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ÖNSÖZ

YENİ ŞAFAK YAZARININ AKP İTİRAFLARI VE
CAHİLLERİN “ÜMMET BİRLİĞİ”NE İTİRAZLARI

Yeni Şafak’tan Akif Emre “Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğünü
İstiyor mu?” başlıklı yazısını şöyle bağlıyordu:

“Türk dış politikasının başından beri doğru bir şekilde savunduğu birle-

şik Irak politikasından vazgeçtiğini şu anda söylemek zor. Ancak bu hareket-

lenmeyle birlikte (AKP Hükümetinin Barzani yönetimiyle devlet statü-
süyle münasebetleri neticesinde… A.A.) peş peşe atılan bazı adımların,

uzun vadede parçalanması mukadder bir Irak sonrasına yönelik olduğu iz-

lenimi vermiyor değil. Aslında (bu) dengelerin ne yöne evrim temayülünde

olduğu ve bu yönelimde Türkiye'nin tercihini ele veren konudur. 

Amerika'nın daha Irak'tan ayrılmadan çok önceleri, Kuzey Irak bölge-

sel Kürt yönetimi ile merkezi yönetim arasında temel çatlak, petrol ve do-

ğal gazın çıkarılıp ihraç edilmesi konusu idi. Özellikle Kerkük'ün statüsü

ve enerji kaynaklarının kullanımında son sözün kimin olacağı konusu Tür-

kiye için de adeta devlet politikası idi. Türkiye enerjinin Bağdat üzerinden

kontrol edilmesini istiyor ve Erbil'in kendi başına petrol anlaşmaları yap-

masına karşı çıkıyordu. 

Ancak yabancı petrol şirketleri Bağdat'ın itirazlarına rağmen Erbil'le

tek taraflı anlaşmalar yapmayı sürdürdüler. Petrol devlerinin bir bölgede

yatırım yapması o bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı ve geleceğinin nasıl



şekilleneceği konusunda fikir verebilir. Mesela Türkiye'nin enerji hatlarının

geçiş anlaşmalarını yaptığı tarihlerle AB sürecinin başlamasının çakışması

tesadüf değildir. 

Bu gözle bakıldığında Türkiye'nin Erbil'le yaptığı yeni anlaşma yukarı-

da bahsedilen siyasal krizlerden daha uyarıcı bir muhtevaya sahip. Bağ-

dat'ın çok şiddetli tepkisini çeken bu anlaşma Türkiye'nin Irak politikasın-

da radikal dönüşümün habercisi olabilir. 

Bu anlaşmaya göre Ankara Erbil'den, tabi Bağdat'ı devre dışı bıraka-

rak, petrol ve doğal gaz alacak; ayrıca Kürt bölgesinde çıkan doğalgaz Tür-

kiye üzerinden dünyaya pazarlanacak. Irak'ın bütünlüğü söylemi üzerine

geliştirilen retorik bir yana bununla tam zıt bir stratejik adım diğer yan-

da... Bu durumda fazla söze hacet kalmıyor.”1

Şimdi bu sözler ne anlama geliyordu?

Marazlı medya marifetiyle beyinleri kirletilip körletilmiş ba-
ğımsız düşünebilme, muhakeme ve mukayese edebilme yetenekle-
ri tatil ettirilmiş kesimlere (yani maalesef zihin ve zekâ seviyesi
törpülenip Türkçesi de güdük hale getirilmiş kimselere) kolaylık
olsun diye, aslında gayet açık olan bu “itiraf”ları, biraz daha izah
etmemiz gerekiyordu. Çünkü insani hassasiyetlerini, Milli haysi-
yetlerini ve manevi-ahlaki şahsiyetlerini henüz tamamen kaybet-
memiş kişilik sahiplerinin, ülkemizin ve bölgemizin geleceği üze-
rindeki şeytani kurguları ve işbirlikçi kuklaları artık tanımaları ve
vicdani bir tavır takınmaları hayati bir önem taşıyordu.

• AKP hükümetinin Barzani yönetimiyle ilgili münasebetleri,
uzun vadede parçalanması mukadder olan Irak sonrasıyla ilgili
niyetlerini sergiliyordu.

• AKP Türkiye’si, Kerkük’ün statüsü ve Irak petrolünün Mer-
kezi hükümetçe ihracı ve Irak’ın bütünlüğü gibi devlet politikala-
rını terk ediyordu.
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• Yabancı petrol şirketlerinin ve enerji devlerinin Barzani Yö-
netimiyle tek taraflı ticari anlaşmalar yapması, Ankara’yı inadın-
dan vazgeçiriyordu… AKP iktidarının Barzani yönetimiyle “ener-
ji hatlarının geçişi anlaşması” yaptığı tarihlerde, AB sürecinin ye-
niden başlamasının çakışması, Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden
saptığı (ve milli çıkarlarını sattığını) gösteriyor (ve bunları AB’ye
girme hatırına yaptığı savunuluyordu.)

• Bütün bunlar AKP iktidarının “Irak’ın bütünlüğünün korun-
ması politikasından uzaklaştığını ve Bağımsız Barzani Kürdis-
tan’ına yeşil ışık yaktığını gösteriyordu.

• Kuzey Irak’ın bağımsızlığına sıcak bakan, hatta fiilen katkı
sunan AKP iktidarının; ileride Güneydoğu Anadolu’nun da aynı
statüye kavuşturulmasına razı olacağının, hatta bunun alt yapısı-
nı hazırladığının sinyallerini veriyordu.

• Yani AKP hükümeti Milli çıkarlarımızı ve bölge ülkelerinin bü-
tünlük ve bağımsızlığını değil kendi şahsi ikbal ve iktidarını düşü-
nüp önceliyor ve siyasi ihtirasları uğruna, hem ülkemizin geleceği-
ni, hem de bölgemizin dengelerini hiçe sayıyor, hatta satıyordu!

Çünkü Recep T. Erdoğan iktidarının, bağımsızlık ve bekamızın
değil, Milli çıkarlarımızın değil, bölgesel ihtiyaçlarımızın ve devlet
politikalarımızın değil; Siyonist Yahudi sermayesinin tekelinde bulu-
nan, ABD, AB ve İsrail’in güdümündeki yabancı petrol şirketlerinin
ve enerji devlerinin ekonomik ve stratejik hesaplarının doğrultusun-
da tavır aldığını, AKP yandaşı YENİ ŞAFAK yazarı ve Tayyip yalaka-
sı Akif Emre bile itiraf ediyordu! Böylece Sn. Recep T. Erdoğan’ın
BOP kâhyalığına hala fiilen yürüttüğü de ispatlanmış oluyordu!

Sn. Akif Emre, aslında “AKP’nin gaflet ve cehaletine, mazeret ve ke-
ramet kılıfı uydurmak” üzere yaptığı bu tespit ve tahlillerle, dolaylı
da olsa, iktidara en yakın ve yalaka birisi olarak, Recep T. Erdo-
ğan hükümetinin:

1- İnandıkları, planladıkları ve sonuna kadar sahip çıktıkları
hiçbir devlet politikalarının bulunmadığını
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2- AKP iktidarının, emperyalist güçlerin ve onların derin dev-
leti olan Siyonist sermayenin dümen suyunda davrandığını

3- Bugün Irak’ın, yarın Türkiye’nin parçalanması, Barzani
Kürdistan’ının resmiyet kazanması, Güneydoğu’ya özerklik ta-
nınması gibi, gaflet ve cehaletten çok öte hıyanet kokan BOP gi-
bi yabancı ve yıkıcı projelere taşeronluk yapıldığını

4- Recep Beyin sadece “muhtemel tepkilere karşı halkın hava-
sını indirmek, Siyonist merkezlerin çıkarları istikametinde ülke-
mizi ve bölgemizi tava getirmek” üzere günü birlik horozlanma-
lar ve vitrinde rol yapmalar dışında hiçbir ciddi etkinlik ve yet-
kinliğinin söz konusu olmadığını

5- Irak’ta ve Suriye’de: “Şiilere karşı Sünnilere arka çıkmak ve
reel politika uygulamak” gibi kalaylarla kapatılan bu tahribat ta-
şeronluğunun, Türkiye’yi AB’ye sokma vaatleriyle kandırılıp hal-
kımızın oyalandığını gündeme taşıması ve hiç değilse bazılarımı-
zın gözlerinin açılmasına vesile olması nedeniyle, Yeni Şafak ya-
zarı bir teşekkürü hak ediyordu.

(KCK tutuklamalarıyla ilgili operasyonları kastedilerek) “İş
Cengiz Çandar’a ve benzerlerine ulaşırsa, otoriter cesaret bu noktaya da-
yanmışsa, demokrasinin beli doğrulmayacak kadar bükülmüş demektir. Bu
durumda asıl beli kırılması gereken o “cesaret”tir.2

Diyen Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu gibileri, böylesine
şahsi tedirginlik ve güvenlik telaşından kurtulup, acaba ne za-
man ülke çıkarlarımız üzerinde kafa yoracaklardı?

Güneydoğu da “Kürdistan Vatikan’ı” mı Hazırlanıyordu?!...

“Büyük İsrail” hayalinin alt yapısını oluşturmak üzere KÜRDİS-
TAN’dan sonra şimdi de ASUR DEVLETİ hazırlıkları yapılıyordu.

Yabancılara toprak satışı, Güneydoğu'da “Büyük Asur Devleti”
idealindeki Nasturi, Süryani ve Asurîleri harekete geçiriyordu. Tür-
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kiye aleyhine Stokholm, İsveç, Avustralya ve 3 ABD Eyaletinde Söz-
de Seyfo (kılıçtan geçirme) Soykırım Anıtı diken Büyük Asur lobisi-
nin Avrupa ülkelerinin desteğiyle Türkiye'de özellikle Antakya, Urfa
ve Mardin'de toprak alımı için harekete geçtiği ortaya çıkıyordu.

Tarihte Güneydoğu'dan Musul'a kadar uzanan bölgede kurul-
muş olan Büyük Asur Devletini yeniden canlandırmak isteyen Nas-
turi, Süryani ve Asurîlerin gizli çalışmalar yürüttükleri toplumdan
gizleniyordu.

Osmanlı döneminde toprakları 28 milyon metrekareye ulaşan,
ancak şu anda 875 bin metrekareye düşen Türkiye toprağımızın bu
son çıkarılan yasayla birlikte bu sefer işgalle değil, parayla satın al-
ma yoluna gidildiği gerçeğini maalesef halkımız bilmiyordu.

Geçen yıla kadar Avrupa'nın birçok kentinde büyük yürüyüşler,
gösteriler yapılarak Türkiye aleyhinde Mardin Midyat'ta yer alan ve
Süryanilerce kutsal sayılan Mark Gabriel Manastırı'nın çevre arazi-
lerinin ilhakı ile ilgili yargı süreci başlatılıyor, tapu kayıtları olma-
masına rağmen, AKP Hükümetinin dış baskılara boyun eğerek bu
konuda da yanlış adımlar atmaya çalıştığı anlaşılıyor. Şimdi,
1928'de Şam'a nakledilen Süryani Patrikliğini, Mardin'deki Deyru
Zeferan'a getirilmeye uğraşılıyordu. 

Böylece: "Çevresindeki topraklar Mark Gabriel manastırına ait”
diyorlar, fakat gerçekte Vatikan Benzeri bir Koloni kurmak istiyorlar"
diyen Doğan Bekin, Avrupalı birçok ülkenin bu projeyi destekle-
diğini belirterek şunları söylüyordu: "Bu amaçlarına ulaşabilmek
için NASTURİLER, SÜRYANİLER VE ASURÎLER birleşerek Sey-
fo Soykırım Davası Avrupa'da kurdular. Aynen Ermenilerin Soy-
kırım iddiaları gibi İsveç Parlamentosundan karar çıkardılar.
Stokholm'de ve Paris’te heykeller yaptılar. Avustralya’da ve Ame-
rika'nın 3 eyaletinde Seyfo (Kılıçtan geçirme) Soykırım Anıtı
koydurdular. Osmanlı Devleti'nin 750 bin Süryani, Nasturi ve
Asurî’yi soykırımdan geçirdiğini iddia ediyorlar.

Türkiye'de en çok toprak satılan iller arasında Hatay, Şanlıurfa ve
Mardin'in yer almasının nedenleri niye hiç konuşulup tartışılmıyor-
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du. AKP Hükümet Yetkilileri yabancılar bu “toprakları sırtında mı
götürecek” diye soruyorlardı. Sırtında götürmeyecekler ama tehlike-
li ideallerini satın aldıkları bu topraklar üzerinde kuracaklardı!

Bu arada PKK’nın da kullandığı Zerdüştlüğünün sembolü Kanat-
lı Farahavar’a ASUR’u sembolize eden büst giydirilerek kullanılan
Büyük Asur devleti bayrağı olduğunu da hatırlatmak lazımdı.3

Şimdi Güney Kıbrıs’ta üs kuran ve Türkiye’yi kuşatmaya çalı-
şan PKK ve Barzani’nin de arkasında olduğu artık ortaya çıkan şu
kahpe İsrail’e atıp tutan ucuz ve uyuz yandaşlara: “ya hu 2010 yı-
lı Mayıs ayında şu Siyonist İsrail’in OECD’ye girmesini sağlayan
kahraman AKP iktidarınız değil miydi?” diye sormak zamanıydı!..

Hayret, Levent Gültekin (Cenk Açık), hem doğru saptamalar
yapıyor, hem de sapıtıp açıkça İslam ümmetine saldırıyordu!

“Hayrettin Karaman'a kızanlar neyi savunuyorlar?” (23 Mayıs
2012 / acikcenk@gmail.com) başlıklı yazısında:

“Hayrettin Karaman hocanın başlattığı “ülkeyi bölünmeye gö-
türecek konuları konuşmak dinen caiz değildir” şeklindeki tezler-
le ‘üntiter devlet’ yapısını savunduğu varsayılarak itiraz sesleri
yükseliyor. Özellikle de dindar, muhafazakâr çevrelerde. (yapılma-
sı daha da acayip kaçıyor!)

Hayrettin Karaman hoca özetle “Türkiye’nin bölünmesini hızlandı-

racak tartışmalardan rahatsızlığını dile getirip, Müslüman ülkelerin daha

fazla bölünmesine zemin hazırlayacak tutum ve sözlerden kaçınmanın her

Müslüman için dini vecibe olduğunu” ileri sürüyor. Daha çok dindar
kesimin hocaya kızmasına gerekçe olarak ‘Karaman hoca bu tutu-
mu ile üniter devlet yapısını savunuyor, hâlbuki Müslümanların
ümmet birliğini savunması gerekir’ itirazları yükseliyor.” diyen
Levent Gültekin önce şu doğru tespitlerde bulunuyordu:

“Türkiye’deki dindar çevrelerin ümmet birliği aşkı yeni değil. Fakat bu

birliğin gerçekleşmesi için niçin ‘üniter devlet’ aleyhtarlığı yapıldığını da
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anlamış değilim. Türkiye, Irak veyahut Suriye gibi ülkelerin bütünlüğünü

savunmak, bunu dert etmek bu arkadaşları niçin rahatsız ediyor ki? Bu ül-

kelerin bütünlüklerini muhafaza etmeleri en çok da dindarlar için önemli

değil mi? Önce etnisite, kavim, ırk, din ayrımı yapıp sonra da buradan bir

birlik çıkarma çabasının samimi bir tutum olduğunu kim söyleyebilir?

Solcu arkadaşların ilginç bir özellikleri var: ‘sistem aleyhtarlığı’nı ‘dev-
let aleyhtarlığı’ olarak gösteriyorlar. Bugüne kadar yapılan eziyetler, öteki-
leştirmeler, aşağılamalar, hor görmeler için rejime, sisteme kızacaklarına,
bu öfkelerini devlet aleyhtarlığına dönüştürüyorlar. Şimdi benzer tuhaflık
bazı dindar çevrelerde de belirginleşmeye başladı. Türkiye’deki sistemin
veyahut rejimin yıllardır hem Kürtlere, hem dindarlara, hem Alevilere kar-
şı aldığı rahatsız edici, ötekileştirici, eziyet içeren tutumunun faturasını
devletin varlığını, bütünlüğünü tartışmaya açarak ödetmeye çalışıyorlar.
“Önce devleti masaya yatıralım, her şeyini tartışalım, bütün ayrılıkçı
meseleleri bütün mahremiyeti ile konuşalım, sonra da bir arada ola-
lım” demek nasıl bir düşüncenin ürünüdür gerçekten şaşkınım.”

Türkiye’de bile cemaatler arası ihtilafı çözüme kavuşturamayanların
ümmet birliği diyerek var olan bütünlüğü tartışmaya açması, gözden çı-
karması, hafife alması gerçekten akıl alır gibi değil.

Türkiye’de bile dindar, İslamcı bildiğimiz, namazında niyazında birçok
insanla aynı karede, aynı ortamda, aynı masada bulunmaya tenezzül et-
miyorken nasıl dünyanın çeşitli bölgelerindeki ‘dindarlarla’ bir araya gele-
ceğiz ki?

Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak sanırım tam da
böyle durumlar için söylenmiş. "Türkiye’nin bütünlüğünü savunmak ulus
devleti savunmak oluyor" demenin bilgiyle, entelektüel kimlikle, inançla,
özgürlükçülükle zerre kadar alakası olduğunu düşünmüyorum.” 

Şeklinde uygun ve uygar bir yaklaşım sergileyen yazar, bir-
denbire hırçınlaşıyor, “ümmet” kavramına ve Müslümanlara sal-
dırmaya başlıyordu:

“Bir meselenin dini argümanlarla ele alınmasını, bunun reel
hiçbir karşılığı olmadığını bilsem de Hayrettin Karaman hocanın
izhar ettiği hassasiyetlere katıldığımı belirtmeliyim.
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Hemen baştan söyleyeyim bu görüş problemli, ütopik, reel
hiçbir karşılığı olmayan hamasi bir görüş.

Gel gelelim esas olan Ümmet birliği diyerek ‘üniter devlet’in
varlığına itiraz edenleri de gerçekten anlamıyorum. Ne demek
ümmet birliği? Kim ümmet? Hangi temel etrafında bu ümmet bir
araya gelecek? Tarih boyunca ümmetin herhangi bir konuda bir
araya gelmişliği vaki mi?

Aynı dine, aynı peygambere inanıyoruz diye Katar’la Suudi
Arabistan’la, İran’la, Malezya’yla bir araya mı geleceğiz? Bunun
olma ihtimalini milyonda bir gören var mı içinizde? İran’ın stra-
tejik tutumu, çıkarları, hesapları ile Türkiye’nin veyahut Malez-
ya’nın ya da Nijerya’nın aynı olabilir mi? Kim kimin için bu tutu-
mundan vazgeçecek?

Hadi diyelim bu bölgedeki bütün ‘üniter devlet’leri dağıttık,
sonra ümmet birliği kuracağız… Ümmetin ferdi dediğiniz insan-
lar hangi yüz ağartıcı vasıf veyahut nasıl bir bilinç ve inanç düze-
yinde bir araya gelerek bir güç oluşturacaklar? Eksi ile eksinin
toplamından artı çıkar mı? Afganistan’da Taliban’la, Pakistan’da
El Kaide ile bizim aynı mahallede bulunma ihtimalimiz var mı?

Bugün Hayrettin Karaman hocaya “üniter devleti savunuyor”
diye kızanlardan birinin Taliban’la beraber bir dünya, bir medeni-
yet kurma ihtimali var mı? Ya Libya’dakilerle? Ya Mısır’dakilerle?
Veyahut İran’dakilerle? Diğer taraftan İslam dünyası dedikleri ya-
pının herhangi bir kıymeti harbiyesi var mı? Varsa bu yapı nerede?
Bugüne kadar ümmetin tek bir yarasına merhem olabilmiş mi?

Ümmet bilinci dediğiniz şey Hz. Ali ile Hz. Aişe’yi bile bir ara-
da tutmaya yetmemişken, bugünün bilinç ve ahlak sefaleti içinde
yüzen dindarlarını mı bir arada tutacak?

Esas olan yüksek bir ahlak, yüksek bir adalet, yüksek bir bi-
linç ve insani değerler etrafında millet olmaktır. Yoksa günümüz
dünyasında hiçbir reel karşılığı olmayan ‘din kardeşliği’ üzerin-
den varlık iddiasında bulunmak değildir.”4
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Diyen Levent Gültekin’e sormak lazımdı:

Şu bahsettiğiniz “yüksek ahlak, yüksek adalet, yüksek bilinç

ve insani değerler”in kaynağı nedir, bunlar nasıl elde edilecektir?

Eğer milletimizde bu yüksek değerler varsa, bunlar neyin eseri-

dir? Eğer yok diyorsanız, bu fikri ve ahlaki zafiyet İslamiyet’in

mi, yoksa 200 yıllık batı taklitçiliğinin mi neticesidir?

Biz kendi kanaatimizi söyleyelim: en yüksek şuurun ve insani

onurun, en örnek ahlak ve adalet olgunluğunun tek ve gerçek kay-

nağı İSLAM’dır; hem Kur’an-ı Kerim, hem de insanlık tarihi bunun

en açık ispatıdır. Ve yine bütün rezalet ve zulümlerin anası, ahireti ve

hesaba çekilmeyi inkâr eden materyalist ve menfaatçi düşünce ve bu

bozuk felsefenin doğurduğu Emperyalist ve Siyonist BATILI SİS-

TEMLER ve kavramlardır. Bunca tahribat ve tazyikata (barbarca bas-

kılara) rağmen, Anadolu’muzda çok farklı köken ve kültürden in-

sanlarımızı, bin yıldır olduğu gibi bugün de hala tek bir millet ola-

rak kaynaştırıp ayakta tutan “birlik ve dirlik mayası” yine İSLAM’dır.

