmak, öte taraftan da, çok sinsi ve

tehlikeli bir asker düşmanlığı ile TSK’yı yıpratmayı amaçlayan Si-

yonist güçlerin, işbirlikçi çevrelerin ve ılımlı-istismarcı Dincilerin

ağzıyla konuşmak tam bir çelişkidir ve münafıklık alametidir.

“Fakat Kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin, (ken-

di) ruhundaki nuru iman ve Kur’an ışığıyla, hakikati hali göreceği

ve o kumandanın (adına yürütülen) çok dehşetli tahribatını tamire

çalışacağı rivayetlerden anlaşılır” (5. Şua - 2. Meselse)

diyen Bediüzzaman’a, dönemin savcıları: “Ordu dizginini o deh-

şetli şahsın elinden kurtaracak” (5. Şua – 3. Hadise) sözlerinle Ordu-

yu hükümete karşı itatasizliğe sevk etmek mi istiyorsun?” sorusuna:

“Hayır, maksadım; o kumandan ya (herkes gibi, eceli gelince za-

ten) ölecek veya TEBDİL EDİLECEK, (böylece) ordu tahakkümden

kurtulacak demektir” (12. Şua) yanıtını vermesi oldukça anlamlı ve

önemlidir.

Çünkü Bediüzzaman, özellikle ölümünden sonra uydurulan

ve Mustafa Kemal’i putlaştıran KEMALİZM ideolojisiyle Türki-

ye’de ırkçı emperyalizmi yürüten ve rahmetli Erbakan Hocamızın

dediği gibi “Kahraman Ordumuzu da bu din düşmanlığına alet et-

meye girişen” Sabatasit ve Masonik cuntanın bu tahribatından

Orduyu kurtarmak üzere “ATATÜRK’ÜN TEBDİL EDİLECEĞİ-

Nİ” bildirmektedir, yani Mustafa Kemal’i “kâfir ve hain” gösteren

ve kendi zulüm ve dinsizliklerini bu kılıf altında sürdüren, mut-

lu ve putlu azınlık çevrelerin bu dayatmalarını boşa çıkarmak

üzere Atatürk’ü gerçek ve gerekli hüviyetiyle anlatacak bir TEB-
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DİL (Değişim ve Dönüşüm) yaşanacağını haber vermektedir. İşte

Milli Çözüm’ün sağlam kaynaklara dayanarak yayınladığı BİZİM

ATATÜRK kitabı, Bediüzzaman’ın söylediği bir TEBDİL (yanlış

durumu değiştirip dönüştürme ve uygun yorumlarla gerçeğe eriş-

me) gayretidir; ayrıca bu konudaki Harun Yahya imzalı Atatürk

serileri de bu hedefi gütmektedir.

Ve maalesef, güya Risale-i Nur’lardan feyiz aldığını söyleyen ve

bazı Milli Görüşçü geçinen kimselerde ve özellikle Masonik-Saba-

taist kesimlerde koyu bir Ordu düşmanlığı görülmektedir.

Bu satılık kafalıların ve bazı softa takımının Ordumuzla ilgili

iddia ve önyargıları asla doğru değildir, ama haydi bir anlık öyle

kabul edelim…

Peki iyi de; TSK ne kadar “dinsiz” olsa, kesinlikle NATO’nun

diğer askerleri kadar değildir!

Bu Ordu ne kadar zalim olsa, asla ve katiyen ABD Conileri ka-

dar değildir!

Bunlar ne kadar hain olsa, herhalde İsrail çeteleri ve onların

eğitip yönlendirdiği PKK teröristleri kadar değildir!

Bizim, diyelim ki bazı Paşalarımız ve komutanlarımız ne ka-

dar kâfir olsa, elbette İngiliz, Fransız ve Yunan’ın Haçlı sürüleri

kadar değildir!

Öyle ise, ey ABD ile stratejik dost olup TSK’ya düşmanlık

edenler!

Ey AB’ye girmeye ve Haçlı himayesine erişmeye can atıp bizim

Ordumuza kin ve nefret güdenler!

Ey Siyonist Yahudiler ve Hıristiyan emperyalistlerle hoşgörü

diyalogları yürütüp TSK’yı tasfiye etmeyi düşünenler…

Siz Amerikan Conilerinin ve NATO askerlerinin Irak’ta, Afga-

nistan’da ve Libya’da yaptıklarını, sizin Türkiye’mizde de yapma-

sından; ülkenizi işgal edip evlerinizi başınıza yıkmasından; to-
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runlarınızın, oğullarınızın boğazlanmasından, karılarınızı kızla-

rınızı kendi kışlalarına taşımasından hoşlanabilir, hatta engin

hoşgörünüzle bütün bunlardan Avrupai bir zevk dahi duyabilir-

siniz. Tabi bu sizin en demokratik tercihiniz…

Ama biz böyle bir duruma düşmektense ve bu sayede “ileri

demokrasiye” erişmektense, şerefimizle mücadele edip yüz kere

ölmeyi, açlık ve sefalet içinde sürünmeyi yeğleriz…

İşte bu nedenle, içerisinden bazı kötüler ve kâfirler çıksa da,

Ordumuzun mutlaka güçlü ve onurlu olmasını ve kesinlikle dos-

tuna umut, düşmana korku verecek caydırıcı özelliğini koruma-

sını isteriz…

Yeri gelmişken bir sözümüz de size; ey Peygamber Ocağı bil-

diğimiz; yurdumuzun, namusumuzun ve omurumuzun sigortası

diye sahiplenip baş tacı ettiğimiz Kahraman Ordumuzdaki tek

tük de çıksa, bazı paşalar, komutanlar ve subaylar!..

Askerlerinizin namazına, orucuna saldırıp hakaret yaparak;

ekmeğini yediğiniz ve sayesinde o makamlara eriştiğiniz bu Müs-

lüman Milletin Ezanına, Kur’an’ına, İmam-Hatip okuluna ve tür-

banına sataşarak, halkımızı Ordusundan soğutanlar!..

Sizler, yukarıda kınadığım ve keskin kalemimle içlerindeki ce-

rahati akıttığım sapık kafalılardan ve softa takımından çok daha

suçlu ve sorumlu kimselersiniz.. Çünkü TSK’ya yönelik hücum-

lara siz sebebiyet vermektesiniz… Ama elbette aziz ve asil Ordu-

muzun sağlam ve sarsılmaz bünyesi içinde eriyip gideceksiniz!..

Büyük İsrail hayaliyle Güneydoğumuzda Kürdistan kurma giri-

şimlerine “demokratik nezaketle” hazır ola durmanın, ama mille-

timizin Dini değerlerine karşı “Laiklik nefretiyle” horozlanmanın

hesabını elbet vereceksiniz! 

30.01.2012 Star’da Siyonist Yahudi tekel sermayesinin küre-

selleşme semineri olan “Davos’ta Türkiye Dersi” yazısında FEH-

Mİ KORU gibi:
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“Martin Wolf’un 2004 yılında çıkan “Why Globalization Works”
(Küreselleşme Niçin İşe Yarıyor?” adlı kitabı bir tür “Küreselleşme
Manifestosu” sayılabilir. 300 sayfalık kitapta küreselleşme karşıtla-
rının ağzının payı veriliyor ve “Bundan sonra tek hedef var, küre-
selliği biraz daha geniş coğrafyalara yaymak..”

Yani küreselleşme ve demokratikleşme kılıfı altında, Siyonist
Yahudinin tekel sermayesine köleleşmek isteyenler için evet güç-
lü bir TSK gereksizdir, hatta engeldir.

“BDP milletvekili Leyla Zana, Uludere trajedisinin yaşanmasın-
dan bir gün önce Almanya'da, Rudaw adlı internet sitesine verdiği
mülakatta, (herhalde BDP'yi kastederek) daha önce özerklik iste-
diklerini, fakat artık bunun yetmeyeceğini söyledi. Türkiye Kürtle-
rinin kaderlerini tayin hakkını kullanmalarını istediklerini; yapıla-
cak referandum sonucu alınacak özerklik, federalizm ya da bağım-
sızlık kararına saygı göstereceklerini sözlerine ekledi.

Evet, eğer Türkiye Kürt sorununu çözerek demokrasisini yerleş-
tirecek ise Kürtler geleceklerini kendileri seçebilmeli. Kültürel hak-
ların tam olarak tanınması, Kürt-çoğunluklu bölgenin özerk olma-
sı, Türkiye'nin federal yapıya bürünmesi ya da Türkiye Kürdista-
nı'nın ülkeden ayrılması: buna Kürtler karar vermeli. Türk çoğun-
luklu bölgedeki Kürtlerin ve Kürt-çoğunluklu bölgedeki Türklerin
haklarının güven altına alınması koşuluyla Zana'nın referandum
önerisini desteklerim.”68 Diyen Fetullahçı Gazetenin yazarı Şahin
Alpay gibileri elbette güçlü TSK istemeyeceklerdir.

Ve yine aynı Amerikan Borazanı ve İsrail hayranı Zaman yaza-
rı Mümtaz'er Türköne yazısında:

“Zana şöyle diyor: 'Birleşmiş Milletler milletlere kendi gelecek-
lerini tayin etme hakkı veriyor. Kürtlere karşı tehdit politikası artık
bitmeli. Kendi topraklarında geleceklerine karar verebilmeliler. Öz-
gürlük, otonomi, federalizm, bağımsızlık Kürtlerin de hakkı.'
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Pekâlâ! Bülent Arınç'ın bahsettiği anayasal hakların arasına her
toplumun kendi kaderini tayin hakkını koysak ne olur? Kürtler ay-
rılıp bağımsız bir devlet kurmak isterlerse; veya coğrafî esasa daya-
lı federal bir yönetim altında yaşamayı tercih ederlerse, veyahut
esasları belirlenecek bir otonomi altına girmeye karar verirlerse?..
Bunun için referandum yapmayı kabul etsek. Sandığı Kürtlerin yo-
ğun olarak yaşadıkları illere yerleştirsek ve bölge halkına kararla-
rını sorsak? Sonuç ne olur?”69 diyerek Güneydoğu’muzun Bağım-
sız Kürdistan’a dönüşmesine BDP ve AB fetvası uyduranlar, tabiî
ki TSK’nın zayıflamasını bekleyeceklerdir. 

AKP TRT’sinin Siyonizm hizmetkârlığı

AKP Türkiye’si yine bir ilke imza atmış, Yahudi soykırımını an-
latan Shoah belgeseli ilk defa bir Müslüman ülkede yani Türkiye’de
yayınlanmıştı. Belgesel Mavi Marmara Yardım Gemisi'ne saldırarak
9 vatandaşımızı katleden ve bunu büyük bir pişkinlikle savunan İs-
rail'e bir ödül anlamındaydı. 27 Ocak Uluslararası Holokost Kur-
banlarını Anma Günü kapsamında, TRT'de 26 Ocak gecesi yayım-
lanan belgesel tam bir İsrail uşaklığıydı. Belgeselin yönetmeni ise
adı hiç duyulmayan Aladdin Projesi'ne övgüler yağdırmıştı.

Yahudi soykırımını anlatan 9,5 saatlik belgesel film Shoah'ın
Fransız yönetmeni Claude Lanzmann, belgeselin Türkiye'de TRT
tarafından yayımlanmasını ''tarihi bir olay'' olarak alkışlamıştı.
Lanzmann ''öncü bir çalışma gerçekleştiren Türkiye'nin cesaretini
ve kararlılığını takdir etmek gerektiğini, ayrıca Arapları Yahudilere,
Yahudileri de Araplara tanıtmaya dayanan (belgeseli ilk defa Türk-
çe, Arapça ve Farsçaya altyazılı olarak çevirdiği belirtilen) Aladdin
Projesi'ni de takdir ettiğini'' vurgulamıştı.

Nedir bu Aladdin projesi sahtekârlığı?

Yahudi asıllı Lanzmann'ın bahsettiği Aladdin Projesi hayli ilginç
bir yapıttı. Aladdin Projesi'nin tanıtıldığı internet sitesinde "Alad-
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din Projesi farklı kültürlerden ve dinlerden gelen insanları, özellik-
le Yahudileri ve Müslümanları, uyumlu kültürler arası ilişkileri art-
tırmak gibi ortak bir amaç çevresinde birleştirmeyi hedefleyen,
merkezi Paris'te bulunan bir uluslararası sivil bir organizasyondur.
Aracılığı ile Ortadoğu ve daha geniş kitlelere ulaşarak sağlamayı
gaye edinir. 2009'un Mart ayında, UNESCO (Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu)'nun himayesinde baş-
lanan Aladdin Projesi, Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka'dan 30'dan fazla ülkede 1.000'i aşkın, entelektüel, akademik ve
toplumsal ekip tarafından desteklenmektedir. Proje, birçok dünya li-
deri ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar tarafından takip
edilmektedir." ifadeleriyle tanıtılmıştı…

Destekçileri arasında Türkiye'den bir üniversite vardı!

Aladdin Projesi'ni destekleyen kuruluşlar ise daha çok Fransız
orijinli Yahudi kuruluşlarıydı. Projeye destek veren kurumlar arasın-
da Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi de bulunmaktaydı. Destekçi-
ler arasında, Shoah Anısı Kuruluşu, Aga Khan Kuruluşu, Chirac Ku-
ruluşu, Edmond J. Safra Kuruluşu, Mairie de Nice, Mairie de Paris,
Anna Lindh Kuruluşu, Mémorial de la Shoah, Yahudi Soykırımı Eği-
timi, Hatırası ve Araştırması hakkında Uluslar arası İş Birliği için Ça-
lışma Kolu, UNESCO, Bahçeşehir Üniversitesi yer almaktaydı.

Yönetmen Lanzmann, Fransa Senatosu'nda onaylanan sözde
soykırımın inkârını suç sayan yasayla ilgili olarak ta "Türklerin en-
seye tabanca tehdidinden etkilenecek insanlar olmadığını, kendi
geçmişleriyle yüzleşmeye karar verdikleri zaman bunu yapacakla-
rını'' söylemesi küstahçaydı. Tam bu suretçe Fransa Senatosundan
geçen “Ermeni soykırımı yoktur diyenlerin cezalandırılması” yasa-
sının kabulü AKP dış politikasının iflasıydı ve bu kadar tavizlerine
rağmen hesaba katılmadıklarının ispatıydı.

Sefarad Yahudisi Sarkozy’nin Siyonist damarı!

Sarkozy'nin yaklaşımını ise sadece saf bir politik seçim düşünce-
si olarak algılamak yanlıştır. Zira kolektif bir Yahudilik bilinci ve ai-
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diyet duygusu ile hareket eden Sarkozy'nin, asıl İsrail’in itibarını
korumaya çalıştığı açıktır. Sarkozy'nin geçmişteki tutum ve davra-
nışları bu tezi kuvvetlendirir niteliktedir.

Sarkozy, Thibaud Collin ve Philippe Verdin'nin 2004'te kendisiy-
le yaptıkları ve "La République, les religions, l'espérance" (Cumhu-
riyet, Dinler, Umut) adıyla piyasaya çıkan mülakatta; "Ben, her Ya-
hudi'nin ikinci anavatanı olarak İsrail'e bağlı olduğunu hatırlat-
mam gerekir mi acaba? Bununla ilgili hiçbir zorlama yoktur. Nesil-
ler boyunca, her Yahudi var olma korkusunu her zaman içinde ta-
şır. Şayet bir gün içinde yaşadığı ülkesinde kendisini güvende hisset-
mediği bir an olursa, ona her zaman için kucak açacak bir yeri ola-
caktır elbette. O da İsrail'dir."

1860'da Fransız devlet adamı Adolphe Crémieux tarafından
"Tous les Israélites sont solidaires les uns des autres (Bütün Yahudi-
ler birbirlerine karşı sorumluluk taşırlar) sloganı ile kurulan "Alli-
ance Israélite Universelle" (Üniversal İsrail İttifakı) üyesi olan Sar-
kozy el Melleh (Tuzcu) ve onun gibi ölünceye kadar bu kuruluşun
üyesi olan aynı aileden gelen Fransa'nın ünlü düşünürü ve politika-
cısı Mellah Meyer'in oğlu Nathan André Chouraqui de İsrail ideal-
leri için çalışmıştır. Her platformda, Yahudi kimliğini ön plana çıka-
ran Sarkozy'nin, bu yasa tasarısı ile bir sığınma limanı olarak gör-
düğü İsrail'i, Türkiye'ye karşı koruma ve kollama dürtüsü ile hare-
ket ederek, Ermeni seçmenlerin oy potansiyellerini de göz önüne
alarak bir taşla iki kuş vurma sevdasına kapılmıştır.

Raanan Eliaz gibi Yahudi asıllı yazarlar her platformda Sar-
kozy'nin İsrail çıkarlarına yönelik olarak Ortadoğu'da yeni şekil-
lenmelere yön vermek istediğini açıkça vurgulamaktadır. Bu Sefa-
rad Yahudi ailesinin nesiller boyu yaşadığı zorluk ve göçleri hafıza-
sına kazımış olan büyük babası Aron(Benkio) el Mellah'ın Sar-
kozy'nin çizmeye çalıştığı yol haritasında önemli bir aktör olduğu
unutulmamalıdır.

Fas Sultanlığı'nın başkentliğini yapmış olan Fez kentinin Boule-
mane bölgesinde yer alan "El Mellah" gettosunda varlıklarını sür-
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düren bu ailenin bir kısmı daha sonra İspanya'ya göç etmişlerdir.
Sarkozy'nin akrabası olan Nathan André'ye, göre kendilerine "El
Melleh"(Tuzcu) lakabının verilmesinin nedeni, Mağrip'te çıkan is-
yan veya savaşlarda Sultanlara götürülen kellelerin tuzlama işini
hep kendi ailesinin yaptığını ve bu nedenle aileye ve yaşadıkları böl-
geye bu ad verildiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca, Sarkozy'nin İspanya'dan kaçan büyük dedeleri, aslında

direk olarak diğer Museviler gibi Selanik'e göç etmediler. Burada da

Sayın Başbakan'ın ifadesinde eksiklik görülmektedir. Çünkü bu aile

15. yüzyılda İspanya'dan Fransa'ya ve oradan yüz yıl sonra Sela-

nik'e gelip yerleşmişlerdir. 1917'de Selanik'te meydana gelen büyük

yangından sonra ise tekrar Fransa'ya göç etmişlerdir.

İdrisiler Hanedanlığı'ndan II. İdris döneminde FAS’ın başkentin-

de şimdiki İsrail güvenlik duvarını çağrıştıran koruma duvarı ile bir

getto oluşturan Sefarad Yahudi asıllı "El Mellah" ailesinin şimdiki

ferdi olan Sarkozy Yahudilik damarıyla Fransa'nın önüne de benzer

bir duvar örmüş durumdadır.70

Fransa ile nişanı atacaklar mı?

Sözde 'Ermeni soykırımı' yasasını Sarkozy'nin Yahudilik damarı

ve iç siyasi hesapları nedeniyle kabul eden Fransa'ya yönelik cılız

ve cığız tepkiler sürerken, gözler bu ülkeden Légion d'Honneur ni-

şanı alan işadamı, yazar ve sivil toplum kuruluşlarındaydı. En son

geçtiğimiz yıl yazar Yaşar Kemal'in aldığı bu ödüllerin sahipleri ta-

rafından mutlaka iade edilmesi lazımdı. Yazar Yaşar Kemal, Fransız

nişanını geçtiğimiz yıl İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda Légion

d'Honneur Büyük Şansölyesi General Jean-Louis Georgelin'inden

elinden almıştı. Yaşar Kemal'e nişan verilme gerekçesi ise, kültür-

lerin çeşitliliği ile kültürlerarası diyalog hizmetindeki aralıksız hiz-

meti sayılmaktaydı. Şimdi Senato'nun kararından sonra ünlü yaza-

rın nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu.
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Türkiye'de Fransız nişanını alan birçok isim bulunuyor. Bunlar-
dan birisi de İnan Kıraç’tı. 1997 yılında Légion d'Honneur Officier
nişanı alan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı-İşadamı İnan Kıraç,
geçen yıl Legion d'Honneur Commandeur nişanı takılmıştı.

Fransız gâvur nişanını başka kimler almıştı?

Ayrıca bu nişanı alanlar arasında, Sabancı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Güler Sabancı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Baş-
kanı Oya Eczacıbaşı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü
Görgün Taner de vardı! Yine Hollanda'da Nebahat Albayrak Ada-
let Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde aynı ödülü hak kazanmıştı.
Öte yandan 2006'da Fransa Ulusal Meclisi'nde Ermeni soykırımını
inkârı suç sayan bir yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine eski Ba-
kan Kamran İnan ve YÖK eski Başkanı Erdoğan Teziç’in o tarihte
Fransız nişanlarını geri verdikleri hatırlanmaktaydı.

Şimdi Sn Adnan Oktar! Kur’an-ı Kerimin:

“(Ey Beni İsrail!) Demek ne zaman bir elçi size, nefsinizin hoş-
lanmayacağı bir şeyle gelse, kibirlenip azgınlaşarak, bir kısmınız
O’nu yalanlayacak, bir kısmınız da O’nu öldürmeye çalışacaksınız,
öyle mi?

Dediler ki “bizim kalplerimiz mühürlüdür, örtülüdür” (Bu yüz-
den anlatılanlar aklımıza girmiyor) Hayır; inkâr (ve isyan)larından
dolayı Allah onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder
(Büyük çoğunluğu zulüm ve küfür içindedir)” (Bakara: 87-88)

Ayetleriyle lanetlediği, Hz. Peygamberimizin fitnelerini ve feci
akıbetlerini haber verdiği bu Beni İsrail ve Yahudileri “Mehdi’nin
cemaati ve müjdelenen İslam Medeniyetinin hizmet ekibi” göster-
mek nasıl bir iman tahrifi ve vicdan sefaletidir?

Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin:

“Yahudi milletinin kadın ve kızlarını (kullanarak) beşer hayatı-
nın ahlaki yozlaşmasındaki rolünü ifade etmektedir” (25. Söz – 5.
Lema)
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“Her milletten ziyade hırsla dünyaya saldıran Yahudi Milletinin
zillet ve sefaleti gözler önündedir” (22. Mektup – 2. Mebhas)

“(Hadis) Rivayette var ki, Deccal’in mühim kuvveti Yahudi’dir.
Yahudiler (Deccalizme) severek (ve ekseriyetle) tabi olup (şeytanın
peşinden gideceklerdir) (5. Şua - !4. Mesele – Bak: Müslim Fiten)

“Süfyan ve İslam Deccali, kendisi Yahudiler içinde tevellüd ede-
cek (doğup dünyaya gelecektir)” (5. Şua – 1. Mesele Bak: Buhari Ci-
had 178)

“Bu Filistin meselesinde, Beni İsrail Enbiyasının mezarları bu-
lunması ve biraz dini ve milli duygularla oraya taşınmaları nede-
niyle, İsrail çabuk tokat yemiyor (kader onlara mühlet veriyor, ama
çok acı ve alçaltıcı bir son kendilerini bekliyor)” (14. Şua – Ref’et
Bey’e Mektup)

“Ey Beni İsrail, sizlere ne olmuş ki, kalpleriniz (dünyaperestlik-
le) taştan daha ziyade katılaşıp kararmıştır” (20 Söz – 3. Nükte)

“İşte Beni İsrail’in seciyelerinde münderiç (sinmiş ve yerleşmiş)
olan faizcilik, fitnecilik gibi) ahlak dışı prensipler yüzünden Kur’an
onlara şiddetli davranıyor, dehşetli tokat vuruyor” (25. Söz – 5. Le-
ma – 4. Işık)

Dediği ve Deccal’ın avenesi olacaklarına dikkat çektiği bir Mil-
letin, kalkıp “Mehdi’nin askeri ve destekleyicisi” olduklarını söy-
lemekle; Müslümanları aldatabileceğiniz ve mel’un İsrail’i aklaya-
bileceğiniz mi zannedilmektedir?
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TARİHİ DEĞİŞİM VE DEVRİM ÖNCESİ

KUR’AN’IN HİKMETİ VE DEVRİMCİ HEDEFLERİ

Hem aklen, hem ilmen, hem de vicdanen kesindir ki, elbette
Allah vardır, hücrelerden galaksilere her şeyin yaratıcısıdır. Basit
bir tükenmez kalemin bile kendiliğinden ve tesadüfen meydana
geldiğini söyleyene, ya yalancı veya kaçık gözüyle bakılır. İnsan-
ları her şeyden üstün ve farklı yaratan ve gerçek saadet ve adalet
kuralları olarak Kur’anı yollayan Allah’tır.

Kur'an-ı Kerim, temel ve genel kurallar kaynağıdır

Kur'an-ı Kerimin muhkem ayetleri: "Mutlak Delil"; sahih hadi-
si şerifler: "Delil"; Bu iki delile uygun yapılan akli ve ilmi içtihat-
lar: "Hüküm"; üzerinde ulemanın icma ve ittifak ettiği içtihatlar
ise "Mutlak Hüküm" sayılır. Hz. Peygamberin (SAV) sünnetini
(Hadisi şerifleri ve hayat prensiplerini) gereksiz ve geçersiz say-
mak, “Kur’an-ı Kerim bize yeterlidir” iddiasında bulunmak, yan-
lıştır ve yanıltıcıdır. Çünkü bu düşünce, önce Kur’an-ı Kerimin
emirlerine aykırıdır. Onlarca ayeti kerimede “Allah’a itaatle bir-
likte, Resulüne itaat de” farz buyrulmaktadır. Peki, Allah’a itaat;
Kur’an ayetlerine uymak ise, ayrıca Resulüne uymak ne anlamda-
dır? Evet, Resule itaat; Onun sünnetine, hayat sistemine ve ayet-
lerde belirtildiği gibi: “Kur’an-ı açıklayan, bizzat yaparak ve yaşa-



yarak ümmetine örnek-model olan” Hz. Peygamberin öğretilerine
tabi olmaktır. Hz. Peygamberi örnek almadan bir rekât namaz kıl-
mak bile imkânsızdır, çünkü Kur’anı Kerim namazı emir buyur-
makta, ama onun kılınış şeklini, dua biçimini, nelerin okunması
gerektiğini anlatmamakta, bunları Resulüllahın eğitim ve öğreti-
mine bırakmaktadır.