Üniter yapımızı bozmak, Sevr’in ertelenmiş maddelerini uygulayıp

Türkiye’mizi parçalamak isteyenlerin ve onların işbirlikçisi, solcu,

sağcı veya İslamcı geçinen hükümetlerin en büyük engeli de hala bu

ortak İMAN’dır. Ey zavallılar bundan daha “reel” bir olgu var mıdır?

1- Evet, Ümmet; Son Peygamber Hz. Muhammed’e ve Onun

tebliğ ettiği Allah’ın dinine inanmış ve İslamiyet’i yaratılışının

amacı ve yaşam tarzı yapmış 1.5 milyar Müslümanın tamamıdır.

2- “İslam Ümmetinin birliği” Kur’an ayetlerinin ve Hadis-i Şe-

rif’lerin emrettiği bir kavramdır; ancak bunu “bütün Müslümanlar

tek bir devlet ve hükümet oluşturmak zorundadır.” Şeklinde anlamak

yanlıştır ve maalesef yaygın bir yanılgıdır. “Bütün sınırlar kaldırıla-

cak, 1.5 milyar Müslüman tek devlet çatısı altında toplanacak” zannı,

hem mantıksız, hem imkansızdır.

3- Oysa Dinimizin öngördüğü Ümmet Birliği: farklı iklimler-
deki Müslüman ülkelerin, Rahmetli Erbakan Hoca’nın teorik ve
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pratik temellerini attığı “İslam Ortak Pazarı, İslam Savunma Pak-
tı, İslam Birleşmiş Toplulukları, İslam Dinarı, İslam Kültür ve Bi-
lim İşbirliği Teşkilatı” gibi oluşumlar etrafında güç ve gönül bir-
liği yapıp, ortak kalkınma Hak ve adaleti hâkim kılma plan ve
programıdır. Hoca bunu tarihi D-8 atılımıyla bizzat başarmış,
ama emperyalist-Siyonist güçlerin ortak telaş ve tepkisiyle şimdi-
lik akim bırakılmıştır. Mücadele bitmemiştir ve zulüm saltanatı
elbette yıkılacaktır. Hayrettin Karaman gibileri de, maalesef
“Ümmet Birliği” fikrinin sadece edebiyatını yapıp, nasıl gerçek-
leşeceğini ya bilmediklerinden veya dillendirmeye cesaret ede-
mediklerinden; hatta Batı taklitçisi ve ABD-AB işbirlikçisi AKP
gibi hükümetleri kurtarıcı zannetme ve destekleme gafletlerin-
den dolayı, ilim adamı sıfatıyla ve İslam adına yaptıkları çıkış ve
çağrılar da yeterli ve tutarlı olmamaktadır.

4- Tarih boyunca, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osman-

lılar döneminde, ismen ve resmen bütün Müslüman ülke ve top-

lulukların tek bir merkezde toplanması şeklinde olmasa da, fik-

ren ve fiilen “Ümmet Birliği” asırlarca uygulanmıştır. Ve unutma-

yınız ki, şu AB ve benzeri paktlar, henüz bir asrını bile doldur-

mamıştır.

5- Bugün Haçlı zihniyeti ve emperyalist hedefleri doğrultu-

sunda AB’nin kurulmasına, Siyonist Yahudi güdümlü BM’nin ve

NATO’nun oluşmasına ve çalışmasına itiraz etmeyenlerin “Üm-

met Birliği” fikrine bu denli soğuk bakmalarının ve hele “reel kar-

şılığı olmayan hayali ve hamasi kurgular” şeklinde hakaretvari bir ta-

vırla hafife almalarının altında:

a) Şayet koyu ve kötü bir bilgi noksanlığından

b) İmani feraset ve cesaret mahrumluğundan

c) Ve bugünkü Müslüman ülkelerin ve hükümetlerin geri kal-

mışlık ve perişanlık manzarasından doğan umutsuzluktan kay-

naklı bir gaflet ve cehalet bulunmuyorsa;
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Kesinlikle bir inkârcılık ideolojisi ve Batı karşısında ezilmiş-
lik ve yenilmişlik duygusunun doğurduğu bir aşağılık psikolojisi
yatmaktadır.

Artık Milli sorumluluklarımızı kuşanmak zamanıdır!

Kâfir ve zalim ABD’nin (Pentagon ve NATO’nun) KABE’yi yık-
ma ve İslam’ı imha dersleri ortaya çıkıyor ve çağdaş EBREHE’nin
yerli işbirlikçileri “TÜRKİYE’Yİ BÖLME ANAYASASI” hazırla-
mak istiyordu.

Pentagon ve NATO’nun kurmayları, İslam’ı düşman sayıyordu!

Amerikan ordusunun subay adaylarına “İslâm ile topyekûn sa-
vaş” dersi verdiği ortaya çıkıyordu. Askeri okulda: “gerekirse Mekke
ve Medine'nin vurulabileceği” öğretiliyordu! Pentagon'un bu yöndeki
eğitim materyalleri ABD basınına sızıyordu. “İslâm'a karşı topyekûn
savaş ilan edilmesi” konulu bir eğitim-brifingi, Huffington Post, wi-
red.com gibi ABD'nin popüler haber portallarında yayınlanıyordu.

Noah Shachtman ile Spencer Ackerman isimli gazetecilerin ele
geçirdiği ders içeriğinde şoke edici ifadeler yer alıyordu. Wired
isimli dergide yayınlanan habere göre, “Amerikalı komutan, nüfusu
1.4 milyara ulaşan Müslümanlara dikkat çekerek, "Amerika'yı İslâmcı te-
röristlerden korumak" için gerekirse Hiroşima'da olduğu gibi atom bomba-
sı kullanılarak topyekûn İslam’a savaş açılabileceğini” savunuyordu.

Mekke ve Medine’nin bombalanması planlanıyordu!

Gerekli görüldüğünde "sivil Müslüman toplulukları haritadan sil-
mek için, Hiroşima örneği tekrar gözden geçirilmeli" şeklinde cümleler
bulunan raporun bir kısmında, "İslami teröristler 1949 Cenova
Konvansiyonunu ihlal ettiğinden, Nagasaki ve Hiroşima gibi tari-
hi örnekler, Mekke ve Medine'nin yok edilmesi için de bir seçe-
nek olarak değerlendirebilir" açıklaması dikkat çekiyordu. 

Şimdi Aziz Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okumanın ve milli

sorumluluklarımızı kuşanmanın tam zamanıdır!
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Ey Türk Gençliği!

“…İstikbal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada

emsali görülmemiş bir gücün ve galibiyetin sahibi olabilirler. Zorla veya hi-

lekârlıkla; aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine gi-

rilmiş, bütün orduları dağıtılıp ele geçirilmiş ve memleketin her köşesi bil-

fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şartlardan daha elim ve vahim olmak

üzere; ülkede iktidarı elinde tutanlar; gaflet, dalalet hatta hıyanet içinde

bulunabilirler. Hatta, bu iktidar sahipleri, şahsi makam ve menfaatlerini,

istilacı ve işgalci güçlerin siyasi emelleriyle birleştirmiş ve işbirliğine giriş-

miş olabilirler.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu en olumsuz durum ve şartlar içinde

bile senin vazifen, aziz Milletimizin istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak-

tır!..” dediği günler yaşanmaktadır!

Yeri gelmişken şunu da vurgulayalım ki; AKP’nin en büyük şan-
sı ve avantajı, sözde bazı ulusalcı ve Kemalist takımının, bunların
bahanesiyle İslam’a saldırmalarıdır, çünkü onlardan ürken halkı-
mız, inadına AKP’ye sarılmaktadır.

Ve tabi Ordu kurmaylarının da elbette hatası vardır ve artık hal-
kımızın inancıyla uğraşmayı bırakmaları lazımdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hazırlanan, dönemin GKB Mareşal
Fevzi Çakmak tarafından övgülü bir önsözü yazılan ve Diyanet İş-
leri Başkanlarından büyük alim Ahmet Hamdi Akseki Hocamızca
hazırlanan, “ASKERE DİN KİTABI”; Atatürk’ün Cumhurbaşkan-
lığı süresince, bütün askeri birliklerde ders kitabı olarak okutul-
muştu. Çünkü Atatürk imansız ve İslamsız bir milletin ayakta ka-
lamayacağını ve hele maneviyatsız bir askerin düşmanla savaşa-
mayacağını, vatanını ve halkını hakkıyla savunamayacağını bile-
cek kadar şuurluydu.

Atatürk döneminde askerler Kur’an üstüne yemin ediyordu:

Evet, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün ölümüne kadar
Harp Okulu öğrencilerine Kur’an üzerine yemin ettiriliyordu.
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6 Eylül 1937 tarihli belgenin üzerinde, "Harbiye Mektebi'nde ik-

mali tahsil eyliyen zabitana mahsus şahadetname" yazıyordu ve o dö-
nemde Atatürk henüz yaşıyordu.

Hemen altta ise "Resmi Tahlif" ifadesi göze çarpıyordu. Bugünkü
Türkçe ile buna "Resmi Yemin Belgesi" demek uygundu.

O dönemin yemin metni aynen şöyle bitiyordu: “…..Askerliğin

şerefini canımdan aziz bilip bu uğurda seve seve hayatımı feda etmekten

çekinmeyeceğime ve asıl vazifem olan namuskar, özü ve sözü doğru ve gay-

retli bir asker olarak çalışmaktan başka bir şey düşünmeyeceğime Cenab-

ı Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşana el basarak yemin ediyorum."

Metnin sonunda da: "Vallah ve billah" İfadeleri yer alıyordu.

Aynı belgede Harbiye Mektebi'nde verilen dersler sıralanıyordu.
Bunların arasında "İlmiahlak" göze çarpıyordu ve içinde din dersi
de bulunuyordu. Apaçık ortada; Atatürk döneminde Harp Okulu
öğrencileri zorunlu din dersi okuyor, Kur'an üstüne el basarak ye-
min ediyordu.

Ayrıca, Rahmetli Atatürk sağlığında İslam Âlimlerinden Elmalı-
lı Hamdi Yazır'a Türkçe Tefsir yazdırıyor, Ahmet Hamdi Akseki’ye
ise, askerler için özel "din kitabı" hazırlatıyor ve bunu bütün Silah-
lı Kuvvetler mensuplarına okutturuyordu. Ama maalesef Atatürk
ölüyor ve nedense her şey birden bire değişiyor, Sabataist ve Maso-
nik cunta; Derneklerini kapatan Atatürk’ten intikam almak üzere
harekete geçiyodu. Evet, İsmet İnönü büyük bir “Latinleşme” ve
“Ladinleşme” kampanyası başlatıyor, bunun adını da Kemalizm
koyuyordu. 

ŞİİR:

AKP fecri kazip, fecri sadık karanlığı kovacak
Çünkü “Hak gelince Batıl, zail olacak”!
Elbet imanın ve aklın nuru, küfrün ve ahmaklığın karanlığını

boğacak!..
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Mescid-i Aksa’dan ve Ayasofya’dan;
Zafer Ezanları okunacak!
“En büyük Allah’tır: Allahü Ekber, Allahü Ekber!”
Yakındır; saadet güneşi, selamet ufkundan doğacak…
Ey, Dinimize kinci solaklar ve işbirlikçi salaklar!
Ötelerden haber var, haber;
“Eleyses-subhü bikariyb?”
Yakın değil midir kutlu sabahlar?
Ey Siyonist Şeytan ve hain şarlatan
Dua ve dileklerimiz duyulacak; yüreklerimiz soğuyacak!...
Yeni bir iman inkılâbıyla, Türkiyem yeniden doğrulacak…
Ve cennet sandığınız bu dünya
Sonunda olacak zalimlere makber!..
Allahü Ekber, Allahü Ekber!..

20 TUZ KOKARSA



TUZ KOKARSA, NE ÇARE

Asıl azmaz, bal kokmaz
İpek telli, şal kokmaz
Köke bağlı, dal kokmaz
Muz kokarsa, ne çare…

Balık baştan kokarmış
Devlet “YAŞ” tan kokarmış
Bakış, kaştan kokarmış
Göz kokarsa, ne çare…

Ayran ekşir, satılır
Yağ kokarsa, atılır
Et peynir, tuz katılır
Tuz kokarsa ne çare…

Boy uzun, beyni kısır
Sen tut, dost elin ısır
Kalbi bağlamış nasır
Güz kokarsa, ne çare…

Müslümanız, çok şükür
“Ilımlı İslam”, küfür
Bozuk vicdana tükür
Öz kokarsa, ne çare….

Hükümet dışa bağlı…
Kar rahmet, kışa bağlı
Buz dolap fişe bağlı
Buz kokarsa, ne çare…
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Sinek küle seğirtir
Bülbülü gül eğitir
Bebeği dil eğriltir
Kız kokarsa, ne çare…

Vatana hain soysuz 
Namus satandan huysuz
Utanmaz yüzü nursuz
Yüz kokarsa, ne çare…

Çürük meyve, tez düşer
Çiğ et, kokuşup şişer
Kebap ateşte pişer
Köz kokarsa, ne çare…

Çamur kurur, toz olur
Huy yamulur, yoz olur
Sır, açıkta bozulur
Söz kokarsa, ne çare…
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AKP’NİN TAHRİBATI

TÜRKİYE İÇİN EN ÖNCELİKLİ TEHDİT;
AKP HÜKÜMETİDİR!

Etrafımızda bölge ve dünya dengelerini değiştirecek III. Dün-
ya Savaşı hazırlıkları sürerken, AKP’lilerin siyasi ihtirasları ve
şahsi hesapları uğruna, stratejik kurumlarımızı hırpalayacak,
milli birlik ve dirliğimizi yıpratacak çekişmelerle vakit geçirme-
leri, Türkiye için en tehlikeli ve öncelikli tehdit haline gelmiştir.
İkinci önemli ve kıdemli tehdit ise; Yüce Dinimizi ve halkımızın
İslam’a yönelmesini bir türlü içine sindiremeyen, kin kusmak
için fırsat gözleyen ve bu zehirli zihniyetlerine “ulusalcılık” kılı-
fı geçiren kesimlerdir.

6 Şubat 2012 tarihli Aydınlık gazetesi Cumhurbaşkanının Diya-
net İşleri Başkanına yaptığı ziyareti “Laikliğin katledilmesi” gibi
göstermekten çekinmemişti. Bu karanlık kafalı ve İslam düşmanı
taife, Diyanet İşleri Başkanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ile bir-
likte aynı gün Atatürk tarafından kurulduğunu bile gizleyerek, hal-
kımızı aldatacağını zannetmekteydi. Tarihi gerçekleri çarpıtarak
ve Mustafa Kemali de “din karşıtı” diye tanıtarak, aslında AKP’ye
masumiyet ve meşruiyet kazandırdıklarının bile farkında değiller-
di. Asla öyle olmamasına rağmen, haydi diyelim Atatürk sizin söy-
lediğiniz gibiydi. E şimdi öyledir diye bu milletin dininden vazge-
çeceğini sanmak ne büyük bir gaflet ve dalaletti!..



Yahudi Kissinger’in Kehanetleri ve Arz-ı Mev’ud hedefleri!

Derin gırtlak (Deep Throat) sıfatıyla da anılan Kissinger artık
şunları söylüyordu: "Ortadoğu'da savaş tamtamları çalıyor. Bunu duy-

mayan şüphesiz sağırdır..." Demek ki, Ortadoğu'nun savaş bölgesi ol-
duğunu Siyonistler saklamıyordu. Bizdeki 28 Şubatçılardan Çe-
tin Doğan gibi konuşan Kissinger: “İsrail mümkün olduğunca daha

çok masum insan katletmeli ve Ortadoğu'nun yeni hâkimi olmalı ve en az

yarısını işgal edip sahip çıkmalı” diyordu. Yani Kissinger İsrail'in be-
kasını temin etmek için daha fazla Müslümanın katledilmesini ve
Arap ülkelerinin işgal edilmesini istiyordu. 

Yahudi Kissinger, ABD'nin İsrail'e hizmet için 7 Ortadoğu ül-
kesinin ve petrol alanlarının işgal edilmesini savunuyordu. Daily
Escape gazetesine konuşan Kissinger, Pentagon'a: “Ortadoğu'da
stratejik ve ekonomik nedenlerle 7 ülkede işleri ele almaya mec-
bur olduklarını söylüyor ve 'işler istediğimiz gibi giderse Ortado-
ğu'nun yarısı İsrail'in olur' diyordu. 

Kissinger’e göre: “İsrail'in üzerine düşen, bütün gücüyle ve Allah ne

verdi ise mümkün mertebe en büyük sayıda Müslüman öldürerek Ortado-

ğu'nun yarısına hâkim olmaktır. İran'a vurulacak darbe, Küresel düzeni

kurmak, Arz-ı Mev’ud’a kavuşmak, çoğulcu dünya sisteminin tabutuna

son çiviyi çakmak için son fırsattır.”

İşte Siyonizmin derin gırtlağı böyle konuşuyor ve elbette teh-
likeli şeyler söylüyordu. Kalbindekini kusuyor, Siyonist mahfille-
re tercümanlık ediyordu. Evet, Kissinger, İran'a takmış durum-
daydı, ancak Ortadoğu'yu Arz-ı Mev'ud'a göre taksim etmek üze-
re işgalini teklif ettiği 7 ülke arasında Türkiye’de bulunuyordu!5

Ülke ve bölge dengelerini değiştiren her olay, çok önceden
planlanmış bir projenin neticesiydi!

Dünyamız artık küreselleşmiş, yani kocaman bir köy haline

gelmiş vaziyettedir. Görüntülü iletişim araçları ve internet bağ-
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lantılarıyla sadece devletler, şirketler ve örgütler değil, çok uzak-

taki fertler bile kolaylıkla birbirine ulaşmakta, anlaşmakta ve or-

tak projelerini geliştirip yürütebilmektedir. Bu son sistem tekno-

lojik imkânlar, insanlığa önemli fırsatlar sunduğu gibi, büyük

tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Rotary ve Li-

ons benzeri Masonik organizeler ve küresel merkezlerin güdü-

mündeki sivil örgütlenmeler vasıtasıyla farklı din, düşünce ve ka-

vimden bütün insan topluluklarını kontrol eden ve çeşitli kesim-

leri, ele geçirdiği reisleri, liderleri, şeyhleri üzerinden yönlendi-

ren SİYONİST odaklar, CIA, MOSSAD, CFR ve Bilderberg gibi

etkin kuruluşlarla HÜKÜMETLERİ, MUHALEFETİ VE ülkeler-

deki medyaya, yargı sistemine, polise ve silahlı kuvvetlere de te-

sir edip tetiklemektedir.

Yani ülke ve bölge politikalarını etkileyecek, halkların eğilim

ve tercihlerini değiştirip dönüştürecek ölçekteki kurumlar arası

sertleşme ve restleşmelerin, öyle basit rekabet ve bahanelerle

meydana geldiğini düşünmek ve küresel güçlerin bölgesel ve ev-

rensel projelerini ve stratejilerini göz ardı etmek, sonunda bilme-

den onlara figüranlık etmekten başka sonuç vermeyecektir.

Bir anda Türkiye gündemine oturan “Özel savcının, MİT yetkili-

lerini ifadeye çağırması, İstanbul Emniyetinden üst düzey polis müdürleri-

nin açığa alınması, hükümetin “acilen ve kişiye özel” kanuni düzenlemele-

re kalkışması” krizinin de iç içe geçmiş en az dört nedeni birden

düşünülüp değerlendirilmelidir:

1- Görünen ve resmen sorumlu gösterilen sebepler, hukuki ve

siyasi muhatap kabul edilen kişiler

2- “Gizli gerekçe” olarak öne sürülen, cemaatle hükümetin im-

tiyaz ve iktidar çekişmeleri

3- Devlet bünyesindeki eski ve yeni DERİN mahfillerin nüfuz

mücadelesi
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4- ABD’nin ve özellikle Yahudi Lobilerinin, bölgesel ve küre-
sel hedeflerine yarayacak ve istemedikleri kurum ve oluşumları
yıpratacak girişim ve yönlendirmeleri.

Şimdi milyonlarca insanın ölümüne yol açan ve nice ülkelerin
yakılıp yıkılmasıyla sonuçlanan II. Dünya Savaşının çıkışını bir
Sırp Prensinin öldürülmesine bağlamak, nedenli sığ ve kısır bir
değerlendirme ise, ülkemizdeki bu son krizi de: “Polisin topladığı

MİT-KCK ilişkileriyle ilgili bilgi ve bulguları suç delili sayan hırslı ve heye-

canlı bir savcının işgüzarlığı” olarak algılamak ve yorumlamak konu-
yu o denli basite indirgemektir.

Kökenleri, kültürleri, tarihi birikimleri, dinleri ve mezhepleri
birbirinden oldukça farklı milyarlarca insanın:

• Meşrubat olarak ne içeceğine

• Hamburger ve cips olarak ne yiyeceğine

• Ayakkabıdan pantolona, mayosundan kabanına erkek-kadın
herkesin ne giyeceğine 

• Hangi hastalığın hangi ilaçlarla tedavi edileceğine

• Hangi şarkıların dinlenip, hangi filmlerin izleneceğine

• Hangi markaların reklâm edilip hangi firmaların iflas edeceğine 

karar veren 13 (on üç) Yahudi ailesini, yani Siyonizm gerçeğini
ve bunların güdümündeki ABD ve AB’nin kuruluş ve işleyiş biçimi-
ni bilmeden, Türkiyemizdeki ve bölgemizdeki gelişme ve çekişme-
lerin perde arkasındaki gerçek nedenlerini fark etmemiz ve milli si-
yaset ve stratejiler üretmemiz hayaldir. 

Çok daha kesin ve keskin bir ifade ile, Erbakan’ı ve hakikat da-
vasını tanımadan ve Kur’an dürbünüyle olaylara bakmadan, doğru
tespit ve teşhis konulamayacağı gibi, doğru tedavi yöntemleri uy-
gulamak ta mümkün değildir.

Bazılarının “Canım her konuya Kur’an’ın gözüyle bakmak ve her
soruna İslami çözüm aramak, ille de gerekli ve yeterli mi?” dediğini
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duyar gibiyim. Evet, kesinlikle öyledir. İnsanlık ve hele Müslümanlar,
ya Kur’an’ın sözünü dinleyecek veya zalim küffarın kahrını ve zilleti-
ni çekecektir. Ya Allah’a iman, itimat ve itaat edip “inanan insanlara
en şiddetli ve tehlikeli düşman olarak Siyonist Yahudileri bilecek” (Ma-
ide: 82) veya böylesine sefalet ve rezalet içinde sürünecektir.

Kur’an-ı Kerimi ölçü ve örnek almadan; ne sağcılık ne solculuk,
ne Türkçülük ne Kürtçülük, ne İslamcılık ne ulusalcılık asla yüzü-
müzü güldüremeyecek ve huzura erdiremeyecektir.

Bakınız 300 milyonluk ABD’deki Yahudi nüfusunun sadece 3
milyon olduğu söylenir, yani yüzde birdir. Ancak Amerikan tari-
hinde ve günümüzdeki Devlet Başkanı, Bakan, Vali ve BELEDİYE
Başkanı, CIA ve FBI Başkanı, Kuvvet Komutanı ve Genelkurmay
Başkanı, IMF ve Federal Reserve (Amerikan Merkez Bankası)
Başkanı, en büyük ve uluslar arası bin (1000) büyük holdingin
sahibi ve başkanı, büyük medya patronları, yüksek yargı ve bü-
rokratik makamları işgal eden Yahudi ve Yahudi dönmesi kişile-
rin diğer ABD vatandaşlarının en az yüz katı olduğu görülecektir.

Şimdi nüfusun yüzde birini teşkil eden bir milletin, ülke yö-
netiminde, üst düzey mevkilerde, şirket ve holdinglerde diğerle-
rinin tam yüz misli oranda etkin ve yetkin bulunuyorsa, bunu sa-
dece tesadüfle veya Yahudilerin üstün yetenek ve gayretiyle izah
etmek safdilliktir. İşin gerçeği, nice yüzyıllar boyu süregelen ve
din olarak Kabalist düşüncelerle şekillenen bir Siyonist Yahudi
organizesi, ABD’nin fikri ve fiili DERİN DEVLETİDİR.

Özellikle Demokrat Parti liderlerinin dillendirdiği: “Türkiye’yi
Küçük Amerika yapma” heves ve hedefleri, bazılarının zannettiği gi-
bi “ülkemizi kalkındırma ve demokrasiyi yaygınlaştırma” gayesi
değil, “Aynen ABD gibi Türkiye’yi de Yahudilerin yönettiği bir ülke haline
getirme” gayretidir ve maalesef büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.

Yahudiler olağanüstü kabiliyet ve meziyetlere sahip oldukla-
rından değil, ama inanç haline getirdikleri şeytani emelleri uğ-
runda; sürekli, sistemli, organizeli, disiplinli ve her türlü esbaba
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riayetli biçimde ve nesilden nesile geçen gizli ve kirli öğretiler sa-
yesinde, binlerce yıl sonra bile olsa dünyaya hâkimiyet hedefine,
resmen değil ama fikren ve fiilen erişmişlerdir. Ancak bu onların
yenilmez ve asla baş edilmez oldukları anlamına gelmemektedir.
Bu birkaç bin sene içerisinde, mesela Türkler ve özellikle de İs-
lamiyet’le birlikte en az beş tane dünya çapında imparatorluk ku-
rabilmiştir ve işte Anadolu Selçuklu ve Osmanlı varisi Türkiye
Cumhuriyeti bin yıldır devam etmektedir. Ama Yahudilerin 4 bin
sene sonra ancak kurabildikleri İsrail’dir, onunda akıbeti bellidir.

Türkiye’deki kurumlar ve oluşumlar arası çekişmeler neyin
alametidir?

“İçeride ve dışarıda oldukça karmaşık bir gündem ile karşı kar-
şıyayız. Gerçeklere ulaşıp bunları size aynen aktarmak bizim esas
görevimizdir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, dış güçlerin baskısı ile Suriye’ye mü-
dahale eder mi?” 

Soruyu yönelttiğim komutan dostum, Genelkurmay Başkanlığı-
nın internet sitesini adres gösterdi, orada yazılanlar aynen şöyleydi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde Eğitim Görmüş Ve Halen Eğitim ve Öğre-
timleri Devam Eden Misafir Askeri Personel Bilgileri: Dost ve müttefik 15
ülkede (Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Tunus, Türkme-
nistan, Ukrayna, Ürdün ve Suriye), 19 Türkçe dershanesi kurulmuş, bu-
güne kadar 3.677 personelin Türkçe kursu görmesi sağlanmıştır.” 

Dostumuz Komutan, “dost ve müttefik” in ve “Suriye’nin” al-
tını çizdi, “Bu ibare burada durdukça anlayan anlıyor” dedi. (Acaba,
“Suriyeli muhaliflerin Türkiye’de eğitildiklerine mi”, yoksa
“TSK’nın mevcut Suriye yönetimini desteklediğine mi” dikkat çek-
mişti. A.A.) Komutan’ı yakalamışken Genelkurmay Başkanı Necdet
Özel’in 6-9 Şubat tarihlerinde ilk yurtdışı gezisi olarak Azerbay-
can’a gitmesinin ne manaya geldiğini de sorduk. Komutanımız yi-
ne Genelkurmay’ın sitesini adres gösterdi.
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Tarihi: 30 Ocak 2012, Pazartesi

“Jandarma Genel Komutanlığının İcra Ettiği ve Planladığı Önemli Fa-

aliyetler: Madde 9- Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Mo-

ğolistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı ku-

rulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 08 Hazi-

ran 2011 tarihinde, Ankara’da ilgili kolluk teşkilatlarının komutanları

arasında, Niyet Beyanı imzalanmıştır. Zirve Toplantısı ve İmza Töreni’nin

Haziran 2012 ayında Azerbaycan’da yapılması plânlanmıştır.” 

Komutanın yorumu: “Siyasilerin dediğine bakın da, devletin
neler yaptığını daha iyi anlayın.” 

Komutan bu belgedeki şu maddelerin de altını çizdi:

“Madde 6- Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan

“Bilgi Paylaşımı ve Kullanımına İlişkin Esaslar”a yönelik yapılan protokol-

le, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Jandarma bir-

liklerine cep telefonu ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgu-

lama imkânı kazandırılmıştır. Bu kapsamda, özel donanımlı cep telefonla-

rı tedarik edilerek karakol seviyesine kadar dağıtılmış, adlî birimlerce ve-

rilen yakalama kararları anlık olarak sorgulanmaya başlanmıştır.”

Komutan yorumu: “Yargı ağına girmek çok önemliydi.” (Aca-
ba bu başarılabilmiş miydi, MİT’in kirli dosyalarının deşifre edil-
mesi bunun ilk işareti miydi? A.A.)

“Madde 7- 156 Jandarma İmdat hattını arayarak Jandarma birimle-

rinden yardım isteyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıy-

la, mobil telefonlar için arayan abonenin konumu, sabit aboneler için ise

adres bilgilerinin ilgili servis sağlayıcılarından alınarak harita üzerinde

gösterilebilmesi yeteneğinin birliklere kazandırılması maksadıyla, Acil

Çağrı Konum Belirleme Yazılımı İl Jandarma Komutanlıklarında kullanıl-

maya başlanmıştır.” 

Komutanın yorumu: “Emniyet bu işlere nedense çok bozulu-
yor.”!? (CIA ve MOSSAD kontrolü dışında milli girişim ve gelişme-
ler kimleri ve niye rahatsız etmekteydi? A.A.)
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“Madde 8- Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kara

Havacılık sınıfının teşkil edilmesi kapsamında, ilk defa 2012 yılında, Jan-

darma Kara Havacılık Sınıfına mensup subaylar Kara Harp Okulundan

mezun olacaktır.” 

Komutanın yorumu: “Artık Jandarmanın da pilotları olacak.”6

Hedef, Türkiye’yi Sudan haline getirmekti!

“Anlaşılan, kılıçlar çekilmiş vaziyette. MİT Müsteşarı Hakan Fi-
dan ve kurum yöneticilerinin ifadeye çağrılması, yaşanan restleşmeler,
devlet içinde savaş haline dönüşmüşe benziyor. İçeride görünen bu ça-
tışmanın İsrail'e, hatta ABD'ye kadar uzanan boyutları olduğu tahmin
ediliyor. İç siyasette bir takım hesaplaşmaların olduğu da söyleniyor.
Bugüne kadar AK Parti'nin aleni destekçisi görünen bir kesimin ku-
rumlara hâkim olma isteğinden tutun da 2014 yılı köşk senaryolarına
kadar, karma karışık hedeflerin de işi bu raddeye getirdiği gelen riva-
yetler arasında.

28 Şubat sonrası siyasetin dizayn edilmesinde heyecan uyandıran
ana neden burada da sahne dekoru olmaya devam ediyor. Abdullah
Öcalan'ın Kenya'da Türkiye'ye teslim edilmesi nasıl ki DSP'yi iktida-
ra taşıdıysa, aynı hassas konu ekseninde ortaya çıkarılacak olumsuz
bir davranışın da mevcut iktidarın oylarını aşağı çekeceğinin hesap
edilmiş olabileceği varsayılmakta. Uzun zamandır dış politika odaklı
seyreden Türkiye siyaseti birden bire iç politika eksenine kaydı.

Bütün bu olup bitenlere ve de çevremizde yaşanan gelişmelere bak-
tığımızda bu nazik durumun dile getirilmemiş başka vahim boyutları-
nın da olabileceği akıllara gelmektedir.

1999 yılında Sudan'da da bizdekine benzer gelişmeler yaşanmıştı.
Cumhurbaşkanı Ömer Beşir ile dönemin Milli Meclis başkanı ve ikti-
dardaki Parti'nin lideri olan Hasan Turabi arasında çıkan görüş ayrı-
lığı devam edince işler kontrolden çıkmıştı. Anlaşmazlık, Güney Su-
dan'da Albay John Grang liderliğinde devam etmekte olan ayrılıkçı te-

30 TUZ KOKARSA

6 Ahmet Takan / 12 Şubat 2012 / Yeniçağ



rörün ne şekilde çözüleceği konusundaydı. Hasan Turabi açıkça masa-
ya oturmaktan yanaydı. İki tarafın mutabakatıyla önce silahlar sustu-
rulacak, ardından beş yıllık bir geçiş dönemi uygulanacaktı. Bu süre
zarfında devlet, halkla bütünleşme programlarını devreye sokacaktı.
Dönemin sonunda ise bölgede halk oylaması yapılacak; bölge insanı-
nın vereceği karara saygı duyulacaktı. Turabi'nin beş yıl içerisinde
bölge halkının birlikte yaşamaya ikna edileceğine inancı tamdı.

Aynı zamanda eski bir General olan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
ise tek seçeneğin askeri çözümde olduğunu söyleyip askeri operasyon-
ların artarak devam etmesinden yanaydı. Turabi ve Beşir'in anlaşama-
ması kurumlar arasındaki gerginliği iyice artırdı ve Ömer Beşir'in
Milli Meclisi feshetmesiyle sonuçlandı. İşler iyice çığırından çıktı. Ül-
ke ekonomisi çökmenin eşiğine dayandı. Ardından terörist liderle res-
mi görüşmeler başlatıldı. Adamlarına hükümette bakanlık ve devlette
kadrolar sağlandı. Bunların hiç biri yetmedi ve başka tavizler istenme-
ye başlandı.

- 2005 yılında Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrikalı 20 devlet ve
hükümet başkanı huzurunda ve dönemin ABD dışişleri bakanı Colin
Powel'in nezaretinde ateşkes imzalandı.

- Ateşkes anlaşması; bölgeye özerk yönetim, 6 yıl sonra bağımsız-
lık referandumu ve bu süre içinde terörist lidere Cumhurbaşkanı yar-
dımcılığı gibi şartları dayatmaktaydı.

- John Grang Sudan Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına getirildi;
Grang yeni görevinde bir ayını doldurmadan geçirdiği helikopter kaza-
sında hayatını kaybetti. Bu defa aynı göreve Grang'ın yardımcısı Salva
Kiir atandı. İç ve dış taleplerin ardı arkası kesilmedi, giderek arttı.

- 9 Ocak 2011 de yapılan halk oylamasında bölünme kararı çıktı.
9 Temmuz 2011'de Güney Sudan Parlamento Başkanı James Wani
Lagga bağımsızlık beyannamesini okudu ve Sudan resmen ikiye par-
çalandı.

Türkiye; Sudan, ABD ve Mısırla birlikte yeni devleti ilk tanıyan ül-
kelerden oldu. "Yaklaşık 2,506 milyon km2'lik yüzölçümü ile Dünya-
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nın en büyük 10. ülkesi, olan Sudan" tanımı eski Ansiklopedi kitapla-
rında kaldı. 

Ömer Beşir’in eski lideri Turabi ile bağlarını koparması, ülkeyi
tek başına yönetmeye kalkması, dediğim dedik havasına kapılması
önce ülkeyi parçalamış, arkasından siyasetten tasfiye olma noktası-
na taşımıştır.

Türkiye gelecekte kendisini "Bölgesel" ve "Küresel" güç konumuna
getirecek kadrolara muhtaçtır. Ülke üzerinde hasbelkader söz sahibi
olanlar yanlış adım atmasın başka ihsan istemez.7

Evet, AKP kurmayları, kendi şahsi hesapları uğruna ülkeyi ol-
dukça tehlikeli bir sürece sokmuşlardır.

Hükümetin ve yetkililerin yanıtını vermekten kaçındıkları so-
ru: MİT hala CIA’nın kontrolünde mi?

Eski CIA Ajanı Philip Agea, “CIA günlerim” kitabında:

“CIA, uzun yıllardır MİT ile yoğun işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu ör-
gütün, eğitimini ve donanımını CIA sağlamaktadır. CIA’nın MİT yardımıy-
la Türkiye’deki görevi, doğu bloğu ülkelerinin ve onların etki sahasındaki
bölge devletlerinin misyon ve operasyonlarını kontrol edip Amerikan’ın et-
kinliğini korumaktır.”

Ve yine Adnan Menderes’in müsteşarı Ahmet Salih’in hazırla-
dığı “gizli” raporunda:

“Amerikalılar, bütün istihbaratımıza (MİT teşkilatına) hâkim durum-
dadırlar. Para verip teşkilatlarımıza nüfuz ediyorlar. Milli Emniyetin bü-
tün dosyaları da CIA’nın kontrolü altındadır.”

Ve yine MİT adına ve CIA irtibatlı çalışan Ülkücü İşçiler Der-
neği eski yöneticisi D.Ç., dönemindeki kanlı sağ-sol çatışmaların-
daki CIA rolünü anlatmaktadır.”8

Ayrıca, Amerika ve CIA, kendi güdümündeki radikal şeriatçı
EL-KAİDE bahanesiyle istemediği ülke yönetimlerine saldırıp yı-
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kıyor, Fetullahvari Ilımlı İslamcılar eliyle de yeni sistemlerini
oluşturuyordu.

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu olan ve Bölgesel
Kürt Yönetiminin Washington temsilciliğini yapan ve CIA bağ-
lantıları sıkça konuşulan Kubad Talabani’nin:

“Kandil’deki 3 bin PKK’lı sökülüp atılsa ve etkisiz bırakılsa bile, Türki-

ye’deki bir milyon PKK’lı ile bu savaş devam edecektir.”9 sözleri,
PKK’nın da, CIA güdümünde olduğunun diğer bir kanıtıydı. Pe-
ki, hem MİT hem PKK, CIA güdümünde ise MİT-KCK irtibatı
normal sayılmaz mıydı?
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Suriye Müdahalesi, BOP’un Bir Aşaması mı Oluyor?
“KÜÇÜK İSRAİL” OLACAK “BÜYÜK KÜRDİSTAN”,

AKP’YE Mİ KURDURULUYOR?

Haçlı Misyonerlik faaliyetlerinin ve Siyonist Yahudi sermaye-
sinin küreselleşme hedefinin, daha ılımlı ve barış kılıflı bir versi-
yonu olan “Medeniyetler İttifakı” toplantısı için İstanbul’a ge-
len…

• BM, İnsan hakları Komisyonu Filistin Özel raportörlüğünü
yürüten

• Yıllar önce, Paris’te iken Hümeyni ile görüşüp, ABD’li yetki-
lilere “Hümeyni’nin ve tasarladığı İslam devriminin bir öcü olma-
dığını ve diyalog kurmanın yararlarını” bildiren Prof. FALK, Su-
riye konusunda şunları söylüyordu:

“Dışarıdan müdahaleler ülkeleri, Libya ve Somali’de olduğu gibi, bö-
lünmeye sürüklemektedir. Bu nedenle dışarıdan müdahale yerine, halkın
organize edilip desteklenmesi ve bir halk devrimi ile yönetimi ele geçirme-
si daha gerçekçidir. Amerika Vietnam’da, Rusya Afganistan’da gerekli der-
si aldıklarından, şimdi Suriye müdahalesine bulaşmama eğilimindedir”

İşte bu açık gerçeklere rağmen Sn. Recep T. Erdoğan iktidarı-
nın Suriye’nin kuzeyine ve tampon bölge oluşturma bahanesiyle
askeri müdahale konusunda bu denli istekli davranması, yoksa
ABD ve NATO yerine Türk askerini feda etme niyeti ve gayreti mi
taşıyordu?



Prof. Dr. Taner Akçam’ın, Neşe Düzel’e verdiği röportajındaki:

“Kürt Devleti maalesef Türkiye’ye (AKP Hükümetine) kurduruluyor.
(Fetullahcıların güdümündeki) Abant toplantılarında ise, buna mazeret ve
meşruiyet kılıfı uyduruluyor. Bazıları, “Milli çıkarlarımızı korumak ve iç
barışı sağlamak amacıyla, Abdullah Öcalan’dan yararlandıklarını” söylü-
yor ve toplumun tepkisini törpülemeye çalışıyor. Oysa aslında Abdullah
Öcalan ve tabi Onun arkasındaki odaklar, kendi emperyalist hedefleri doğ-
rultusunda bu hükümeti ve yandaş kesimleri kullanmaya çalışıyor” tespit-
leri, çok acık ve çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyordu.

Barzani Kürdistanına Akdeniz koridoru açacak “Suriye Özerk
Kürt Bölgesi” oluşturmayı amaçlayan, Türkiye’nin Suriye Müdaha-
lesine bahane olarak, “Ülkemize sığınan göçmenlere, kiralık ajan-
larca ateş açılmasını” gösterecek kadar sırıtan bir dış güdümlü po-
litikayla, AKP kendisiyle birlikte Türkiye’nin de geleceğini karart-
tığını fark etmiyordu. Ve hele Başbakan’ın “Suriye müdahalesine
Çin’i de razı etme” gezisine katılan Dış İşleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu’nun, bu ziyaretini yarıda kesip apar topar Türkiye’ye koşma-
sı; İngiltere ve Fransa Dış İşleri Bakanlarından telefon talimatları
alınması, ülkemizin nasıl yönetildiğini gözler önüne seriyordu. Ve
tabi giderek bıçak kemiğe değil, hatta iliğe yaklaşıyordu.

AKP, sadece dış politikada değil, iç politikada da tutarsız ve
kararsız bir tavır sergiliyordu. Sağlık Alt Komisyonu AKP üyele-
ri “işyerine içkili gelinmez” ibaresini “işyerine sarhoş gelinmez” şeklin-
de değiştiriyordu. Yani; içki içmek serbest bırakılıyor, ama sar-
hoş olmak yasaklanıyordu! Daha önce de “zina serbest bırakılı-
yor”, ama Başbakan “kürtaj yasak” diye horozlanıyordu. Yani
AKP tam anlamıyla bir “fecri kazip – yalancı şafak” oluyordu.
Fecri Sadık, Erbakan’ın hedefleriyle ve takipçileri eliyle yaklaşı-
yordu. Zaten Erbakan sadece “Necmi Sabık – Geçmişin bir yıldı-
zı” değil, asıl “Necmi Ati – Geleceğin Yıldızı” olacaktı. Ve hik-
metli bir tevafuk, Rahmetli Hoca, 1923’te Trabzon’da kurulan
“Necmi Ati – Geleceğin Yıldızı” Spor Kulübünün onursal başkan-
lığını yapıyordu. 
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Siyonist Yahudi Graham Fuller de Erdoğan gibi konuşuyordu:
“2. İsrail’e başkent Diyarbakır olur!”

ABD’nin bir dönem CIA Başkan Yardımcılığı’na atanan, Türki-
ye’de ise 1980 sonrası CIA İstasyon Şefi olarak görev yapan Gra-
ham Fuller, “Irak’ın kuzeyinde bağımsız bir devlet kurulacağını, sonra
Türkiye’ye entegre olacağını, bu entegrasyonun başkentinin de Diyarbakır
olacağını” söylüyordu. Fuller’in açıklaması akıllara Başbakan Erdo-
ğan’ın 14 Şubat 2004’te Kanal D’deki “Teke Tek” programında yap-
tığı açıklamaları getiriyordu. Erdoğan canlı yayınlanan programda,
“Büyük Ortadoğu Projesi içinde Diyarbakır bir merkez olabilir” diyordu.