“Peygamberin öğretileri gereksizdir, Kur’an’ın emirleri yeterli-
dir” iddiasında bulunanlar, ayetleri kendi keyiflerince yorumla-
mak, ibadet ve istikamet sorumluluğundan kaytarma yolları ara-
mak için çırpınmakta, bazı gafil ve cahil kimseler de bunlara al-
danmaktadır.

Yani Kur'an-ı Kerim, hazır bir fetva kitabı veya ansiklopedik
bir başvuru kaynağı değil; sürekli değişen ve gelişen bütün şart-
ların ve zamanların ortaya çıkaracağı, içtimai, idari, hukuki, ah-
laki ve ekonomik her türlü sorunların çözümüne esas olacak “ge-
nel kaideler ve temel prensipler” içeren Allah'ın kelamıdır.

Mutlak delil: Bir konuda, sorunların çözümüne esas olacak ve
mihenk yapılacak genel ve temel kural ve kaidelerdir. Bunlar her
zaman için gerekli ve geçerli olan kaynak ve dayanak yerindedir.
Çok açık ve net anlaşılan; kesin emir ve nehiy makamında vahyo-
lunan Kur'an'ı Kerim'in muhkem ayetleri böyledir.

Delil: Hakkında böylesi ayetler bulunmayan hususlarda, prob-
lemlerin aşılmasında ve uygun proje ve pratiklerin hazırlanma-
sında, sağlam hadisi şerifler ve Hz. Peygamberin (SAV) sünneti,
yani sorunlara yaklaşım yöntemi ve sistemi de elbette önemli bir
örnektir.

Hüküm: Delil ve dayanaklara uygun olarak verilmiş, akli, vic-
dani, hukuki ve ahlaki karar ve içtihatlar demektir.

Kesin hüküm: Farklı ilim ve içtihat ehlinin aynı konuda, aynı
ortak kanaate varmaları; bir sorunun çözümü hususunda ittifak
ve içtihat birliği oluşturmaları ise, daha belirgin ve güvenilir bir
karar ve hüküm meydana getirir.
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Delil ve dayanaklar, sabit ve süreklidir. Hüküm ve içtihatlar
ise, şartlara, ihtiyaçlara ve gelişen hayat standartlarına göre de-
ğişmeye ve yenilenmeye müsaittir.

"Delil"ler ilahi ve naklidir. Hüküm ve içtihatlar ise "akli ve be-
şeridir". Ancak, bu içtihatlar, vahye istinat ettiğinden özel bir
öneme haizdir. Sadece insan aklının ve nefsani arzu ve kurgula-
rın eseri değildir. Muhkem ayetler ve sağlam hadislerden çıkan
"delil"ler, mutlak ve değişmez doğrular olan HAK'tır. Ama içti-
hatlar ise, hem sevap, hem hata ihtimalini barındıran "yo-
rum"lardır. Şartlara ve ortamlara göre uygun olan; ama değişme
özelliği de bulunan "doğru"lardır. Böylece İslam hukukunun iki
temel "delil"i ortaya çıkmaktadır:

1- Nakli deliller

2- Akli delillerdir.

• Laiklik ve demokrasi gibi çağdaş kurum ve kavramların da,
onlarca farklı, hatta birbirine aykırı tanımları ve tatbikatları ya-
pıla gelmektedir. Bu nedenle her türlü istismar ve suistimale açık
vaziyettedir. Öyle ise, bunların da evrensel hukuk kurallarına ve
temel insan haklarına uygun, yeni anayasal hükümlerinin belirle-
nip çerçevesinin konulması ve Türkçe tariflerinin yapılması kaçı-
nılmaz görünmektedir. Üstelik bu tanım ve kalıpların da, doğal
değişimlere ve sosyal gelişmelere açık tutulması gerekir.

Şu gerçekler asla unutulmamalıdır:

• Kur'an ve sünnet, geçmişe değil, bu güne ve bize hitap etmek-
tedir, tarihi örnekleri ve meseleleri de ibret ve hikmet dersleridir.

• Kur'an'ı Kerim; Felsefi ve statik bir kitap değil, devamlı diri
ve dinamiktir ve pratik çözümler üretmeye müsaittir.

• Kur'an'ı Kerim; Hem mümin bireyler ve topluluklar, hem de
farklı konum ve kapasitedeki kurum ve kuruluşlar için; pratik,
psikolojik, sosyolojik ve stratejik prensip ve projeler üretmeye
yarayacak ilahi bilgi merkezidir.
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• Kur'an'ı Kerim; Sürekli gelişen ve değişen: siyasi, iktisadi, il-
mi ve içtimai hayatı her halde ve yeniden düzenleyip disiplinize
edecek, değişmez hakikat ve hikmetler içermektedir.

• İslam: Akla, araştırmaya, bilimsel ve teknolojik buluşlara ol-
dukça önem verip sürekli teşvik eden; ama beynin ve bilimin,
şeytani odakların zulüm ve sömürü aracı yapılmaması için de,
imani ve vicdani emniyet sigortalarını ve Rabbani kuralları mer-
keze yerleştiren bir hayat ve imtihan dinidir.

İslami hayatı ve mümin toplumları içten çürüten, çağın ve me-
deniyet yarışının dışına iten en büyük talihsizlik ve tehlikelerin
başında ise;

“Kur'an'ı Kerim'le alakayı koparıp onu araştırmayı ve hayatın
temel kaynağı yapmayı bırakıp, yani "mutlak delil ve dayanak"ları
askıya alıp; asırlar önceki şartların ve ihtiyaçların gereği olarak
Kutsal Kitabımızdan çıkarılan içtihatları (karar ve yorumları), di-
nin temel esasları ve hayatın vazgeçilmez hususları saymak” şek-
lindeki şuursuz taklitçilik ve ruhsuz şekilcilik gelmektedir.

Ancak, bu gerçeği istismar ederek, Müslümanları tamamen
dünyevileştirmeye ve manevi disiplini dejenere etmeye çalışan
modernistlerin yozlaştırma niyetleri de; takva ve fetva bahanesiy-
le Müslümanları sosyal, siyasal ve ekonomik hayattan kopmasın-
dan ve emperyalizmin kulları ve kuklaları yapılmasından başka
sonuç doğurmayan, “kör taklitçilik ve köhne şekilcilik” hevesli-
lerinin yobazlaştırma gayretleri de, yani hem ifrat hem tefrit ay-
nı ölçüde zarar verici ve tahrip edicidir.

"Kur'an'ı Kerim Tefsiri" diye, tahrif girişimleri yoğunlaşmıştır!

İsrail, Kur'an-ı Kerim'i sözde tefsir etmek için kurduğu internet
sitesinde modern İsrailiyat yöntemlerini deneyerek Kur'ân'ı tahrif
etmeye çalışmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kur'an-ı Kerim'i çarpıtmak ve
kendi amaçları doğrultusunda kullanmak için yazdırdığı sözde tef-
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sirden sonra, şimdi de İsrail Dışişleri Bakanlığı Kur'an-ı Kerim'i tef-
sir etmek için Yahudi bir profesör olan Ofer Grosbard'ın yönettiği
bir internet sitesi kurmuş bulunmaktadır. Ofer Grosbard Yahudisi-
nin “Kur’an-ı Peygamber öğretilerinden ve ilmi tefsir prensiplerin-
den bağımsız ve akılcı bir yöntemle algılayıp yorumlama” önerile-
ri de bunlar şeytanlık damarını ve İslam’ı yozlaştırma amacını orta-
ya koymaktadır. 

"Yahudi gibi inanan Müslüman" isteniyor

Filistin İslâmi Hareket Sözcüsü Şeyh Zahi Nüceydat, İsrail Dı-
şişleri Bakanlığı'nın duyurduğu “Yahudilerin Kur'an-ı Kerim tefsir
projesinin” çok tehlikeli ve sinsi bir girişim olduğunu kaydederek,
bu projenin asıl amacının Kur'an'ı İsrail ve ABD'nin istediği tarzda
anlayan "Müslüman" bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulamak-
tadır. Fetullahçıların “Dinlerarası Diyalog salatası” ve AKP iktidarı-
nın ve yandaş fetvacıların “ılımlı İslam” safsatası böylesi şeytani ve
Siyonist hesaplara hizmetkârlıktır.

İsrail bu yolla, İslâm dünyasında yayılmakta olan emperyalizm
ve Siyonizm karşıtı direnişi pasifleştirmeye çalışmaktadır. Dünya-
nın birçok yerindeki Müslüman bilim adamları ve kuruluşlar, İsra-
il'in bu girişimiyle Kur'an ayetlerini İsrail ve ABD'nin istediği şekil-
de yorumlatacağı uyarısında bulunmaktadır.

Fetullah Gülen'in "Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü" kitabını
İngilizce bastırıp bedava dağıtan Siyonist ADL örgütüyle İsrailli
Prof. Ofer Grosbard'ın işbirliği dikkat çeken çok önemli bir ay-
rıntıdır.

Ahlak dışı gönül ilişkileri, medyaya malzeme olacak kadar so-
rumsuz ve doyumsuz birtakım sözde ilahiyat Proflarının patavat-
sız yorumları da, bu Siyonist kâfirlere ve cahil kesimlere, maale-
sef gerekçe oluşturmaktadır.

“Sana bu kitabı (Kur'an'ı) indiren O'dur. Ondan bir kısım ayet-
ler muhkemdir, bunlar kitabın (ve hayatın) anası (temeli)dir." (Ali
İmran:7)
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"(Ey Resulüm) De ki eğer siz (gerçekten ve gereği gibi) Allah'ı
seviyorsanız, (öyle ise bunun göstergesi olarak) bana (sünnetime ve
hayat sistemine) tabi olunuz, ki Allah ta sizi sevsin ve mağfiret et-
sin."(Ali İmran: 31)

“… Resul size ne verirse (hangi konuda neyi münasip görürse)
artık onu alın; her neyi de yasaklayıp sakındırırsa, ondan uzaklaşın
(ve Hz. Peygambere uymak hususunda dikkatli davranın ve) Al-
lah’tan korkun!” (Haşr: 7)

“Allah ve Resulü, bir meselede hüküm ve karar verdiği zaman,
artık mümin erkekler ve kadınlar için, o işte kendi tercih ve istekle-
rine göre davranma hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan
ederse, gerçekten o, açık bir dalaletle sapıtmıştır.” (Ahzap: 36)

"(Allah'a) iftira edip uydura geldikleri (yalan-yanlış düzmece ve
hurafelerden) dolayı, onlar dinlerinde aldandı. (Din diye bir takım
yorum ve yanılgılara sapıldı)" (Ali İmran: 24)

"(Artık) İman edenlerin, Allah'ın ve Haktan inmiş olan
(Kur'an'ın) zikri (ayetler üzerinde dikkate düşünülmesi ve gereği-
nin yerine getirilmesi) için, kalplerinin huşu (saygı ve korku) ile yu-
muşayıp düzeleceği, (müminlerin tekrar Kur'an'i gerçeklere dönece-
ği) zaman hala gelmedi mi?" (Hadid: 16) ayetleri hem bu konuda-
ki sorunlarımızın nedenlerini, hem de kuruluş çarelerini ortaya
koymaktadır. 

"Bu konu Kur'an'da geçmez", "Şu gibi sorunlarla Kur'an ilgi-
lenmez" veya "Kur'an o soruların yanıtını vermez" şeklindeki ka-
naatler de yanlıştır, Kur'an'ı tanımamaktır ve cehalet sonucu ya-
pılan hatalardır. Ve hele: "Kur'an ortaçağ kitabıdır. Çok eski dö-
nemler için yararlı bazı yasalardır. Günümüzde bunlara ihtiyaç
kalmamıştır. Akıl ve bilim bunların yerini almıştır" şeklindeki id-
dialar, sadece sapıklık ve inkârcılık değil, aynı zamanda utanç ve-
rici bir bilgisizlik ve akıl noksanlığıdır.
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TÜRKİYE SİYONİST TERTİPLERİ

NASIL BOZABİLİRDİ?

Bunları Başbakana kim hatırlatacaktı?

Daha önce, Sn. Recep T. Erdoğan’ın “1 milyar dolar” serveti oldu-
ğunu açıklayan ve tartışmalara yol açan… Ve geçenlerde İngiliz
CFR’si Chatham House’nin şeref konuğu olarak, Sn. Abdullah Gül’le
birlikte Londra’da ağırlanan ve Patrikhane’ye özel alakası ve inancıy-
la tanınan işadamı Rahmi Koç, hastalığı nedeniyle Başbakanı evinde
ziyaret edip onurlandırmıştı. AKP’nin 9 yıllık iktidarında en çok kâr
eden ve büyüyen holdinglerin başında KOÇ grubu vardı. İlginçtir;
Mısır’ın Rahmi Koç’u olarak tanınan ve İsrail’e yakınlığı ile öne çıkan
Necip Savires de, Arap Baharı yaşayan ülkelere laiklik ihracına kal-
kışan Sn. Recep T. Erdoğan’ı hararetle savunmaktaydı.

Bir zamanlar “Şu boyalı basın yazarları ve holding patronları,
beni övseler, kendimden bile şüphe ederim” anlamında sözler sarf
eden Recep Erdoğan’a hatırlatmak lazımdı:

Değil sadece Türkiye’deki malum Masonik medya, tüm dünya-
daki Siyonist odaklar şimdi sizi hararetle alkışlamaktaydı!?

Türkiye yol ayrımındaydı

Washington Ankara hattında yine hareketli günler vardı. Bir
benzeri de Irak'ın işgali öncesi, Türk siyaseti yeniden dizayn edi-
lip, yeni partiler kurulurken yaşanmıştı. Türkiye, tarihinin en



ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşarken, ABD'de
dünyaya yön veren think-tank kuruluşlarının en önemli maddesi
Türkiye olmaktaydı. Böylesine hareketli günlerin ardından Tür-
kiye'de AK Parti'nin yaklaşık 10 yıldır süren tek parti iktidarının
adımları atılırken, Büyük Ortadoğu Projesi satrancının ilk hamle-
leri Irak ve Afganistan'da yapıldı.

Geçen on yılın ardından Washington-Ankara-Londra hattında
yine büyük bir hareketlilik başlamıştı. ABD dış politikasını belir-
leyen CFR, CSIS gibi düşünce kuruluşlarının bugünlerdeki bir
numaralı gündem maddesi yine Türkiye odaklıydı. Büyük Orta-
doğu Projesi fikrinin oluşmasında önemli rolü olan CSIS'te geçti-
ğimiz günlerde yapılan toplantının konusu "Türkiye'nin Yeni Je-
opolitiği" başlığını taşımaktaydı. Aynı zamanda CFR üyesi olan
The Century Vakfı'ndan Morton Abramowitz ve New York Times
yazarı Thomas Friedman'ın konuşmacı olduğu toplantıda ortaya
çıkan ortak görüş, “Arap baharı sonrasında Türkiye'nin ABD için
hayati önem kazanmasıydı”!?

On yıl önce yaptığı konuşmalarda AK Parti'ye övgüler düzen
Abramowitz, Başbakan Erdoğan'ın eleştirdiği Alman vakıfların-
dan Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin İstanbul'da düzenlenen
"Türkiye'nin Dış Siyasetini Çözmek" konulu konferansına da ka-
tılmıştı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'ı bu
sefer baskıcı olmakla eleştiren Morton Abramowitz, Başbakan'ın
hastalığına da değinerek, "Erdoğan'ın hastalığı hakkında basın çok
sessiz, belki başbakan ile görüşen Joe Biden, bize onun nasıl oldu-
ğunu söyleyebilir. ABD'de olsa bu konunun çok üstüne giderlerdi.
Türk basını oldukça saygılı" açıklaması kafa karıştırıcıydı.

ABD için iki öncelikli konunun Suriye ve İran olduğunu vur-
gulayan Abramowitz, "Bölgede yarın neyin patlak vereceğini hiçbi-
rimiz bilmiyoruz. Türkiye-ABD ilişkileri açısından bakılınca, önü-
müzde alınacak çok önemli kararlar, aşılacak zor zamanlar var" di-
yerek, Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahaleyi değerlendirdiğini
açıklamıştı.
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ABD'li düşünce kuruluşları Türkiye ve Ortadoğu üzerine top-

lantı üzerine toplantı yaparken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 18

Kasım 2011 günü Çankaya Köşkü'nde CFR olarak bilinen Dış İliş-

kiler Konseyi (Council on Foreign Relations) heyetini ağırlamıştı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ve Eski Ulusal Gü-

venlik Danışmanı Stephen Hadley'in de bulunduğu heyetin ziyare-

tinde nelerin konuşulduğuna dair bir açıklama yapılmamıştı.

ABD merkezli CFR'nin "kız kardeşi" olarak bilinen Londra mer-

kezli Chatham House'nın gündeminde de Türkiye ve Arap baharı

vardı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Gül'e Kraliçe'nin elinden "Yı-

lın Devlet Adamı" ödülü verdiren Chatham House'un 26 Kasım'da

İstanbul'da düzenlediği "Yuvarlak Masa Toplantısı"nın konuğu da

yine Sn. Abdullah Gül olmaktaydı. Ortadoğu'daki gelişmelerin tar-

tışıldığı toplantıda konuşan Gül'ün, "Önceleri Arap baharını kaçı-

nılmaz görüyordum, bugün artık geri dönülmez olarak görüyorum.

Çok basit bir ifadeyle, dünyanın bu bölgesinde tarihin normalleşme-

sini yaşıyoruz" sözü son derece anlamlıydı. Chatham House Direk-

törü Fadi Hakura'nın, "Türkiye Chatham House için öncelik olma-

ya başladı" cümlesi, şeytanın niyetini ortaya koymaktaydı.

Sadece düşünce kuruluşlarındaki toplantılar değil, Türkiye'ye

son bir yıl içinde yapılan ziyaretler de önümüzdeki günlerde yaşa-

nacak önemli gelişmelerin ipuçlarıydı. Obama tarafından Savunma

Bakanlığı'na getirilen eski CIA Başkanı Panetta, CIA'nın şimdiki

patronu Çuvalcı General Petraeus, ABD Dışişleri Bakanı Hillary

Clinton, ABD'nin tüm istihbarat kuruluşlarının başındaki isim olan

Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı James Clapper, Obama'nın İran

uzmanı "Brifing Heyeti", Senato Dış ilişkiler Komitesi üyeleri ve

son olarak ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ardı ardına Türkiye'ye

gelip, temaslarda bulunmuşlardı.

ABD Savunma Bakanı Panetta, bir ay içinde iki kere Ankara'day-
dı. Bu arada Obama ile birkaç kez uluslararası toplantıda bir araya
gelen Başbakan Erdoğan'ın sadece bu yıl içinde ABD Başkanı ile 13
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kez telefonda konuştuğunu da unutmayalım. Türkiye'nin Was-
hington Büyükelçisi Namık Tan'ın, "Türkiye-ABD ilişkilerinde ba-
har havası yaşanıyor. Tarihin hiçbir döneminde ABD başkanı ve
başkan yardımcısı aynı dönemde Türkiye'yi ziyaret etmemiştir"
açıklaması da, ziyaretlerin asıl amacını yansıtmaktaydı.

Muhalefet partisi CHP'nin ABD temasları da anlamlıydı. Mart
2011'de ABD'ye milletvekillerini gönderen CHP, önümüzdeki gün-
lerde de Washington'u bir heyetle ziyaret etmeye hazırlanmaktay-
dı. Kısaca, İktidarı da, Ana Muhalefeti de ABD ile temastaydı.71

Siyonist Yahudi Biden Ankara’daydı!

''Siz ABD'ye muhtaçsınız, ancak ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı
yok. Kredi ihtiyacınızın da olduğunu biliyorum. Kıbrıs sorununu çö-
zün, istenenleri yerine getirin, size yardımcı olalım. Aksi takdirde
hiçbir yere varamazsınız''

Bu sözleri, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin en deneyim-
li üyelerinden Joe Biden kullanmıştı. Ekim 1999'da komiteyi ziya-
ret eden dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in adeta yakasına yapı-
şıp, tehdit edercesine bu sözleri söyleyen Biden, o dönem büyük
tepki almış, medyamızda "Densiz Senatör" manşetleri atılmıştı.

Senato çatısı altında Ecevit'in şahsında Türkiye'ye hakaretler
yağdıran Joe Biden, bu sefer Obama'nın başkan yardımcısı sıfatıyla
Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Gül'le Ankara'da, istirahatta olan
Başbakan Erdoğan'la ise İstanbul'daki evinde buluşmuşlardı.

Joe Biden'ın nasıl biri olduğuna dair bu hafta medyada birçok
yazı ve haber yayınlandı. Aslında Biden tam bir "Türkiye Düşma-
nı" olarak tanınmıştı. ABD'nin en deneyimli Yahudi senatörlerin-
den olup 31 yaşında Delaware eyaletinden senatör olarak seçilen
Biden, bu görevi 1973 yılından bu yana kesintisiz sürdüren bir in-
sandı. 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah am-
bargosu kararının alınmasını sağlayan 4 isimden biriydi ve siyasi
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kariyeri boyunca Türkiye karşıtı kararların hepsinin altında onun
imzası vardı. Ermeni tasarılarının tümüne destek çıkmıştı.

"Türkiye düşmanı" Biden'ı asıl anlatan cümle ise, bir İsrail tele-
vizyonuna verdiği röportajda sarf ettiği şu itiraflardı: "Ben bir Siyo-
nist’im. Siyonist olmak için illa Yahudi olmak gerekmiyor". Genç
yaşta ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan, bu görevi
üç dönem yürüten Biden, Yahudi lobisinin Henry Kissinger'den
sonra ABD'deki en güçlü isimlerinin başındaydı. ABD dış politika-
sını şekillendiren en önemli kuruluşlardan CFR üyesi olan Joe Bi-
den, 1988 yılında Türkiye'nin Filistin davasına desteği nedeniyle,
"Türkiye'nin etrafını ateş çemberine çeviririz" tehdidinden sakın-
mamıştı. Biden'ın seçim öncesi televizyonda yaptığı, "ABD Senato-
su'nda benden daha fazla İsrail dostu bir başka senatör yoktur"
açıklaması hâlâ hafızalarda. İsrail'in Mavi Marmara'ya saldırmaya
hakkının bulunduğunu açıklayan Biden'ın, İsrail'in İran'ı vurması-
na itiraz etmeyeceklerini söylemesi de, Ortadoğu'ya hangi pencere-
den baktığını ortaya koymaktaydı.

Yahudi Toledano Türkiye'ye tehditler savurmaktaydı!

Toladeno; Tel Aviv Üniversitesinde görev yapan, Osmanlı tarihi
üzerine uzman İsrailli profesördü. İsrail hükümetlerine Türkiye
üzerine danışmanlık yapıyordu. İstanbul'da yapılan Arap Baharı
konulu bir toplantı için Fetullahçıların Abant platformuna katılı-
yordu. Milliyet gazetesinden Aslı Aydınbaş’ın 5 Aralık 2011 tarihli
sayısında kendisiyle bir röportajı yayınlanıyordu.

Türkiye İsrail ilişkileri, Arap baharı sonrası yaşanan süreci, İsra-
il’in PKK ilişkisi ve Ermeni soykırım meselesi üzerinde önemli bil-
giler veriyor ve Türkiye'ye gözdağı vermekten kaçınmıyordu. Tür-
kiye'nin bölgedeki etkisi artık iyice azalmış. Arap Baharı Türki-
ye'nin lehine değil aleyhinedir diyordu. Türkiye'nin: "Arap baha-
rında çok hatası oldu. Gerçi hatadan hızlı döndü. Bir kere bölgey-
le ilgili iddia ettiği kadar bilgisi yok. Ticari ilişkiler ve stratejik eği-
lim var. Ama Türkiye'nin anlamadığı, popülarite ya da Arap soka-
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ğının size rock yıldızı olarak alkışlaması bölgedeki stratejik değeri-
nizi yükseltmiyor. Bölgede yegâne Arap olmayan iki ülke, Türkiye
ve İran, Orta Doğu'da liderlik yapamaz. Arap dünyasının lideri Mı-
sır'dır ve Mısır olmaya devam edecek. Türkiye'nin yapması gereken
Mısır'la çalışmak." Bu değerlendirmede Türkiye'nin bölgedeki ro-
lünü belirlemiş olması bakımından ilginç. Arap-Amerikan baharı
sürecinde Türkiye sadece bir figüran konumunda. Israrla üzerinde
durduğumuz; İsrail'in sessiz kalması, işlerin onların istediği yön-
den seyretmesidir. Hatta daha ileri bir adım atıyor: "Mübarek'in gi-
dişiyle İsrail'in bir dost kaybettiğine şüphe yok. Ancak Mısır'la iyi
ilişkilerimiz sürüyor ve Türkiye istemese de sürecek. Çünkü dost
olmak iki ülkenin de çıkarına. Mısır, Türkiye'ye uyup İsrail'e sırtı-
nı dönemez." Burada kendilerinden hem ne kadar emin, hem de
tehditte bulundukları ortada.