Türkiye’yi parçalamanın kılıfı: “Barzani Kürt yönetimi Türki-
ye’ye katılacaktır”!? propagandası yapılıyordu

CIA eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, “Radikal” gazetesi-
ne yaptığı açıklamada Türkiye üzerine analizler yapıyor. Halen Ka-
nada’da Vancouver’da Simon Fraser Üniversitesi’nde öğretim üyeli-
ği yapan Fuller, Irak’ın Kuzeyinde kurulan 2. İsrail’in Türkiye’ye
doğru genişletilmesini yeniden gündeme getirip şunları söylüyor-
du: “Kuzey Irak’taki Kürtlerin durumu ise farklı. Elbette şu anda Bağdat
Hükümetine güvenmiyorlar. Ancak Kürtler bir bağımsızlık ilan ettiklerin-
de onları hangi ülke tanıyacak? O zaman bu türden bir Hükümet (Kuzey
Irak Kürt Yönetimi), Türkiye’ye katılmak isteyecektir. Bu durumda Türki-
ye çok çekici bir hale geliyor. Kürdistan’ın Türkiye ile işbirliğine hem poli-
tik hem ekonomik açıdan ihtiyacı var. Türkiye ve bölgenin entegre olmuş
halinde ise Diyarbakır başkent olur.” Diyerek Kürdistanı Türkiye eliy-
le kurmak ve korumak istediklerini açığa vuruyordu.

Türkiye’de daha çok İslami ve sol hareket öngörülüyordu!

Hayatını Müslüman dünyasında Müslüman hareketlerle ilgili
çalışmaya harcadığını kaydeden Yahudi Fuller Türkiye’nin içinde
bulunduğu durumu da şöyle değerlendirdi: “Türkiye’yi, Müslüman

Kardeşlere ve Arap ülkelerine örnek gösteriyorum. Türkiye’nin bu alanda-

ki başarısından bahsettiğimde ise Türkiye’nin kesinlikle daha İslami olma-

sını, Türkiye’de daha çok İslamcı parti bulunmasını ve İslam’ı politikaya
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daha çok katmasını önermiyorum. Çünkü İslami hareketler tüm İslam

dünyasında çok güçleniyor. Toplumlara ciddi problemler oluşturuyor. Tür-

kiye bu hareketleri politik sisteme entegre ederek bu sorunu başarıyla çö-

züyor. Yeni seçimler gelir, nihayetinde AKP kaybeder, sonra tekrar normal

bir parti çıkar. Bu en önemli başarı. Benim kişisel hissiyatım ise Türkiye’de

daha çok (ılımlı ve uyumlu) sol hareket görmek isterdim. Çünkü bence en

büyük ihtiyaç bulunuyor.” Diyerek Siyonizm’in güdümünde ve emper-
yalizmin hizmetinde olan ılımlı İslam ve uyumlu solcuların gerek-
liliğini vurguluyordu.

Fuller, Gülen Cemaati ile AKP arasında bazı farklılıklar doğma-
sını da şaşırtıcı bulmadığını bildiriyordu. Fuller, “Ben Gülen Cema-

ati ve AKP’nin kendi içlerinde de tek ses olduğundan şüpheliyim. Türkiye

çok hızlı değişime uğradığı, askeri etkinin dramatik bir şekilde zayıfladığı

bir zamanda karışık iç problemlerle karşılaşılınca elbette birçok yeni açı-

lım ortaya çıkacak” diyerek Milli Çözümün tespit ve tahlillerini doğ-
ruluyordu.

CIA-AKP-PKK Mutabakatı ile Diyarbakır başkent yapılıyordu!

Fuller-Erdoğan ortaklığı

ABD’nin 1991’deki birinci Irak saldırısında asıl hedefi, Irak’ı
bölmek ve kuzey Irak’ta bir kukla devlet kurmaktı. 1992’de 36.
paralelin üstünü Saddam Hüseyin‘e yasaklayarak sınırı belirlenen
bu kukla devlete maalesef Türk hükümetleri katkı sağladı. Erba-
kan Hükümeti ise Havuz sistemi, D-8’ler gibi Milli Projeler üret-
mesi ve Çekiç Gücü defolmaya mecbur etmesi nedeniyle 28 Şubat
tezgahı ile yıktırılmıştı. ABD, 2003’deki ikinci Irak saldırısında
ise bu kukla devletini resmileştirmeyi amaçlamıştı. Bunun yolu-
nun Türkiye’nin himayesinden geçtiği aşikârdı. Nitekim dönemin
ABD Büyükelçisi Robert Pearson, 2003’te “Türkiye’nin güneydo-
ğusu ile Irak’ın kuzeyinin tek bir ekonomik bölge olduğunu”
açıklamıştı. AKP’nin PKK ile yüzde 95 mutabık olduğunu da Os-
lo görüşmelerinde Erdoğan‘ın temsilcisi olarak yer alan Hakan Fi-
dan ağzından kaçırmıştı.
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TSK’ya Suriye Tuzağı

Peki, Graham Fuller‘in bugün bu açıklamayı yapması ne anlama
geliyordu? Barzani Washington’da başbakan gibi ağırlanırken, Ful-
ler neden yeniden piyasa çıkıyordu? Çok açık. Türk Ordusu’nu Su-
riye’ye sürmek isteyen ABD, Türkiye’yi tehdit ediyordu!

Çünkü Washington, Irak’ın kuzeyindeki yapının yaşaması için
iki şeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Birincisi Kürdistan’ın Türki-
ye’nin himayesine sokulması, ikincisi de bu yapının denize açılma-
sı. Bu yapıyı İran, Irak ve Suriye’ye karşı koruyabilecek tek kuvvet
Türk Ordusu’dur. Türk subayına Kuzey Irak’ta çuval geçirilmesi,
Silivri’de esir edilmesi, bu görevi zorla yapsın diye tezgahlanıyordu.
Kürtleri Suriye Ulusal Konseyi’ne dâhil etmede ısrar ve tampon
bölge için sondaj çalışması yapılması da bunu amaçlıyordu. Böyle-
ce Irak’ın kuzeyindeki yapı, Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e açıla-
cak, Türkiye’nin güneydoğusun da himaye bulacaktır!

Harp Akademileri konferansları

Başbakan Tayyip Erdoğan‘dan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül‘ün de Türk subaylarına Harp Akademileri’nde konferans ver-
mesi, esas olarak Suriye sıkıntısını hafifletme hesaplıydı.

Nitekim Gül, bunu açıkça dile getiriyordu. “Taşların yerinden
oynadığı, kıtalar ve ülkeler arasındaki güç dengelerin değiştiği, ta-
rihin akışının hızlandığı bir süreçten geçildiğini” belirten Gül,
“böyle dönemlerin ciddi risklerin olduğu kadar, muazzam fırsatların da

doğduğu dönemler olduğunu” vurguluyordu.

Nedir o fırsat? Türkiye’nin sınırlarını güneye genişletmek! Dün
Kerkük havucu ile Türkiye’yi avutup aldatanlar, bugün Kuzey Su-
riye havucuyla oyalıyordu.

Başbakan Erdoğan‘ın rahatsızlığı nedeniyle yerine konuşma ya-
pan Ali Babacan ne demişti Aralık 2011’deki Girişimcilik Zirve-
si’nde: “Amacımız Ortadoğu’da sınırları kaldırmak.” Aslında bu
sözler Büyük İsrail’e hazırlık mesajı veriyordu.
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Ve ne demişti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu TÜSAD’ın Gö-
rüş dergisine: “Haritaya baktığımızda Kürt coğrafyasının dağlar üzerin-

de doğal olmayan bir şekilde ayrıldığını görüyorsunuz. (...) Dolayısıyla on-

larla entegre olmamız lazım.” Yani Arz-ı Mev’ud sınırları çiziliyordu. 

Artık söz tükenmiştir. CIA istasyon şefiyle, Türkiye Cumhuriye-
ti Başbakanı’nın ve elbette PKK’nın “Diyarbakır’ın başkent” olması
konusunda mutabık olması kelimelerin bittiği anlamına geliyordu.

Bir ülkenin merkezi kurumları, Cumhuriyetinin yıkılması ve top-
raklarının parçalanması karşısında üç maymunu oynuyorsa bu mil-
letin artık tek bir çözümü kalmış demektir: Diriliş ve Devrim!”10

ABD ve İsrail Türkiye’yi kuşatıyordu!

Hemen burnumuzun dibinde, Meis açıklarında gözdağı tatbika-
tına ABD-İsrail-Yunanistan birlikte katılıyordu. Güya Doğu Akde-
niz’deki sondaj kuyularını “Türk tehididi”nden koruyorlardı! Peki
6. Filo’nun orada ne işi vardı? İlki 2002’de yapılan Binyılın Meydan
Okuması (Millenium Challenge)’ydı. 10 yıl sonra kıyılarımıza ka-
dar geliyor ve gerçek savaş gemileri kullanıyorlardı. ABD daha ne
yapsındı? Genelkurmay’a füze mi sallasındı? Tatbikatta yer alan iki
Amerikan gemisi, Kürecik’ten radar verisi alma özelliğine göre do-
natılmıştı, kendimizi kandırmayalım beyler, ABD ve İsrail, Türki-
ye’ye resmen savaş açmıştı.

"Mem û Zin Tower"de Happy Nawroz!

İran, Suriye, Irak ve Türkiye'de yaşayan Kürtler için bütün bu
bölgelerin coğrafik adı Kürdistan diye biliniyordu. Sadece Kürt-
ler için de değil; Kutadgu Bilig'de de geçiyor, Osmanlı sultanları-
nın mektuplarında da böyle deniyordu. Yıllarca kışkırtmalar ve iç
savaşlarla anılan, Ortadoğu'nun en sert rejiminin baskısıyla yıl-
larca dağlarda yaşayan bir halka devlet hayalini kurmayı ABD ve
İsrail öğütlüyordu. Maalesef Türkiye'deki bölücü ve PKK’lı Kürt-
ler Barzani Kürdistanını cennetten bir bahçe sanıyordu. 
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Yıllarca çatışan Barzani ile Talabani anlaştıktan sonra bölgede
neler değiştiğini kimse bilmiyor ve gerçekler gizleniyordu. Özerk
Kürdistan'da gündemi artık silahlı peşmergeler değil İsrail ve
ABD taşeronu inşaat firmaları belirliyordu. Genellikle Türkiyeli
inşaat firmalarının yaptığı ultra-lüks onlarca alışveriş merkezi ih-
tiyaca cevap veremediğinden her boş alanda yeni bir AVM inşaatı
yükseliyordu. İngilizcenin hâkimiyetinin hissedildiği başkent Er-
bil'de “Mem û Zin Tower” de vardı, Kürdistan Life da Kürtçe yeri-
ne İngilizce, Moğolların dahi ele geçiremediği Erbil Kalesi'ni ise
çoktan kuşatmış durumdaydı. Kaleden Erbil halkına İngilizce
olarak 'mutlu bir nevruz' dileniyordu.

Bu Barzani Kürdistanı niye Kürtçeyi resmi dil yapmıyordu?
Niye Arapçadan sonra İngilizce yarı resmi dil olarak öğretiliyor-
du? Ve Türkiye, PKK, BDP ve AKP hangi gaflet ve dalaletle Kürt-
çeyi eğitim dili yapmaya uğraşıyordu?

Kritik günler yaklaşıyordu.

“Başbakan’ın Seul’e giderken yolda söylediği; “Darbeleri araştır-
mak için bir Meclis Komisyonu kuracağız...” sözleri acaba neden
icap etmişti, kulağına kar suyu mu kaçmıştı?

“Geçmiş darbelerin, askeri müdahalelerin araştırılmadık, didik-
lenmedik tarafları kalmamıştı. Asıl bu müdahalelere yol açan olay-
lar ve faktörler araştırılmalı ve ders alınmalıydı. Amerika’nın ünlü
New York Times gazetesinin başyazısında “Önümüzdeki bir kaç ayın
çok önemli olacağı” vurgulanmıştı. Sadece bu gazetede değil, bütün
dünya medyasında da genellikle bu tür gözlem ve beklentiler yer
almaktaydı.

New York Times; “Türkiye’nin demokrasisi, farklı ve kutuplaşmış bir
halkın haklarını ve özgürlüklerini garanti etmekten hâlâ uzak. Bu zayıflık-
lar, yeni bir anayasa ile başlayarak düzeltilmelidir. Önümüzdeki birkaç ay
hayati olacak” kehanetini yazmıştı.

İlerideki gözle görülür en büyük tehlike; Orta Doğu’da özel-
likle Suriye yüzünden büyük bir savaş çıkması halinde, hatta da-
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ha önce Erdoğan’ın bu konudaki işgüzarlığı yüzünden olayın
Türkiye’ye bulaşmasıydı. PKK/BDP/Apo/Karayılan, açıkça bir iç
savaş çıkarmaya hazırlanırken, bu hakikaten “kritik” hatta ölüm-
cül olacaktı.

İddiaya göre Suriye’de 2 milyon Kürt vardı. Erdoğan’ın, Suriye
Devlet Başkanı Beşşar Esad’a karşı çıkması, Esad’ın şimdi PKK ile
ittifakına ve Suriye Kürtlerinin de PKK saflarında, Türkiye’ye karşı
kullanılmasına yol açacaktı. İran konusu da ülkemiz bakımından
oldukça sıkıntılıydı... Başbakan İstanbul’da Harp Akademileri’nde
gizli bir oturumda konuşma yapmıştı. Söylediklerinin içeriğini çok
merak ediyorum. Mesela; PKK-Kürt sorunu konusunda “hem mü-
cadele, hem müzakere” doktrinini kurmaylara anlatmış mıydı?” di-
yen Altemur Kılıç, hala AKP’nin dindarlığını ve Laiklik karşıtlığını
en büyük tehdit ve tehlike olarak sunmaktaydı.

Kamu Düzeni Müsteşarı Murat Özçelik’in ABD Büyükelçisi ile
gizli görüşmeleri mide bulandırıyordu!

AKP iktidarının ABD kuklası Barzani üstünden yürüttüğü yeni
Kürt açılımı aslında Türkiye’nin parçalanmasıydı. Biliyorsunuz, bu
açılım sarmalının Ankara’daki en önemli üssü Kamu Düzeni ve
Güvenliği(KDGM) Müsteşarlığıdır. Bu müsteşarlığın başındaki
isim Büyükelçi Murat Özçelik olmaktadır.

Büyükelçi Murat Özçelik, Tayyip Erdoğan’dan daha çok Abdul-
lah Gül’e yakın durmaktadır. Abdullah Gül, Özçelik’i 2007’de “Irak
özel temsilcisi” olarak bölgeye göndermiş, 2009’da da Bağdat’a bü-
yükelçi yapmıştır. Murat Özçelik, Abdullah Gül ile “aralarında su
sızmayan diplomatlar listesinde” oldukça önemli bir konumdadır.
KDGM’nin tüm çalışmalarını koordine ve başkanlık eden Habur
açılımı mimarı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Abdullah Gül’e
olan yakınlığı ise zaten herkesin malumlarıdır.

Bu ince ayrıntılara dikkatlerinizi çektikten sonra; gelelim işin
aslına. Barzani açılımı için Erbil’i adeta su yoluna çeviren Büyükel-
çi Murat Özçelik 16 Kasım 2011’de yeni görevine atanmıştır. Sıkı
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durun!.. Murat Özçelik geçen süre içinde ABD’nin Ankara Büyü-
kelçisi Francis Ricciardone’yi tam dört kez ziyaret yapmıştır. Bi-
zim güvenilir kaynaklara dayanarak tespit edebildiğimiz ve kamu-
oyundan gizlenen bu dört ziyaret, ortalama olarak ayda bir görüş-
me anlamındadır. Özçelik, göreve gelir gelmez de ilk yurt dışı ziya-
retini ABD’ye yapmıştı. 

Medyadaki, Tayyip Erdoğan’a dayandırılarak yapılan “devlet içinde
kavga istemiyorum” , “kurum ve kuruluşlarınıza sahip çıkın yoksa kimsenin
gözyaşına bakmam” başlıklı dezenformasyonlara göre: İstihbarat ve
güvenlik birimleri Başbakan’ın bu talimatlarından o kadar çok etki-
lenmişler ki; artık çok sıkı bir işbirliği içinde çalışıyorlarmış!?

Oysa terör örgütü ve uzantılarının Nevruz’u bahane ederek baş-
lattıkları yeni kalkışmada Cudi dağlarının eteğinde polis özel hare-
kâttan şehit verdiğimiz aslan gibi altı vatan evladı bu iç çekişme yü-
zünden kaybedilmişti. İstihbarat birimlerinden aldığım bilgilere
göre; “Barzani’nin müjde vereceğinin duyulduğu akşam, polis özel
harekât önlem almak amacıyla bölgeye intikal ettirildi. Jandarma
özel harekât birimlerine haber verilmeden yapılan bu atakta ilk ça-
tışmada 4 şehit verilmişti. Daha sonra olayı haber alan Jandarma
timleri süratle bölgeye ulaşınca daha büyük kayıpların önüne geçil-
mişti”. İstihbarat birimleri şehit polislerimizin yaşlarının “gençliği-
ne” ve “tecrübesizliğine” de ayrıca dikkat çekmişlerdi. BU acı olay,
servis edilen sahte “uyum” palavralarının en acı ve sıcak örnekle-
rinden sadece birisiydi.11

Fetulahcı Zaman Suriye konusunda önce AKP’yi kışkırtıyor;
şimdi de uyarıyordu:

“Kendini soruna hayli angaje eden Türkiye, Suriye siyasetinde bir-
birinden riskli iki açmazla karşı karşıya. Ankara, tek başına müdahil
olmaktan ya da ateşe itilmekten sakınmalı. Şayet Türkiye, Ortadoğu ge-
nelinde ve Suriye'de kendisiyle ilgili beklentileri karşılayacak adımlar
atmaz veya atamazsa son dönemde yükselen liderlik imajı zedelenecek.
Arzu edilenden daha pasif tutumu, beklentilerin yüksekliği oranında ha-
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yal kırıklığına yol açacak, belki geleceğe dair umutlara da zarar vere-
cek. Daha düne kadar Türkiye'yi yere göğe sığdıramayan kimi Arap
medyası, Ankara'yı hafife alan yayınlara yavaş yavaş başladı bile.

Türkiye, şayet bu eleştirilerden kurtulup bölgedeki imajı için daha
aktif bir politika izlerse, diyelim tek yanlı bir müdahaleye girişirse bu
kez onlarca farklı bubi tuzağıyla ve farklı bir propaganda ile karşı
karşıya kalacak. Müslüman'a silah çekmek durumuna düşmekten tu-
tun sahada Baas'a destek veren güçlerle karşı karşıya gelmeye; mez-
hepsel kavganın içine çekilmekten PKK tuzaklarına ve Esed'in elinde-
ki füzelere muhatap olmaya; geleceği belirsiz bir sürece girmekten bü-
yük ekonomik bedeller ödemeye kadar birçok risk. Türkiye'yi bu role
davet eden Arap medyası ve Arap siyasetçiler, muhtemelen ilk günden
Arab'ın Arab'a yaptığını unutup "Osmanlı geri mi dönüyor?" demeye
başlayacak. Çoktandır İran medyası, Türkiye'nin akan kanı durdurma
çabasını, bölgede Batı'nın çıkarlarına alet olmak diye yaftalıyor. Sade-
ce dışarıda değil, iç politikada da bu yolda yaşanacak başarısızlığı de-
ğerlendirmek isteyenler çıkacaktır.”12 Diyen Abdülhamit Bilici, tam
bir münafıklık psikolojisiyle, Suriye müdahalesiyle doğacak sorun-
ların ve tehlikeli sonuçların tamamını AKP hükümetinin sırtına
yükleyip, kendilerini aklamak istiyordu.

Ankara nereye sürükleniyordu?

Merhum Turgut Özal, ABD’nin Türkiye’den isteyeceklerini
önceden kestiriyor, bunları Türkiye’nin isteğiymiş gibi ortaya atı-
yor, böylece ABD’nin taşeronu gibi görünmekten kurtulduğunu
sanıyordu. AKP hükümeti de Özal’ı taklit ve takip ediyordu. Dış
politikadaki havaya bakarsanız Suriye’deki sıkıntılar adeta
ABD’den çok Türkiye’nin meselesi gibi gösteriliyor. Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu uzun uzun Suriye ile sınırımızın uzunluğundan,
tarihi bağlardan, Suriye halkına karşı sorumluluğumuzdan söz
ediyordu. O zaman sormak gerekiyordu:
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- Irak’la da sınır komşusu olmamıza rağmen 2003 yılında ABD
Irak’a saldırırken bulaşmamaya çalıştık, hatta geride durduk. Şim-
di ne değişti de, Türkiye Suriye’ye müdahaleye hazırlanıyordu?

Oyun açık; ABD Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmek,
onun koltuğuna Batı’ya bağlı bir lider oturtmak istiyordu. Böyle-
ce aynı zamanda İran’ı yalnızlaştıracaktı. Bu kirli serüvende Tür-
kiye, Suudi Arabistan ve Katar’ı öne sürüyordu. İstanbul’da “Su-
riye’nin Dostları” toplandı... Annan Planı’nın bir takvime bağlan-
ması çağrısı yapılmıştı. ABD ve Türkiye Esad’a karşı harekete
geçmek için sabırsız davranıyor; Rusya ise Suriye’nin dostlarının
çabalarını: “Kofi Annan’ın misyonunu baltalamak amaçlı” görü-
yor ve aslında Suriye’yi satıyordu.

Batılılar Suriye’de muhalefeti para ve silahla besledikçe barış
ortamı sağlanmasına, Annan Planı’nın başarılı olmasına olanak
yoktu. Adım adım bir askeri müdahaleye yürünüyordu. Ve Tür-
kiye en önde gidiyordu! Rusya savaş gemilerini Suriye limanına
çekmişken, ufukta bir İsrail- İran savaşı görünürken, olaylar bir
dünya savaşına dönüşme ihtimalini de içerirken Ankara’ya:

- Ne yaptığınızın, nereye gittiğinizin farkında mısınız? Diye
sormak gerekiyordu.13

Hanuka'yı ananlar, Nakba'yı neden unutuyordu?

Musevi vatandaşların Hanuka diye bir bayramları yapılıyordu.
Bizans’lı Helenlerin Yahudilere yaptığı zulmü, Süleyman Tapına-
ğı'nın yağmalanmasını ve Yahudilerin ilk başkaldırışını simgeliyor-
du. Hayret; Devlet Erkânımız hiç pas geçmiyor. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar hepsi Hanuka Günü'nde
birer mesaj yayınlayıp bu tarihi günü anıyor ve Yahudileri teselli
ediyordu.

Ama bu madalyonun diğer tarafı kafa karıştırıyor ve mide bu-
landırıyordu. Çünkü aynı tarihlerde Filistinlilerin de Nakba günü
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anılıyordu. Türkçesi; 'Felaket günü' demek. 1948 yılında İsrail'in
kuruluşunu, Filistin topraklarının işgalini, Mescid-i Aksa'nın yağ-
malanmasını, yüzbinlerce Filistinli'nin ülkelerini terk etmek zo-
runda kalışını hatırlatıyordu.

Ancak Yahudilerin Hanuka Günü'nü kaçırmayan Devlet erka-
nı'ndan, Nakba Günü'nü hatırlayan hiç çıkmıyordu!? Ne kadar ga-
rip, acayip ve ayıp bir tabloydu. Evet, Recep T. Erdoğan ve diğer
AKP kurmayları, İsrail’e horozlanıyor suretiyle halkı oyalıyor ve
böylece Siyonistlere daha rahat hizmet imkanı buluyordu.!?
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AHMAKLIK;

ÇELİŞKİLERİN FARKINA VARMAMAKTIR!

AKP’nin 4+4+4 diye gündeme getirdiği ve haftalarca kamu-
oyunu meşgul ettiği, yeni eğitim sistemi tartışmasıyla, asıl amaç:

1. Sözde “İmam – Hatiplerin orta kısmını açacağız” bahane-
siyle, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini mecburi olmaktan çı-
karmak

2. İleride Özerk Kürdistan’ın resmi eğitim dili yapılmasına ya-
sal zemin hazırlamak üzere “Kürtçeyi seçmeli ders” olarak okut-
maya başlamak

3. “Dindar AKP’ye karşı, kindar CHP’nin laiklik kavgası” ile
toplum oyalanırken, BOP çerçevesinde Irak ve Libya gibi parça-
lanmaya hazırlanan Suriye müdahalesini meşrulaştırmak.

4. BDP’lilerin ve Suriyeli muhaliflerin itiraf ettikleri üzere, Su-
riye’de bir Kürdistan bölgesi oluşturmak.

5. Ve nihayet, Barzani’nin açıkladığı gibi, Türkiye’de de fede-
ratif Kürdistan’ı kurduktan sonra; Suriye, Irak, İran ve Türkiye
parçalarını birleştirip BÜYÜK Kürdistan hedefine ulaşmaktır.

İnsana verilen AKIL; “şunlar doğru ise şunlar da doğrudur, bunlar

yanlış ise bunlar da yanlıştır” şeklinde bir mukayese ve muhakeme
(karşılaştırma ve uygun karar alma) hassasıdır. İyilikle kötülükleri,
adaletle zulümleri, yararlı şeylerle zarar verenleri, güzellikle çirkin-



likleri birbirinden ayıramayan, temyiz ve doğru tercih yeteneği bu-
lunmayan insan, Kur’an’a göre aynı hayvandır.

• Okuyup öğrenmeyen ve kendini yetiştirmeyen

• Düşünüp değerlendirmeyen, doğru bilgiye ve gerçeğe önem

vermeyen

• Ülke ve bölge sorunlarını dert etmeyen

• “İşini, aşını ve eşini” hayatının tek ve kutsal gayesi haline ge-

tiren

• Yöneticilerinin çelişkili söylem ve eylemlerinin farkına varma-

yan, onların kirli ve çetrefilli ilişkilerini sorgulamayan insanlar, sü-

rü psikolojisiyle hareket eden kuru kalabalıklardır.

Bu nedenle; “ABD ile çok iyi ve yağlı ballı, ama İsrail’le sürtüşmeli ve

kavgalı olunacağına” ve AKP’nin bu yöndeki tutarsız tavırlarına inan-

mak elbette saflıktır. Hatta, aynı Siyonist odakların güdümündeki

oluşumların bazen birbirleriyle zıtlaşmaları ve atışmaları bile ken-

dilerine verilen görev icabıdır. Şimdilerde çok konuşulan CEMA-

ATLE HÜKÜMET kavgası da, bir nevi, aynı elin parmaklarının bir-

birlerini kaşımasıdır. Çünkü aynı patronların piyonları, sadece Ka-

ragöz-Hacivat misali, sahneye çıkıp halkı oyalayan ve kendilerine

verilen rolü oynayan figüranlardır. Bu figüranların, bazen kendile-

rini rollerine fazlaca kaptırmaları, hatta figüranlıklarının farkına

bile varamamaları, kimseyi yanıltmamalıdır.

Şimdi soralım:

İran’ı vurmaya hazırlanan İsrail’e füze kalkanı desteği sağla-

yan Recep T. Erdoğan’ın, kurusıkı atıp tutması ne kadar inandırı-

cıydı?

İran'a saldırı konusunda ABD kamuoyu kararsızdı, hatta karşıy-

dı. Özellikle Irak ve Afganistan rezaletleri nedeniyle ABD'nin yeni

ve daha büyük bir maceraya atılması beklide bir felaketle sonuçla-

nacaktı. 
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İsrail Dışişlerinin, Tiflis ve Yenidelhi büyükelçiliklerine saldırı

senaryoları da İran’ı suçlamak ve saldırıya zemin hazırlamak he-

saplıydı. Tabi asıl hedefin İran değil, Türkiye olduğu ise, özenle

saklanmaktaydı.

MOSSAD'ın patronu Tamir Pardo'nun sessiz sedasız yaptığı

ABD ziyareti, Washington'da öncelikli gündem maddesinin İran ol-

duğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Pardo'nun temasları med-

yadan gizli tutulmuştu, ancak ABD Senatosu İstihbarat Komitesi

Başkanı Dianne Feinstein'in bir televizyon programında ağzından

kaçırdığı bu ziyaret, ortalığı karıştırmıştı.

Medyada çıkan haberlere göre, ABD istihbaratının en tepesin-

deki isim olan Ulusal İstihbarat Bürosu Başkanı James Clapper'ın

yanı sıra, CIA Başkanı ve Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral

David Petraeus, FBI Başkanı Rober Mueller ve Dianne Feinste-

in'in katıldığı istihbarat komitesi toplantısında Pardo, 2012 yılı-

nın İran'ın nükleer silah üretme konusunda kritik yıl olduğunu

hatırlatmıştı. Bunu bir ölüm kalım meselesi olarak gördüklerini

anlatan Pardo, bu yılın bahar aylarında İran'ı vurma konusunda

kararlı olduklarını vurgulamıştı.

İsrail yönetiminin İran'ın nükleer tesislerini vurma noktasında-

ki tehditleri son zamanlarda artmıştı. Özellikle Savunma Bakanı

Ehud Barak'ın İran'a saldırı düzenlenmesi tezini ısrarla savunduğu

konuşulmaktaydı.

Nitekim, ABD medyası da son birkaç haftadır ısrarla İsrail'in bu

yıl içinde İran'ı vuracağı iddiasını gündeme taşımaktaydı. "İsrail

İran'ı vuracak mı?" sorusunu kapak konusu yapan New York Times

Magazine, Ronen Bergman'ın; İsrailli bakanlar, komutanlar ve is-

tihbarat yöneticileriyle görüşerek kaleme aldığı 13 sayfalık bir ma-

kalesini yayınlamıştı. Ehud Barak ve MOSSAD yöneticilerinin gö-

rüşlerine de yer verilen makalede, İsrail'in 2012'de İran'ı vuracağı

yazılmaktaydı.
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Bu konuda ikinci önemli iddia ise Washington Post yazarı Da-
vid Ignatius'tan gelmiş, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın İs-
rail'in Nisan-Mayıs aylarında İran'ı vuracağını söylediğini açıkla-
mıştı.

NATO toplantısı için Brüksel'de olan Panetta, gazetecilerin bu
iddiayla ilgili sorularına, "Yorum yapmıyorum" diye cevap verir-
ken, "Haberi yalanlıyor musunuz?" ısrarı üzerine "Hayır, sadece
yorum yapmıyorum. Ne düşündüğüm ve olayları nasıl gördüğüm
sadece beni ilgilendirir" sözleri anlamlıydı.

İran'a yönelik saldırı ihtimali, ABD başkanlık seçimlerinin de en
önemli tartışma konusuydu. Aralarında adaylık konusunda kıyası-
ya rekabetin yaşandığı Cumhuriyetçi aday adayları, askeri bir mü-
dahale konusunda ısrarcı olurken, İsrail'in saldırı çağrısına mesafe-
li duran Obama'nın, yaptırımlara ağırlık verilmesi taraftarı olduğu
belirtiliyordu.

Peki, ABD yönetimi İsrail'in ısrarları yüzünden İran'a müdaha-
leyi göze alır mıydı? İran'a saldırı konusunda ABD kamuoyu karar-
sızdı. Özellikle Irak ve Afganistan tecrübesi nedeniyle ABD'nin ye-
ni ve daha büyük bir maceraya atılmasına çok sıcak bakılmıyordu.
Ancak Ulusal İstihbarat Bürosu Başkanı James Clapper'ın yaptığı
açıklama son derece ilginçti. İran'ın ABD topraklarında terör saldı-
rılarına hazırlandığını iddia eden Clapper, ABD Senatosu İstihbarat
Komitesi'ne sunduğu yıllık Küresel Tehdit Değerlendirmesi rapo-
runda İran'ı ABD'ye yönelik en ciddi tehdit olarak gösteriyordu.
Clapper, Bin Ladin'in öldürülmesi sonrasında El Kaide'nin ABD
topraklarına yönelik saldırılar açısından ikinci plana indiğini, asıl
tehdidin ise artık İran'dan beklenmesi gerektiğini söylüyordu.

Clapper'ın açıklamaları, bazı medya organları tarafından "false
flag" yani "sahte bayrak" operasyonu olarak değerlendiriliyordu.
Kamuoyunu yanıltmak için tasarlanan ve belli bir ülke tarafından
yapıldığı izlenimi verilen eylemlerle, söz konusu ülkenin hedef ha-
line getirilmesini amaçlayan "sahte bayrak" operasyonuyla ABD
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içinde İran'a tepkilerin arttırılabileceğini belirten medya organları,
11 Eylül saldırısının da benzer bir uygulama olduğu iddiasını orta-
ya atıyordu.

Hatırlayacaksınız Ekim 2011'de İranlı teröristlerin Suudi Arabis-

tan'ın Washington büyükelçisine suikast planı yaptıkları iddia edil-

miş, bir Hollywood filmini andıran plan ABD medyası tarafından bi-

le kuşkuyla karşılanmıştı. Bu olay ve Clapper'ın açıklamaları, ABD

ve başka ülkelerde İranlılar tarafından yapıldığı söylenen bir takım

eylemlerle dünya kamuoyunda İran karşıtı bir havanın oluşturulma-

sı mı sağlanacak sorusunu akla getiriyordu. Bu arada, “Ya İran ve Su-

riye anlaşıp, Hizbullah’ı da yanlarına alıp Golan Tepelerine ve İsrail’e

saldırırsa ve tabi Çin ve Rusya'yı da arkalarına alırsa?!” sorusu safdi-

riklerin değil, sadece Siyonistlerin uykusunu kaçırıyordu.

Hatırlayalım: İran'ın Tahran Araştırma Reaktörü'nde kendi

ürettiği nükleer yakıt çubuklarını kullanmaya başladığı açıklanı-

yordu. İran devlet televizyonu, yerli üretim dördüncü nesil uran-

yum zenginleştirme santrifüjlerinin de kamuoyuna sunulduğunu

duyurmuştu.

İran 6 Avrupa Birliği ülkesine petrolü kesiyordu

İran kendisine 1 Temmuz tarihinden itibaren petrol ambargosu

uygulama kararı alan 6 Avrupa Birliği ülkesine petrol ihracatını

durdurduğunu açıklıyordu. Bu ülkelerin Hollanda, İspanya, İtalya,

Fransa, Yunanistan ve Portekiz olduğu belirtiliyordu.

İşte yalakaların tutarsız yorumları!

"Bu krizden kimler çıkar sağlayabilir? Türkiye dışından en büyük çıka-

rı sağlayacak ülke İsrail olarak görülüyor. Bu krizin çıkartılmasını tahrik

eden İsrail-MOSSAD planı, bir yandan Başbakan'dan Davos'taki 'one mi-

nut'in intikamını alırken, bir yandan da MİT'in başında kendileri açısın-

dan tehlikeli gördükleri, gayretli ve vatansever bir devlet yetkilisini yıpra-

tarak MİT'e darbe vurmaya çalışıyorlar" diyen AKP yalakası Hasan

Celal Güzel açıkça gerçekleri çarpıtmaktaydı.
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Benzer yorumlar günlerdir devam ediyordu. Ancak, bu yorumu
bir gazetede İsrail-ABD tatbikatı ile ilgili olarak "İsrail attı, Küre-
cik seyretti" başlıklı haber ile birlikte değerlendirince ister istemez
insanın kafası karışıyor ve "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" de-
mekten kendisini alamıyordu. Yani İsrail'in ülkemize yönelik faali-
yetleri biliniyorken, her türlü terör olaylarına destek verdiğine da-
ir devletin elinde bilgiler varken -en azından ben öyle düşünüyo-
rum- ve son olarak yaşanan MİT krizinin arkasında İsrail-MOS-
SAD'ın olduğu hususunda tereddütsüz yorumlar yapılıyorken Ma-
latya'ya yerleştirilen Füze Kalkanı'nın anlamı ne oluyordu? Bir ül-
ke aleyhine bir başka ülkenin istihbaratına hizmet edecek, onun
güvenliğini korumaya dönük bir sisteme ülkemiz topraklarında ni-
çin izin veriliyordu? Bu noktada yukarıya başlığını aktardığım ha-
berin özetini vermek ve okuyucularımı konu üzerinde bir kez da-
ha düşünmeye davet etmek istiyorum: "ABD ile İsrail Cuma günü,
İran'ın olası füze saldırısının tatbikatını yaptı. Bir F-15 uçağından
İsrail yönüne atılan füze, hem İsrail'deki hem de NATO'nun füze
kalkanı projesi kapsamında Malatya Kürecik'te kurulan radardan
an be an izlendi. İsrail basınına göre tatbikat için İsrail'le veri pay-
laşımına çekince koyan Türkiye'den izin alındı."

Gelin şimdi bu işi doğru dürüst değerlendirin. Bir yandan İsra-
il'in ülkemiz aleyhine faaliyetleri hususunda Sn. Başbakan gibi ho-
rozlanıyoruz, ama aynı İsrail'i güya İran'dan gelecek bir tehlikeye
karşı koruma görevini biz üstleniyoruz. Bunun mantığı olabilir mi?
Bir ülke düşmanını korumak için hem dostluklarını ve ilişkilerini
tehlikeye atar hem de kendi topraklarını saldırıya açık hale getirir
miydi? Yani biz dost ve düşmanımızı bilemiyor muyuz? Yoksa bili-
yoruz da ABD-İsrail ortaklığına mahkûm muyuz?14

Zinayı suç olmaktan ve ceza almaktan çıkaran, ilköğretim ve
liselerde Milli Eğitim tavsiyeli yardımcı ders kitaplarında açıkça
porno reklamı ve şehvet azdırıcılığı yaptıran bir AKP’nin “Dindar
nesil yetiştirme” iddiaları ne derece tutarlıydı?
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere oku-

ma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığın sürekliliğini sağla-

mak amacıyla yürütülen 'Yazarlar Okullarda' projesi kapsamında

dağıtılan kitaplarda skandal ifadelere rastlanmıştı. Kayaşehir Ana-

dolu Lisesi ve Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lise'si öğrencilerine da-

ğıtılan kitaplarda pornografik ve İslam inancını aşağılayıcı ifadeler

olduğu ortaya çıkmıştı.

Öğrencilere dağıtılan Nilüfer Kuyaş'ın yazdığı 'Adadaki Ev'

isimli romanda eşcinsellik ve grup seks övülürken, nikâh ve İslami

değerlerin aşağılandığı gözlerden kaçmamıştı. Üstelik bu pornogra-

fik, ahlaksız ifadelerin yer aldığı kitaplar belli bir ücret karşılığı öğ-

rencilere zorunlu olarak satıldığı anlaşılmıştı. 

Eş cinsellik övülüyor

Dağıtılan kitapların 354. ile 363. sayfaları arasında geçen ifade-

ler kitabı okuyan öğrencileri şoka sokup yüzünü kızartmıştı. Kitap-

ta: "... Esra için önemli olan Vassa'ya (bayan) bir gece daha sahip olmak-

tı... (Ayhan Ömer'e) benimde bazı hislerim var, belki de iki taraflıyım, de-

di. Ne önemi var ki, birbirimize sarıldık sonunda... Esra'nın önü sıra yü-

rüyen iki adam da eşcinsel değildi ama birbirlerini arzuladıklarını görmüş-

tü" ifadeleri yer almaktaydı. Esra'nın o an çılgınca bir fikir geldi aklına.

Oracıkta şimdi, ikisiyle birlikte (iki erkekler aynı anda) sevişmek istiyordu.

İkisini de elinden tutup kendine çektiğini, onların da bunu bekliyormuş gi-

bi hevesle üzerine eğildiklerini, hiç bir şey konuşulmadan öpüşmelerin, ok-

şamaların yoğunlaştığını...” yazmaktaydı. 

Nikâh aşağılanıyor, zinaya teşvik ediliyor

Çocukların aklını bulandırmak için dağıtılan bu ahlaksız kita-

bın devamında nikâhın ve bekâretin önemsiz olduğu vurgulanır-

ken çocuklar açıkça zinaya teşvik ediliyordu. İşte kitapta geçen o

ahlaksız ifadeler: “... Erkekleri tanımak da bekâret mührünü çözmekten

geçiyor. Zaten evliliğe karşısın, o garip kurum sana göre her kötülüğün

kaynağı... Şimdi tek pişmanlığı, Reşit'e (kocası) bakire gelmiş olmak. Evli-
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lik öncesi Kayahan'la (eski sevgilisi) ya da başka bir erkekle sevişmemiş ol-

mak” (syf. 240)

Milli değerler de horlanıyor

Liselere dağıtılan Nilüfer Kuyaş'ın 'Adadaki Ev' adlı kitabında

milli değerlerimiz de aşağılanmaktaydı. Ayrıca anneye ve babaya

saygının da hor görüldüğü bu kitapta öğrencilerin büyüklerine

hürmet ve edep duyguları yok edilmeye çalışılmaktaydı. Konu ile

ilgili kitapta: “...Ömer, büyük bir Cummings hayranı; arada senin hatırın

için Türk şairleri de okuyor ama küçümseyerek. Türkçeden ve Türkiye'den

nefret ediyor, kaçmak istiyor, kaçışı da İngilizce şiir okumak” (syf: 93) ifa-

deleri yer almaktaydı.

Toplu iğne dahi üretemediğimiz yıllarda Milli Görüş Lideri

Merhum Erbakan’ın kurduğu yüzde yüz yerli sermayeli “Gümüş

Motor”un kapısına kilit vuran bir AKP iktidarından milli ve hay-

siyetli atılımlar beklemek, akıllılık mıydı, yoksa alıklık mıydı?

Oysa, ABD, 2009 yılında ülkenin sembol markası olan General

Motors'un batmasına göz yummamış, verdiği 52 milyar dolarlık

devlet desteği ile kurtarmıştı. Türkiye ise ilk milli sanayi örneği

olan dizel motor üreten Gümüş Motor'a sahip çıkamayan bir ülke

konumundaydı. Bu tablo; “motorda sembolik şirketine dahi sahip çıka-

mayan bir AKP’nin nasıl olacak da yerli otomobil yapabilecek?” sorusu-

nu akıllara taşımalıydı.

Hyundai ve Kia yokken Gümüş Motor vardı

Hyundai ve Kia'nın esamisinin okunmadığı yıllarda ilk dizel
motorunu 'Gümüş Motor' olarak üretmeye başlayan ve Erbakan'ın
ismiyle birlikte anılan Pancar Motor, ilk kez 1992 yılında ciddi bir
ekonomik krize girmişti. Yerli sanayinin canlı örneği olan fabrika-
da yaşananlara duyarsız kalmayan dönemin DYP-SHP hükümeti,
fabrikanın yaşaması için hibe kredi desteği sağlamıştı. “Yerli oto-
mobil” için halkın avutulduğu bir dönemde Erdoğan hükümeti,
fabrikada yaşananlara duyarsız kalarak kapanmasına yol açmıştı.
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Çünkü AKP, Erbakan’a ait ne varsa kökünü kazımak için iktidara
taşınmıştı.

PKK’nın şehir yapılanması olan, KCK terör teşkilatını MİT
elemanlarına kurdurtan ve eylem yaptıran bir iktidardan, anarşi-
yi bitireceğini ummak akılla bağdaşmazdı!

Kurumlar arası güven bunalımı, ülkeyi kaosa sokacaktır!

Türkiye'de son kriz, PKK/KCK soruşturmasını yürüten savcılı-
ğın MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner
ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in "şüpheli" sıfatıyla
ifadeye davet edildiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

Başbakan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Hakan Fidan'ın ifadeye
çağrılması akıllara Oslo'da "Demokratik Açılım" çalışmaları kapsa-
mında PKK yöneticileriyle yapılan görüşmeyi hatırlatmıştı. 