“Arap-Amerikan Baharı sürecinde Türkiye, bölgede etkili olmaya
çalışacak ama olamayacak. Çünkü İsrail ile ilişkileri yüzünden. Bir
de İsrail'in Kürtler ile ilişiklileri oldukça iyi. Mossad Ajanları kuzey
Irak'ta uzun süre faaliyet göstermişlerdir. Amerika onlara durun de-
yince durmuşlardır. "Genelde İsrail'de Kürtlere yönelik sempati var"
diyor. Öcalan'ın yakalanması da Mossad ajanlarının istihbaratı saye-
sinde olmuştur. Şöyle bir tehditten de kaçınmıyor. Eğer Türkiye İsra-
il ilişkileri düzelmez ise o zaman Kürtler'in ne yapacağı belli olmaz,
diyor. Şunu ifade etmekten de kaçınmıyor: "Ancak bu bölgenin yeni-
den Osmanlı kontrolüne girmek istediğini sanmayın. Ayrıca oralarda-
ki istikrarsızlıklar da kolaylıkla Türkiye'ye ithal edilebilir..." Bundan
daha açık bir tehdit olabilir mi. Yani Arap Baharı gibi bir ayaklanma
da Türkiye'de çıkarılabilir” demeye getiriyordu.72

İzmirli Yahudiler, 100 yıllık hayallerine AKP'yle kavuşmuşlardı!

Hükümetin Ağustos ayında çıkardığı kanun hükmünde karar-
name ile azınlık vakıflarının mallarının iadesinin önünü açmasının
ardından, İzmir Musevi Cemaati'nin tüzel kişilik talebine de olum-
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lu cevap alınmıştı. Museviler 100 yıllık vakıf hayallerine Vakıflar
Meclisi'nin aldığı kararla kavuşurken, Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, "Azınlıklarımızın taleplerini karşılamak görevimiz" açıkla-
masını yapmıştı.

İzmir Musevi Cemaati'nin Tüzel Kişilik talebine olumlu yanıt

veren Vakıflar Meclisi,'İzmir Musevi Cemaati Vakfı' adıyla tescilini

yapmıştı. Musevi Cemaati'nin 100 yıllık hayaline kavuşmasını sağ-

layan bu tescille birlikte 22 taşınmaz mal varlığının da vakıf adına

kaydedilmesinin önü açılmıştı. Aralarında İzmir Havra Sokak'ta

bulunan Şalom, Giveret, Elgazi, Bikurholim, Beth İsrael ve Roşarr

sinagoglarının yanı sıra kullanılmayan 12 sinagog ile 4 dükkânın

bulunduğu taşınmazlar bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ar-

dından İzmir Musevi Cemaati Vakfı'na aktarılacaktı.

Musevilerin 100 yıldan beri peşinde koştuğu hayalin gerçekleş-

mesini sağlayan bu kararın ardından Vakıflar Meclisi'nin cemaat

vakıfları temsilcisi Laki Vingas, “Musevi Cemaati'nin cumhuriyet

tarihi boyunca tüzel kişiliğinin bulunmadığını” vurgulamıştı. Vin-

gas, "Bu tarihi kararla birlikte Musevi cemaatinin hukuksal kimli-

ğini yarattık ve taşınmazların tescilinin yolunu açtık. Çünkü günü-

müze kadar oradaki mülkler, ibadethaneler ya hahambaşılığa ya da

cemaat adına kayıtlıydı. Bir disiplinsizlik vardı. Biz kararımızla bü-

tün bunları vakıf çerçevesi içine alıyoruz" sözleri anlamlıydı.

Bülent Arınç’ın Yahudi yağcılığı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kararın ardından resmi twit-

ter hesabı üzerinde yaptığı değerlendirmede; İzmir Musevi Cema-

ati'nin tüzel kişiliği bulunmadığı için mal varlığının da bulunmadı-

ğını hatırlatmıştı. İçinde sinagog ve dükkânların da bulunduğu 22

mal varlığının bu yolla vakıf statüsüne kavuşturulduğunu belirten

Arınç, ''Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız ve artık birbirimizin bir

parçası haline geldiğimiz azınlıklarımızın taleplerini karşılamak

görevimizdir'' sözleri, bunların ayarının aynasıydı.
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Sabah gazetelere bakarken dikkatini çeken önemli bir haberi
paylaşmak istediğini belirten Arınç, twitter'dan şunları yazmıştı:

''Biliyorsunuz son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarihi
nitelikte işler yapıyor. Hem kendi tarihi eserlerimizi yeniden ayağa
kaldırıyor hem de vakıflarımızı kuruluş amaçlarına uygun olarak
ihya ediyoruz. Bununla birlikte ülkemizde yaşayan azınlık cemaat-
lerine ait vakıflar ile de yakından ilgileniyoruz. Hak ve adalet ölçü-
leri içerisinde azınlık cemaatlerimizin sorun ve taleplerine de yak-
laşıyoruz. Ülkemize vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi tüm
farklılıklarına rağmen bizim asli unsurumuz olarak görüyoruz..''

Peki, Bay Bülent Arınç, Sultan Fatih’in vakfiyesi ve İstanbul’un
İslamlaşma simgesi olan Ayasofya’ya niye sahip çıkılmazdı? Yoksa
Siyonist patronlarınızın gözünden düşmekten mi korkulmaktaydı?

Tek çare, Milli Görüş’e ve Erbakan’ın projelerine dönüş yap-
maktı!

“28 Şubat etkileri bakımından 12 Eylül'le mukayese edilemez.
12 Mart muhtırasına, 27 Mayıs askeri darbesine de benzemez. Bir
şeyle mukayese edeceksek, tarihi bir olayla karşılaştıracaksak eğer,
sonuçları itibariyle 31 Mart'a benzetebiliriz. Bu uygulama yüz yılın
projesiydi. 1909 yılında Sultan Abdulhamid'in yolunu kestiler, İslam
Birliği uygulamasına son verdiler; koca Cihan devletini kendi yö-
rüngesinden koparıp Batı'nın uydusu haline getirdiler. 28 Şubat'ta
aynı zihniyet yine hortladı. Bu defa modern dönemin İslam birliği-
ni tesis etmekte olan başbakan Erbakan'ı etkisiz hale getirerek bir
kez daha bu milletin yolunu kestiler; halkımızın cebinden parasını
aldılar, istikametini değiştirdiler. Tam da yörüngesine oturmakta
olan güzelim ülkeyi, yüz yıl önce olduğu gibi bu defa da gene ken-
disine ait olan yerden koparıp AB kapısına yönelttiler. Kim ne der-
se desin, kimin, niyeti ne olursa olsun, bu işte birçok şahsiyet kulla-
nıldı, uğruna varımızı yoğumuzu feda edeceğimiz değerler heba
edildi. Asıl hedef İslam Birliği'nin yüz yıl ertelenmesidir. Bunu da
içimizdekilere yaptırdılar ya!”
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“Yolu kesilen kadro yüz yılın hatta bin yılın projesiyle meşgulken
"Durmak Yok Yola Devam" diyen kadro üç ay sonrasını kestiremi-
yor. AB'ye girişimiz hızlansın diye AB bakanlığı kurulduktan üç ay
sonra birliğin çatırdamaya başlamasını acaba hangi vizyonla izah
edecekler?

Askeri müdahalelerin her dönemde bir şeyleri alıp götürdüğü
muhakkak... Götürülenlerin geri alınmasının yolu yeni oluşumla-
rın siyasal ömürlerini uzatmakla sağlanamaz. 28 Şubat'ın alter-
natifi 3 Kasım olamaz. Hele 18 Nisan asla... 28 Şubat'ın alterna-
tifi 27 Şubat'tır.”73

Yani yeniden Milli Görüşe ve Erbakan çizgisine dönmek şarttır,
kaçınılmazdır. Ve hiçbir güç, bu kutlu değişime engel olamayacaktır.
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KUR’AN’IN TEKNOLOJİK HABERLERİ VE
SİYONİZMİN AKIBETİ

Rahmetli Erbakan Hoca sohbet, seminer ve konferanslarında:

• Haksızlık ve ahlaksızlık üzerine kurulan Siyonist ve emper-
yalist zulüm düzeninin, öyle barış ve adalete çağırmakla veya
hoşgörü edebiyatıyla düzeltilemeyeceğini…

• Bunların, tahribi çok ürkütücü nükleer füzelerine ve etkili
silah sistemlerine güvenip, dünyayı tehdit ederek barbarlıklarını
yürüttüklerini…

• Öyle ise, Batılıların bu Şeytani güçlerini etkisiz bırakacak,
yeni ve yüksek teknolojilere sahip olmak gerektiğini ve Allah’ın
izniyle bunları başarıp ilgili ve yetkili makamlara teslim ettikle-
rini defalarca anlatmıştı.

• Bütün zalim ve Batıl güçlerin elinde bulunan:
• Nükleer başlıklı füzelerini
• Uçak gemilerini
• İnsansız hava gereçlerini
• Savaş kontrol merkezlerini

a) Çalışmaz hale getirecek ve çok ucuza mal edilecek teknolo-
jik böcekleri

b) Silah mekanizmalarını çürütecek metalik virüsleri

c) Fırlatılan füzeleri havadan yakalayıp tersine çevirecek
elektromanyetik sistemleri:



1. Planlayıp yaptıklarını

2. Bunları seri üretime hazırladıklarını

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

4. Ve bunların Kahraman Ordumuzun özel yetkili birimlerine
aktarıldığını özellikle vurgulamıştı.

Bu müjdeler, aynı zamanda; ülke ve bölge şartlarının olgun-
laşması durumunda, süper şeytani güçlerin burnunun kırılacağı
bir tarihi hesaplaşmanın yaşanacağının da ihbarı ve ihtarıydı.

Şimdi, bu gerçekleri daha iyi kavrayabilmek için, Kur’an’da ça-
ğımıza yönelik teknolojik gelişmelere işaret eden bazı ayetlerin
üzerinde dikkatle durulması gerekirdi.

Fil suresindeki “ebabil kuşları” metalik ve insansız hava araç-
ları mı?

Fil Suresi: 1- Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin
mi? 2- Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı? 3- On-
ların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi. 4- Onlara 'pişi-
rilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı. 5- Sonunda onları, ye-
nik ekin yaprağı gibi kıldı.

Meryem Suresi´nde geçen, Hz İsa´nın "ben size çamurdan (ma-
den hamurundan) bir kuş yaparım ve ona üflerim o da uçuverir" me-
alindeki ayet ile bu “üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi (ki) onla-
ra pişirilip sertleştirilmiş (madeni) balçık taşları (benzeri mermiler)
atıyorlardı” (Fil:3-4) ayeti düşünüldüğü zaman ikisi arasındaki ir-
tibat belirginleşir. Bu ayetler: “Dağlardan elde edilecek madenlerin
eritilip kuşa dönüştürüleceği” fikrine işaret ve ilham etmektedir.
Fazla uzatmaya gerek kalmadan görüyoruz ki, sadece et ve kemik
olan kuşlar söz konusu değildir, madenden yapılma kuşlara işaret
edilmektedir. Nitekim, bir çok eski efsane ve tarihi hikayelerde
´demir kuşlar´dan ´ateş kuşlar´ dan söz edilmektedir.. “Tayr” ke-
limesi etrafında yaptığımız bu yorumlardan sonra şimdi Fil Sure-
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si´ni ele alabiliriz.. Mekke, bünyesinde barındırdığı Kâbe dolayı-
sıyla en eski zamanlardan beri Arabistan´ın hem kültür hem tica-
ret merkeziydi. Buralarda her yıl kültür şenlikleri düzenlenir, şiir
yarışları tertip edilir ve kurulan panayırlarda hem kültürel etkin-
likler hem de ticaret gerçekleşirdi. Putperest Kureyşliler, bu faali-
yetler sayesinde büyük servetler edinmişlerdi. Habeşistan, bütün
çabalarına rağmen, bu kültürel faaliyetleri ve ticari sirkülasyonu
kendi ülkesine çekememişti. Gün geçtikçe Mekke daha zengin
oluyor ve kültür merkezi olma bakımından öne geçiyordu. Döne-
min Habeşistan Kralının Yemen Valisi Ebrehe, putperest olan Ku-
reyşlilerin bu avantajı Kâbe sayesinde yakaladıklarını biliyordu.
Eğer kendisi de bir mabed inşa ederse, belki ticareti Yemen’e çe-
kebilecekti. Öyle de yaptı. Altın kubbeli muhteşem bir mabed
yaptırdı ve herkesi buraya gelmeye mecbur etti. Mekkelilere de
bu yolda haber gönderdi. Bunun üzerine Yemen’e giden bir Ku-
reyşli, hakaret niyetiyle mabedin içine pisledi. Buna çok öfkele-
nen Ebrehe, Mekke´yi alıp Kâbe´yi yıkmaya karar verdi. Ordusu-
nun önünde eğitilmiş savaş filleri yürüyordu. Nihayet Mekke ci-
varına gelince, otağını kurdu ve Mekkelilerin sürülerini gasp et-
meye başladı.. O sıralarda Mekke´nin siyasi lideri, Hz. Peygam-
ber´in dedesi Abdülmuttalib´ti. Ebrehe Abdülmuttalib´in de 200
devesini almıştı.. Bu haber Abdülmuttalib´e ulaşınca, Abdülmut-
talib, Ebrehe´nin karargâhına gitti. Ebrehe, onun Mekke´nin affı
için yalvaracağını umuyordu. Ama öyle olmadı. Abdülmuttalib,
develerini talep etmek için geldiğini söyledi..

Ebrehe şaşırdı. Onun Mekke lideri olarak kendisinden bağışlan-
ma dileyeceğini ve Kâbe´ye zarar vermemesini isteyeceğini sanmış-
tı. Ve; "Sen develerin için mi geldin? Oysa ben, senin Kâbe´ye zarar
vermemem için ricacı olacağını umuyordum" deyince. Abdülmutta-
lib ona şu cevabı verdi:

"Hayır, ben Kâbe için gelmedim, kendi develerim için geldim. Ben
develerimin sahibiyim. Kâbe ise Allah´ındır. O kutsal mabedini koru-
yacak güçtedir." Ebrehe, aşağılayıcı bakışlarla Abdülmüttalib´i süz-
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dükten sonra; "Verin şunun develerini, nasıl olsa yarın hepsini birlik-
te alacağım!" Abdülmuttalib oradan ayrıldıktan hemen sonra Fil Su-
resi´nde geçen hadise cereyan etti.. Şimdi surenin mealini aktaralım;

"Görmedin mi Rabbin Fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzakla-
rını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ´siccil (maden çamurundan pişi-
rilmiş taş gibi sert mermiler)´ fırlatan "uçan ebabil"ler yolladı. Ve
onları "asfin mekul"e çevirip (ortadan kaldırdı)”..

Burada üzerinde duracağımız kelimeler ´tayr´, ´ebabil´, ´siccil´
ve ´asf´tır. Bilindiği gibi ´tayr´ uçan şeye verilen genel addır. Bu
surede ´tayr´ kelimesinin ´nekre´ (belirsiz) bir isim olarak kulla-
nılması, bunların bildiğimiz kuşlar olmadığına dikkat çekmek
içindir. Elmalılı Hamdi Yazır bu surenin tefsirini yaparken "Bu
kelimenin nekre kullanılması, bunların tanınmadık, bilinmedik ga-
rip uçucular olduğunu hatırlatmak içindir" demektedir. "Tanınma-
dık, garip kuş" Bu ifadeler son derece ilginçtir. UFO´ların İngiliz-
ce´deki karşılığıyla tamtamına örtüşmektedir. (tanımlanamayan
uçan cisim)!. Tahmin ediyoruz ki, merhum Hamdi Yazır, bu tefsi-
ri yaparken bugünkü insansız uçaklar ve UFO´lar görünmüş ol-
saydı, herhalde onlara bir atıfta bulunup dikkat çekerdi.. Çünkü
Elmalılı Tefsiri, teknolojik gelişmelere en çok vurgu yapan tefsir-
lerden biridir, hatta kendi dönemi için en iyisidir. Elmalı aynı ke-
limenin tefsirinde "Bunlar-siz bunu uçan cisimler olarak da anla-
yabilirsiniz-o zamana kadar oralarda hiç görülmemiş, irili ufaklı,
siyah, yeşil, beyaz, takım takım kuşlar cinsinden şeylerdi" den-
mektedir. Eğer surede geçen ´tayr´ kelimesi bilinen bir tür kuş ol-
saydı, bunların irili ufaklı olması veya değişik renklerde olması
gerekmezdi. Oysa irili ufaklı ve muhtelif renklerden söz ediliyor
ve bunların takım takım, yani filolar halinde saldırdığı belirtili-
yor. Amon-Ra´nın dönüşünü anlatan "Yıldız Geçidi-Stargate" fil-
miyle, Amerika´nın uzaylılar tarafından istilasını anlatan ve yeni
yeni vizyona giren filmdeki "Independent Day" uzay araçları göz
önüne alınacak olsa, Ebabil-ki aşağıda izah edeceğimiz gibi eba-
bil, filo demektir-diye nitelendirilen kuşların ne derece hakikate
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uygun olduğu da anlaşılır.. Bilinen bir gerçek varsa, bu surede ge-
çen Tayr, bildiğimiz kuşlar değildi ve o daha önce hiç görülme-
mişti.. Bu surede anlatılan uçucular Erbakan Hocanın Heronlar-
dan çok daha yüksek kalite ve yetenekte yaptıklarını söylediği
“insansız hava araçlarına” ne kadar da benzemekteydi!

“Ebabil”

Bu surede geçen diğer ilginç bir kelime de “Ebabil”dir. Tefsirler-
de Ebabil kuşunun adı olarak değil, ´uçuş şekli´ diye belirtilir. Uçan
ve aşağıdakilere ´siccil´ atan bu uçucuların uçma biçimini anlatma-
ya yöneliktir. Ebabil kelimesini anlatabilmek için ´şemati´ ve ´aba-
did´ kelimeleri örnek verilmiştir. Şemati, askeri literatürde ´dağınık
kıtaları´, ´abadid´ ise ´manga´, ´bölük´ ve ´filo´ları ifade etmektedir.
Bütünden ayrılıp küçük birlikler oluşturmaya ´abadid´ denmiştir..
Ebabil kelimesinin tekilinin olmaması da ilginçtir. Daima çokluk
olarak kullanılan bir kelimedir. Tıpkı filo gibi. Filo dendiğinde he-
men aklınıza üçten fazla sayılar akla gelir. Sahabe´den ünlü müfes-
sir İbn-i Mes´ud da bu kelimeyi ´uçan fırkalar´ diye tefsir etmiştir.
Bugün buna kısaca ´filo´ diyebiliriz. Bir diğer ünlü müfessir İbni
Cerir de Ebabil´i kuşun adı olarak değil, uçuş biçimlerinin vasfı
olarak algılamamız gerektiğini söylemektedir ve Ebabil´i, "dört bir
taraftan ayrı ayrı ve gruplar halinde uçmanın adı" diye zikretmek-
tedir. Ancak bazı tefsirlerde, bu kelimenin ´ibbale´ kelimesinden
geldiğini, ibbalenin de grup ve demet anlamına kullanıldığını bil-
dirir. Görülüyor ki, hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, Fil Su-
resi´nde geçen ´uçucuların, bildiğimiz Ebabil Kuşlarla bir alakası
yoktur. Ebabil onların adı değil, uçuş şekillerini anlatan bir özellik-
tir.. Sonra bu uçan varlıklarla ilgili başka detaylar da vardır. "Bun-
ların ayakları köpek ayağına benziyordu." deniliyor ve denizden
geldikleri, ansızın belirdikleri rivayet ediliyor. Ve renkliliklerine
özellikle dikkat çekiliyor.

“Siccil”

Siccil kelimesi de surede dikkat çeken bir kelimedir. Siccil keli-
mesi Kur´an-ı Kerim´de başka yerlerde de geçmektedir. Bir ayette
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ise ´müsevveme´ kelimesi ile birlikte zikredilir. Müsevveme; nere-
ye isabet edeceği belirlenmiş anlamına gelir. Hedefe kilitlenmiş fü-
zeye de ´müsevveme´ denir. Siccil, tefsirlerde kabaca ´Pişmiş sıcak
taş´ olarak geçer. Bugün rahatlıkla bomba diyebileceğimiz siccil ke-
limesinin tefsirlerdeki yorumları incelendiğinde, müfessirlerin ner-
de ise ´bomba´ diye nitelendirilecek bir anlamı yakalamaya çalıştık-
larını hissedersiniz. Tefsirci Zamehşerinin, “sanki yazılmış, tedvin
edilmiş (yani koordine edilmiş ve sabitleştirilmiş) ateş dolu azap
topları” tarifi hayret vericiydi. Siccil, keçi veya koyun gübresi irili-
ğinde mermi taşlar diye tanımlanmış ve kuşların bunları ağızların-
da ve ayaklarında taşıdıkları rivayet edilmiştir. Bir savaş uçağını ve
özellikle insansız hava aracını anlatmak için acaba o devirde bun-
dan daha güzel tanım yapılabilir miydi? İbni Abbas ise ´fındık´ ta-
nımı yapıyor ve demir gibi çok ağır cisimler olduğunu aktarıyor.
Fındığın bildiğiniz gibi üzerinde sert bir kabuk vardır ama özü ya-
ni işe yarayan kısmı içindedir. Size kurşunu hatırlatmıyor mu?
Evet, bu uçan cisimlerin Ebrehe ordusuna fırlattığı bu siccil´ler on-
ları bir anda ´asfin me´kul´e çevirmişti. Asfin Me´kul, yenmiş kırık
dökük hale gelmiş ekin demektir. Bu saldırı neticesinde onlar delik
deşik edilip bitirilmişti. Dışarıdan bakan biri, saldırının gerçekleş-
tiği yeri, biçilmiş ve sonra çiğnenerek kırık dökük samanlara dönü-
şümü bir şekilde görmüşlerdir. Bu tasvir bombardıman sonrasının
en güzel tanımı değil midir?74

Beklenen İslam medeniyetinde eşyanın ve insanların ışınla-
nacağı

Hz. Süleyman´ın "guduvvuha şehrun ve revahuha şehrun´ (gidi-
şi bir ay, gelişi bir ay) diye nitelendirilen bineği ile Belkıs´ın tahtı-
nın, bir saniyenin de altında bir zaman içinde Yemen´den bugün-
kü Kudüs´e ışınlanması çağımızdaki çok önemli teknolojik geliş-
melere işaret buyurmaktadır. (Sebe´ Suresi, 10. Ayet ve devamı)

“Guduv” gidişi, “revah” gelişi anlatır. Kısacası Süleyman´ın
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bineğinin hızı, gidiş-dönüş altmış gün/saat kadardır. Kur´an´ın
ifadesinde bir gün, bizim saydıklarımızla 1000 yıldır. Demek ki,
Süleyman´ın bineğinin hızı 1.000 x 60 = 60 bin yıl/saattir. Bu da
saniyede 1000 ışık yılı olmaktadır. 

İnsanın algılayabildiği ya da varsaydığı en büyük hız şimdilik
ışık hızıdır. (Oysa tasavvufta ´nur hızı´ denilen ve hayalden daha
süratli olan bir hız birimi vardır) ışığın saniyedeki sürati 300 bin
kilometre olduğuna göre -ki ışık uzayın bütün kavislerini ve bü-
keylerini tarayarak geçer- Hz. Süleyman´a verildiği belirtilen bi-
neğin hızı ışık hızından da fazladır. Bu da aklımıza “ışınlanma
süratinin hızını” hatırlatır. Çünkü, Belkıs´ın tahtı, göz kapayıp
açıncaya kadar Yemen´den Kudüs´e taşınmıştır.. Ve üstelik bunu
da "Reculün indehu mine´l- kitabi ilmün" (kitabi bilgilere-ki, bu
tecrübî bilgileri de anlatıyor- sahip bir adam) diye vasıflandırılan
bir insan başarmıştı. Bu ifadeler, bize bilimsel çalışmalarla insan-
lığın varabileceği sınırları ortaya koymaktadır. Çünkü bu işi yap-
maya Cin taifesinden bir ´ifrit´ de talip olmuştu. Ancak onun ta-
nıdığı süre biraz daha uzundu. Yani ´ayağa kalkıp oturacak kadar´
bir süre.. Hz. Süleyman bu süreyi uzun buldu ve bugünün ifade-
siyle teknolojik bilgiye de sahip olan yardımcısından talep etti ve
Taht bir anda hazır oldu.. Belkıs, gelip de tahtını orada bulunca
ona soruldu; "Bu taht senin mi?" Belkıs´ın verdiği cevap, bugün
´sanal gerçekçilik´ diye nitelendirilen bilimin de ilk tanımı idi:
"Sanki o!" Bugün sanal varlıklara İngilizce´de ´sanki o´ denilme-
si oldukça ilginç değil mi? Demek ki, bizim kendimizi ışık hızına
hapsedip, onun üzerinde nesnel varlığın taşınmasını garip ve im-
kansız sanmamız sadece bilgilerimizin henüz olgunlaşmamış ol-
masından kaynaklanır..

Bizim ışık hızına hapsedilmiş olmamız, başka yaratıkların da
bu hıza hapsolunduğu yanılgısına yol açmıştır. Uzayda -elbette
yaşadıkları gezegenin tabiatına uygun dizayn edilmiş- varlıklar
vardır ve olmalıdır.. Nitekim UFO´ların varlığı nerde ise kesinlik
kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri´nin, 1960 yılında başlat-
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tığı Apollo serisi uzay uçuşlarına "refakatçi" uçan cisimlerin eş-
lik ettiği, hem astronotların ses kayıtlarıyla, hem de çekilen re-
simlerle ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi Ay´a ilk inen Apollo
14´ten çıkıp Ay´da yürüyen ve burada hatıra resmi çektiren ast-
ronotların arka planında iki UFO görüntüsü vardır. Bu tarihi
uzay yolculuğunun iki UFO´nun refakatinde gerçekleştiğini NA-
SA nedense saklamaktadır. Hatta hatırlarsanız, bu resmi basan
Time dergisi hemen toplatılmıştı. Keza astronotların ses kayıtla-
rında bu cisimlerden açık açık söz edildiği ve Ay´da son derece
ahenkli esrarengiz bir müziğin duyulduğu haberi de o sıralarda
basına yansımıştı. Daha sonra bir konferans için gittiği Kahire’de
okunan Ezan sesini duyunca şaşkınlık geçiren astronot Neil
Armstrong “Yemin olsun ki Ay’da duyduğumuz esrarengiz sesler
ve sözler bunun aynısıydı!..” diye haykıracak, ama Siyonist Yahu-
dilerin güdümündeki NASA yetkilileri O’na “deli ve bunamış ra-
poru” çıkartıp susturacaktı….

Bazı Kur’ani Kavramların Mesajları

Dabbe:

Dabbe; bu kelime ile anlatılan varlıklarla; metabolizma olarak
bize benzeyen yaratıkların kast edilmiş olması önemlidir.. Elmalılı
Hamdi Yazır, "Hak Dini Kuran Dili" adlı tefsirinde dabbe kelimesi-
ne şu açıklamayı getirir; "Hafif, hissettirmeden yürüme, debelenme
demektir. Hayvanlar ve böcekler için kullanılır. İçkinin vücuda ya-
yılması, bir çürüğün etrafına bulaşması gibi hareketi gözle tespit
edilemeyen canlılar için kullanılır....." şu halde, tren, otomobil, bi-
siklet gibi, şunu hemen hatırlatalım, bu tefsir yazıldığında bilinen
mekanik yürüyücüler bunlardan ibaretti. Bunlara bugün robotlar
dâhil daha birçok eklemeler yapmak mümkündür. Bununla bera-
ber, "Allah her dabbeyi sudan yarattı. Onların bir kısmı ayaksızdır
karnı üzerinde sürünür, bir kısmı iki ayaklıdır, bir kısmı dört aya-
küstünde yürür..." (Nur suresi 24/25) ayetinde zikredildiği gibi bü-
tün yürüyen canlı türlerini içine alır.. İkincisi, “dabbe” diye nitele-
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nen varlıkların yerde ve gökte bulunduğunun belirtilmesidir..
Dabbe kelimesinin Kur´an-ı Kerim´de ilk geçtiği yer Bakara Suresi´-
nin 164. Ayetidir. Bu ayette ´dabbe´ kelimesiyle yer yüzündeki kuş-
lar hariç her türlü yürüyen canlılar kast edilmiştir..

Diğer ´dabbe´ kelimesi ise Hud Suresi´nin 6. ayetinde geçer. Bu-
rada da yeryüzündeki dabbelerden söz edilir. "Yeryüzünde rızkı Al-
lah´a ait olmayan hiç bir canlı yoktur ki, onların karar kıldıkları ye-
ri de varacakları yeri de bilir. (Bu bilgilerin) hepsi Kitab-ı mübin´-
dedir." Burada Kitab-ı Mubin´le sanki ilahi bilgi merkezi kastedil-
mektedir. Ayette "dabbe"nin "nekre" (belirsiz isim) olarak kullanıl-
ması çok ilginçtir. Bu ifade tarzıyla Cenab-ı Hak, ayette geçen dab-
benin kesinlikle, "hayvan" tarifi içine girecek dabbeden olmadığı-
na, onun bambaşka bir varlık olduğuna dikkat çekmektedir. Aşağı-
da tefsirini yapacağımız Neml Suresi´nin 82. Ayeti, bu dabbeden
maksadın ne olduğunu netleştirir.. Dabbe tefsirlere göre, ´deprenip
duran her tür canlı´ anlamına kullanılmış. Ayette geçen "fi´l-Ardi"
(yeryüzünde) ifadesi, tahsis için değildir. Yani bu kelimenin sadece
dört ve daha çok ayaklıları değil, aynı zamanda iki ayaklı -insan gi-
bi- varlıkları da kapsamına aldığını hatırlatmak içindir.

Diğer bir ilginç husus da bu ayetten hemen sonra, uzayı ve uza-
yın altı günde yaratıldığını anlatan ayetin gelmesidir. Dabbe keli-
mesi aynı surenin 56. ayetinde de geçer. Burada da benzer ifadeler
kullanılır. Ancak bu sefer dabbe´nin mekânı belirtilmemiştir ve bü-
tün yaratıkların Allah tarafından idare edildiği belirtilir. Şu ana ka-
dar, ´dabbe´ kelimesiyle yer arasında sürekli bir irtibat görülmekte-
dir. Ama aşağıda vereceğimiz ayette ´dabb´ sadece yere has kılınma-
mıştır, aksine yer ile birlikte gökteki dabbelerden söz edilmektedir.
İşte bizi yakından ilgilendiren ayet! Nahl Suresi´nin 49. ayeti net
bir şekilde yer ve gök dabbelerinden bahsedilmektedir. Dabbe keli-
mesiyle metabolizmaları bize benzeyen yaratıkların kast edildiğini
bir kere daha hatırlatarak ilgili ayeti aktaralım:

"Göklerde ve yerde mevcut bütün ´dabbeler´ ve melekler hiç bü-
yüklenmeden Allah´a secde etmektedir" Yani onun emrine ve yara-

AHMET AKGÜL 363



tılış gayesine uygun hizmettedir. Burada “Melekler” ile “dabbe”nin
ayrı ayrı zikredilmesi dikkat çekicidir.

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sırala-
nabilir.. 1-Dabbe kelimesiyle metabolizması bize benzeyen, daha
doğrusu elemental canlı yaratıklar zikredilmektedir.. 2- İlk iki ayet-
te dabbe kelimesi ´dünya´ ile sınırlı tutulduğu halde bu ayette ´gök-
teki dabbeler´den yani uzaylı diye niteleyebileceğimiz, şuurlu, bi-
linçli, inisiyatif sahibi yaratıklardan söz edilmektedir.. 3- ´Dabbe´
ile anlatılmak istenen canlıların, soyut varlıklar olan ´melek´lerden
farklı olduğunun hassaten vurgulanması önemlidir. 4- Her toplu-
luk gibi gök ve yer dabbelerinin de ilahi emirlere uymaktan başka
çareleri olmadığı belirtilmektedir. Casiye Suresi´nin 4. ayeti de il-
ginçtir. Bu ayette ise dabbe kelimesi, insanlardan ayrı tutulur ve
şöyle buyurulur:

"Sizin yaratılışınızda ve çoğaltıp yaydığı dabbelerde ibret alma-
sını bilenler için deliller vardır" (Casiye, 4)

Bazı tefsirlerin, ayetin metninde ´yer´ kelimesi geçmediği hal-
de, bu çoğaltılıp yayılan yaratıkları yer ile irtibatlandırması bo-
şuna bir gayrettir. Oysa metin, "Ve fi halkikum ve ma yebussu
min dabbetin" şeklindedir ki, "min" ile dabbeler içinde bir türe
dikkati çekmektedir. Bu türün "insan" kelimesiyle birlikte anıl-
ması da ona benzerliğini ihtar etmektedir. Aslında ayette insan
kelimesi de geçmemektedir. ´Halkikum´ kelimesindeki "küm" za-
miri insana yöneliktir. Bu ´küm´ zamiri, doğrudan insana baktığı
ve çokluk ifade ettiği halde, Dabbe kelimesinin "min" ile tahsis
edilmesi ve "nekre" (belirsiz) olarak kullanılması, ister istemez
zihnimizi henüz yeterince bilinmeyen bir türe yönlendirmekte-
dir. "Yabussu" kelimesi ile de bu varlığın seri bir şekilde çoğalıp
yayılabildiğine dikkat çekilir. Ve geldik, "dabbe" kelimesi konu-
sunda bize en ilginç fikirleri verecek ayete.. Neml Suresi´nin 82.
ayetinde insanlarla konuşacak dabbeden söz edilir. Ve bu kıya-
met öncesinde görülecek bir türdür ki, insanlığa kendi akibetini
haber vermektedir..
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"Söz sabit olacağı zaman (yani kıyamet öncesinde), onlar için
yerden bir (Dabbe) canlı çıkarırız. O da İnsanlara, Allah´ın ayetle-
rini ve hikmetlerini iman edip anlayamadıklarını söyler"

Bugün UFO´larla ilgili bütün araştırma ve incelemeler, onlardan
alınan mesajlar ve bilgiler, Allah’ın izni ve iradesi ile bazı uyarıcıla-
rın dünyamıza kadar yaklaşıp bize mesaj verdikleri kanaatini pe-
kiştirmektedir.

Sanki bununla, insanlık hızla yuvarlanıp gittiği kötü akıbeti ko-
nusunda uyarılmak istenmektedir. Adeta verdikleri mesajlarla bizi
bu bozgunculuktan, bu fesatlardan ve kan akıtmaktan korumaya,
vazgeçirmeye çalışıyorlar.. Burada hemen yaradılışı hatırlatalım ve
meleklerin itirazını düşünelim. Ne diyordu melekler: "Ya rabbi
yeryüzüne halife olarak atayacağın bu insan, orada bozgunculuk
yapacak ve âlemi fesada verecek."

Şimdi özellikle Siyonist güçler ve Batılı emperyalistler, ürettik-
leri silah sistemleriyle, insanlığı sömürme ve sindirme yolunda kul-
landıkları ve barış – adalet yerine savaşı kışkırttıkları için hızla akı-
betimizi, yani kıyametimizi hazırlayacak bir fitneyi körüklemekte-
dirler. Oysa Cenab-ı Hakk´ın, insandan beklediği barış ve esenlik-
tir.. Nitekim gönderdiği dine hep ´İslam´ yani barış adını vermiştir.
Ama kâfir ve zalim insanlar, adı barış ve bereket olan ve insanlar
arasında dirlik - birlik ve kardeşliği tesis etmesi için gönderilen
Hak dinleri nifak, ayrılık ve savaş sebebi haline getirdiler. Kendile-
rine emanet edilen bu cenneti cehenneme çevirdiler. Şimdi biz bir
felaket öncesindeyiz ve belki de bugüne kadar kendilerini gizleyen
bu yaratıklar, insanlarla konuşmaya, yani ilişki kurmaya geçmiştir..
Geçmiş bazı efsanelerde, gökten gelen varlıklardan söz edilir. Hat-
ta bunların resmi de çizilmiştir. Ama olabilir ki bunlar günümüzün
mesajcıları yerindedir ve bizimle bizim tekniklerimizi (radyo dal-
gaları, ses ve görüntü..) kullanarak iletişim kurma gayretindedir.
İnsanları uyarıyorlar, bu gidişatın felaket olduğunu haber veriyor-
lar, yani artık bizimle konuşuyorlar ve bize Allah´ın ayetlerini ve
Dinini anlamadığımızı söylüyorlar..
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Neml:82 ve benzeri ayet ve hadislerin özel işaretleri ve önemli
müjdeleri de: Pilotsuz hareket eden ve yerdeki kontrol merkezlerin-
den yönlendirilen insansız hava araçlarının ve Erbakan Hoca’nın
kendi icatları olan diğer teknolojik savunma mekanizmalarının:
Düşmanlara ait çeşitli bilgi ve görüntüleri kaydedip ilgili birimlere
sinyal ve mesaj olarak gönderecekleri bilgilerini teyit etmeleridir.

Böylece, taklitçi ve nakilci bir kolaycılıkla din âlimi sanılan ve
teknolojik üstünlüğe sahip Batılılara esaret ve teslimiyetten kurtula-
mayan kimselerin ve bunların peşinden sürüklenen aslında “Allah’ın
ayetlerine ve Kur’an’ın hikmetli müjdelerine hakkıyla iman etmedik-
leri ve akıl erdirmedikleri” de belirlenecek; Erbakan’ın ve sadıkları-
nın farkı ve fazileti de netleşip kesinleşecektir. Bu aynı zamanda ye-
ni bir medeniyetin ve Adil bir Düzenin hâkimiyet haberidir.

Ragıp el-İsfahani, Müfredat adlı tefsirinde (s.165) "İnsanlarla
konuşacağı" belirtilen bu dabbenin, o ana kadar bilinen görülen bir
yaratık olmadığını özellikle vurgulayıp kıyamet öncesinde çıkaca-
ğını belirtir.. Ayette geçen "Fi´l-Ardi" (yerde) ifadesi de atmosferin
içinde anlamına gelir. Çünkü Arz, atmosferiyle birlikte düşünül-
mesi gerekir. Arz kelimesinin (belirli isim) olarak kullanılması gös-
teriyor ki, bu yaratıklar atmosfer içinde görülecektir. Nitekim biz
de UFO´ları ancak atmosfer içine girdikten sonra görebiliyoruz.
Oysa onların atmosfer dışında görüldüklerini de biliyoruz. (Apollo
14´ün verileri) Müslümanlar 14 asırdır işte bu dabbeden (dabbetül
arz) söz edip duruyorlar ama her asırda onunla ilgili tarifler deği-
şip karma karışık bir hal alıyor.. Belki de bunların ansızın saldırıya
geçecek -ki bu da olsa olsa insanlığın iman ve İslam’dan uzaklaşıp
canavarlaşması sonucudur- uzaylılar olduğu söylenebilir. Çünkü
bu dabbe ile ilgili rivayetlerin birinde onların saklı bir topluluk ol-
dukları ve zamanı geldiğinde içine hapsedildikleri boyuttan çıkıp
saldırıya geçecekleri belirtilir..

Tayr

Tayr kelimesinin bizi ilgilendiren şekliyle ilk geçtiği ayet Enam
Suresi´nin 38. ayetidir. Bu ayette "Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki
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kanadıyla uçan hiç bir ´uçucu´ yoktur ki, sizin gibi kendilerine has
kanunları bulunan bir topluluk olmasınlar" denilir. Burada ´tayr´
kelimesinden maksadın bilinen kuşlar olduğu açık seçik belli olu-
yor. Çünkü onlar "ümmet" (topluluk) diye nitelendirilmektedir.
Cenab-ı Hak, "tairun yatiru bi cenaheyhi" diyerek iki kanatlı kuş-
lardan söz ettiğini özellikle belirtir. Ancak bir sonraki, ayette, Ce-
nab-ı Hak, “Kitapta (anılması gereken) hiç bir şeyi eksik bırakma-
dık” , diyerek, bilinen ´dabbe´ ve bilinen ´tayr´ın dışında ilerde ve
gelecekte karşılaşılabilecek diğer uçucuların veya canlıların da
kendi yaratığı ve kendi kudreti altında olduklarını haber vermekte-
dir. Kur´an-ı Kerim’de sık sık bu tür açıklamalar görülmektedir. Bir
ayette Cenab-ı Hak, dönemin bilinen binekleri olan eşek, at, katır
ve deveyi andıktan sonra,

"Biz onlar gibi nice binekler yaratmışız" diyerek, hem o döne-

min insanlarına akla aykırı olmayan bir ibret dersi vermekte, hem

de çağımızda artık tren, otomobil, uçak, roket, helikopter, insansız

hava araçları ve gelecekte üretilmesi mukadder olan bineklere de

işaret etmektedir.. Keza, bir başka ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak in-

sana, yerlerde, denizlerde ve göklerde geçitler ve yollar yarattığını

söyler ki, bu ayet, bugün dünkünden çok daha derin anlamlar içer-

mektedir. Nitekim teknoloji geliştikçe, ilmi çalışmalar yeni yeni

gerçekler ortaya çıkardıkça Kur´an´daki birçok ayet de anlam kaza-

nıyor ve ne demek istediği daha iyi anlaşılıyor. ´Tayr´ kelimesi de

bu neviden bir kelimedir. Kur´an’daki her ´tayr´ kelimesinin kuş ol-

madığını bugün çok daha iyi anlıyoruz.

"Uçan Ümmet!"

Bu tabir etrafında biraz fikir jimnastiği yaptığımız zaman, kuşlar-
la birlikte, uzaylıları da bir ümmet kabul etmekte güçlük çekmeyiz.
Hele "Biz kitapta anılmadık hiçbir şey bırakmadık" tenbihi, bizleri,
bilinenlerin ötesinde, geniş düşünmeye sevk etmek içindir. Çünkü
her ayetin hem umumi bir anlamı hem özel yanları vardır. Yani bü-
tün zamanlara toptan hitap ettiği gibi, her bir zamana da ayrı ayrı
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göndermeler yapmaktadır. ‘Tair’ kelimesinin-Yasin Suresi´nde oldu-
ğu gibi- ´uğursuzluk´, ´vebal´ ve ´sorumluluk´ ifadesi taşıması da il-
ginçtir. Özellikle Mülk Suresi´nde uzaydan yapılacak saldırı ile bir-
likte düşünüldüğü zaman bu kelimenin neden çağımıza yönelik me-
sajlar taşıdığını anlamakta güçlük çekmeyiz..(27/47; 36/19) Nur Su-
resi´nin 41. Ayeti de ilginçtir. “Görmüyor musunuz, yeryüzündekiler
de göktekiler de ve bölük bölük gruplar oluşturan ´tayr´lar da Allah-
´ı tesbih ediyorlar.” Ayette geçen "Men fi´s-semavati ve´l-ardi" ibare-
si üzerinde özellikle durulması gereken bir ifadedir. Çünkü Arz
kelimesi tekil olduğu halde ´Sema´ kelimesi çoğul kullanılmış. Ya-
ni "men fi´s-Semai" denmemiş de "men fi´s-semavati" denmiş. Oy-
sa ayetin genel akışı içinde Sema kelimesinin ´tekil´ kullanılması
daha makul görülüyor. Şayet bu kelime tekil kullanılmış olsaydı,
Tayr kelimesinden ancak, atmosfer içinde hayatlarını sürdürebilen
kuşları anlamak zorunda kalacaktık. Ayrıca ´men´ edatı da insan-
lar gibi bilinçli yaratıkları anlatmak için kullanılmıştır. Kuşlar için
´men´ edatı kullanılmaz. Peki, sema kelimesinin tekil değil de "se-
mavat" (gökler) çoğul kullanılmasının hikmeti nedir?

Eğer, daha sonra gelen "et-Tayr" kelimesinden maksadın, bi-
zim bildiğimiz ve sadece atmosfer içinde varlıklarını sürdürebi-
len kuşlar olsaydı, bu kelimenin de "sema" olarak kullanılması
daha uygun olurdu. Oysa Semavat bütün katmanlarıyla "uzayı"
anlatır. Demek ki, atmosferimizin dışında da bölükler oluştura-
rak yaşayan ve bir tür ümmet (yani topluluk) olan başka uçucu-
lar vardır. Kur´an onlara da işaret ediyor. Ve onların da kendile-
rine düşen vazifeleri bildiğini hatırlatıyor, ardından da "Allah"
onların da ne yaptığını bilir” diyor.. Neml Suresi´nde ise Cenab-
ı Hak, ´tayr´ topluluğu ile iletişim kurmanın yolunu gösterir. Hz.
Süleyman bildiğiniz gibi bütün teknik kudretlerle donatılmış bü-
yük peygamberlerden biridir. Bugünkü teknolojimizin ilk ipuçla-
rı hep O´nun mucizelerinde görülmektedir. Ses ve eşyanın ışın-
lanması, aktarılması, havanın taşıyıcılık özelliği taşıması (aerodi-
namik), rezonans, sesin gidiş ve dönüş zamanları, sesin hızı, in-
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san dışı yaratıkların bayağı işlerde kullanılması (mesela cinlerin
Süleyman Tapınağı´nda bilfiil çalıştırıldıkları Kur´an´da zikredi-
lir) gibi.. İşte insan dışı yaratıklarla irtibat ve iletişim kurulabile-
ceğini de Hz. Süleyman´ın lisanından aktarılan şu ayetten anlıyo-
ruz; “Süleyman Davud´a varis olup dedi ki; Ey İnsanlar! Bize ´man-
tıku´t-tayr´ öğretildi ve bize her şeyden verildi” (Neml, 16) Burada
bizi ilgilendiren "mantıku´t-tayr"dır. ´Mantık´, ´nataka´ kelimesi-
nin mastarıdır. Nataka ´söz söyledi´ ´(adam) konuştu´ demektir.
Kuşların konuşmasını anlatmak için ilk etapta akla gelmesi gere-
ken bir fiil değildir. Bunun yerine ´kelleme´ filinin mastarı olan
´tekellüm´ de kullanılabilirdi, ama kullanılmamıştır. Çünkü te-
kellüm, doğrudan insana bakar. İnsanın konuşmasına ´tekellüm´
denir. Buradaki konuşma ´mantık´ kelimesinin ikinci anlamı olan
´makuliyeti´ de çağrıştırır. Böylece ´uçan´ cin topluluklarına veya
diğer uçucu varlıklarla kurulacak iletişimin insanların konuşma-
sına benzemediği hatırlatılır. Nataka´ kelimesi cansız varlıklar
için de kullanılır. ´Nataka´l-avdu´ (ses çıkardı) anlamınadır. Yani
´nataka´ fiili, zihinsel iletişimi ve ´sinyal´leri çağrıştırır.

Demek ´uçucularla´ yapılacak muhabere veya iletişim ancak sin-
yallerle olacaktır. Bildiğimiz kelimelerle değil.. Nitekim atmosfer dı-
şı varlıklarla insanların kurabildiği iletişimler radyo dalgaları ve sin-
yallerledir.. Bunun gibi, insansız hava araçları ve Erbakan Hocanın
bahsettiği diğer teknoloji harikaları da sinyaller ve radyo dalgala-
rıyla yönlendirilmektedir. Bu ayette Hz. Süleyman, insanlara uzay-
lılarla iletişimin yollarını öğretmektedir. Bunun bildiğimiz dil form-
larıyla değil, daha evrensel bir iletişim yolu olacağını bildirmekte-
dir. Nitekim ´tekellüm´ iletişim kurma biçimlerinin en alt tabakası-
dır. Balinaların iletişimi bile biz insanların iletişiminden daha il-
ginçtir.. Yukarıda zikrettiğimiz ayetten iki adım sonra gelen ayette
de Süleyman´ın karıncalarla kurduğu iletişimde ilginçtir. Hz. Süley-
man’ın insanlar, cinler ve ´tayr´lardan (bu kelime maalesef bütün
tefsirlerde ´kuş´ diye geçer. Çünkü o dönemlerde bilinen tek uçucu
kuşlardır) oluşan ordusu Neml Vadisi´ne girdiği zaman Süleyman
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aleyhi´s-selam, karıncalar kralının kendi halkına "Ey karıncalar yu-
valarınıza çekilin. Süleyman´ın ordusu sizi bilmeden ezebilir." dedi-
ğini duydu. Bu duyuşun ve algılayışın bizim bildiğimiz tarz olmaya-
cağını pekâlâ tahmin edersiniz. Nitekim Süleyman, bu çağrıyı du-
yup algılayınca tebessüm etti ve "Bana verdiğin nimetlerle beni az-
dırma ya Rabbi" diye Allah´a dua ve şükretti.. Enbiya Suresi, 79.
ayet, Sebe´ Suresi 10. ayet ve Sad Suresi 9 ve 19. ayetlerde dağların
ve kuşların Hz. Davud´a baş eğdirildiği ve de onun emrine verildiği
belirtilir. Burada söz konusu ettiğimiz ayet Sebe´ Suresi´nin 10. aye-
tidir. Bu ayette Allah, dağları kuşları Davud´un emrine verdiğini an-
lattıktan sonra, ona madenleri eritmeyi öğrettiğini de hatırlatır. Bir-
biriyle alakasız gibi görülen üç şey peş peşe sıralanır. Oysa bugün
bu üç unsur arasında çok rahat ilişki kurma imkânımız vardır: Dağ-
lar her türlü madenin kaynağıdır. Onların Davud´un çağrısına ay-
nıyla karşılık vermesi, hem aksi sedaya (eko) işaret vardır, hem de
madendeki ses özelliğine dikkati yoğunlaştırır. Dağların canlı gibi
Davud´a ses vermesi, kuşların ona boyun eğmesi ve madenlerin ilk
defa onun tarafından eritilmesi birer mucize olarak aktarılır.

Muhyiddini Arabî: Şam’da büyük bir savaş çıkacak!