Hükümet ise MİT krizini MİT Kanunu'na yapılacak eklemeyle aş-
maya çalışmıştı. Kapsamlı bir hukuki reformun gerekli olduğu aşikâr
iken "Günü Kurtarma" olarak nitelendirebilecek bu hamle ileriki za-
manlarda meydana gelebilecek krizlerin de temeli atılmıştı.

Emniyet müdürlerinin görevden alınması gizli çekişmenin ka-
nıtıdır

Savcılığın fidan'ı ifadeye çağırdığının ortaya çıktığı günün erte-
sinde İstanbul Emniyeti’nde KCK dosyasını yürüten iki emniyet
müdürünün görevden alınması ise MİT ile Emniyet çekişmesinin
kanıtıydı. Hükümet, söz konusu müdürlerin görevden alınmasıyla
MİT’in yanında olduğunu ortaya koymaktaydı. Böylece, “Yargı ile
Emniyet bir yanda, Hükümet ile MİT diğer yanda” görüntüsü orta-
ya çıkmıştı. Bunların ardından, İçişleri Bakanlığı emriyle, KCK so-
ruşturmasında görevli 12 Emniyet Amirinin daha görevinden alın-
ması, kafaları iyice karıştırmıştı.

MİT’teki KCK mı, KCK’daki MİT mi? Sorusu hala yanıtsızdı.

Fidan’ın ifadeye çağrılmasına neden olan iddialar ise çok vahim-
di. Savcının elinde olduğu ileri sürülen belgelere göre MİT,
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PKK’nın çatı yapılanması olduğu iddia edilen KCK içerisine kendi
ajanlarını yerleştirmişti. Ve bu ajanların KCK’daki ipleri eline aldı-
ğı söylenmekteydi. Yapılan birçok sansasyonel eylem ise önlenme-
mişti. Hatta PKK lideri Abdullah Öcalan ile Kandil arasındaki me-
saj trafiği MİT vasıtasıyla gerçekleşmişti. Vatandaşların kafasındaki
soru işaretlerinin giderilmesi için bu iddiaların da aydınlatılması
hayati öneme sahipti.

Kazanan kim, kaybeden kim olacaktı?

Bu gelişmeler üzerine Fidan’ı ifadeye çağıran savcıdan KCK so-
ruşturması alınıyordu. Durumu televizyonlardan öğrendiğini açık-
layan ve “Başsavcılığın takdiridir. Biz görevimizi yaptık” diyen sav-
cı Sadrettin Sarıkaya Özel Yetkili olarak Beşiktaş Adliyesindeki gö-
revine devam ediyordu.

Perde arkasında konuşulanlar işe çok daha başkaydı. Hükümet,
Yargı, MİT ve Emniyet’in başrolde olduğu krizin görünenden çok
daha farklı olduğu yorumları yapılıyordu. İddiaya göre devlet için-
deki egemenliklerini ve nüfuz alanlarını korumak ve daha da etkin-
lik kazanmak isteyen gruplar birbirine karşı savaş açmışlardı. Şim-
di bu AKP mi ülkeyi koruyup kollayacaktı?

Kriz şöyle patlamıştı:

• İfade krizinin patlama noktası; birileri, “Özel yetkili savcının
önüne MİT ile terör örgütü arasında imzalanan Oslo protokolü-
nü koymuşlardı. Belgede, Hakan Fidan da dahil diğer devlet yet-
kililerinin imzaları var”mış. “MİT, örgüt yöneticileri ile görüşebi-
lir ama hiçbir devlet yetkilisi terör örgütü ile resmi mutabakat ya-
pıp bunun altına imza atamazdı… Bu resmi suçtur” kanaatine
varmıştı ve özel yetkili savcının belgeyi görünce yapacak bir şeyi
kalmamıştı.

• 20 Eylül 2011 tarihinde Ankara Kumrular Sokağı’ndaki büyük
patlama enteresandı. İddiaya göre, patlamadan yaklaşık yarım saat
önce Kumrular Sokağı’ndaki bir simit kafede oturan iki emekli is-
tihbaratçıdan biri diğerine “Hayatımda bu kadar istihbaratçıyı bir
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arada görmedim. Hayırdır Başbakan falan mı geçecek buradan!..”
diye takılmıştı. Yani o bölgede o saatlerde çok sayıda istihbaratçı ol-
duğu iddiası vardı. Bu iki emekli istihbaratçı o kafeden ayrıldıktan
yarım saat sonra patlama yaşanmıştı.

• Uludere olayının hemen ardından: O bölgede Bahoz Erdal
kod adlı Fehman Hüseyin’in de bulunduğu önemli bir PKK’lı gru-
bun farkına varıldığı, içeriden MİT’e bilgi ulaştığı, MİT’in de bu
istihbaratı askere aktardığı iddiaları vardı. Denilen o ki; “MİT, al-
dığı bu bilgiyi Genelkurmay’a ilettikten sonra paylaşma bilgisini
PKK içindeki muhbirine de yollamıştı. Terör örgütü elebaşları da
o muhbirden aldığı bu bilgi çerçevesinde kaçakçıları o bölgeye
yönlendirmiş ve terörist zannıyla öldürülmelerini sağlamıştı.

Unutmayın hakkında yakalama kararı çıkarılan eski MİT Müs-
teşarı Emre Taner, AKP politikaları çerçevesinde Barzani ile direkt
muhatap olan ve sözde Kürdistan’ın kurulmasında ve iktidarın
“Kürt açılımı”nda önemli payı olan bir bürokrattı. Türk Devletinin
kırmızıçizgilerinin birer birer yok edildiği dönemin başlangıcında
Emre Taner’in nasıl bir rol üstlendiğini açık kaynakları tekrar ka-
rıştırarak rahatça anlama imkânı vardı.”15

Ve işte bütün bunlar sorgulanamazdı, hatta bu konu ile ilgili
soru bile sorulamazdı, çünkü Türkiye’de ileri demokrasi vardı!

CHP’nin AKP’den farklı olduğunu sananlar da aldanmaktaydı.
Örneğin, CHP ile hiçbir ilgisi ve hizmeti olmadığı halde, aşağıda-
ki isimleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesine hangi odaklar sok-
muşlardı?

"Birgül Ayman Güler (Mümtaz Soysal'ın BCP'sinde Genel Baş-
kan Yardımcısıydı, CHP'ye Genel Başkan Yardımcısı oldu), Faruk
Loğoğlu (Mustafa Sarıgül ile beraberdi), Sezgin Tanrıkulu (PKK'lı-
ların avukatlığını yapmakla tanınıyordu. CHP'ye Genel Başkan Yar-
dımcısı oldu), Hasan Akgöl, Sabahat Akkiraz, Ömer Süha Aldan
(Kılıçdaroğlu'nun da ifade verdiği Neşter Davası'nın savcısıydı),
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Aytuğ Atıcı, Aydın Ayaydın (Daha önce ANAP'taydı), Sinan Aygün
(DP'li), Hüseyin Aygün (EMEP Tunceli Merkez İlçe Başkanı), Mus-
tafa Balbay, Metin Lütfi Baydar, Ercan Cengiz (Bazı gazetecilerin de
suçlandığı Etibank Davası savcısı), İlhan Cihaner, Aytun Çıray
(DYP ve DP'li), Ayşe Eser Danişoğlu, Orhan Düzgün, Celal Dinçer,
Oktay Ekşi, Aykan Erdemir, Aykut Erdoğdu, Recap Gürkan, Meh-
met Haberal (Süleyman Demirel kontenjanı), Osman Korutürk,
Kazım Kurt (DSP ve Sarıgül hareketi), Sedef Küçük, Ali Haydar
Öner, Engin Özkoç, Ali Özgündüz (Caferilerin liderlerinden), Ali
Serindağ, Müslim Sarı, Emine Ülker Tarhan (CHP Grup Başkan Ve-
kili oldu), Turhan Tayan (Eski DYP milletvekili), Binnaz Toprak
(Yetmez, ama evet dedi, "CHP'ye oy vermeyin" çağrısı yaptı), Faik
Tunay (Eski ANAP'lı, Sarıgül ile birlikteydi), Rahmi Aşkın Türeli
ve Rıza Türmen." Önder Sav, yine isim vermedi, ama üstü örtülü
olarak CHP'nin 2. Adamı Nihat Matkap'ı da hedef tahtasına koydu.
Çünkü, Nihat Matkap daha önce SHP'de politika yapıp, CHP ile
mücadele etmişti. 2002 seçimlerinde de Hatay'dan bağımsız aday
olup seçilememişti. Buna karşılık, aldığı 48.000 oyla CHP'nin 2
milletvekili çıkartmasını önlemişti.”16

Yani AKP hükümeti de, CHP muhalefeti de, Siyonist merkezle-
rin dümen suyundaydı. Ve zaten muhalefeti de, kendilerinden ol-
mayan hiçbir işbirlikçi iktidar, başarılı olamazdı!?

4+4’lük Sahtekârlık!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında zorunlu eğitimi 12 yı-
la çıkaran '4+4+4' yasası ile kamu görevlilerine toplu sözleşme hak-
kı tanıyan yasanın da bulunduğu dört kanunu onayladı. '4+4+4' ka-
nununa göre, ilköğretim kurumları; 4 yıllık zorunlu ilkokullar, 4
yıllık zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren or-
taokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşacaktı. Zorunlu il-
köğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsayacak; Kur'an-

AHMET AKGÜL 57

16 Emin Pazarcı / Takvim / 16 Şubat 2012



ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin (SAV) hayatı, ortaokul ve liseler-
de seçmeli ders olarak okutulacaktı. İlköğretim kurumları tanımla-
nırken, “imam hatip ortaokulları” da bu tanımda yer almıştı. Orta-
okullar ile imam hatip ortaokullarında; lise eğitimini destekleyecek
şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli
dersler oluşturulacaktı.

Yeni Yasanın Kuralları 

• Eğitim artık 8 değil 12 yıl “zorunlu” olacaktı. Yani, yasanın

uygulamaya girdiği yıldan itibaren okullarda sadece lise bitirenler

mezun olacak, 8 yılı bitirmek diplomaya hak kazanmak anlamını

taşımayacaktı.

• Zorunluluk süresi 12 yıla çıkan eğitim 4’er yıllık 3 kademe ha-

linde uygulanacaktı. 

• Eğer yasanın 2012-13 öğrenim yılından itibaren uygulanması-

na karar verilirse, bu yılın Eylül ayında 72 ayı doldurmuş olan ço-

cukların ilkokula yazdırılması zorunlu kılınacaktı.

• Yine yasa 2012-13’de devreye girecekse, aynı yıl ilköğretimin

8. veya daha alt sınıflarına devam edeceklerin liseye de devamı zo-

runlu olacak, okuldan ayrılınamayacak, diploma alınamayacaktı. 

• Yasa 2012-13’de devreye girecekse, bu yıl ilköğretim dördün-

cü sınıftan beşinci sınıfa geçenler Eylül’den itibaren “ortaokul” öğ-

rencisi olacaklardı. Yok yasanın uygulaması 2013-14’e bırakılacak-

sa, bu yıl ilkokul 3. sınıfı bitiren öğrenciler, gelecek yıl yabancı

okulların ortaokul bölümlerine girebilmek için sınava katılacaktı.

• Yasa uygulamaya girdiğinde “ortaokul” öğrencisi olacaklar, is-

terlerse bazı seçmeli ders paketlerine katılacaktı. Bu paketler için-

de içeriği ve ismi belli sadece iki ders yasada vardı: Kuran’ı Kerim

ve Peygamberin Hayatı. Geri kalanların ne olacağını Milli Eğitim

Bakanlığı sonradan duyuracaktı.
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• Ortaokul öğrencileri, bazı mesleki ve teknik paketleri seçmiş
olsalar dahi çıraklık programlarına katılmayacaktı. Çıraklık ancak
lise aşamasında mümkün olacaktı.

• Yasa, seçmeli ders paketlerinin yolun bir yerinde değiştirilebi-
leceğini, bir seçimden vazgeçilebileceğini söylüyordu ama bunun
biçimini ve kriterlerini bakanlık koyacaktı.

• Yasa, seçmeli derslerin not ortalamasına katkısı hakkında hiç-
bir şey söylemiyordu. Bunu da bakanlık tasarlayacaktı. Bu, belki de
en kritik konuyu oluşturmaktaydı.

• Ortaokulu bitirenler, dört yıllık liseye geçişte, mezun oldukla-
rı pakete uygun okullara alınacaktı. Lise seviyesindeki okulların
mümkün olan bütün genel paketleri sunabilmesi isteniyordu ama
konu teknik eğitim olunca o tür paketler uzmanlaşmış okullar da
olacaktı. Bunu ve teknik eğitimin işleyiş biçimini yine bakanlık
ayarlayacaktı. 

• Örneğin engellilere verilen “evde eğitim” veya “kaynaştırma
eğitimi” gibi özellikli eğitimin nasıl sunulacağı, sunumda bir deği-
şiklik olup olmayacağı açıklanmamıştı.

• Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin ortalama
eğitim süresi uzayacaktı. Ama özellikle lise seviyesinde yakın za-
man içinde ciddi bir derslik ve öğretmen açığı oluşacaktı; çünkü
artık aynı ilköğretimde olduğu gibi lisede de hedef yüzde 100 okul-
laşma oranı olacaktı. Bu orana yaklaşılacak olursa da derslik ve öğ-
retmen açıkları ortaya çıkacaktı.17

4+4+4’le “İkili Eğitim” Tekrar Başlayacaktı.

Kanuna göre Eylül sonu itibariyle 5 yaşını tamamlayıp 6 yaşın-
dan gün alanların zorunlu ilköğretim çağına girmiş sayılacağından
1 milyon 250 bin civarında yeni ilave öğrenci alınacaktır.

Bütün il müdürlerine, aynı mahalledeki bir ilköğretim okulunu
ilkokul, diğerini ortaokul olarak ayırmaları talimatı yollanmıştır. Bi-
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na ayırma büyük şehirlerde kolaydır, ama yerleşim yeri küçüldükçe,
birden fazla ilkokul olmayan yerler vardır. Orada da ortaokul öğren-
cileri sabahçı, ilkokul öğrencileri de öğlenci olarak okumak zorunda
kalacaktır. Yani ikili eğitim yaygınlaşacaktır. Bu yıl 8. sınıfı bitirenler
otomatik olarak liseye kayıt olacağından, bunun lise 1’inci sınıflarda
ilköğretim 1’lerdeki gibi öğrenci sayısını artıracaktır.

Hafif müfredat uygulanacaktı

1. sınıflara anasınıfıyla 1. sınıf müfredatının harmanlanmasıyla
elde edilmiş daha hafif bir müfredat uygulanacak, yaş farkı olan öğ-
rencilerin ayrılması “çok gerekli sayılmayacaktır.” “Bu sene ilkokul
1. sınıfa başlayacak öğrenci sayısı çok ciddi artacağından şube sa-
yısı da çoğalacak.” 5. sınıftaki sınıf öğretmenleri orada kullanıla-
caktır. Öğretmen açığı sınıf değil branş öğretmenlerinde ortaya çı-
kacaktır. Yeni konulan seçmeli dersler dolayısıyla “Kur’an-ı Kerim
ve Hz. Peygamberimiz”in hayatı dersleriyle ilgili oluşacaktır. Bu
derslere, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren öğretmenlerden,
imam hatip liselerinde meslek liselerine giren öğretmenlerden ya-
rarlanılmaya çalışılacaktır.18

Şevki Yılmaz’ın AKP yalakalığı!

“Milli, Medeni ve Manevi Eğitimde başlatılan hamleleri bizlere
gösteren Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah(c.c)’a sonsuz
hamd ve şükürler olsun. Kesintisiz eğitimin kaldırılarak, yerine sa-
hasında ehil, dindar bir neslin yetiştirilmesini hedefleyen kesintili
eğitime geçiş; şirk, zulüm, imansızlık, ahlaksızlık ve her türlü ceha-
let bataklığını kurutmaya yönelik ilk adımdır. Ana hayat Yasamız
Kur’an-ı Kerim’in ve eşsiz Liderimiz, başöğretmenimiz ve Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz’in hayatı ve mü-
cadelesini içeren Siyer kitaplarının tüm okullarda tercihli ders olarak
okutulması, sevindirici, ama yeterli olmayan bir başlangıçtır.

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve bütün mü’minlerin hanımla-

rına; (Toplum içine veya kendilerine nikâh düşen namahremlerin yanlarına)

çıktıklarında tenlerini göstermeyen, vücut hatlarını belli etmeyen elbiseleri-
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ni giyerek çıkmaları hususundaki örtü emrimi duyur. Bu onların, vakar ve

heybetleriyle hür kadınlar olarak tanınıp, kendilerine hürmet edilmesine;

sarkıntılık yapılmamasına, incitilmemelerine en uygun bir örtünmedir. Allah

çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. (Ahzab: 59)” İlahi mesajına
uyularak tüm resmi dairelerde ve okullarımızın tamamında da keyfi
ve çağdışı tesettür (örtü) yasağı artık kaldırılmalıdır…

…İmam Hatip Liselerindeki örtü yasağını hükümeti kurduğu
hafta kaldırtan bugünkü iktidarımızı tebrik ediyoruz. Anayasa re-
ferandumunun sağladığı haklarla da, üniversitelerde yıllarca devam
eden keyfi örtü yasağını da geçen sene kaldırmayı, Allah’ın (cc) lüt-
fuyla gösterdiği akıllı siyaset ve sabır sayesinde başaran iktidarımı-
za yeni haklar için “durmak ve yorulmak yok, yola devam!” diyo-
ruz.”19 diyen Şevki Yılmaz, ya yeni eğitim düzenlemesinin perde
arkasını bilmiyor, “cahil cesur olur” cinsinden palavra sıkıyordu
veya Müslüman halkımızı aldatmaya çalışıyordu.

4+4+4’ün Perde arkası

1-Bu yeni eğitim Kanunuyla, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”
dersi mecburi olmaktan çıkartılıyordu. 12 Eylül sonrası Anayasaya
konulan ve Kenan Paşa’ya düşmanlığın baş nedenini oluşturan bu
kanuna, dinsiz çevrelerin bütün tepki ve taleplerine rağmen doku-
nulamıyordu. Şimdi Avrupa Birliğinin çok ısrarcı talimatları sonu-
cu, AKP hükümeti “4+4+4 düzenlemesiyle, İmam-Hatiplerin orta kısmı-
nı açıyoruz ve Kur’an’ı Kerim’i seçmeli ders yapıyoruz” kılıfı ve kahra-
manlığı altında, Din eğitimini mecbur kılan anayasa maddesini or-
tadan kaldırıyordu. Yani din öğretimi ve manevi eğitim sahasında
bir kazanım sağlanmıyor, tam aksine geri adım atılıyor ve 12 Eylül
1980 öncesine dönülüyordu.

2-Bağımsız Kürdistan’ın ilk aşaması olan “Güneydoğu’ya özerk-
lik” planı gereği, “Eğitimin Kürtçe yapılması”na zemin hazırlamak
ve meşruiyet kazandırmak üzere “Okullarda seçmeli ders olarak Kürt-
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çe’yi okutmanın” önü açılıyordu. Ve zaten bu konuda Başbakanın özel
temsilcisi sıfatıyla Oslo’da PKK ile görüşen, ardından MİT Müsteşar-
lığına getirilen Hakan Fidan’ın, PKK yetkililerine ve AB görevlileri-
ne, Sn. Recep T. Erdoğan adına söz verdiği konuşuluyordu.

3-Toplum: “İmam Hatipleri yeniden açan Dindar Başbakan, Kahra-
man Erdoğan” sloganlarıyla avutulurken, BOP çerçevesinde ve Bü-
yük İsrail kurulsun diye, Türkiye’nin Suriye müdahalesine yönelik
muhtemel tepkiler törpülenmeye çalışılıyordu. 

4-Artık kara tahta yerine öğrenciler tablet bilgisayar kullanacak-
tı. Eh ilk bakışta güzel ve gerekli bir aşamaydı. İşte 4+4+4 önerisi-
ne eklenen bir madde ile, bu tablet bilgisayarlarının satın alımı,
“Kamu İhale Yasası” kapsamından çıkarılıyordu. Yani, yandaşlara
yaklaşık 10 Milyar Liralık yeni bir vurgun kapısı açılıyordu. Ve
tabi, bir yandan bu faizci ve rantiyeci Kapitalist sömürü sistemine
ve onun patronu ABD’ye teslimiyet ve hizmeti ibadet sayan, öte ta-
raftan “Bankaların verdiği promosyon faiz mi, caiz mi?” (Bak.11 Nisan
2012 Zaman sh.28) diye riyakarlık ve takva numarası yapan Zaman
ve Akit gibi din istismarcısı yalaka yazarların hiçbirisi, tek kelime
olsun bu soruları gündeme taşımıyordu.

5-Türkiye, dışarından verilen özel ilaçlar ve serumlu gıdalarla
ölüm öncesi, geçici ve yanıltıcı bir şişmanlama ve rahatlama süreci
yaşayan Verem hastaları gibi; şimdi ekonomik bir çöküşün eşiğine
dayanmış bulunuyordu. Bütün fabrikaları satılmış ve kapatılmış,
bütün stratejik kurumları ve kazanımları özelleştirme diye, hem de
çoğu küresel sermayeye peşkeş çekilip elden çıkarılmış ve Türkiye
ve Osmanlıyı batıran “Düyunu Umumiye-Genel Borçlar”dan daha
beter bir gizli esaret altına alınmıştı.

Çöküşe yaklaşırken zafer çığlıkları atılmaktaydı!