Şimdi İbn-i Arabî’nin, "Fi Muallak-ı Gayb-ül İlm"ini okuyorum.
Nedenine gelince, bir dostum telefonuna gönderilen bir mesajı gös-
terdi. Şöyle yazıyordu: "Dini Necm eden adam'ın alameti 28 kez
ihrama girmesidir. O, zalim hükümdarlar düşürüldüğünde ölür.
Müslümanların üzerine feci bir savaş çıkar. Bu esnada dini necm
eden adam'ın öğretilerini üstlenen bir kumandan, Müslümanlar-
dan oluşan bir ordu teşkil eder ve Kudüs feth olunur"

Mesajda bu ifadelerin kaynağı olarak; İbn-i Arabî’nin “Gayb-ül
İlmi” gösterilmiş, ancak kitapta bunun aynısına rastlayamadım.

Ama başka ilginç ifadeler vardı. Mesela İbn-i Arabî’ye göre;

“Deniz'de büyük karışıklık çıkacak. Müslüman hükümdarlardan
biri öldürülüp ortadan kaldırılacak. Kıble yönünde büyük bir savaş
başlayacak.
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Kırmızı tenli bir kişinin başında büyük bir fitne kopacak.

İnsanlarda göğüs hastalıkları artacak.

Batı ülkelerinde kargaşalıklar çıkacak.

Şam vilayetinde büyük bir savaş patlayacak.

Pahalılık artacak. Buğdayın batmanı bir altuna çıkacak.

Şam'da çıkan savaş sene sonuna doğru bitecek.

Padişah azledilip yerine bir başkası oturtulacak...”

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

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

Batı Ülkelerindeki kargaşayı, Yunanistan ve İtalya – İspanya kri-
zi ve Wall Street eylemcilerine,

Artan göğüs hastalıklarını; akciğer kanserine ve tehlikeli gribal
salgınlara yorarsak, 2012 ve sonrası oldukça hareketli geçecek de-
mektir.

Biz yine İbn-i Arabî’nin üslubuyla bitirelim:

"Her şeyin en iyisini Allah bilir"75
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ERBAKAN, ATATÜRK VE

İSRAİL’İN HAKETTİKLERİ

Birikimli ve milli gayretli kardeşim İsmail Tutan Bey, Üniversite-
de tarih hocası bir dostunun verdiği, mürşidi kâmil ve ilmiyle amil
bir Zatın H. 1312 senesindeki sohbetinde; yüzlerce yıl sonrasına ait
teknolojik gelişmeleri keşfen bilip haber verdiği önemli müjde ve
işaretleri, Osmanlıca aslından biraz sadeleştirip okurlarımıza arz
ediyoruz.

9: “Küre-i Arzın ekşafıyla (keşfedilen her yeriyle ve sırlı derin-
likleriyle) muhabere edildiği (iletişim gerçekleştiği) gibi; bazı şu-
aat (ışınlar ve sinyaller) vasıtasıyla Merih, Zuhal ve Utarit gibi
seyyarat-ı saireyle (diğer gezegenlerle) de muhabere edilecek
(oranın sakinleriyle iletişime geçilecek)tir.”

55: Telsiz ve telgraf gibi (tellere ve aletlere ihtiyaç kalmadan)
pek uzak mahallere dahi, bila vasıta (araçsız) sedayı (sesleri ve söz-
leri) nakledecek (iletişim) aletleri icat edilecek; bununla herkes
yan yanaymış gibi (görüntülü) konuşup sohbet edecek; bu aletin
(cep telefonları ve internet bağlantılarının) sayesinde ittifak ve itti-
hadı düvel (devletlerin ticari, siyasi ve kültürel yönden yardımlaşıp
dayanışmaları hususunda) çok tesirli faydası görülecektir.”

30: “Sevahilde (sahil ve deniz kıyısı ülkelerde) bir alet yapıla-
cak ki, tazyiki hava vasıtasıyla (havada oluşturulacak küçük ka-
radelikler misali güçlü dalga akıntıları ve elektromanyetik alan-



larla) iki saatlik uzak mesafelerden geçen gemileri (ve havadaki
büyük mermileri) bile, şiddetli fırtınaya tutulmuş gibi bir hal
içinde gark ve nabedid edecektir (suda boğulup batmasına ve or-
tadan kaybolmasına sebebiyet verecektir).

37: “Kur’an-ı Kerim camiyi ülum ve funun olduğu (bütün ilim-
lerin ve müspet bilimlerin temel şifrelerini özünde barındırdığı hal-
de, maalesef Müslümanlar bunlardan gafil, cahil ve gayretsiz bu-
lunduğundan izzet ve hâkimiyetleri kaybolup) zayi olacağından
(ardından gelecek bir kutlu dönem sayesinde) İslamlar Dinlerinde
kuvvet buldukça bunları (yeni teknoloji harikalarını) birer birer
Kur’an’dan istihrac edip (çıkarmak suretiyle Müslümanlar yeniden
yükselişe geçeceklerdir).

Hatta ba’del keşif (bu keşif ve icatlardan sonra), daha önce Müs-
lümanların Kur’an-ı Kerimdeki bu “ta’zime”den (ehli imana ikram
ve işaret edilen çok kıymetli ve hürmetli ilimlerden) nasıl olup ta
bir şey anlayamadıklarına taaccüp (hayret) edeceklerdir.”

39: “(Öyle) Bir vakit (gelecek ki) makineler (cereyan) tazyiki
ve hava kuvveti (güneş enerjisi) ile işleyecek ve artık ateşe, kö-
müre (ve petrole) ihtiyaç kalmayacaktır.”

40: “Vapurlar da bir başka şekle sokulacak, (ateşsiz ve duman-
sız nükleer güçle çalışacak) daha sonraları ise (çok daha süratli ve
emniyetli taşıma araçları çıkarılacağından bunlara ihtiyaç kalma-
yıp) büsbütün ortadan kalkacaktır. Öyle ki zırhlı araçlar ve tanklar
da artık hiçbir işe yaramayacak, başka türlü harp vasıtaları çıkarı-
lacaktır. Hatta Müslümanların icat ettikleri acaip zırhlılar (görün-
mez ve etkilenmez araçlar)la havada ve deryada harp ve cidal ettik-
lerine, herkes şaşırıp kalacaktır.”

49: “Bir zaman gelecek ki, o dönemin adamları, eskiden döşe-
nen şimendifer (tren) raylarını sökerek; “bakınız eski zaman insan-
ları ne kadar bilinçsiz ve çaresiz imişler ki, karada kemali süratle
(en hızlı şekilde) yürümek için, tutup yerlere böyle demir yollar dö-
şeyip bunların üzerindeki kaba arabalarla yolculuk ederlermiş” di-
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yecekler. (Çünkü kendileri Hz. Süleyman A.S. devrindeki gibi, in-
san ve eşyanın süratle ve ışınlama suretiyle nakledileceği günlere
erişecekler)

60: “Büyük şehirlerdeki kaşane-i aliye (yüksek apartmanlar) ce-
viz cesametinde (küçük top büyüklüğünde) yapılacak mevat-i na-
riye (ölüm ateşleri veya ateş kusan cansız gülleler) ile berhava edi-
lerek (yıkılıp gidecek)tir.”

31: Rusya’nın garbi cenubi cihetinde (Güneybatı bölümündeki
ülkelerden başlayacak) manevi tüfek şeklinde (birbirini) dinamit-
leyen (bir isyan) ateşi, hemen hemen (Sovyetlerin) üstünde patla-
mak üzeredir. Rusya 17 parçaya bölünecektir.”

66: “Asyalılar ve Afrikalılar (Müslümanlardan öğrenip) icad
ettikleri aleti mahsusa (çok özel araçlar) sayesinde; göklerde uça-
caklar, yerin altında yürüyüp dolaşacaklar, hatta postalarını (nak-
ledilecek eşyalarını) yeraltından ve süratle taşıyacaklardır.”

71: “Müslümanlar arasında la-yetezelzel (asla sarsılmaz ve yıkıl-
maz) bir ittifak ve ittihat (birlik ve beraberlik) hâsıl olacak ve gün-
den güne daima terakki ve teali ederek (gelişip yükselerek İslam
birliğini kurup, Hak ve adaletin hâkimiyetini sağlayacaklardır.)”

63: “H. 1431 senesi ve sonrası, Hıristiyan ve müşrikinin, meb-
de-i hüsranı (perişanlık ve helakinin başlangıcı) olacak (zulüm ve
küfür saltanatları başlarına yıkılacaktır).

Masa başı senaryolarıyla Irak, Afganistan ve Libya’yı işgal
eden Siyonist odaklar ve onların Haçlı şövalyesi Amerika ve Av-
rupa, şimdi Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) eliyle
ve “nükleer silah üretme peşinde” bahanesiyle İran’a saldırı ha-
zırlığı içindedir. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejat’ın “ahlaklı ve
insaflı bir milletin atom bombasına ihtiyacı olmaz” sözleri eksik ve
yetersizdir. Çünkü “akıllı ve hazırlıklı bir ülkenin, tüm nükleer
tehditleri bertaraf edecek teknolojik keşiflere de ihtiyacı olduğu”
tartışılmaz bir gerçektir. İşte bu gerçeği en önce gören ve dünya
çapında bir teknoloji mühendisi olduğu kabul edilen rahmetli Er-
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bakan Hoca, bu konuda alınması gereken tedbir ve gelişmeleri
şöyle özetlemiştir:

“Elin gâvurunun öyle barış çağrılarından ve hoşgörü edebiyatın-

dan anlamadığı ve özellikle Müslüman ülkeleri hesaba katmadığı

binlerce örneği ile sabittir. Bu nedenle, emperyalist ve Siyonist güç-

lerin, nükleer füzelerini, uçak gemilerini ve tüm teknolojik saldırı

sistemlerini boşa çıkarıp etkisiz bırakacak:

• Teknoloji harikası casus böcekleri

• Ülkemize yönelik casus füzeleri havada iken ters istikamete

çevirip kendi üzerlerine yönlendirecek çok güçlü elektromanyetik

alan oluşturma sistemleri, uçak gemilerinin ve savaş jetlerinin nük-

leer kumanda merkezlerinin tüm mekanizmalarını çürütecek meta-

lik virüsleri

• Bütün bunları hedeflerine taşıyacak görünmez hava aletlerini;

a- Nasıl planladıklarını

b- Hangi aşamalarda tamamladıklarını

c- Deneme testlerini nerelerde yaptıklarını

d- Bunların Milli oluşumun özel görevlilerine teslim edip sakla-

dıklarını

e- Ve hepsinin, yakın bir gelecekte ve dünyayı değiştirecek bir ta-

rihi hesaplaşma öncesinde kullanılmak üzere seri üretim şartlarını

hazırladıklarını, defalarca ve video çekim kayıtlarıyla bizlere anla-

tıp göstermişlerdir.

Bu arada çok esrarengiz biçimde ve intihar ettikleri söyle-

nen, şimdi cinayet şüphesiyle mahkeme edilen ASELSAN mü-

hendislerinin şüpheli ve şaibeli ölümlerini de bu bağlamda de-

ğerlendirmek gerekir. Hatta, İran’ın birkaç Amerikan Prede-

tor’unu yakalayıp yere indirdiği özel teknolojiyi bu ülkeye yap-

tığı on günlük ziyareti sırasında Erbakan Hoca’nın kendilerine

verdiği bilinmektedir.
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Evet, Türkiye, önümüzdeki süreçte, bu haksızlık ve ahlaksızlık
temeline kurulu zalim dünya dengelerini değiştirip Adil bir Düzen
yerleştirmek üzere, tarihin en büyük diriliş devrimine öncülük
edecektir. Böylece hem küresel sömürü sistemi, hem de işbirlikçi
hainler devrilip gidecektir. Çünkü beşeriyetin nefsi emaresi olan Si-
yonist Yahudi; insanlığı açlıkla, ekonomik bağımlılık ve borç bata-
ğıyla kendisine mahkûm ve mecbur etmiştir. Gizli dünya devleti-
nin ve dünya ekonomisine hâkim 3 Yahudi şirketinin sahipleri na-
zarında, bütün ülkeler birer şubeleridir. Bu şubelerin (bizim hükü-
metimiz sandığımız) genel müdürlerini de, demokratik dalavere-
lerle kendileri işbaşına getirmektedir. Döneminin süper zalim gücü
olan NEMRUT’u topal ve kör bir sivrisinekle geberten Allah, bu-
günkü nükleer başlıklı ölüm füzelerini ve son sistem silah teknolo-
jilerini etkisiz bırakacak metalik virüslerin yapılacağını söylediği
için Hoca’ya düşmanlık etmişlerdir. Ancak Erbakan’ın planları tıkır
tıkır işlemektedir ve artık hedefine varmak üzeredir.

Tusaş (Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi Ananom Şirketi) Genel
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı’nın çarpıcı açıklamaları:

• Programa başlarken bir açıklamada bulunmayı gerekli görüyo-
rum. 1984 yılında % 51 Tusaş % 49 TAI olarak (General Motors ve
Lockheed Martin ile birlikte) F-16 üretmek için kurulan şirkettik.
Fakat vizyon konusunda anlaşamayınca (biz tamamen yerli kendi
uçağımızı üretmek istiyorduk) 2004 yılında başlayıp, 2005 yılında
biten pazarlıklar sonucunda % 49 yabancı hisselerin tamamını yak-
laşık 30 milyon dolara satın aldık. Şu an % 100 yerli olmak üzere, %
55 hissesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na, % 45 his-
sesi ise savunma Sanayi Müsteşarlığına ait bulunmaktadır. Yurt için-
de TUSAŞ ismiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yurt dışında ise TAİ
marka olduğu için bu ismi kullanmaya devam ediyoruz.

• Yiğit Bulut: Anka’ların Heron’lardan Farkı Nedir?

• ANKA’lar da kamera ve sensör yerlidir, Aselsan yapımıdır.
Gerçi Heron’larda da sözleşmemiz gereği biz bu yerli kamera ve
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sensörleri kullanıyoruz. Ürettiğimiz kameralarda gündüz ve gece
görüşü çok daha iyidir.

• ANKA’lar ABD’nin Pradatörlerine ve İsrail’in Heronlarına mu-

adil hatta daha ileri seviyede üretilmiştir.

• ANKA testleri 2012 in 4. ayında bitecektir. Bu tarihten sonra

yurt dışından sipariş alınıp seri üretime geçilecektir.

• Şu an ürettiğimiz ANKA-A dır. Bu ürünümüz Pradatör ve He-

ronlar’ın muadilidir. Fakat ANKA-B ve ANKA-C diye bir üst mo-

dellerimiz teknolojik ve pratik üstünlüğe sahiptir.

• Ciromuz 1984 ten 2005 yılına kadar olan ilk 20 yıl 80 Milyon

dolardı. 2010 yılında ise 600 Milyonu aşmıştır. 2000 kişilik çalışa-

nı olan şirketi 2005 yılından sonra 4000 kişiye çıkardık. Bu çalışan-

ların 1500 tanesi mühendistir. Ve yine 2004 yılında şirketimizin

sermayesi 60 milyon dolardı. Şimdi ise 3 Milyar dolardır.

• Yiğit Bulut: F-16 larla İlgili Son Durum Nedir?

• En yeni nesil F-16 ları biz üretiyoruz. Bir müddet sonra

ABD’de de satış için bizim üretim hattımızı kullanabilir. Kendi F-

16 larımızı, Ürdün ve Pakistan savaş uçaklarını şu an modernize

ediyoruz. Ayrıca şunu da belirteyim F-16 ları modernize etme ko-

nusunda dünyada alamayacağımız ihale yoktur.

• Yiğit Bulut: F-16 larla İlgili Şifre ve Yazılım Konusu Nedir?

• Türkiye eski kabuğunu kırmış ve engelleri aşmış bir ülkedir

ve sadece F-16 ları değil, C-38 jet uçaklarını, C-130 ları ve Özel

kuvvetler için helikopter modernizasyonlarını kısaca her bir plat-

form için “BEYİN” diye bilinen tüm yazılımlar bizim tarafımızdan

üretilmektedir.

Ayrıca TUSAŞ olarak % 49 hissemizi halka açmayı düşünüyo-

ruz.76
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‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin

Habertürk sansürsüz programında (14 11 2011) Yiğit bu-
lut’un; ”Türkiye küresel teknolojiyi gerçekleştirecek vizyona sa-
hip mi? Türkiye teknolojinin neresinde?” sorularını şöyle yanıt-
lamıştır:

• İnsansız helikopter yaptık. Tamamen yerli ve dizayn ve motor
üretimi dahil… 90 Kg ağırlığında, 2 saat havada kalabilen ve 3 Km
yüksekte uçabilen bir araçtır. 

• Ayrıca 6 Km. yüksekte uçabilecek ve havada 8 saat kalabilecek
tasarımımızda şu an hazırdır. 

• KKK. Lığı ve bir savunma şirketi tarafından ziyaret edildik ve
5 adet insansız helikopter siparişimizi aldık. Bu 5 adet helikopterin
fiyatı 1.000.000 TL tutarındadır. 

• Bu tip üretimlerin tamamen askeri amaçla yapılmaktadır. 

• Ayrıca 2012 yılında atmayı planladığımız 50 Kg luk NANO
HABERLEŞME uydumuz tamamlanmıştır.

• TUMASON’a Dizel motor yaptık. Şu an traktörlerde kullanıl-
maya başlanmıştır.

• Bu arada yerli Tank motoru da son aşamasındadır ve ihale açıl-
masını bekliyoruz. (TUMOSAN ile birlikte)

• İTÜ’de bilişim alanında 60.000 metrekarelik bir ARGE MER-
KEZİ kurulacaktır. Kendi bünyesinde 50 arge elemanı çalıştıran
(bu arge elemanlarının maaşlarını TÜBİTAK öder. Şirketler öde-
mez.) 10 büyük şirketlerin CEO larını İTÜ de toplantıya çağırdık 9
u katıldı ve Türkiye deki en büyük şirketlerin arge merkezleri ça-
lışmalarını yapmak için İTÜ de maslak kampüsü içinde, Aralık ve-
ya Ocak ayında arge merkezi binasının temelini atmak üzere anlaş-
tık. Birbirleriyle sürekli rekabet halinde olan ve birbirinin ayağına
dolanan bu firmaları biz bir araya getirmeyi başardık. Siz birbirle-
riyle rekabet halinde olan bu şirketleri dünyanın başka ülkesinde
bir araya getirmek imkânsızdır.
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• İTÜ nün TEKNOKENT binasının 25.000 metrekare alanı var-
dır. Buna ilave olarak 75.000 metrekarelik bir bina daha yapılmak-
tadır. Bittiğinde toplam olarak 140.000 metrekarelik arge binamız
olacaktır. Maliyeti de 100 milyon dolardır. BUNA DEVLETİN HİÇ-
BİR KATKISI OLMAMIŞTIR. 

• Tüm bu çalışmalar bittiğinde İTÜ de 2013 yılına kadar 10.000
bin arge personeli çalışacaktır.

• İTÜ TEKNOKENT OLARAK, TÜM YATIRIM VE PROJELERİ-
MİZİ KENDİMİZ FİNANSE EDİYORUZ.

• Robot konusunda da çalışmalarımız vardır. Robotları dışarı-
dan alıyoruz, fakat yazılımlarını biz yapıyoruz. Bu robotlarda me-
kanikten daha zor olanı yazılımıdır. Onu da biz yapıyoruz.

• Bu arada Haliç te kullanılmak üzere hidrojenle (suyla) çalışan
tekne yaptık ve Başkanımız randevu verirse açılışını yapacağız.

• Bir sıkıntımızı da burada dile getireyim. Arge çalışmalarını
yapmak için ihaleye girmek zorunda bırakılmaktayız. Dünyanın
hiçbir ülkesinde böyle bir şey yoktur. Bilimsel çalışmalarımızı, ka-
nuni ve bürokratik engellere takılmakta ve maalesef ısrarlı müraca-
atlarımıza rağmen, yöneticiler hukuki kolaylıkları sağlayamamıştır.
(Not: İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin 10 11 2011 tarihli
Yeni şafak’ta, bu konularla ilgili geniş röportajı da yayınlanmıştır.) 

Beyin avı başladı!

Bu arada, yerli uçak projesi için gurbetteki süper beyinlere "yu-
vaya dön" çağrısı yapılmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
(TUSAŞ), yurt dışındaki seçkin Türk mühendislerinin, Türkiye'ye
dönerek milli imkânlarla üretilecek savaş uçağı, helikopter ve uy-
du projelerinde görev almaları amacıyla, 'Tersine Beyin Göçü Pro-
jesi'ni başlatmıştı.

100'ü Aşkın Mühendis Başvuru Yaptı

Özellikle havacılık sektörlerinde çalışmış veya çalışan kalifiye
mühendislere web sitesi aracılığıyla çağrıda bulunan TUSAŞ' a, 1 ay
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içinde başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve Fran-
sa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden 100'ü aşkın
mühendis başvuru yaptı. Bunların içinden uygun nitelikte olan 20
mühendis ile görüşmelere başlandı. Büyük bir atılım içinde olan
Türk havacılık sanayi, 2023 yılına kadar yerli savaş uçağı, helikop-
ter ve uydu gibi dev projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını
sürdürürken, TUSAŞ da bu projelerde ihtiyaç duyulan kalifiye
Türk mühendislerini yurt dışından Türkiye'ye getirmek için giri-
şimlerini yoğunlaştırdı.

Türk Malı Jet

TUSAŞ yetkilileri, milli imkânlarla geliştirilecek Jet Eğitim ve

Jet Muharip Uçağı (TX/FX), Hafif Sınıf Özgün Helikopter ve Uydu

Montaj, Test ve Entegrasyon Tesisi gibi Türkiye tarihinin gelmiş

geçmiş en önemli projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar ya-

pıldığını anımsatarak, bu projelerde nitelikli ve deneyimli mühen-

dislere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.77

Bu bilgileri, herkes inansın ve aklı yatsın diye değil, sadece ha-

tırlarında kalsın diye yazdığımız da bilinmelidir.

Kamer suresinin:

41- Andolsun, Firavun âline (ve zalim yöneticilerine) de uyarılar

gelmiştir.

42- (Ancak) Bizim ayetlerimizin tümünü yalanlayıvermiş (zulüm

ve küfürde diretmiş)lerdi. Biz de onları Aziz ve muktedir alan (Al-

lah)ın yakalayışıyla yakalayıp (düzenlerini devirdik).

43- (Şimdi, ey bu çağın gafil ve cahilleri!) Sizin kâfir (yöneticile-

riniz ve süper güç)leriniz onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin

kutsal kaynaklarda (kurtulacağınıza ve başıboş bırakılacağınıza dair)

bir beraat mı var ki?
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44- Veya: 'Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' “Birleşik bir Ce-

miyetiz” mi diyorlar?

45- Yakında o “Birleşik Cemiyet” bozguna uğratılacak ve arkala-
rını dönüp kaçacaklardır.

46- Daha doğrusu onlara va'dedilen (asıl azab) saati yaklaşmak-
tadır. O saat, 'kurtuluşu mümkün olmayan çok korkunç bir bela'dır ve
çok acıdır.78

Ayetleri ABD ve AB’yi kullanan Siyonist zalimlerin, acı sonla-
rını ve yakında yıkılacaklarını müjdelemektedir.

Mustafa Kemal’in Azmi ve Milli Haysiyeti:

Norveçlilerin şu deyimi enteresandır;

“Her sorunun mutlaka bir çözümü vardır. Hiçbir girişim başarı-
lı olmazsa, sonunda Atatürk gibi davranılmalıdır!”

Bu tespitler; Mustafa Kemal’in yılmadan, yorulmadan nasıl so-
runların üzerine gittiğini, en çaresiz sanılan durumlarda, nasıl en
çılgın seçenekleri denediğini anlatır. Atatürk’ün öyle sanıldığı gibi
zevku sefa için değil, hastalığına şifa için sıkça gittiği Yalova kaplı-
calarındaki köşkle ilgili şöyle bir olay yaşanmıştır. Balkanlardan
Suriye-Filistin coğrafyasına, Kuzey Afrika’dan doğu Anadolu’ya ha-
yatının çoğu en zor savaş şartlarında geçtiği yetmiyormuş gibi, bir
yandan da çevresini kuşatan mason ve sebataist dönmelerle müca-
dele ettiği için türlü hastalıklarla boğuşan Atatürk yine Yalova’ya
uğradığı bir sırada, görevlilerin köşk’ün yanındaki çınar ağacını
kesmeye hazırlandıklarını görünce, hayret ve hiddetle sorar:

Ne yapıyorsunuz?

-Paşam, bu ağacın dalları pencereleri kapatıyor ve kökleri
köşk’ün temellerini zorluyor. Bu nedenle kesilmesi gerekiyor…

-Bu ağaç tahminen kaç yaşında

-Efendim 300 (üç yüz) yıllık olduğu söyleniyor.
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-Peki köşk kaç yıllık?..

-Yahu siz, 30 yıllık bir bina için 300 yıllık bir çınarı nasıl keser-
siniz?

-Başka çaremiz yok efendim. Ya çınarı, ya köşkü feda edeceğiz…

-Hayır, bir çaresi var… Çınar yerinde kalacak… Köşkü de 5
metre uzağa kaydıracağız!..

Bunu duyan görevliler şaşkın şaşkın Atatürk’ün yüzüne bak-
maktadır. Ama O, evet kafasındaki planı uygulamış, köşkün temel-
lerinin altına tüneller kazdırıp raylar döşemiş ve getirilen lokomo-
tiflerle binayı 4.80 cm. kaydırıp çınarı kurtarmıştır. Bu dünya tari-
hinde belki de ilk defa yapılmıştır. Bundan on yıllar sonra buna
benzer bir bina kaydırması Amerika’da yaşanmıştır.

Bunu niye mi anlattık?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ten sonra, devletin kurumla-
rını kanser hücreleri gibi tekrar kuşatan masonik ve sabataist şebe-
kenin, kasıtlı ve planlı tahribatları sonucu önce dininden uzaklaş-
tırılmış, bugün parçalanma aşmasına taşınmışsa, biz de ülkeyi ve
devleti, kuruluş felsefesine ve milli hedeflerine uygun olarak asli
temellerine yeniden kaydırırız!

1936’da bir İngiliz gazetecinin: “Cemiyeti Akvama (Birleşmiş
Milletlere) üyelik için müracaat edecek misiniz?” sorusuna Atatürk:

“Şimdilik hayır. Çünkü biz böyle oluşumlara, “lütfen bizi de ka-
bul edin dersek, kendilerini devletimizin üstünde görmüş duruma
düşeriz ve bunu bağımsızlığımıza aykırı görmekteyiz. Ancak bizim
şartlarımızı ve milli çıkarlarımızı peşinen kabul edip kendileri bize
teklif getirirlerse, o zaman bunu değerlendiririz”

Yanıtını vermiş ve bunun üzerine Cemiyeti Akvam kendi tüzü-
ğünü değiştirip T.C.’ye davet teklifi getirmiştir. Şimdi lütfen; hem
ahlaki hem de iktisadi krizlerle boğuşan AB’ye kuyruk olmayı
kurtuluş ümidi gören kerizlerle, Mustafa Kemal’in farkını siz tak-
dir ediniz.
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"Kur'an-ı Kerim'de sözlerinden dönen, adalet sahibi insanları
öldüren, peygamberlerini bile öldüren kavim diye bahsedilenler,
Beni İsrail'dir. Kendilerini Firavun'un zulmünden kurtaran Musa
Aleyhisselama bile ihanet etmişlerdir. Müminlere karşı en katı düş-
manın Yahudiler olduğu bildirilir. Bunlar, tarih boyunca başkaları-
na kurdukları tuzaklara hep kendileri tutulduğundan iki bin yıldır
devletsiz dolaşmış bir kavimdir. İnsanlık yapıp kendilerini koruyan
milletlere zarar vermeye kalkmışlar ve kendilerini koruyup kucak
açan devletleri, onları kovmaya mecbur etmişlerdir.

Meşhur hikâyedir: Nehri geçmek üzere olan kaplumbağaya ak-
rep rica etmiş ve karşıya geçirmesini istemiş. Kaplumbağa, akrebi
sırtına almış karşıya geçirirken nehrin yarısında kaplumbağayı sok-
maya kalkmış. Kaplumbağa, kendisine yardım ettiği halde neden
sokmak istediğini sorunca akrep "bu benim huyum" demiş. Bunun
üzerine kaplumbağa başını kabuğuna çekip suyun içine dalıvermiş
ve akrebin boğulmasını izlemiş.

Ford fabrikasının kurucusu olan Henry Ford, Amerika'daki Ya-
hudilerin özelde Amerika'ya, genelde dünyaya ne kadar zararlı ol-
duklarını bir kitabında not etmiştir. Batı'da Yahudilerden zarar gö-
ren devletler hepsi elbirliğiyle belki de bunlardan kurtulmak ümi-
diyle Filistin'de bir devlet kuruvermişler ve gemilerle Filistin'e gö-
türmüşler, ama bilmeden mason yöneticileri eliyle siyonizme hiz-
met edip, dünyanın başına İsrail belasını getirmişlerdir. Hatta git-
mek istemeyenlere de Hitler'le gözdağı verdirmişlerdir. Ama aynı
zamanda Siyonist Yahudileri de tarihin en büyük felaketine sürük-
lemişlerdir.79

Evet, gazetelere yansıyan haberlere göre İran'a vurmaya hazır-
lanan İsrail savaş uçakları İtalya'daki bir NATO üssünde tatbikat
yapmakta, uzun menzilli füzelerini denmektedir. Bu haberin ga-
zetelere yansımasından bu yana haftalar geçmiş olmasına rağmen
taraflardan bir yalanlama gelmemiştir. İşin vahametini göstermek
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bakımından sözünü ettiğim haberin detaylarında şunlar söylen-
mektedir:

"İsrail'in, menzili İran'a ulaşabilen ve nükleer başlık taşıyabi-

len bir Jericho füzesi denediği bildirilmektedir. İsrail savaş uçak-

larının İtalya'daki bir NATO üssünde, kapsamlı ve uzun menzil-

li saldırı tatbikatları yaptığı kesinleşmiştir." Bir İsrail gazetesine

atıfta bulunulan haberde daha sonra şu hususlara yer verilmiştir:

"İsrail uçukları İtalya'ya ait Sardunya Adası'ndaki Decimo-

mannu Üssü'ne inmiş, beş gün boyunca burada Alman, İtalyan ve

Hollanda Hava kuvvetlerine ait uçaklarla it dalaşı tatbikatları ger-

çekleştirmiştir." Bu arada NATO Genel Sekreteri'nin bu haberlerin

ardından 'NATO'nun İran'a müdahale niyeti yok' şeklindeki açık-

lamasının bir anlamı olabilir miydi? Kaldı ki NATO'nun ABD'ye ha-

yır demesi mümkün müydü?

Hatta, belli merkezlerden servis edildiği açıkça görülen haber-

lerde İran'da var olduğu ileri sürülen nükleer tesislerinin yerlerini

gösteren harita bile devreye sokuldu. Ne imiş?.. İran nükleer çalış-

malarını 40 ayrı tesiste yürütüyormuş ve bu tesislerin yerleri tespit

edilmiş. Üçlü çete İran'a saldırıya geçerse bu noktaları vuracakmış.

Bu noktada söylenecek çok söz olmakla birlikte eğer İsrail ga-

zetesinde yer alan haberdeki gibi İsrail 1200 kilometre menzilli

nükleer başlıklı füzelere sahip ise bilinmelidir ki hedef kesinlik-

le sadece İran olmayacaktır. Hangi ülkeyi kendisi için engel gö-

rürse oraya yönelmesi muhakkaktır. Bu bakımdan şimdilik hedef

sadece İran görünüyor diye gelişmeleri sessizlikle karşılayan böl-

ge ülkeleri bilmelidirler ki bir gün namlular kendilerine doğrul-

tulacaktır. Bu arada özellikle NATO üyesi ülkelerin bu örgütü İs-

rail'in ve Siyonizmin emrine tahsis etmeleri dünyayı saracak bir

savaşa zemin hazırlayacaktır. Elbette mazlumlar bu zulme karşı

sürekli sessiz kalmayacaktır.” 
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Zaman Gazetesinin Kürdistan aşkı

“Tam da Kürt çoğunluklu bölgenin, tam 174 sivil toplum örgütü-

nün barış müzakerelerinin sürmesi ve eşzamanlı ateşkes çağrısı yap-

tığı günlerde... Tam da Van bağımsız milletvekili, PKK lideri Abdul-

lah Öcalan'ın avukatı Aysel Tuğluk'un "Kürtlerle Türklerin bütün

badirelere rağmen herkesi şaşırtacak bir beraberlik sergileyeceğine

ve geleceklerini birlikte kuracaklarına inanıyorum..." diye başlayan

yazıyı yayımladığı günlerde (Radikal, 9 Ekim) Ne yazık ki ölümler

devam ediyor. Tuğluk, söz konusu yazıda önerilerde bulunuyordu: 1)

PKK'nın militanlarını sınır dışına çekmesi karşılığında Öcalan'ın (si-

lahların susması için çalışmasını mümkün kılacak şekilde) ev hapsi-

ne alınması. 2) Kürt sorununa anayasal çözüm ve "toplumsal barış

yasası" (siyasi af) karşılığında PKK'nın silahları bırakması. Eğer

şiddete son vermek isteniyorsa Tuğluk'un önerileri ciddiye alınmalı-

dır. Önerilerin ciddiye alınması için de PKK şiddetinin durması şart-

tır.” (20 10 2011) diyen Fetullahçı zaman yazarı Şahin Alpay açık-

ca “Fedaratif Özerk Kürdistan’ı tanıyalım ve Apo’yu serbest bıraka-

lım” çağrısı yapıyordu. Evet, masonik solcusundan, liberal sağcısı-

na, ılımlı İslamcısından, radikal şeriatçısına bütün yandaş ve yalaka

medya, Kürdistan’ın kurulmasına çanak tutuyordu.

Medyanın Masonlaşması!

“Türkiye’de basın üzerinden oynanan oyunun hemen hemen aynı-

sının, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa’da uygulandığını, 1942

yılında bir gazeteci tarafından yazılmış kitaptan okumasam ben de

inanmazdım! 

Pierre Lazareff, “Fransa’da Basın Rezaletleri yahut Fransa’yı Çö-

kerten Dördüncü Kuvvet” adıyla 1945’de Şevket Rado tarafından

Türkçeye de tercüme edilen ve Üniversite Kitabevi tarafından basılan

eserinde sanki Türkiye basınının bugünkü durumunu anlatıyordu: 

“1918’e kadar Fransızlar cumhuriyete inanmaktaydı. 1918’den
sonra onları cumhuriyetten usandırıp uzaklaştırmak ve yerine ilk do-
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kunuşta dağılıverecek bir demokrasi hayaleti koymak oyunu başlatıl-
dı. Dışarıdan düşmanların içeriden Masonları idare ettiği oyun ince ve
şeytani idi; fakat tuzağa bütün para hırslıları, iktidar meraklıları, bü-
tün fesatçılar, fırsatçılar ve alçaklar kapılmıştı. 

“Cumhuriyet devam edeceğine Fransa batsın!” çığlıkları atılmak-
taydı. 

Siyonist güçlerin bu parolası, binlerce şuursuz, sorumsuz ve soysuz
insana ’Fransa’nın yaşaması için cumhuriyet batsın’ ezberletilip tek-
rarlattırıldı ve halkın kafası karıştırıldı. 

Bu suikastçıların kullandığı başlıca silah basındı. Oysa demokra-
tik bir rejimde basın gizli güçlerin eline geçer ve yalan söylerse rejim
laçkalaşıp yıkılacaktı. Paris’in günlük gazetelerinin dörtte üçü, satın
alanlardan birinin tabiriyle “çok bayağı bir şekilde” satılmıştı; dörtte
biri ise sayısı pek az bazı asil istisnalar dışında korkaklık, çıkarcılık
ve ahmaklık yüzünden vazifesini yapmamış, toplumu uyarmamıştı.

Politikacılar da bu basına mahkûmlardı, çünkü onun sayesinde
makamlarında kalacaklardı. İdare mekanizması gazetelerin lütuf ve-
ya intikamına bağlanmıştı, ordu bile gazetelerin eleştiri ve methiyele-
rinin esiri konumundaydı.”

Kanada’dan Doç. Dr. Melis Sezer ise özetle şöyle diyordu: 

“Akıl alır gibi değil! Atatürk’e diktatör diyenlerin dayanağı, ’İstik-
lal Mahkemeleri, idamlar, muhaliflerin susturulması’... Peki, özel yet-
kili mahkemeler eliyle, hüküm giymeden insanların 4 yıl içeride tutul-
masına alkış tutanlar kim? İdam cezası kalkmamış olsa bu kişilerin
yarısı idam talebiyle yargılanacaktı. ’Atatürk, muhaliflerini susturdu’
diyorlar, ama muhalif siyasetçi ve gazetecilere 2011’de yapılanları al-
kışlıyorlar! Atatürk’e diktatör diyenler Erdoğan’ı demokrasi havarisi
gösteriyorlar! 

ABD’nin Afganistan, Irak ve Libya’daki hukuk uygulamaları du-
rurken İstiklâl Mahkemeleri’ni gündeme taşımaları, ABD’nin Guanta-
namo işkencelerini hiç tartışmamaları da; ABD’nin, Türkiye’deki İs-
lâmcıların liderlerini şekillendirdiğinin göstergesi değil mi?” 
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Ve onların görevi, ABD ve AB’nin Afganistan, Irak ve Libya’da mil-
yonlarca Müslüman’ı katlettiğine hiç değinmeden, bir taraftan Suriye
ve İran aleyhinde haber üretmek, diğer taraftan, Atatürk’ü karalaya-
rak onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ni batırmak değil mi? 

İstanbul basınının dörtte üçü ve birçok televizyon kanalı gibi bazı
gazeteciler de çok bayağı bir şekilde satılmadı mı?80

AKP, Erbakan’ın değil, Amerika’nın Devamıdır!

İşte Sn. Recep T. Erdoğan ve Abdullah Gül’ün Liderlik Sırları

“ABD Dışişleri Bakanlığı İnternet Sitesi’nde, “Bizim bursumuzla
yetişen devlet ve hükümet başkanları” listesi vardı ve burada Abdul-
lah Gül’ün de adı geçiyordu. Fakat ne zaman burs almış o belli de-
ğildi. Bizim bildiğimiz, Abdullah Gül’ün Exeter Üniversitesi için
“Milli Kültür Vakfı bursu” almış olmasıydı. Hayat hikayesinde öyle
yazıyordu.. Dolayısıyla bu bursun, aslında ABD Dışişleri Bakanlığı
bursu olup olmadığı hususunda, bursu temin eden iki kişiden biri
olan Nevzat Yalçıntaş’ın açıklama yapması gerektiğini belirtiyorduk. 

Daha sonra beni arayıp söz konusu İnternet sayfasına ulaşama-
dıklarını bildirenler oldu. Gerçi ben sayfayı kaydetmiştim ama ye-
niden siteye girip bir bakayım dedim. Ne göreyim.. Listede değişik-
lik var.. Bu defa aynı sayfada Abdullah Gül’ün adını, “Uluslararası
Ziyaretçi Liderlik Programı” çerçevesinde yayınlıyorlar ve karşısın-
da da tarih belirtiyorlar. Tarih 1995.

Bu doğruysa, “Milli Kültür Vakfı bursu” diye verilen Exeter bursu
ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı bursu ayrı tutuluyordu. Gerçi, Milli
Kültür Vakfı bursu diye verilen bursun kaynağının da açıklanması ge-
rekiyordu, ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın, Abdullah Gül’ün
adını, “Bizim bursumuzla yetişen devlet ve hükümet başkanları” lis-
tesinde gösterdikten sonra, konu ile ilgili olarak Türkiye’de yayın ya-
pılınca, aynı kişinin 1995’te “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Progra-
mı”na katıldığını bildirmiş olması bize oldukça garip geliyordu!
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Abdullah Gül, 1995’te liderlik kursundan geçiriliyor, 1996’da
Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü yapılıyor, ardından Başbakan,
Dışişleri Bakanı ve nihayet Cumhurbaşkanı oluyordu!?

Üstelik, CIA’nın yan kuruluşlarından Rand Corporation’ın dergi-
sinde, 1996 yılında “Tayyip Erdoğan Başbakan, Abdullah Gül de
Dışişleri Bakanı olacak” diye bir yazı çıkıyordu!

Yine 1996 yılında Graham Fuller, Topkapı’daki Yenişafak gaze-
tesine gidiyor, kendisiyle yapılan röportajdan sonra o zaman gaze-
tenin üst katında bulunan Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda
Abdullah Gül ile görüşüyordu! DSP’nin çökertilmesi sırasında Ab-
dullah Gül, ABD’de bulunuyordu. O sırada CFR’nin beyni Morton
Abramowitz ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman ile
buluşuyordu.

Tayyip Erdoğan da daha RP Beyoğlu İlçe Başkanı iken, Morton
Abramowitz’le ilişki kuruyor ve CIA’nın önemli şeflerinden Graham
Fuller ile temasa geçiyordu. Amerika’nın Adana Konsolosu Eliza-
beth Shelton, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Caroline Hagins, ABD
Büyükelçilik Müsteşarı Silwer Lawrens ve CIA görevlisi Kenny Bob
ile de görüşüyordu! 

Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce 18 Temmuz 2001’de İsrail
Büyükelçisi David Sultan ile görüştüğü de basına yansıyordu. Erdo-
ğan’ın “Yeni oluşacak partinin İsrail ve ABD politikalarına asla ters
düşmeyeceği” yolunda garanti verdiği de belirtiliyordu.. 

Abdullah Gül de bir taraftan İngiltere Büyükelçisi Sir David Lo-
gan’ı makamında ziyaret ederek parti çalışmaları hakkında bilgi ve-
riyordu! 

CIA şefi Graham Fuller de tam o sıralarda “artık Kemalizm’in
modasının geçtiğini ve Türkiye’nin “Ilımlı İslam”a öncülük etmesi
gerektiğini” ileri sürüyordu! Fuller, “Fazilet Partisi’ndeki gençlerin
baskın çıkacağı ve ‘Yenilikçi Hareket’in Ilımlı İslam’a liderlik yapa-
cağı”nı söylüyordu! 
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Başbakan Tayyip Erdo-
ğan’ın şimdiye kadar bu konularda hiçbir açıklama yapmaması dik-
kat çekiyordu. Haklarında herhangi bir soruşturma da açılmıyordu.
Oysa Türk halkı, bu konuları bilmek zorundadır.81
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SONSÖZ YERİNE

İSLAM’IN YÜKSELİŞİ VE ADİL DÜZEN’İN GELİŞİ

İnsanlık derin ve çetin bir bunalımdadır. Ya yeni ve adil bir dü-
zen kurulacak, yeryüzünde İSLAM (barış ve bereket) hâkim olacak
veya beşeriyet bu zulüm ve küfür bataklığında boğulacaktır. İnsan
fıtratına aykırı olduğu için komünizm yozlaşıp yıkıldığı gibi, bu-
gün yeryüzünü cehenneme çeviren kapitalizm de can çekişmekte-
dir ve dağılacaktır.

Can Ataklı’nın salyalı saldırısı

Vatan Gazetesinden CAN ATAKLI Milli Güvenlik derslerinin
kaldırılmasının arka planında “askere özenme ve orduyu sahiplen-
me duygusunu köreltme” niyetinin yattığını belirtiyor ve doğru bir
tespit yapıyordu. Ancak hemen ardından “küçük yaştaki öğrencile-
rin umre ziyaretlerine götürülmelerini LAİKLİĞE aykırı buluyor, ço-
cukları hayattan kopardığını söylüyor” ve hatta hızını alamayıp “Bu
durumu savunanlara, yani ülkemizin büyük çoğunluğunu oluştu-
ran Müslümanlara da; “Ağzı salyalı güruh” diye saldırıyordu.

Önce şunu hatırlatalım, beyin hücreleri gizli İslam düşmanlığı
ile çürüyüp kuduz illetine yakalanan tıynetsiz tipler, doğru görme
yeteneklerini kaybedip şaşı baktıklarından, kendilerinden olmayan
herkesi “ağzı salyalı” sanıyordu.



İkincisi; bu AKP, ülkeye hayırlı ve başarılı hizmetler yaptığından
değil, her fırsatta halkımıza “Ağzı salyalı” diye havlayanların inadı-
na oy alıyordu.

Şu AKP:

• Siyonist ve emperyalist odaklarla işbirliği yapıp, milli ve haya-
ti çıkarlarımızı rüşvet vermek

• Ilımlı İslam safsatasıyla hakkaniyet ve hâkimiyet şuurunu kö-
reltip, Dinimizi tahribe yönelmek

• Zalim ve kâfir güçlerin, halkımızı ve bütün mazlumları ezmek
ve sömürmek girişimlerini desteklemek

• Ülkemizin bölünmesi gayretlerine geçit vermek, böylece ba-
ğımsızlık ve bekamızı tehlikeye düşürmek gibi çok BÜYÜK GÜ-
NAHLARINI ve DİNİ TAHRİBATLARINI gizlemek üzere, böyle
umre ziyareti gibi nafilelerle halkımızı avutup uyutmaya çalışıyor”
demek yerine, kalkıp bizzat Dinimize ve O’nun gereği olan ibadet-
lere hücum etmek, AKP’ye ve arkasındaki güçlere dolaylı hizmet
etmekten başka bir anlam taşımıyordu.

“Bizdeki ritüellere göre Hacca ya da Umreye gidenler, dönüşle-
rinde pek çok dünya nimetinden elini ayağını çeker. Hacdan önce iç-
ki içen, eğlenmeyi seven, denize giren, başı açık gezen dönüşte bun-
lardan vazgeçer, daha mütedeyyin bir hayatı seçer”

İlkokul çağındaki çocukları umreye götürmek onları daha küçük
yaşlarından itibaren dünya nimetlerinden de mahrum etmeyi ve di-
ni bir yaşam sürmeye itmeyi amaçlamaktadır. Bunu da görelim”

“Çocukların İslam Dini için en önemli merkez olan Mekke’ye git-
melerinde, Kâbe’yi ziyaret etmelerinde ne mahzur olabilir miş? Ço-
cukların Dinlerini öğrenmesi bazılarını neden rahatsız ediyormuş?

Günümüz ikliminde bu propaganda çok iş yapıyor. Bunlara kar-
şı çıkınca da ağzı salyalı güruhun saldırısına uğruyorsunuz”82
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Bu karanlık kafalara göre; içki içmek, hayvanlar gibi çiftleşmek

ve çıplak gezmek, “dünya nimetlerinden yararlanmak”; ibadet et-

mek, günah ve kötülüklerden çekinmek, İslam’ın emrettiği ve in-

san fıtratının gerektirdiği şekilde örtünmek ise, “Hayattan kopmak

ve Laikliğe aykırı davranmak” şeklinde yorumlanıyordu.

Şahıslardaki ve toplumlardaki tahribatları aklen, ilmen, tarihen

ve vicdanen saptanan İÇKİ, SERBEST CİNSİ İLİŞKİ, ŞEHVETİ

TAHRİK EDİCİ AÇIK SAÇIK GİYSİ gibi zararlı ve ahlak dışı davra-

nış bozukluklarını ilericilik sayanların, insanı hayvanlardan farklı

ve faziletli kılan özellikleri kararmış ve dumura uğramıştır.

Yahudi Karl Marx'a (1818-1863) göre; 

1- Evlilik müessesesi ve nikâh mecburiyeti boşunadır; nasıl hay-

vanlarda yoksa insanlarda da olmamalıdır. O halde "aile" ortadan

kalkmalı, doğan çocuklar kreşlerde bakılmalıdır. Oysa bu düşünce-

nin sakatlığı ve sapkınlığı ortadadır ve Batı bu yüzden yıkılmaktadır. 

2- Karl Marx, ikinci olarak; aile olmayınca "ulus" da yoktur,

“Dini ve milli kurallar” da yoktur iddiasındadır. Herkes kendi iste-

diği gibi yaşamalıdır. Hayvanlarda kural ve şeriat mı vardır? diye

sormaktadır.

3- Ona göre "para" ve "mal"a da gerek yoktur, işçiler çalışmalı,

üretilenler paylaşılmalı ve herkes istediği gibi yaşamalıdır. 

4- Tabi ki bunlara gerek olmayınca “dine” ve “devlete” de gerek

kalmamaktadır.

İşte dünyayı bu sapık fikir ve ideolojilerle bir asır kana boyamış-

lardır. Sömürgeci ve vahşi kapitalizm de, zalim ve dinsiz komü-

nizm de, fikir babası uygulayıcısı olan Siyonist Yahudiler bu neden-

le Kur’an lisanıyla lanete uğramışlardır.

Artık dünyanın ileri ülkelerinde, bilim ehli ve siyasiler içeri-

sinde “Adil Düzen Projelerinin” çok ciddi bir gayretle incelendi-

ği haberleri çoğalmaktadır. Örneğin Güney Kore’deki bir Üniver-
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sitede “ADİL EKONOMİK DÜZEN”le ilgili bir doktora tezi hazır-

lanmış ve İngilizce olarak dağıtılmıştır.83

"An Alternative Ecomomic System To Capıtalısm And Com-
munısm: Just Economıc System / Cezmi Bellisoy / Korea Unıver-
sıty / Feb. 2010” da böyle bir çalışmadır.

Ancak, önce Masonik organizasyonlarıyla ABD ve AB’yi, NATO
ve BM’i kendi Siyonist hedefleri istikametinde kullanan ve Gizli
Dünya Devletini kuran bu şeytani odakların ve tabi Amerika ve Av-
rupa’nın, -her halde Ortadoğu’da patlayacak- bir savaşla hezimete
uğratılması lazımdır ve kaçınılmazdır.

Milli Türkiye, Rahmetli Erbakan Hoca’nın öngörüleri ve tedbir-
leriyle, bölgemizdeki böyle bir hesaplaşmaya hazırdır. Hala ABD ve
AB’nin yanında görünmesi; ülke, bölge ve dünya şartlarının olgun-
laşmasını beklemek için gösterilen stratejik bir sabırdır. İşbirlikçi-
lerin ve hain çevrelerin, dış güçlerin tahrikiyle giriştikleri, Kahra-
man Ordumuzu yıpratma ve moralini bozma şarlatanlıkları da so-
nuçsuz kalacaktır.

Çin ABD’yle kozlarını paylaşmaya hazırlanmaktaydı

ABD-AB ve arkalarındaki Siyonist sermaye lobileri dünyada bü-
yük bir nefret kazanmıştır, başta ÇİN olmak üzere birçok ülke, kar-
şılıksız para olan Dolar hâkimiyetinden ve Amerikan sömürüsün-
den kurtulmak üzere fırsat kollamaktadır.