Koca Osmanlı imparatorluğunu çökerten neydi? Emperyalizm va-
atlerine kanıp, gırtlağına kadar borca girmesi, sonunda yarı sömürge
haline gelmesi, dizginleri yabancılara teslim etmesi değil miydi?
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Düyunu-Umumiye ne demektir? Osmanlı’nın 1875’te biriken
borçlarının yüzde 50’sinin ödeneceği vaadini yerine getirmemesi
yüzünden Avrupa’nın Ruslar marifetiyle Osmanlı’yı sıkıştırmasının
sonucu, moskofların gelip Yeşilköy’e dayanması değil midir?

1878 Berlin Kongresi’nde Osmanlı delegesi Kara Todori Paşa’nın
itirazları işe yaramamış. “Düyunu Umumiye idaresi kanunu” zorla
dayatılmıştı. Aslında Osmanlı’nın boynuna asılan bu ilk ölüm ferma-
nı sayılmazdı. Önce 1838 İngiltere’yle yapılan ticaret anlaşmasıyla,
gümrük kapıları tüm batıya açılmış ve batı sermayesi adeta Galata
bankerleriyle yarış derecesinde o açılan kapıdan içeri akmaya başla-
mıştı.1839 Tanzimat hareketiyle İngiliz Büyükelçisi Lord Stratfort
Canning ve Büyük (Mason) Reşit Paşa Tanzimat-ı Hayriye’yi (!)
açıklamıştı. Artık borçlanma için yüzde 6 faizle dışarıdan istediğiniz
kadar para alınacaktı. Duyunu Umumiye’nin el koyduğu ve Türk
halkından alınan vergilerden, biriken borçlar için alınan para önce 2
milyon 500 bin liraydı. Osmanlı lirası tutarındaki geliri kontrol eden
kurum 1911-1914 arasında tam 8 milyon 258 bin liraya çıkmıştı. Bü-
tün devlet gelirlerinin %31.5’i Düyunu Umumiye’ye akıtılmaktaydı.
Kurumda 8 bin 931 memur çalışıyordu. Taşrada idarenin 693 me-
muru vardı. Bu şu demekti: “Osmanlı’nın borcuna mahsuben tüm
gelirleri artık Düyunu Umumiye’nin kontrolü altındaydı.” Savaş
başladığında Osmanlı’nın borcu gelip gırtlağına dayanmıştı.

Mondros Mütarekesi imzalandığında Türk toprakları yabancıla-
rın elindeydi, yani hacizdeydi. Sonunda bu borcu, T.C. Hükümetleri
kuruşuna kadar ödemiştir. Atatürk şöyle diyordu: “Yabancı sermaye ile
ilişkilerinizi, kendiniz tanzim edemezseniz, bağımsızlığınız yok demektir!”

Şimdi AKP sayesinde Türkiye’nin geldiği durum nedir? En son
bilgi ve verilere göre 600 milyar dolar iç ve dış borç yüklenilmiştir.
Ne kadar uzak dursa da IMF, Türkiye’yi ya bizzat kendisi, ya da çe-
şitli kurumları tarafından yönlendirmektedir. Bu duruma göre ikti-
darlar ABD ya da dostları ne isterse onu yapmaya zorunlu değil mi-
dir? Suriye’nin üzerine saldırmak için neden hazırlık içindeyiz?20

AHMET AKGÜL 63

20 3 Nisan Aydınlık, Kurtul Altuğ



Türkiye fiilen kuşatılmıştı!

ABD, İsrail ve Yunanistan’ın Akdeniz’de ortak yaptığı “Noble
Dina” tatbikatının senaryosundaki “düşman güçlerin” Türk Hava
Kuvvetleri’ne benzemesi dikkat çekiyordu.

Yunan basınına göre, tatbikatın amacı “Rumlara ait doğalgaz
platformlarına yapılacak saldırıya nasıl karşı konulacağını planla-
mak” olarak gösteriliyordu. Yunanistan, İsrail ve ABD’nin Doğu
Akdeniz’de başladıkları “Noble Dina” adlı hava, deniz ve denizaltı
tatbikatıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıkıyordu. Tatbikatın ilk
aşaması Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Meis Adası ile Kıbrıs
Rum Kesimi arasında gerçekleşiyordu. Kıbrıs’ın güneyi ve İsrail’in
Hayfa limanında devam edilecek tatbikata Yunanistan dört adet F-
16 savaş uçağı 1 fırkateyn ve 1 denizaltı ile katılıyordu. ABD tara-
fından ise 6’ncı Filo tatbikatta yer alıyor, tatbikata üç ülkeden top-
lam 10 adet savaş gemisi ve hava araçları katılıyordu.

Yunanistan’dan yayın yapan Defencenet isimli askeri haber sitesine
konuşan Yunan kaynaklar, “tatbikatta kullanılan simülasyonda düşman
güçlerinin Türk Hava Kuvvetleri’yle aynı özellikleri taşıdığını” söylüyordu.

Türkiye’den “Anadolu Kartalı” yanıtı

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki sıcak gelişmeler doğrultusun-
da Konya merkezli “Anadolu Kartalı Tatbikatı”nı Akdeniz’e geniş-
letiyordu. Bu tatbikata daha önce Akdeniz dahil edilmiyordu. Bu
yıl, Akdeniz ve Orta Anadolu’nun tatbikat bölgesi kapsamına alın-
ması, sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeye verilecek mesaj olarak
değerlendiriliyordu.21

ABD-İsrail-Yunanistan tatbikatından ilginç bir ayrıntı

Türkiye'den intikam için 'Noble Dina' adı verildi

ABD, İsrail ve Yunanistan'ın Akdeniz'de başladıkları tatbikatın
adı, bu ülkelerin, Türkiye'den intikam alma amaçlarını ortaya ko-
yuyordu. Tatbikatın adı “Noble Dina”, Türkçe ifadesiyle "Asil Di-

64 TUZ KOKARSA

21 follow@gazetevatan.com



na" anlamına geliyordu. Dina kelimesi ise "Yargılanan, temize çıka-
rılan" anlamında kullanılıyordu.

Tevrat'ın Yaratılış bölümünde; Dina, Hz. Yakup'un ilk karısı

Lea'dan olan kızıdır. Kenanlı (Filistinli) prens Şekem, Dina'yı kaçı-

rıp ırzına geçip bırakmıştır. Bunun üzerine Dina'nın ağabeyleri Şi-

mon ve Levi, kardeşlerinin intikamını almak için Şekem'i sıkıştır-

mıştır. Şekem, Dina'yla evlenmek istediğini, bunun karşılığında ül-

kesinde mülk edinmeleri, toprak almalarını ve ticaret yapmalarını

teklif edip canını kurtarmaya çalışmıştır. Dina'nın kardeşleri tüm

bunları kabul etmekle beraber, "Sen de bizim gibi sünnet olursan,

bizim gibi inanırsan bu olabilir" demiş, Şekem ise mecburen kabul

etmek zorunda kalmıştır. Ve halkına, İsrailoğullarıyla dost olacak-

larını anlatıp onların dinine girmelerini sağlamıştır. Ancak Ya-

kup'un oğulları çok geçmeden şehri yağmalamış ve Şekem'i öldü-

rüp bölgeye hâkim olmuşlardır.

Şimdi Akdeniz’deki tatbikat senaryosuna göre, Kıbrıs Rum Ke-

simi-İsrail ortak doğalgaz arama platformu, "düşman kuvvet" diye

nitelenen Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının saldırısına uğruyordu.

Bu saldırıyı defetmek için, Kürecik'teki füze kalkanı devreye soku-

luyor, radar, Türk jetlerini izliyor ve ABD gemisindeki füzeler, Türk

uçaklarını vuruyordu. Böylece Arzı Mev’ud topraklarını işgal eden

Türkiye’den intikam alınıyordu!

Daha önce ABD’nin 24 Temmuz 2002’de Nevada Çöllerinde

yaptığı tatbikatı hatırlamak gerekiyordu. “Millenium Challange

2002” (Bin Yılın Meydan Okuması 2002) adıyla yapılan tatbikatta

da hedef ülke, “Deniz yollarını ve boğazları kontrol altında tutan

bir yarımada ülkesiyle sorunları bulunması ve askeri seferberlik sü-

resinin 96 saat olması” özellikleriyle Türkiye’yi tarif ediyordu. Bu

22 günlük tatbikat, “ABD’nin Türkiye’yi işgal planı” oluyordu.”

Şimdi aynı ABD, İsrail ve Yunanistan’la birlikte, Akdeniz’de ve

Ege’de açıkça Türkiye’yi tehdit ediyordu!
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TÜRKİYE ABD’NİN EYALETİ MİYDİ?

Dörtlük

Eşkıyaya “sayın”, saygı; özgürlük

BOP hostuna “hain” demek, suç olmuş!

Sadakat horlanır, rağbet nankörlük

Oysa Haktan dönen işi, güç olmuş!

Türkiye ABD’nin açık pazarı ve sömürü aracı mıydı?

Bu güne kadar ABD tarafından “stratejik müttefik”, “model or-

tak” gibi ifadelerle övülen Türkiye ile ilgili olarak ABD’nin gerçek

düşünceleri, ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone’nin notlarına

yansımıştı. Türkiye, Büyükelçinin okumadığı ancak Milli Gaze-

te’nin ele geçirdiği konuşma metninde bu sefer de “ABD’nin büyük

pazarı” ve “bölgede ABD’nin öncü katarı” olarak tanımlanmıştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Afyon’a

yaptığı gezi sırasında bir skandala imza atmıştı. Konuşma met-

ninde ABD’nin Türkiye’ye bakış açısına dair çarpıcı tespitler yer

alırken, Ricciardone metindeki bu cümleleri okumamıştı. Bu

cümlelerde, “Türkiye’nin Amerikan mal ve hizmetleri için daha

büyük bir pazar haline gelmesini arzuluyoruz” ifadeleriyle Tür-

kiye’nin ABD hizmetkârlığını ortaya koymuşlardı. Ama Elaziz’ci-

ler AKP’yi aklamak gayretiyle bu acı ve açık gerçeği dile getiren-

lere hücuma kalkışmışlardı.



AKP hayranlığı, ABD yandaşlığına dönüşüyordu!

“Millî Gazete'ye asla yakışmayan Çıfıt ağzına layık ABD EYALE-
Tİ GİBİ manşetinin altındaki izah şöyle: “Suriye'de yaşanan geliş-
meler, İsrail-İran gerilimi derken, ABD'nin Orta Doğuyu eyaleti
konumuna getirdiği ortaya çıktı. Rakamlara göre ABD'nin 130 ül-
kede 750'den fazla askeri üssü var. Bu üslerin büyük kısmı son
yıllarda İslam coğrafyasına kaydırılmış durumda. ABD'nin nere-
deyse bölgedeki her ülkesinde askeri üssü bulunuyor. Uzmanla-
ra göre bu durumun üç ana nedeni var. İsrail'in güvenliği, petrol
kaynakları, ABD politikasına ters düşen ülkelerle mücadele.”
sözleriyle Milli Gazete’ye hücum edip:

“Böylece Ortadoğu'yu ve tabii onun liderliğine soyunan başta Türki-

ye'yi ABD eyaleti gibi diye tanımlayarak ahkâm kesmiş Millî Görüş'ün (es-

ki) sesi Millî Gazete. Türkiye'nin bölgenin yükselen yıldızı ve lider ülkesi,

yeni küresel gücü olduğu gerçekliğine inat, Erbakan'ın gösterdiği istikamet-

te yol aldığını görmeyerek tam bir deve kuşu politikası ile İsrail'e umutsuz-

ca hizmet etmeye çalışması kaderin bir garip cilvesi olsa gerek.”

“ABD'nin asıl amacı bilindiği gibi Büyük Ortadoğu Projesi ambalajı içe-

risinde Büyük İsrail Planını hayata geçirmekti. Onu da dünya âlem biliyor

ki yüzüne gözüne bulaştırdı, itibarını beş paraya çevirip rezil oldu. Artık

dünyada herhangi bir platformda Büyük Ortadoğu Projesinden hiç söz

eden var mı; yok! Çünkü çoktan tozlu raflara kaldırıldı. ABD’ye tek süper

güç diyen de kalmadı.” Diyen Elaziz’ciler AKP’yi meşrulaştırma adı-
na, ABD’yi bile masumlaştırmaktan sakınmıyordu.

Oysa ABD’nin, 27 İslam ülkesini parçalayıp yeniden program-
lama ve bütünüyle kontrolüne alıp BÜYÜK İSRAİL’e zemin hazır-
lama planından vazgeçtiğini söylemek, artık İblis’in şeytanlığı bı-
raktığı ve Siyonist Yahudilerin melun hedeflerini askıya aldığını
iddia etmekle eş bir ahmaklıktı. Oysa Cezayir’de Arap Baharı se-
çimleri yapılmış, 7 İslamcı partiyi temsilen seçime katılan Adalet
ve Kalkınma Partisi (Cezayir AKP’si) 462 sandalyelik Mecliste sa-
dece 59 milletvekili kazanmıştı. Yani Cezayir Müslümanları Arap
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Baharının BOP’un bir tezgâhı olduğunu anlamıştı. Hatırlanacağı
gibi 1989’da Cezayir’de İslamcıların kazandığı yerel seçimler so-
nucu bugün Arap Baharını tezgâhlayıp savunan Batılılar ve yerli
uşakları, hem bu demokratik seçimlerin hemen iptal edilmesini
sağlamış, hem de çıkarılan karışıklıklar sonucu 150 bin Müslü-
manın ölümüne yol açmıştı. 

Daha bir müddet önce “Akdeniz Parlamenter Asamblesi” top-

lantısında konuşan AKP’li Meclis Başkanı Cemil Çiçek:

“Türkiye’nin medeniyetler arası ittifak konusunda ve Birleşmiş Millet-

lerin gözetimi altında, önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğini” açık-

lamıştı. 

Yoksa BM, Siyonizmin güdümünden çıkmış ta, bizim mi habe-

rimiz olamamıştı?

Siyonizmin uşağı ve Büyük İsrail hizmetkârı Mesut Barzani’nin

Amerikan Yahudi’si başdanışmanı Peter Galbraith, “Kürdistan’ın ba-

ğımsızlık güvencesinin AKP olduğunu” vurgulamaktaydı. (Bak. Kürt

Haber Sitesi RUDAW)

Aslı ve ayarı malum, Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, Al-

man Der Tagessplegel gazetesine:

“AKP’nin demokratik İslam modelinden memnuniyet duyduğunu” söy-

lemesi, her şeyi açığa vurmaktaydı.

İsrail E. MOSSAD Başkanı Efraim Halevi “Esad’ın yerinde kalma-

sı ve Suriye’nin bütünlüğünün korunması, İsrail’in yenilgisi sayılır ve bü-

tün planlarını boşa çıkarır” diye konuşmaktaydı.

“Erbakan’ın etkinliğini bitirmek” üzere kurulan 500. Yıl Vakfı

Sabataistleri, AKP’nin Suriye politikasını gönülden alkışlamaktay-

dı. Ancak ABD Ankara büyükelçiliğinden Yahudi diplomat Fısher,

Telaviv’e: “Turkey is unlike other countries in its national sensi-

vity” şeklinde kripto yollamıştı. Bu sözleri; “Türkler, Milli konularda

hassas ve alıngandır”. Öyleyse İsrail ve ABD çıkarlarına yarayan po-
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litikalarına biraz milliyetçilik ve İslamiyetçilik sosu eklemek ve

Türk halkının havasını indirmek lazımdır” anlamındaydı.

E. GKB. İlker Başbuğ’un, İsrail’deki ağlama duvarı yanındaki
fotoğrafını hep gündeme taşıyanlar, Dünya Siyonizm’ini ve İsra-
il’i asıl yöneten ABD Yahudi Komitesi’nin Sn. Recep T. Erdoğan’a
cesaret (yani Siyonizm’e esaret) madalyası taktığını ve bu yüz ka-
rası ödülü hala kutsal bir emanet gibi taşıdığını niye hiç sormu-
yor ve gündeme taşımıyorlardı? Yoksa bu zillet ve rezalete hala
uygun bir kılıf uyduramamışlar mıydı?

Zalim ve kâfir ABD’nin (Pentogan ve NATO’nun) KABE’yi yık-
ma ve İslam’ı imha dersleri verdiğini ve çağdaş EBREHE’lerin
Türkiye temsilcilerinin bu hıyanet projelerine taşeronluk ettikle-
rini hala anlamayacak kadar, bunlar ahmak mıydı, yoksa “güce
taparlık” damarıyla vicdanları ve hidayetleri mi kararmıştı?

“Bir kimse; Saadet Partisi yönetiminde ve hangi kademede, rütbede,
makam-mevkide yer alırsa alsın... Millî Gazete'deki görevi ne olursa ol-
sun... TV-5'teki konumu ne olursa olsun... Anadolu Gençlik Derneği'nde ya
da herhangi bir Millî Görüş kuruluşunda hangi pozisyonda bulunursa bu-
lunsun... Eğer "Ya, siz dün Numan Kurtulmuş’a Erbakan ailesini dışlıyor
diye neler dediniz; şimdi on mislini kendiniz yapıyorsunuz; bu ne iş?” diye
soramıyorsa, bu basit haksızlığı görüp de karşı çıkamıyorsa, asla hakkı üs-
tün tutmaktan söz etmesin ve sakın mücahitlik taslamasın!” diyenlere ha-
tırlatmak lazımdı:

Yıllarca “davaya hıyanet ve Hoca’ya hakaret ettiklerini” söyleyip en
okkalı küfürler savurduğunuz Recep T. Erdoğan ve AKP kurmay-
larına bugün dört elle sarılmanızın ve övgüler yağdırmanızın, şu
kınadıklarınızdan ne farkı vardı? Ve yine daha önceleri en ağır şe-
kilde eleştirdiğiniz ve münafıklarla eşleştirdiğiniz Şevki Yıl-
maz’lar, Abdurrahman Dilipak’lar, Korkut Özal’lar, (hepsi Erba-
kan düşmanı olan) eski solcu ve sağcı yazar ve yorumcularla, hat-
ta ayarı ve ahlakı tescilli MÜSLÜM GÜNDÜZ gibi şarlatanlarla
şimdi AKP yalakalığında, hepiniz aynı ortak karede ve karakter-
de olduğunuz sonunda ortaya çıkmıştı.
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Evet, işte bu; nefsi hevasını ve süfli hesaplarını ilah edinen,
kendi marazlı mantığını Kur’an’ın hükümlerinden ve Hocamızın
haber verdiği hakikatlerden öne geçiren, yani tek ve mutlak ölçü
kendi kuruntularını gören sapkınların yan yana fotoğrafıdır. Şu-
nu da vurgulayalım ki: Erbakan’dan kurtulmak ve Milli Görüş’ü
yozlaştırıp kökünü kurutmak amacıyla, “O’nun devamı ve adamları”

reklâmıyla iktidara taşınan AKP’yi, halkımıza ve Müslüman top-
lumlara benimsetmek için, bunlara birçok tavizler verilmek zo-
runda kalınmıştır. Dış güçler ve masonik merkezler, kendilerine
kolaylık sağlasın ve şeytani hedeflerine daha rahat yaklaşılsın di-
ye izin verdikleri bu tavizlerin ve yine yapılan bir takım hukuki,
siyasi ve askeri düzenlemelerin ve İslam’a karşı, istismar amaçlı
yumuşama değişimlerinin; kaderi ilahinin sevkiyle, ilerde Mille-
timizin ve Ümmetin işine yarayabileceği konusu ayrıdır, ama
AKP’nin tıyneti, zihniyeti ve bozuk niyeti ise, elbette farklıdır.

Rahmetli Hoca’nın sağlığındaki son kongreye, etrafına yemin
ederek: “Parti bize verilecek” diye bir sürü hayali umutlarla An-
kara’ya koşanların, bu olmayınca başka hayaller kurgulayan ve
SP’yi kutsayanların şimdi Tilkinin yetişemediği üzüme “zaten ko-
ruk veya kurumuş” demesi cinsinden, sataşıp saldırmaları gerçek
ayarlarının da aynasıdır.

AKP yöneticileri, “ABD’nin sömürge valileri” gibi davranıyordu!

Üst düzey polis müdürlerinin, ABD Büyükelçiliği yetkilileri-
ne, Ergenekon tertipleriyle ilgili tekmil gibi brifing verdiklerinin
Wikileaks belgelerine yansıması, “Türkiye ABD’nin eyaleti miydi ve

ülkemizi kimler yönetmekteydi?” sorularını gündeme taşıyordu. Daha
sonra, “hayır efendim, bu toplantı emniyet istihbarat dairesinde
yapıldı” dense de, sonradan yargıya intikal edecek gizli dosyala-
rın ve kendi içişlerimiz sayılan konuların yabancı diplomatlara
aktarılması ve onlardan destek umulması, AKP iktidarının Türki-
ye’yi getirdiği noktayı gözler önüne koyuyordu. Böylece, aslında
ABD güdümlü cemaat ve iktidarların, hangi demokratik dalavere-
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lerle işbaşına getirildiği ve şahsi ikbal ve ihtirasları uğruna nasıl
milli çıkarlarımızın taviz verildiği de, daha iyi anlaşılıyordu.

Türk Polisinden, ABD Büyükelçiliği’ne Ergenekon Brifingi Ve-

riliyordu!

WikiLeaks belgeleri, Türk polisinin, ABD’nin Ankara Büyükel-

çiliği’ne Ergenekon operasyonuyla ilgili düzenli olarak brifing ver-

diğini ortaya koymuştu. 21 Kasım 2008’deki brifingte Türk polisi,

yargıya güvenmediğini ifade ediyor ve Ergenekon operasyonları

için ABD Hükümeti’nden yardım istiyordu.

“SIZINTI, Wikileaks’te Ünlü Türkler” kitabında daha önce ya-

yımlanmamış çok önemli Wikileaks belgeleri yer alıyordu. Bu bel-

gelerden en önemlisi de ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı

Daniel O’Grady imzasıyla 24 Kasım 2008’de gönderilen kriptoydu.