ABD, gücünün doruğuna ulaşmadan ÇİN’le hesaplaşmaya yelte-
necek mi, bilinmez... Ancak Pekin yönetimi, bu ihtimali göz önün-
de bulundurarak, askeri yığınak yapmaktadır.

Pek çok haber kaynağı “Çin’in ABD’yle savaşa hazırlandığını”
yazmakta ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hu Jintao’nun,
6 Aralık günü ülkenin en yüksek siyasi ve askeri liderleriyle çok
kritik bir toplantı yaptığını ve orada “Deniz kuvvetleri başta olmak
üzere tüm askeri kuvvetleri savaşa hazır olmaya” çağırdığını gün-
deme taşımaktadır.
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Çin, 2011 yılında çok önemli askeri gelişmelere imza attı: İlk

uçak gemisini tamamladı. Radara yakalanmayan ilk hayalet bom-

bardıman uçağı J-20’yi üretti ve başarıyla denemelerini yaptı. İlk

insansız helikopteri V750’yi üretti, başarıyla denedi, şimdi de seri

üretime başladı.

ABD’nin F-15 ve F-16 jetleriyle aynı klasmanda olan J-11B jetle-

rini üreten Çin, daha gelişmiş olan JF-17 jeti de envanterine kattı.

Çin, geçen aylarda “hareketli hedefleri” vurma kapasitesine sahip

yeni kuşak uzun menzilli füzelerini başarıyla denedi. Başka hiçbir

askeri gücün envanterinde bulunmayan bu füzelerin doğrudan Ame-

rikan uçak gemilerine karşı geliştirildiği yorumları yapılmıştı.

Nitekim Pekin yönetimi, “Çin Savunması” isimli son Beyaz Ki-

tap’ta, artık aktif savunma dönemine girildiğini açıklamıştı.

Siyonist Brzezinski: “ABD liderliği kaybedebilir” diye uyar-

maktaydı

ABD’de 1977-1981 yılları arasında Başkan Jimmy Carter döne-

minde ulusal güvenlik yardımcılığı yapan ve 28 Şubat’ın gizli mi-

marlarından sayılan Zbigniew Brzezinski, ABD’nin dünya liderliği-

ni Çin ve Hindistan’a kaptırabileceğini, böyle bir durumda Gürcis-

tan, Tayvan, Güney Kore ve İsrail’in de zor günler geçirebileceğini

vurgulamıştı.

Gürcistan zayıflayabilirmiş…

ABD’li uzman yaptığı analizde, bu durumda özellikle Gürcis-

tan’ın zayıflayacağını, Rusya’nın siyasi ve askeri saldırılarına ma-

ruz kalacağını belirten Brzezinski’ye göre, böylece Rusya, Avru-

pa’nın güney enerji koridorunu daha rahat kontrol altına alacaktı.

Çin’in Tayvan ile ilgili sorununa da değinen Amerikalı Siyonist

Yahudi uzman, ABD’nin Tayvan’ın Çin tarafından kontrol edilebil-

mesini engellediğini, olası bir güç dengesi değişiminde Çin’in Tay-

van’a siyasi ve askeri baskı yapabileceğini açıklamıştı.
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G. Kore ‘yılana’ sarılabilir, Çin’e katabilirmiş…

Brzezinski benzer durumda, Güney Kore’nin, Çin’in bölgesel üs-
tünlüğünü kabul etmek zorunda kalacağını ya da Kore Demokratik
Halk Cumhuriyeti ve Çin’in etkisinden kurtulmak için tarihi düşma-
nı olarak bilinen Japonya’ya yanaşmak zorunda kalabileceğini söy-
leyip, ABD’nin gücü kaybetmesi İslami radikalizmi yükseltecek, Fi-
listin sorunu İsrail’i yıpratacaktır, ayrıca Ukrayna, Afganistan, Be-
larus ve Pakistan’ın da ABD’nin zayıflamasıyla Rusya ve Çin’in et-
kisi altına girecektir” şeklinde uyarılar yapmıştı.

ABD’nin yenilgisi kaçınılmazdı!

ABD, yeni bir askeri strateji belirlemiş ve yıkılışının telaşına ka-
pılmıştı.

Resmi adı: “ABD’nin Küresel Liderliğini Korumak için 21. Yüzyı-
lın Savunma Öncelikleri”. (www.defense.gov/news/Defense Strategiz
Guidanca.pdf) olan bu strateji, ABD’yi ayakta tutmayı amaçlamıştı.

Özetle, ABD’nin 2000’lerin ilk yıllarında belirlediği strateji tüke-
nip tıkanmıştır. ABD Savaş Bakanlığı bu stratejik iflası yeni planla
ortaya koymaktadır.

ABD’nin stratejik geri çekilmeden yani yenilgiden başka çare-
si kalmamıştır

“Kuşkusuz en önemlisi, ABD’nin ekonomik çöküşün eşiğinde
olmasıdır. Bu, iyimserlikle damgalanacak bir saptama değil. Aşırı
borçlanmanın sürdürülebilir bir çare olmadığını, herkes yakın za-
manda anlayacaktır. Kapıya gelip dayanan iflas, ABD’yi maceralara
yöneltebilir. Ama her macera, aslında savunma taktiğine mahkûm
konumda olanların hesapsızlığıdır. ABD yönetiminin aklı ve gele-
cek kaygısı varsa, bu ekonomisiyle ancak stratejik bir geri çekilme
planlayabilir. Onu da ne kadar becerebilir, onların 21. yüzyıldaki
baş sorunudur.” (Rota, 6 Ağustos 2011)

Global Research’ün dikkat çekici tahlili: ABD ile PKK’nın stra-
tejik bağları
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Global Research sitesinde çıkan Mahdi Darius Nazemroaya im-
zalı “Ortadoğu’da Amerikan-İran Soğuk Savaşı ve Savaşın Genişle-
mesi Tehdidi” başlıklı nitelikli tahlili ABD’nin Türkiye düşmanlığı-
nın kanıtıydı. Kanada merkezli olan bu site, ABD’nin dünya ölçe-
ğindeki siyasetlerini izleyip yorumlamak ve perde arkasına ışık tut-
makla tanınmıştı.

“ABD Türkiye’yi kullandıktan sonra bölecekti”

Tahlilin Türkiye’yi ilgilendiren bölümü özetle şöyle:

ABD’nin, Türkiye’yi Suriye’ye karşı kullanması planın kısa vade-
li aşaması. Washington ve Telaviv’in çıkarları, Türkiye’nin önemli
bir güç olmasına izin vermiyor. ABD ve İsrail’in, bölgede Suriye’nin
üzerine sürebileceği Türkiye’den başka bir güç yok. Ancak Türki-
ye bölgesel stratejilerinde onlara hizmet verdikten sonra zayıflatıla-
cak ve bölünecektir. ABD’nin Kürt ayrılıkçı hareketini Türkiye’ye
karşı desteklemesinin nedenlerinden biri de budur. Türkiye, iç
kavgaya ve bölünmeye itilecektir.

“Saddam Hüseyin’e yapıldığı gibi”

Darius Nazemroaya, tahlilin devamında ABD’nin Saddam Hüse-
yin’e kurduğu tertibi hatırlatıyor ve benzerinin Türkiye’ye uygula-
nacağını belirtiyor. ABD’nin önce Saddam Hüseyin’i İran’a saldırt-
ması ve arkasından Irak’ı bölmesi gibi, Ankara ile Şam arasındaki
çatışma da, Türk millî birliğini bozup Türkiye’yi iç savaşa sürükle-
mek için kullanılacak. Dahası böyle bir savaşın Türkiye’yi Suri-
ye’nin müttefikleri olan İran ve Rusya ile çatışmaya götürebileceği
olasılığına da dikkat çekiliyor.

Türkiye’ye Ortadoğu’da “casus” rolü verilmişti

Global Research’ün Türkiye’ye Ortadoğu’da “casus” rolü verildi-
ğini yazması, kuşkusuz 75 milyonluk halk için çok acıdır. Bu rol,
Tayyip Erdoğan’ın 36 yerde göğsünü kabartarak açıkladığı
“ABD’nin BOP Eşbaşkanı” kimliğiyle örtüşüyor. Türkiye’nin ne ya-
pacağı ise hâlâ tartışmaya açıktır. Çünkü tahlilde de önemle belir-
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tildiği üzere, ABD ve müttefikleri, Türkiye’nin sözünden cayma
olasılığını hesap ederek, Ankara üzerindeki baskılarını ağırlaştır-
maktadırlar.”84

Türkiye’de hükümet ve muhalefet, aynı Siyonist odakların fi-
güranı mıydı?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’si, Milli Görüş kaçkını ve Yahudi Lobi-
lerinden madalyalı AKP’ye mazeret ve meşruiyet kazandırmak ve
halkı ürkütüp ılımlı İslamcıların tuzağına atmakla görevli gibi dav-
ranmakta; diğer ulusalcı ve Kemalist Laiklik istismarcısı kesimler
de CHP’nin eksiklerini tamamlamaktaydı. 

Bu arada, MİT tarafından Yüksek Yargı başkanlarına brifing ve-
rilmesine karşı çıkan CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tar-
han’a hatırlatmak lazımdı:

Malum ve mel’un 28 Şubat sürecinde, aynı yargı mensuplarını
Generaller çağırıp brifing verirken hiç utanmadan alkış tutuyor ve
arka çıkıyordunuz!

Yargı ve yandaş medya Komutanlarımıza “Terörist” muamele-
si yaparken, sivil ve siyasi PKK-BDP Başı ise “Onbaşı” diye sataş-
maktaydı..

Sivil PKK BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarba-
kır’da yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı’na ‘onbaşı’ deme-
siyle ilgili yürüyen tartışmalara cevap veriyordu. Demirtaş, “Bir Ge-
nelkurmay Başkanı bir Kürt halkının ana dilde eğitim yapıp yap-
mayacağına dair bir karar merci değildir. Başbakan bize yönelik,
BDP'ye yönelik bu şekilde bağırıp çağıracağına kendi atadığı Ge-
nelkurmay Başkanı’na dönüp oradan anayasa yapım sürecinde "si-
yaseti bu şekilde doğrudan etkileme yetkin yoktur" demelidir. Sav-
cılar, Genelkurmay başkanlarına, yüzlerce generale ‘terörist başı’
diyor, kimsenin zoruna gitmiyor, ben onbaşı deyince mi zorunuza
gidiyor?” diye soruyordu.
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ABD’ye uşaklık yapanlar birbirini suçlamaktaydı

Demirtaş, Uludere olayıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bize bil-

mem kimin uşağı diyenler, Amerika'ya, İsrail'e nasıl uşaklık yaptık-

larını bu tür operasyonlarla gösteriyorlar. (…) ABD şu anda heron

görüntüleri ile uydu görüntü ile nitelikli istihbarat veriyor. Dolayı-

sıyla ABD'nin Uludere katliamında her halükarda sorumluluğu var-

dır. İster o nokta operasyonu ile ilgili istihbaratı vermiş olsun, ister

vermemiş olsun. Ama bütün bu askeri operasyonlarla ilgili açık

destek veren ABD ile İsrail elbette Uludere katliamından sorumlu-

durlar” ifadelerini kullanıyordu.

R. Tayyip Erdoğan, sonunda “Faiz Lobisinden” şikâyete başla-

mıştı

Başbakanlık Basın Bürosundaki gazeteciler günü kutlamasında

“Faiz Lobisine karşı sert ve ciddi önlemler alacaklarını” açıklayıp,

hava atıyor ve Erbakan’ın uyarıları maalesef 10 yıl sonra aklını ba-

şına getiriyordu.

“Faiz lobisi ne kadar acımasız çalışırsa bu ülkede tüketici duru-

munda olan vatandaşımızın harcamadaki imkânları, satın alma gücü

de o kadar azalacaktır. Yatırımlar noktasında da girişimci yatırımını

azaltmak durumunda kalacaktır. Çünkü kredilerde görüldüğü gibi

yüksek faizlerle krediler veriliyor. Şu anda politik faize bakıyorsunuz

yüzde 5.8 gibi. Öbür tarafta piyasa faizlerine bakıyorsunuz yüzde 13-

14’te dolaşıyor. Yani makas çok açılmış vaziyette. Bunu kapatmamız

lazım. Bunun için de tabii şunu ben kendi iddiam olarak söylüyorum.

Piyasa faizi ne kadar yüksek olursa enflasyon o kadar yüksek olur. Di-

ğerlerini ben çok kaale almıyorum. Ama piyasa faizini ne kadar düşü-

rürsek enflasyon da o kadar düşük olur. Bu, doğru orantılıdır. Biz yüz-

de 30’larda aldığımız enflasyonu yüzde 5’lere kadar çekebildiysek fa-

izi düşürmekle bunu başardık.” diyen Sn. Başbakanın Maliye Baka-

nı kendisini yalanlıyor ve bütçenin büyük kısmının borç faizleri-

ne gittiğini itiraf ediyordu.
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“Sıcak para” nedir, “faiz lobisi” kimlerdir?

Uzun vadeli ve doğrudan yatırım amacıyla değil de, kısa vadeli

olarak ve yüksek faiz kazancı sağlamak hedefiyle ülkeye gelen na-

kit dış sermayeye “sıcak para” denmektedir. Özünde “spekülatif”

nitelikli olan “sıcak para” yerel faizin en yüksek olduğu sırada ül-

keye gelmeyi tercih etmektedir. Başta Hazine Bonosu olmak üzere

kısa vadeli borç senetlerine, hisse senetlerine ve bankalar ile diğer

özel kesim aktörlerine kısa vadeli kredi olarak yatırım yapıp büyük

kazançlar elde etmektedir.

“Faiz lobisi” bu sıcak para trafiğinden doğrudan ve dolaylı olarak

nemalanan tüm kesimlere denir. Kârlılığı esas olarak faiz gelirlerine

dayanan uluslararası spekülatif sermaye ve bankalar bu lobinin ön-

de gelen oyuncularıdır ve Siyonist Yahudi sermayesinin tekelindedir.

Ulusalcıların ve Masonik ırkçıların 12 Eylül ve Kenan Evren

düşmanlıklarının gerekçesi: “Milli Birliği sağlamak için Kur’an

ayetlerine, Peygamber Hadislerine ve İslami prensip ve öğretile-

re başvurmaları”ymış!?

İşte Aydınlık’ın saptamaları ve saptırmaları

“Bin 500 subay ordudan atılmıştı

12 Eylül sonrası devlet içinde büyük çaplı tasfiyelerle bürokrasi

sindirildi. 3 bin 854 öğretmen, üniversite görevlisi, 120 öğretim üye-

si, 47 hâkimin işine son verildi. TSK’dan da bin 500 subay ihraç

edildi. Bunlar Kemalist ve vatansever parlak genç kadroydu. Aslın-

da en büyük darbeyi Ordu kendi içine vurdu. Tıpkı 12 Mart’ta oldu-

ğu gibi... Sol kesimin ve gençliğin üzerinden ise silindir gibi geçildi.

230 bin kişinin yargılandığını, 14 bin kişinin vatandaşlıktan çıkarıl-

dığını, 30 bin kişinin de yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını hatır-

latırsak sanırız tablo anlaşılır! İşte bu tabloda ‘Türk-İslâm Sentezi’

topluma dayatıldı. O dönemde görevden alınanlar arasında muhtar-

dan sınıf başkanlarına kadar geniş bir kesim vardı. Yerlerine getiri-

lenler ise ‘seçme’ydi...
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Fethullah Gülen övgüyle karşılamıştı

12 Eylül’ü Fethullah Gülen büyük sevinçle karşıladı. Sızıntı dergi-

sinin ilk sayısında yayımladığı övgü sözleri çok şeyi ifade eder. ‘Son

karakol’ yazısında Gülen şu ifadeleri kullanır: “Karakol sükûnetin,

huzurun ve emniyetin remzidir. Orada düzen, orada huzur ve onda

gözlerin uyanık oluşu, umumi emniyet ve muvazenenin en büyük te-

minatıdır. Orada kargaşa ve bunalımlar ise arkasındaki topluluklar

için en büyük felakettir. Ve işte şimdi, bin bir ümit ve sevinç içinde

asırlık bekleyişin tuluû saydığımız, bu son dirilişi, son karakolun var-

lık ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gi-

bi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz.”

Kemalizm Kenanizm olmaktaymış…

Kenan Evren’in uyguladığı politikalar Fethullah Gülen hareketi-

ni yarattı. Başta Polis olmak üzere birçok kuruma sızmasına ve ‘res-

mi kabul’ görmesine neden oldu. Bu, durumdan ‘yararlanma’ değil

politikanın ta kendisiydi. Kenan Evren’in, devrimle kurulan Türki-

ye Cumhuriyeti’ni her tarafa donattığı heykellerle, ‘laiklik’ çağrısı

yapan ayetlerle, Arabistan’a yapılan toplu Hacc ziyaretleriyle dö-

nüştürmesi; Kemalizm adına Kenanizm yapması 12 Eylül’ün felse-

fesi gereğiydi. 

Atatürk’ün Kurumu’nda Türk-İslamcılık yapılmaktaymış…

12 Eylülcüler, Atatürk’ün mirasını yok ederek ‘Atatürkçülük’

yaptı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nu yok etti. Oysa

Atatürk’ün kurumları ‘dernek’ statüsündeydi. Vasiyet gereği de İş

Bankası gelirinden pay ayrılmıştı... Yerine ise 11 Ağustos 1983 gü-

nü çıkarılan kanunla Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

kuruldu. Orası da ‘Türk-İslâm Sentezi’nin merkezi oldu. Hazırla-

nan raporda ‘Türk milleti için topyekûn bir milli kültür planlaması’

hazırlanmıştı! Bunun Türkçesi de “Türk-İslâm Sentezi”ydi!

Asker kökenli Suat İlhan’ın ‘gizli’ damgalı talimat ve raporlarının
bilim çevresinde çektiği tepkilere de yer verdi. Sentezin önemli bir
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amacı da Güneydoğulu vatandaşlarımızı ‘Türklük’ etrafında değil;
‘İslâm’ siyaseti etrafında toplama politikasıydı. Bunu da Kenan Evren
gittiği illerde ayetli örneklerle konuşmalar yaparak uyguluyordu. Ku-
rum, yurt dışı temsilciliklerinden de, başka ülkelerin kültür politika-
larını araştırmasını istiyordu. Anadolu’yu adeta yeniden ‘Türkleştir-
me’ ve ‘İslâmlaştırma’ seferine çıkılıyordu. Bu politikalar, Atatürkçü-
lüğün ruhuna ‘fatiha’ okurken, Türkiye’yi bugünlere getirdi. 

Kenan Evren Hacc’a gitmekle Atatürk’ün kemiklerini sızlatmış…

Bugün de süren toplu Hacc ve Umre ziyaretlerinin ‘resmileşmesi-
ni’ Kenan Evren en tepeden yaptı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
Atatürk, İnönü, Bayar Gürsel, Koruturk, Menderes, Demirel ve Ece-
vit Hacc’ca gitmediler. Padişahların bile gitmediği Hacc‘ca gitmeyi ilk
başlatan Cevdet Sunay ve Kenan Evren’ oldu. Bunu Başbakan Ulusu
ve Özal sürdürdü. Bugün ise adeta ‘resmi’ uygulama oldu. Neredeyse
gitmeyen kalmadı. Halk arasında da Hacc rekoru kırıldı. Kampanya
ve haberlerle teşvik edildi. Bir de gazetelerde ‘Müslümanlığı seçen ya-
bancılar’ haberleri bolca yer aldı. Kenan Evren’in 1984 yılında Suudi
Arabistan gezisi sırasında yapılan ziyareti, 2000’e Doğru dergisi 29
Mart 1987 tarihli sayısından ‘12 Eylül’de Laikliğe elveda’ başlığıyla
verdi. Bir de Evren’in ihramlı resmini bastı. 

Devlet cihat bildirileri, ayet ve hadis mealleri dağıtmış…

Doğu bölgesinde yükselen şiddet yanlısı ayrılıkçı gruplara karşı
İslamiyet’e sarılma düşüncesi, “Bunu laikliğe aykırı bir tarafı yoktur”
denilerek dillendirilse de, askeri çevrelerde sıcak karşılanmıyordu.
Doğu’yu kalkındırma adına başlatılan geriye dönüş, hakkında artık
sağcı gazetelerde yayınlar yapılmaktaydı. Devletin çeşitli kurumları-
na bölge ile ilgili raporlar hazırlayan akademisyenler ve araştırma-
cılar önce Doğu’da Nurculuk’a (ve İslami eğitim ve şuuruna) son ver-
me çabaları nedeni ile oluşan boşluğun, ayrılıkçı düşüncelere daveti-
ye çıkardığı fikrinde birleşiyor ve şu satırları dile getiriliyordu: “Dev-
let politikamız, Nurculuk adı verilen dini akımı değerlendirmede,
Türk ülkesinin geleceğini sarsıcı inanılmaz hatalara düşmüştür.”
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Bölgede birliğin reçetesi ise şöyle ifade ediliyordu: “Said-i Nursî,
bugün azınlık milliyetçilik çıkmazına saptırmak istenen insanları-
mızın arasından çıkmıştır. Tabiatıyla, ağırlık itibarı ile, en azından
başlangıçta, daha ziyade Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde taraf-
tar bulmuştur. Söz konusu zat hayatı boyunca, ‘Kürt aslından geldi-
ğini’ defaatle dile getirmiş ve fakat ‘Türk milletinin İslamiyet yolun-
daki büyük hizmetlerine’ işaretle, ayrılıkçı güçlere şiddetle göğüs
gererek, etnik ayrılıkçılığın bu zümreye büyük zarar getireceğini ve
devletin bütünlüğünün asla bozulmaması gerektiğini vaaz etmiştir.”

Gazetelerde ve akademik çevrelerde artık rahatça dillendirilme-
ye başlayan Nurculuğa sarılma düşüncesi, henüz devlet katında
açıkça bir kabul görmüş olmasa da, Doğu’da yaşanan bunalımın an-
cak İslamiyet düşüncesi ile aşılabileceği fikri Çankaya’da konuşulu-
yordu. Çankaya’nın din anlayışı ise dönemin Cumhurbaşkanlığı Ba-
sın Müşaviri Ali Baransel tarafından Bakış Dergisi’nde, “Sayın
Cumhurbaşkanımız dinimizi... önümüze çıkacak bunalımların atla-
tılmasına yetecek kadar birleştirici, bütünleştirici değerlere bezen-
miş yüce bir din olarak tanımlamaktadır” şeklinde açıklanıyordu.

İslamiyet’in “birleştirici” ve “bütünleştirici” olduğu vurgusu
Cumhurbaşkanlığı makamına yabancı değildi. Ülkede 1982 yılın-
dan beri, “din birleştiricidir ve lazımdır” tezi işlenmekteydi.

Yıllardır işlenen bu tez 1986’yılında Doğu’da tırmanan ayrılık-
çı şiddet olayları için bin yıldır elde hazır bulunan “birleştirici ve
bütünleştirici” manevi tezin kullanılması için uygun ortamı hazır-
lıyordu.”

Diyerek, 12 Eylül bahanesiyle; imana, İslam’a, Kur’an’a, Nama-
za, Hacca, dindarlığa kin kusan Aydınlık (13-17 Ocak 2012-sh: 10
Gündem) ve Masonik Ulusalcı takımı, şimdi kendileri Eren Er-
dem’e sayfalarını açıp Ayet ve Hadislerle toplumda taban bulmaya
ve Müslüman halkımıza yaranmaya mı çalışıyordu? Böylece Kenan
Paşa’yı kınadıkları, Laikliğe ve Atatürkçülüğe aykırı buldukları
“din istismarının” dik alasını kendileri yapıyordu. Ve bunların asıl
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düşmanlığının Kenan Paşa’ya değil, İslam’a, Kur’an’a, Allah’ın ku-
rallarına ve bunlara bağlı olan dindar halkımıza olduğu açıkça sırı-
tıyordu. İşte bu nedenle toplumda yüz bulmuyor, bir türlü taban
tutmuyordu. Hatta bu marazlı tavırları, halkımızın ürkütülüp, da-
ha önceleri Demirel ve Özal’a şimdi de AKP’ye kaymasına ve bun-
lar eliyle yapılan tahribatlara dolaylı destek sağlanmasına yol açı-
yordu. Yani Masonik Kemalist Ulusalcılar da, Din istismarcısı ılım-
lı İslamcılar da aynı Siyonist senaryonun sözde karşıt görünümlü
figüranları oluyordu. Bu acı gerçekleri, katıldığımız toplantılarında
ve televizyon programlarında, en yetkili ve etkili ulusalcıların yüz-
lerine karşı söylediğimizi de herkes biliyordu. Merak edenlerin,
Berlin’de yapılan Ermeni soykırım yalanı toplantısındaki konuşma-
mızı, Milli Çözüm Sitesindeki videodan dinlemeleri mümkündü.
Ama maalesef, içlerindeki insani düşünceli, ülke dertlisi, Milli bir-
lik ve dirliğimizin gayretlisi pek çok samimi ve seviyeli şahsiyetin
emekleri de böylece heba ediliyordu.

Hayret, bugün Kenan Evren’i yargılamakla övünenler, yani
AKP’liler, 12 Eylül’ün fikir yardakçılarından Aydınlar Ocağı’nın
(Nevzat Yalçıntaş’ın) ekipleri oluyordu!..

Kenan Evren’i hesaba çekenler, 12 Eylülcülere övgüler dizen
Fetullah Gülen’in takipçileri oluyordu!..

Kenan Evren’e atıp tutarak ucuz kahramanlık sergileyenler, 12
Eylül’ün eseri olan:

• Genel Başkanları padişahlaştıran Siyasi Partiler Yasasını

• Ve % 10 barajını neden hala değiştir mi yordu?

Yani 12 Eylül’ün ve 28 Şubat’ın asıl kaymağını yiyenler, bir de
kalkıp darbe karşıtlığıyla hava atıyordu.

Sonuç: 

Üç asırdır yeryüzünde korkunç bir zulüm ve sömürü saltanatı
yürüten; savaş, anarşi, sefalet ve ahlaki rezaletle bütün insanlığı ca-
nından bezdiren Siyonist şeytanın ve kâhyası Amerika’nın yıkılma-
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sı yakındır. Hiçbir güç buna engel olamayacaktır. İslam’ın barış ve
bereket güneşi yeniden doğacak, Adil Düzen Medeniyeti mutlaka
ve pek yakında kurulacaktır.

İsrail’de, hatta İncirlik’te ABD’nin yüzlerce nükleer başlıklı füze-
si varken, Hindistan ve Çin cayır cayır atom bombası üretirken,
kalkıp da, “nükleer silah yapmaya çabalıyor” bahanesiyle İran’a yö-
nelik ambargoların… Hatta “Füze Savunma Sistemleri” yüzünden
İran’la Türkiye’yi kapıştırma senaryolarının Ya Basra (Hürmüz)
körfezinde veya Suriye ve Akdeniz’de, artık bir savaşa dönüşmesi
ve ABD’nin büyük bir hezimetle yenilip bölgeden ve dünya denge-
lerinden çekilmesi kaçınılmazdır.
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Suriye ve İran’ı hallettikten sonra:
TÜRKİYE NATO’DAN ÇIKARILACAK VE

SAVAŞ AÇILACAK!

Giriş: 

Bazı tespitlerden yola çıkarak yaptığımız tahmin ve tahlillere
göre:

A– Suriye ve İran da bir şekilde halledildikten sonra; 27 İslam
ülkesini kontrol altına almayı ve Büyük İsrail’i kurmayı amaçla-
yan BOP’un son aşaması olarak asıl sıra Türkiye’ye gelmiş ola-
caktır.

B- “Irak tezkeresini çıkarmadığı, İran müdahalesinde gevşek
davrandığı” gibi gerekçelerle Türkiye NATO’dan çıkarılacaktır.

C- Ardından “Kürtlere özerklik vermiyor ve kendi halkına
orantısız güç kullanıyor” bahanesiyle Türkiye saldırıya uğraya-
caktır.

D- Yeni ve eski MİT başkanı ve yardımcısının “PKK-KCK ile
ilişkileri ve işbirliği” nedeniyle Özel yetkili Savcılıkça ifadeye
çağrılmaları ise; İşte bu çok muhtemel gelişmelere karşı, Türki-
ye’de “iktidar ortaklarının, TSK ve MİT gibi stratejik kurumla-
rın sağlama alınması ve işbirlikçilerin uzaklaştırılması” hazır-
lıkları mıdır?



Gelişme:

MİT’in gizli ve kirli ilişkileri:

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar’ın ihtarı üze-
rine MİT müsteşarı Hakan Fidan uçakla Ankara’dan İstanbul’a
gitmişti. Henüz ifade verip vermeyeceği kesinleşmemişti ama, bu
noktadan sonra suların durulması mümkün değildi. Bu durum,
bir anlamda bizzat Başbakan’ın ifadeye çağrılması gibiydi. Belki
ona da sıra gelecekti!..

“KCK operasyonlarında tutuklananların bir çoğu MİT elemanı çı-
kıyordu. Bu nasıl olurdu?!. Uludere’de 35 sivil gencin ölümüne yol
açan yanlış istihbaratın da MİT üzerinden TSK’ya verildiği konuşulu-
yordu! Böyle ise durum oldukça vahim görülüyordu”85 diyen ve “MİT
ve Emniyette sarsıntı” başlığı ile telaş ve tedirginliğini dile getiren
AKP yalakası Nazlı Ilıcak bile anlaşılan olacakları sezmişti.

Hakan Fidan (Başbakan’ın resmi görevlisi olarak) Eski MİT
Müsteşarı Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş, Oslo’da Zübeyr
Aydar ve Sabri Ok gibi PKK-KCK yetkilisi teröristlerle özel top-
lantılar yapıp “Özerk Kürdistan’ın yol haritası üzerine” görüş bir-
liği etmişlerdi. Şimdi “MİT elemanlarının KCK eylemlerine öncü-
lük yaptığı” yolundaki savcılık tespitleri:

“Acaba PKK devre dışı bırakılıyor ve Türkiye terör belasından
kurtuluyor görüntüsüyle, BDP’ye meşruiyet kazandırıp Özerk Kür-
distan’a zemini mi hazırlanıyor?” sorularını da gündeme getirmişti.

Daha önce Ergenekon tertibiyle, Kurmay Subayların, Paşaların,
Ordu Komutanlarının ve Genel Kurmay Başkanlarının tutuklanıp
yıllarca hapis kalmaları karşısında kılını kıpırdatmayan, hatta sinsi
ve pinti sevinç duyan Ömer Çelik gibi AKP kurmaylarının ve yan-
daş yazar ve yorumcuların, şimdi kalkıp:

“MİT gibi stratejik önemi ve gizlilik özelliği taşıyan kurumları-
mızın şaibe altında tutulması ve yıpratılması oldukça tehlikelidir.”
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Türünden açıklama yapmaları, çifte standartlığın, yani müna-
fıklığın en açık göstergesidir. Erzincan Jandarma Komutanlığı bası-
lıp, mahalle ve köylerdeki 150 kadar “haber elemanının” bile bü-
tün gizli bilgilerinin internete düşürülmesine ses etmeyenlerin bu-
günkü söylemleri art niyetlerinin hatta hıyanetlerinin bir işaretidir.

Hakan Fidan ve soru işaretleri!

Hiçbir ciddi ve tedrici deneyimi (kurum içinde önemli ve

uzun vadeli hizmet süreci) olmadığı halde, ABD’deki hızlandırıl-

mış eğitim seminerlerinden ve özel üniversite diploması serüve-

ninden sonra MİT’in başına oturtulan Hakan Fidan’ın İsrail’in ve

Yahudi Lobilerinin güvenine mazhar olmadan bu makama getiri-

leceğini sanmak saf dilliktir. “İsrail’in Hakan Fidan’dan hoşlanma-

dığı” iddiaları ise Onun rahat hizmet vermesine yönelik bir de-

zenfarmosyon (Toplumu yanlış bilgilendirme, kasıtlı ve ters yön-

lendirme) taktiğidir. Ve zaten bir kişi ve hükümetin, ABD ile iyi

ama İsrail’le kötü olduğuna inanmak ancak ahmaklık alametidir.

MİT tarafından Özel savcılığa, “görevsiz ve yetkisizlik itirazı-

nı içeren bir dilekçe gönderilmiş ve MİT müsteşarının ifadesinin

alınabilmesi için Başbakanın izni gerektiği” belirtilmiştir. Aynı

gün Hakan Fidan’ın hemen Köşke çıkıp Cumhurbaşkanı ile konu-

yu görüşmesi ise, bu sarsıntı ve sıkıntının kimleri ve nasıl etkile-

diği konusunda ipuçları vermektedir. Ve hele, CHP lideri Kemal

Kılıçdaroğlu’nun MİT ağzıyla konuşması, tam bir acziyet ve tes-

limiyettir. Bu arada Adalet Bakanının bir gün içinde iki sefer Baş-

bakanlığa gidip; “Özel savcıların MİT mensuplarını soruşturma

yetkilerini sınırlandırma” düzenlenmesi için hazırlık yaptıkları

söylentileri de, tedirginliğin derinliğini göstermektedir. Ve bize

göre AKP, suçüstü yakalanmanın şaşkınlık psikolojisi içinde,

kendisini daha çok ele verecek yanlışlıklar peşindedir

Şu sorular ve yanıtları, Türkiye üzerindeki Siyonist senaryo-

ların da şifreleriydi:
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1- Bazı MİT elemanlarının KCK eylemlerinin elebaşlarıyla çok
sık ve yakın ilişkilerini tespit eden savcılık, oldukça ciddi ve vahim
bulgulara erişmeden böyle bir soruşturmaya girişebilir miydi!

2- Yakalanan KCK tutuklularının MİT’le irtibatlarını itiraf eden
ifadeleri, başka hangi hain tezgahları haber vermekteydi?

3- İstanbul Emniyetinde, bu tespitleri yapan İstihbarat ve Terör-
le Mücadele Şube Müdürlerinin apar topar görev yerlerinin değiş-
tirilmesi, hangi susturma ve bastırma gayretinin gereğiydi?

4- MİT, Özel yetkili Savcıların istediği bilgi ve belgeleri niçin
göndermemişti?

5- MİT’le ilgili “oldukça hayret verici ve deprem tesirli” olduğu
söylenen dosyalar nelerdi?

6- Abdullah Öçalan’ın kukla liderliğinde ama ABD ve İsrail gü-
dümünde bulunan PKK ve KCK’nın hıyanet hedeflerine MİT’in de
alet edildiği yönünde hangi bilgi ve belgelere erişilmişti?

İskenderun Deniz Üssü Saldırısı İsrail’in işiydi ve PKK sade-
ce tetikçiydi!

7- Öyle ise, PKK-KCK ile irtibatlı bir MİT, İsrail’e dolaylı hizmet
mi üretmekteydi?

AKP yanlısı Yenişafak yazarı Abdülkadir selvi (07.02.2012) de
şunları itiraf etmişti:

“İskenderun'daki saldırıyı Kenan Yıldızbakan'a bağlı PKK timi
gerçekleştirmişti. Yıldızbakan'ın İsrail'le ilişkileri dikkat çekiciydi.
Barış Kılızçay da operasyonda yakalanan PKK'lılardan biriydi. Ke-
nan Yıldızbakan'ın İsrail'e gidip geldiğini ve İsrail'de bir kadının
evinde kaldığını itiraf etmişti. Kenan Yıldızbakan da İsrail'le ilişki-
sini reddetmemiş. İsrail'le ticaret yaptığını ve bir sevgilisinin oldu-
ğunu söylemişti. 

İskenderun deniz üssüne yapılan saldırı, PKK tarihinde örneği
olmayan bir saldırı niteliğindeydi. PKK'nın denizcilere yönelik bir
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saldırısı o güne kadar görülmemişti. Mavi Marmara ile eşzamanlı
gerçekleşmesi ise başlı başına bir ilişki ağının işaretiydi. Kenan Yıl-
dızbakan da, bu iş için yetiştirilmiş İsrail ilişkili bir terörist liderdi.
Çünkü, İskenderun saldırısının talimatı Kandil'den gelmemişti.
PKK'lılar gerçekleştirmiş ancak talimatını İsrail vermişti. Ve Tim
şefi Kenan Yıldızbakan'ın inisiyatifiyle gerçekleşmişti! Kenan Yıl-
dızbakan, 8 yıldır İsrail'de yaşayan birisiydi. Bu sırada PKK ile İs-
rail arasında irtibatı sağlayan kişiydi.” 

8- Ve yine, AKP’nin sahip çıktığı, Yahudi asıllı sözde Kürt aydı-
nı Musa Anter’in oğlu Anter Anter, Recep T. Erdoğan’ın beyin takı-
mından Cüneyt Zapsu’nun kuzeniydi… Ve bu Cüneyt Zapsu seba-
taisti, ABD’li Siyonist Yahudi ve eski Savunma Bakanı Vekili Paul
Wolfowitz’in yakın ekibindendi. Yani sözde biribiriyle çatışıyor
zannedilen, AKP- PKK ve İsrail aslında çok kirli ve çetrefilli bir iliş-
ki içinde miydi?

9- KCK soruşturmasıyla ilgili tutuklanan kişilerin serbest bıra-
kılması için, MİT yetkililerinin Adliye’ye telkin ziyareti yaptığı id-
diaları gerçek miydi?

10- Tutuklu yazarlar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yeni
yazdıkları “sızıntı/wikileaks’te ünlü Türkler “ kitabında iddia ettik-
leri gibi “AKP, Ergenekon sanığı General Veli Küçük’e Milletvekil-
liği teklif etmiş miydi?

11- “2001 sonrası Amerikalılarla yapılan görüşmelerde AKP'nin
hemen hemen tüm kilit isimleri adeta birbirlerini şikayet etmişler-
di. Wikileaks belgeleri doğruysa, Amerikan elçiliğinin adeta bir 'üst
makam' haline gelmişti. Bakan olmak için talepte bulunanlar ara-
sında, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Abdullah Gül, Ahmet Davu-
toğlu, Cüneyt Zapsu, Egemen Bağış, Ömer Çelik ve Vecdi Gönül
görülmekteydi.

Askere ilişkin notlar ise daha dikkat çekiciydi. Bu kriptoları ya-
zan Büyükelçi, Washington'a geçtiği gizli raporunda aynen şöyle
demişti: '(Türk Generaller) Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından bü-
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yük rahatsızlık içindedir. Oysa Erdoğan bizim güçlü bir müttefiki-
mizdir. Generallerin bu tutumu, ABD çıkarlarının korunması açı-
sından engelleyicidir. Hilmi Özkök'ün sadakatli (ABD'ye sadık) du-
ruşu sahiplenilmelidir.

Muhalif generaller Hilmi Özkök'ün çizgisine itiraz etmektedir.
Erdoğan, kendisine (ABD tarafından) desteğin devamı halinde,
ABD'nin bir müttefiki olarak Ortadoğu ve Irak dahil olmak üzere
Türk hava sahasını, kara ve demiryolları ile Mersin ve İskenderun
limanlarını kullanımımıza açacağını taahhüt etmektedir. Ancak
(ABD olarak) Türk Ordusu'ndaki üst düzey subaylar tarafından sü-
rekli engellenmek istenmekteyiz.”86

“Wikileaks belgelerinde 7 Temmuz’da TBMM Başkanı Bülent
Arınç ABD Büyükelçisi Pearson’a TSK’yı gammazlamaya yeltenmişti:
Arınç, TSK’nın Kuzey Irak’taki faaliyetlerinden rahatsızlığını hatırla-
tan ve Süleymaniye Baskını’nı savunan Pearson’a, bu süreci Türk
halkına anlatmak gerektiğini” söyleyerek şöyle demekteydi: “Aksi
takdirde basında ve diğer yerlerdeki ‘anti-Amerikancı’ kriz kışkır-
tıcılığı yapma gayretlerini sürdürecekler.” Bülent Arınç’ın Pearson’a
yaptığı şu değerlendirme de ilginçti: “AKP hükümetinin ABD’ye
karşı samimi yaklaşımının, AKP’nin yıprandığını ve devrildiğini
görme hevesiyle hareket eden ‘belirli çevrelerden’ –Türk ordusunu
kastediyor- güçlü ve ciddi bir muhalefet geldiğini ve bunun önlen-
mesi gerektiğini.” Söyleyen Arınç, Pearson’a, AKP’nin Süleymaniye
Baskını’na rağmen ABD’ye karşı yapıcı yaklaştığını ancak bu konuda
ordu ve bürokrasiden baskı yapıldığını şikayet etmekteydi. 

Eğer bu yazılanlar doğruysa, Türkiye’yi AKP’mi, yoksa
ABD’mi yönetmekteydi?

“İkinci İsrail” olacak “Birleşik Kürdistan” hedefi:

Sözde stratejik müttefikimiz olan, ama hala Türkiye’nin tapusu
olan LOZAN anlaşmasını imzalamayan ABD, BOP tertibiyle 27 İs-
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lam ülkesini kontrol altına aldıktan sonra Türkiye’ye yönelecekti.
BOP’un eş kahyası olarak, Irak, Libya ve Suriye saldırılarına taşe-
ronluk yapan Sn. Recep T. Erdoğan ve AKP iktidarının en azından
koyu bir gaflet içinde bulunduğu kesindi. Hatta Mısır’daki İhvanı
Müslimim’in ABD güdümüne girmesi ve HAMAS’ın pasifize edil-
mesi için AKP’nin arabuluculuk girişimlerini tespit eden TRT mu-
habiri Metin Turan’ın görevine derhal son verilmişti.

Ve yine sivillere yönelik Uludere bombalanmasını Türk F-16’la-

rından 18 dakika önce Amerikan predotorlarının başlattığı ve ya-

nıltıcı istihbaratın MİT aracılığı ile TSK’ya verilip kasıtlı yaptırıldı-

ğı yönündeki iddialara ABD yetkilileri doğru ve doyurucu bir yanıt

verememişlerdi.

İşte tam böyle bir süreçte; Kuzey Irak Kürt Lideri Barzani’nin

“Tam bağımsızlık kararı” almak üzere hazırlık yapması, “Dört par-

ça, Tek Millet” sloganıyla Türkiye, ırak, İran ve Suriye’deki Kürtle-

ri tek bir devlet çatısı altında birleştirme çabası ve bu sorunun aşıl-

ması için resmen BM’e başvurulması, herhalde tesadüfle izah edile-

mezdi. Daha da ilginçti, AKP Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,

Hürriyet Gazetesinde yer alan demecine göre: “Türkiye’ye Ka-

tar’dan para geldiği yönündeki iddialar uydurmadır. 11 ayda 13

Milyar Doları bulan ve kaynağı belli olmayan paranın Kuzey

Irak’tan fiziki olarak aktarılması doğaldır. Çünkü o bölgede ban-

kacılık sistemi oturmamıştır.” Şeklindeki itirafları dikkat çekiciy-

di ve Türkiye’deki hükümeti ve ekonomiyi hangi güçlerin ve han-

gi hedeflerle ayakta tuttuğunun göstergesiydi.

Şimdi AKP’li Adalet Bakanı Sadullah Ergin kendisi hakkındaki

soru önergesini yanıtlarken yaptığı açıklamalara göre, Ergenekon

tezgahının asıl karakutusu bilinen Tuncay Güney’in, hala neden tu-

tuklama ve yakalama kararı çıkarılmadığı ve ifadesinin alınmadığı

halde, alakasız ve günahsız onlarca insanın cezaevlerinde ömür çü-

rütmesiyle ilgili şerli şifreler elbette çözülecekti.
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Türkiye NATO’dan Ne Zaman Sürülecekti?

Sovyet Rusya’da Komünizm çöküşünden sonra NATO’nun
düşman hedef olarak İslamiyet’i ve Müslüman ülkeleri gösterdiği
ve hatta düşman rengini “Kızıl”dan “Yeşil”e çevirdiği artık herke-
sin bildiği gerçekti. AKP Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
“Türkiye’nin NATO’ya ne kadar sadık” olduğunu hatırlatıp avu-
na dursun, NATO’ya yön veren Siyonist beyinler, “yeterince kul-
lanıldığı, ama artık ayak bağı olmaya başladığı” gerekçesiyle tek
Müslüman ülke üyeleri olan Türkiye’yi bu askeri ittifaktan dışa-
rı atma hazırlığı içindeydi.

“Karanlıklar Prensi” olarak bilinen Siyonist Yahudi lobileri
beyin ekibinden ve “Recep T. Erdoğan’ı Milli Görüşten koparma”
şerefiyle övünenlerden Richard Perle’nin yoldaşı, Teksas Valisi ve
Cumhuriyetçi Başkan adayı Rick Perry; Yıllarca yararlandıkları
ve övgüler yağdırdıkları AKP için:

“Türkiye eski İslamcı militanlar tarafından yönetilmektedir ve
artık bu ülkenin NATO’dan atılması gerekmektedir.” Sözleri, bu
niyetlerinin itirafı gibiydi.

Hürriyet gazetesinin İsrail teröristi Ehud Barak’la samimiye-
tiyle övülen yazarı Tolga Tanış, ABD Yahudi lobilerinin mutlak
etkinliğini ve işleyiş şeklini anlattığı yazısında: “Cumhuriyetçi
Başkan adayı Rick Perry’in, öyle sadece siyasi ve geçici bir heves-
le değil, “Türkiye NATO’dan çıkarılmalıdır.” Teklifini bilinçli
olarak yaptığını belirtmişti.

Aslında “Yeni Osmanlı Projesi” diye Yahudi yazar Noam
Chomsky’nin ortaya attığı ve zavallı İslamcıların da kendi ayıpla-
rını kapatmak için üzerine atlayıp sahip çıktığı plan da, yine “Bü-
yük İsrail Hedefine” geçirilmiş jelatinli bir kılıf yerindeydi.

Sonuç:

İşte bütün bu şeytani heves ve hesapların gerçekleşmesi için,
TSK’nın sürekli kötülenip küçültülmesi, etkisiz ve çaresiz konu-
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ma sürüklenmesi için nice senaryolar tertiplenmişti. Şimdi MİT
soruşturması ile bu tezgahlar geri tepmeye başladığı için mi, bu
denli telaş ve tedirginlik gösterilmekteydi?

TSK içinde de, MİT bünyesinde de, Hükümet ve devlet kade-

melerinde de; ABD ve İsrail hizmetçisi kişi ve ekiplerin deşifre

edilmesi ve çıbanların deşilmesi, kimleri ve niye bu denli rahat-

sız etmekteydi?

Yoksa şafak söküyor ve güneş doğuyor diye mi yarasalar ve ya-

rası olanlar bu denli endişeliydi?

Oysa her karanlık gecelerin ardından kutlu ve umutlu Gü-

neş’in doğuşunu hiçbir güç engelleyemezdi.

“Eleyse- Subhü bi-karib; Sabah Yakın Değil miydi?”87

BU VADİ BAŞKA VADİ!, HAKTIR ALLAH’IN VA’Dİ! Diyenler

haklıydı ve bu anlatılanların hayaline bile canlar feda kılınırdı.

“Yer: Ankara... Tarih: 2003 yılı Nisan ayı... Saat: 22:00 civarı...

Başkent’te, bir aracın içinde, hiç geçmediğim caddelerin üzerinden,

gecenin sessizliği içinde randevu yerime doğru ilerliyorum. Alelade

bir binanın alt katlarına götürülüyorum... "Gökdelen" neyse, bu da

tam tersi... Ben "Yerdelen" denilmesini uygun buluyorum...

Bana mihmandarlık yapan iyi giyimli genç, " Beyim, benim gö-

revim burada son buluyor. Sizi, brifing odasında bekliyorlar" deyip

bir kıyıya çekiliyordu.

Teşekkür edip, önümde duran kapı tokmağını çevirip, bambaşka

bir dünyaya doğru adım atıyorum. Kendimi her biri saygı uyandıran

bir şıklıkta, iyi eğitim almış, en genci 44 yaşında olan, vatansever bir

grubun arasında buluyorum. Kısa bir selamlaşmanın ardından, he-

men brifinge geçiliyordu. "Dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye sü-

rükleniyor, geçmişte neredeydik, bugün neredeyiz, gelecekte nerede

olmayı hedefliyoruz"u içeren bir özlü sunuş dinliyorum.
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Türkiye’de kim kimdirden tutun da, yakın gelecekte operasyona
uğrayacak gruplardan, büyük sermayenin hesap hareketlerine dek
her şey ayrıntıları ile anlatılıyordu.

İşadamından bürokrata, bilgisayar mühendisinden, subaya, ga-
zeteciden diplomata, film yapımcısından senarist ve yazara, istihba-
ratçıdan şarkıcıya, emniyetçiden hukukçuya dek her iş kolundan va-
tan evladı bu yapının içinde yer alıyordu. Bir nevi Kuva-i Milliye'nin
evrim geçirmiş, 2000'li yıllara ışınlanmış halini andırıyordu.

Bu insanların ortak tutkuları vatanları oluyordu. Türkiye için
yapamayacakları şey, ödemeyi göze almayacakları bedel yoktu.
Hangi ülke, hangi açık ya da gizli güç olursa olsun, yaptıkları yan-
larına kalmıyordu. Milli sermaye olarak görülen bir şirket operas-
yona mı uğradı, hemen gayri milli sayılan bir başka şirketin kirli
çamaşırları ortaya dökülüyor ve ticari itibari sıfırlanıyordu.

"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur" sözüne inanılmıyordu. Her
operasyona uygun, içeriden ve dışarıdan müttefikler temin ediyor,
stratejik hedeflere en pratik ve pragmatik yollardan gidiliyordu.

Büyük Orta Doğu projesini realize etmek için kıtalararası özel
uçağı ile dolaşan, Kabbalist Yahudilerin başı da gelip sonunda bu
vatansever organizasyon’la masaya oturmuştu. Önce tehditler savu-
ruyor, ardından aldığı kararlı yanıtlar üzerine, bir şey diyemeden
uçağına binip gidiyordu.

Bunlar gösterişten uzak bir hayat yaşıyordu. Hepsi vatan aşkına
ve bağımsızlık sevdasına tutkundu. Adları ne olursa olsun, hepsi bu
ülkenin Mustafa Kemal’leri, Mehmet Akif’leri gibi davranıyordu.

Henüz daha Ortadoğu’da savaş çıkmamış, tarihi hesaplaşma
başlamamıştı. Ama çok yakında çevremiz alev topuna dönecekti ve
bu kaçınılmazdı. O yüzden provokasyonlara gelmemek, milli ve ma-
nevi değerlerimiz etrafında kenetlenmek lazımdı.88
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88 07 Şubat 2012 / http://ultra-turkler.blogspot.com/ Hayrullah Mahmut.