ABD Büyükelçiliği’nin Washington’a gönderdiği kriptoda, Türk po-

lisinin Büyükelçilik’te Ergenekon operasyonları konusunda birifing

verdiği ifade ediliyordu. Polisin yaptığı sunumdan bahsedilen krip-

toda: “Brifing verenler bize, ellerindeki belgelerin yasal olarak güçlü oldu-

ğunu, ancak Türk yargısına güvenilemeyeceğini anlattılar” deniliyordu.

ABD’ye ‘Yardımınızı umut ediyoruz’ deniyordu!

Emniyet teşkilatı adına sunum yapan polis müdürleri ise ABD

yetkililerinden Ergenekon operasyonları konusunda ABD’nin yar-

dımını da istiyordu. Washington’a gönderilen belgede, bu istekten

de şu sözlerle bahsediliyordu: “Brifing verenler, eski ASAM Başkanı

Ümit Özdağ’ı da bizzat yöneten eski General Veli Küçük’ün anahtar rolü-

nü vurguladılar. Bize, ellerindeki belgelerin yasal olarak güçlü olduğunu

ancak Türk yargısına güvenilemeyeceğini (nasıl karar vereceği öngörüle-

mez) anlattılar. Ergenekon’un anti Amerikan eğilimine özellikle dikkat çek-

tiler ve polisin bu çalışmalarda ABD Hükümeti’nin desteğini ya da dolaylı

yardımlarını umut ettiğini hatırlattılar. Polis, Türk kamuoyunun Ergene-

kon davasına ilgisini çabucak yitirdiğinin de kesinlikle farkındalar.”
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‘Bu örgüt ABD karşıtı’ denilerek destek isteniyordu.

Büyükelçiliğin ABD’ye gönderdiği bu kriptonun devamında şöy-
le deniyordu: “Brifing verenler Ergenekon soruşturmaları başladığında

hiç kimsenin bu kadar hızlı ilerleme sağlanacağını tahmin edemediğini be-

lirttiler. Ergenekon’un aşırı milliyetçi çevrelerden taraftar toplamak için

Batı karşıtı ve ABD düşmanlığı propagandaya başvuran, bilinçli kurulmuş

ve çok iyi organize olmuş geniş bir ağ olduğunun altını çizdiler.”

ABD’lilere Brifing değil, tekmil veriliyordu!

Bazı gazetelerin sürmanşetten verdiği haberlerle, Türk polisi-
nin, “Ergenekon soruşturması” konusunda ABD’nin Ankara Bü-
yükelçiliği’ne düzenli olarak brifing verdiği ortaya çıkıyordu.

Bu durum; ‘Kriptoda yer alıyordu’

23 Kasım 2008’de Washington’a gizli koduyla gönderilen krip-
toda, “ABD Büyükelçiliğinin Türk polisinden Ergenekon soruşturması

kapsamında bilgilendirme” istediğinin, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral

Yaşar Büyükanıt’ın kızının cinsel aktiviteleri hakkında fotoğraflar ve belge-

ler”, üretildiğinin “CHP lideri Deniz Baykal’a rüşvet ödendiğine ilişkin

belgelerinin”, “Türk hükümeti ile ABD ve Avrupa Birliği’ne karşı örgütler

ve bunların propaganda yöntemleri hakkında bilgilerin”, ortaya çıkması,
Türkiye ABD’nin eyaleti mi, sorusunu akla getiriyordu.

Yetkililer ‘İnkâr edemiyordu’

Başbakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
malarda, bazı Türk polis şeflerince ABD Büyükelçiliği görevlilerine
“Ergenekon” soruşturması konusunda verilen brifinglerin inkâr
edilmemesi, sadece ‘biz bu bilgi ve belgeleri şantaj aracı olarak kul-
lanmadık’ denilmesi de dikkat çekiyordu.

“Polis şeflerinin ABD Elçiliğinde yaptıkları, ‘brifing’ değil, ABD’ye ‘tek-

mil’ vermektir. Talimat ve planlama ABD’den, uygulama F tipi polislerden-

dir. Nitekim, ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’in, 4 Aralık

2009’da Washington’a gönderdiği kriptoya göre; ‘Ergenekon Soruşturma-

sı’nı Fethullahçılar yürütüyor’, ‘Gülencilerin nihai hedefi olan, Türkiye’nin
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görünür biçimde Ilımlı İslamcı hale gelmesini engelleyen kurumların yıp-

ratılması’, ‘askeri şahsiyetler dahil olmak üzere muhaliflerin tutuklanması

ve tasfiyesidir” değerlendirilmesi yapılıyordu.

Brifingci Polislerin Başında Kim Bulunuyordu?

CHP Milletvekili Atilla Kart geçen Eylül ayında Başbakan Er-
doğan’a yönelik soru önergesinde Wikileaks’in bu belgesinden
söz ediyor hâlâ cevap alamıyordu. Brifingde hakkında iddialar
bulunan eski CHP lideri Deniz Baykal da suç duyurusunda bu-
lunmuştu. 2009 yılı Mayıs ayında Amerikalı diplomatlara benzer
bir brifingin verildiğini de internete düşen yeni bir kriptodan an-
laşılıyordu. Bu kadar ayrıntılı bir brifingin ABD’nin Ankara Bü-
yükelçiliği Siyasi Müsteşarı Daniel O’Grady tarafından “uydurul-
ması” akıl dışı görünüyordu. Peki bu brifingi kimler veriyor ve
emniyet heyeti kimlerden oluşuyordu?

Şu ana kadar basına yalnızca bir isim yansıyordu. CHP Milletve-
kili Metin Lütfü Baydar, 8 Şubat günü düzenlediği basın toplantısın-
da Washington’a yazılan kriptoda yer alan “29 Mayıs’ta Büyükelçilik
Ergenekon hakkında Türk polisinin kontrterörizm ve istihbarat birimlerin-
den uluslararası ilişkiler ve Analiz Bölümü direktörü Ufuk Ersoy Yavuz ta-
rafından yönetilen bir brifing dinlediler” sözlerine yer veriyor ve 21 Kasım
2008 günü verilen brifinge ilişkin “kim vermiştir?” diye soruyordu.

Basına sızan bilgilere göre, brifing ekibinin başında MİT Müsteşa-
rı Hakan Fidan ile eski müsteşar Emre Taner ve yardımcısı Afet Gü-
neş’i KCK soruşturmasında “şüpheli” durumda gösteren polis fezle-
kesini hazırlayan ve 8 Şubat günü jet hızıyla görevden alınan İstan-
bul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün bulunuyordu!

Yine bilgilere göre, brifing ekibini, Ergenekon soruşturmasını
yürüten İstanbul emniyeti içindeki cemaatçi polisler oluşturmuştu.
Brifing, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden izin alınmadan veriliyor-
du. Atayün’ün başında bulunduğu ekip KCK soruşturmasından
önce Ergenekon, Balyoz ve Devrimci Karargâh Örgütü operasyon-
larını da yönetiyordu.
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Brifingci Polis Hediye mi dağıtıyordu?

Wikileaks belgelerine göre. ABD'lilere brifing veren istihbaratçı

polis şefinin bu yılbaşında milletvekillerine pahalı hediyeler gön-

derdiği iddia ediliyordu.

WİKİLEAKS belgelerinde ABD Büyükelçiliği'ne brifing veren Emniyet

İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Ufuk Gür-

soy Yavuz’un bazı milletvekillerine yeni yıl hediyesi olarak maddi değeri

yüksek cüzdan ve kemer gönderdiği ortaya çıkıyordu. CHP Genel Başkan

Yardımcısı Umut Oran da hediye gönderilenlerden birisi oluyordu. Oran,

üzerinde bir polis memurunun kartının iliştirildiği hediye paketinin kendi-

sini şaşırttığını söyleyerek “Üzerinde Emniyet Müdürü Yavuz'un kartı iliş-

tirilmiş paketi görünce çok şaşırdım. Çünkü hem kendisiyle tanışmıyor-

dum, hem de böyle maddi değeri yüksek bir hediyeyi kabul etmediğimi her-

kes bilir” dedi. Hediyenin “kişisel” olması ve pahalı olması nedeniyle geri

göndermek istediğinde “büyük bir gizlilik” ile karşılaştığını belirten Oran,

“Paket büyük bir gizlilik içerisinde gelmişti. Adresi zor da olsa bulunca he-

diyeyi geri gönderebildim” diyordu.22

Büyükelçilikteki 2008 brifingi, Wikileaks belgelerinde şöyle

geçiyordu:

Türk Polisinden ABD’lilere Baykal Raporu

ABD Büyükelçiliği’nde 2008’de yapılan brifingte, dönemin muhale-

fet lideri Deniz Baykal hakkında rapor sunulmuştu. Belgelerin, Erge-

nekon operasyonlarında ele geçirildiği iddia ediliyordu. Ancak dokü-

manların iddianamelerde yer almaması, raporların hangi amaçla kul-

lanıldığı sorusunu gündeme getiriyordu!?

Polisin piyasaya çıkmadan nüshalarını almak istediği “SIZINTI,

WikiLeaks’te Ünlü Türkler” adıyla sonunda okurlarıyla buluşmuş-

tu. Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’nun birlikte hazırladığı kitap-

ta, daha önce yayımlanmamış çok önemli kriptolar yer alıyordu.
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Hedef: ABD karşıtları (mıydı?)

Kriptoda yer alan bilgiye göre Türk polisi, Ergenekon operas-
yonlarının ABD ve AB karşıtı çevrelere yapıldığını belirtiyordu.
Washington’a gönderilen “gizli” ibareli belgede, şu ifadeler yer alı-
yordu: “Brifing genel fikir edinmeyi sağlayacak yoğun bilgi dolu
sunuma sahipti ve Türk polisi, Ergenekon’un aşırı milliyetçi çevre-
lerden taraftar toplamak için Batı ve ABD karşıtı propagandaya baş-
vuran bilinçli kurulmuş ve çok iyi organize olmuş geniş bir ağ ol-
duğunun altını çiziyordu.”

Dokümanları ne yaptınız?

Polis, Baykal’ın da adının geçtiği dokümanları, 2007 yılına ait bir
Ergenekon operasyonunda ele geçirdiğini öne sürüyor ve şunları
söylüyordu: “Bu operasyonlar sırasında “Avrupa Birliği ve Türk hükümeti-
ne karşı raporlar, belgeler ve psikolojik savaş metodlarına dair önermeler
bulundu. CHP lideri Baykal’a ödenmiş bir rüşvetin kanıtları bulundu. Ne-
uman ve Adenauer vakıflarının ilişkileri üzerine bilgiler bulundu.”

Kriptonun bir bölümü de, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Büyükanıt hakkındaydı. Kriptoda, “Eski Genelkurmay Başkanı
Büyükanıt’ın kızının cinsel aktiviteleri hakkında fotoğraflar ve belgeler bu-
lundu.” deniliyordu. Ancak Ergenekon operasyonlarında bulundu-
ğu iddia edilen bu belgeler, nedense iddianamelerde yer almıyordu.
Bu da söz konusu dokümanların hangi amaçla kullanıldığı sorusu-
nu gündeme getiriyordu.

Öymen’in iki önemli belgesi üzerinde niye durulmamıştı?

Eski CHP Milletvekili Onur Öymen de, 24 Kasım 2011’de, ben-
zer ifadelerin bulunduğunu iki önemli belgeyi gündeme getiriyordu.

1) Dönemin ABD Büyükelçisi’nin Washington’a yazdığı yazı.

2) ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, Ankara’ya gönderdi-
ği resmi yazı.

Öymen’in birer kopyalarını da verdiği belgelerden birincisin-
de, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, “Baykal gitmelidir” anlamına
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gelen bir yazıyı Washington’a gönderiyor: “Erdoğan’ın iktidarda-
ki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne karşı daha prezantabl bir muha-
lefet lideri oluşturmak, ordu ve adli baskıdan daha etkili bir si-
lah olacaktır. Kendi partisinden yüzde 70’i ona karşı olmasına
rağmen Baykal’a oy veriyor. Baykal’ın yakınları haricinde herkes,
değişime ihtiyaç duyulduğu fikrine katılıyor” deniyordu.

Diğer belgede ise ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Anka-

ra Büyükelçiliği’ne gönderdiği resmi yazıda, “Baykal yerine Kılıç-

daroğlu olur mu?” sorusuna yanıt aranıyordu.

‘Polisin, ABD Büyükelçiliği’nde BRİFİNG VERMESİ SUÇTUR’

Eski İçişleri bakanları, polisin ABD Büyükelçiliği’ne gidip brifing ver-

mesinin suç olduğunu söylüyordu. Hasan Fehmi Güneş olayı “alışılmış bir

durum değil” şeklinde değerlendirirken, İsmet Sezgin, polislerin ve onla-

ra emir verenlerin derhal bulunup cezalandırılmalarını istiyordu.

Wikileaks belgelerinde bazı polislerin Amerikan Büyükelçili-

ği’ne giderek brifing verdiklerinin ortaya çıkması, Genelkurmay

Başkanlarından Yaşar Büyükanıt’ın kızının özel yaşamı hakkında

sunumlar yapması, Deniz Baykal’la ilgili iddialarda bulunması tep-

kiyle karşılanıyordu. Eski İçişleri Bakanları da yaptıkları açıklama-

da olaya sert tepki gösteriyordu. “Egemen bir devletin polisi hiçbir

zaman bir başka ülkenin Büyükelçiliğine giderek ülkesinin iç işle-

ri ile ilgili olarak bilgi veremez. Verirse tam anlamıyla suç işlemiş

olur” diyordu.

Olayın Emniyet teşkilatı açısından yüz karası olduğunu kayde-

den bakanlar: “Yapılan densizliktir. Polis kendi Genelkurmay Başkanını,

kendi ülkesinin siyasetçilerini, başka ülkelerin diplomatlarına gammazla-

maz. Böyle bir olay Türk emniyetine yakışmaz” şeklinde konuşmuş-

tu. Amerikan Büyükelçiliği’ne gidip bilgi veren polislerle ve onlara

gitmeleri emrini verenlerle ilgili derhal soruşturma başlatılmasını

isteyen eski bakanlar, bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalan-

dırılmaları gerektiğini belirtiyordu.
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Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı ya-
pan Hasan Fehmi Güneş de yaptığı açıklamada şunları söylüyordu:
“Polisin bir başka ülkenin Büyükelçiliğine gidip brifing vermesi, Türki-

ye’nin iç işlerini anlatması alışılmış bir durum değildir. Polise bu işi yap-

ması için emir verilmesi de yasalara uygun değildir. Eğer böyle bir iş yapıl-

mışsa suçtur. Konu aydınlatılmalıdır. Bu aşamada daha fazla konuşmak is-

temiyorum.”

Baykal, Türk polisinin ABD Büyükelçiliği’ndeki brifingine
şöyle tepki gösteriyordu:

“Dava açacağım önerge vereceğim”

Baykal, WikiLeaks’teki “Baykal’ın aldığı rüşvet” konulu belgeler
için şunları söylüyordu: “Avukatıma talimat verdim, konuyu yargıya
taşıyorum. Soru önergesi vereceğim”

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, WikiLeaks’ten çıkan bel-
gelere dayandırılan kriptodaki iddialarla ilgili olarak dava açmaya ve
soru önergesi vermeye hazırlanıyordu. Türk polisinin, ABD’nin An-
kara Büyükelçiliği mensuplarına verdiği Ergenekon brifinginde “Bay-
kal’ın aldığı rüşvet” konulu bir doküman sundukları anlaşılıyordu.

Tartışmalı Kripto’daki bilgilendirmenin adresi açıklanıyordu:
“Bilgi elçilikte değil Emniyet’te verildi” deniyordu.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde Ergenekon konusunda
Amerikalı görevlilere yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen bilgi-
lendirmenin, elçilikte değil, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihba-
rat Dairesi’nde yapıldığı söyleniyordu.

En sonunda Wikileaks belgelerinde yer alan ve Türk polisinin
ABD Büyükelçiliği’nde verildiği iddia edilen Ergenekon brifingi-
nin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nde Türk ve
ABD polisleri arasında yapılan “bilgi paylaşımı toplantısı” niteli-
ğinde olduğu açıklanıyordu. Wikileaks belgelerinde yer alan ve
ABD Büyükelçiliği’nde ABD’li diplomatlara verildiği öne sürülen
bilgilendirmeyle ilgili yeni bilgiler ortaya atılıyordu.
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ABD Büyükelçiliği’nden gönderilen kriptoda yer aldığı belirti-

len Ergenekon konusundaki bilgilendirmenin, iddia edildiği gibi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde değil, Emniyet Genel Müdür-

lüğü’nün Oran’daki İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleşti-

ği belirtiliyordu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde görev yapan

FBI uzmanlarıyla yapılan toplantının brifing olmadığı iki ülke

arasında “polisiye bilgi paylaşımı” olduğu ifade ediliyordu. Bilgi-

lendirmeyi yapan EGM İstihbarat Dairesi Uluslararası İlişkiler

Şube Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz tarafından yapıldığı ve toplan-

tı sonrasında görüşme tutanağı hazırlanarak dönemin İstihbarat

Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’e de sunulduğu iddia ediliyor-

du. Şube Müdürü Yavuz’un İstihbarat Dairesi’nin uluslararası

ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılan tüm ülkelerle ger-

çekleştirilen görüşmelerden sorumlu olduğu vurgulanıyordu.

Bilgi paylaşımı kapsamında CHP eski lideri Deniz Baykal ile

emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la ilgili değerlendir-

melerin kesinlikle yer almadığı söyleniyordu. Milliyet’e bilgi veren

emniyet yetkilileri, görüşmede yer alan konular çerçevesinde

ABD’li güvenlik uzmanlarıyla yapılan bilgi paylaşımında değerlen-

dirilen bilgilerin hiçbir adli birimde kullanılmasının mümkün ol-

madığını söylüyordu. Yetkililer, söz konusu bilgilerin istihbari ni-

telikte olması nedeniyle karşı ülke nezdinde hiçbir hukuki geçerli-

liğinin bulunmadığını vurguluyordu.23

İyi de o zaman sormak gerekiyordu:

Hiçbir hukuki geçerliliği ve de gerçekçiliği olmayan bu istih-

barat bilgileri, ABD yetkililerine neden sunuluyordu? Yoksa Türk

Emniyeti FBI ve CIA’nın şubesi, Türkiye Cumhuriyeti de

ABD’nin bir eyaleti mi sayılıyordu?

Brifing için savcılık ihbar bekliyordu.

“Somut delil bulunursa re’sen soruşturma açılır” deniyordu.
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Wikileaks belgelerinde ABD Büyükelçiligi yetkililerine brifing ve-
ren polisler hakkında nedense işlem yapılmıyordu. Savcılığa delil ya
da ihbar gelmesi halinde re’sen soruşturma açılabiliyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, WikiLeaks belgelerinde,
Ergenekon soruşturması hakkında ABD Büyükelçiliği yetkililerine
brifing verdiği ortaya çıkan emniyet görevlileri hakkındaki suç du-
yurusuna ilişkin “işleme konulmama” kararı büyük yankı uyandı-
rıyordu. İşlem yapılmaması kararını veren savcılığın, brifing veril-
diğine dair ihbarda bulunulması yahut somut delile ulaşılması ha-
linde re’sen soruşturma açabileceği söyleniyordu. CHP milletvekil-
lerinin açıkladığı isimlerin de ifadeye çağrılabileceği açıklanıyordu.

Atilla Kart’a Göre: KDGM şemsiyesi altında illegal faaliyet yü-
rütülüyordu.

‘Bu yapılanmanın içinde yurt dışı dinamikler var’

CHP Milletvekili Atilla Kart, TBMM’de düzenlediği basın top-
lantısında son dönemde yaşanan olayları ve WikiLeaks’de yayınla-
nan belgeleri art arda sıralayarak bir Türkiye fotoğrafı sunuyordu:

Haşim Kılıç’ın ziyareti kafa karıştırıyordu.

“Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 29 Ocak 2010 tari-
hinde ABD Büyükelçiliği’ne giderek Türkiye’nin iç işleri ile bilgiler
veriyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, başka zamanlarda da
benzeri nitelikte görüşmeler yaptığına dair bulgular söz konusu-
dur. Ortada olan vahim tablo şudur: Siyasi iktidarın talep, tavsiye
ve telkinleri doğrultusunda istihbari çalışma yapan, yargıçlık göre-
vinin vakar ve sorumluluğuyla bağdaşmayacak bir şekilde muhbir-
lik yapan bir Yüksek Mahkeme Başkanı. Bu Başkan’ı himaye eden,
işbirliği içinde olan bir Hükümet var.”

Gündemi istihbarat belirliyordu

“Ülkemizde son 5-6 yıldan bu yana, siyaset ve yargının günde-
mini artık istihbarat (polis ağırlıklı) belirlemektedir. Bu ihlaller so-
nucunda yargısız infazlar yapılmakta; Polis, Savcılık Makamına ta-
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bi olmadan, gizli nitelikteki soruşturmaları organize bir şekilde le-
gal ve illegal merkezlere ulaştırmaktadır. ABD Büyükelçiliği’ne gi-
dip ülkenin en üst düzey görevlileri, siyasi parti liderleri hakkında
brifingler verilmektedir.”

“Kamu Düzeni Müsteşarlığı” niçin kuruluyordu?

“2005-2006 yıllarından itibaren Başbakanlık, İçişleri ve Adalet
Bakanlığı bünyesinde illegal nitelikte bir istihbarat yapılanmasının
olduğu ve bu yapının Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
(KDGM) kanunu ile yasal şemsiye altına alınmak suretiyle legal ha-
le getirilmek istenildiği bilinmektedir.” Deniliyordu.

Erdoğan’ın İsviçre hesapları niye gündeme taşınıyordu?

“30 Aralık 2004 tarihli belgelerde, Başbakan Erdoğan’ın, İsviçre
Bankalarında 8 ayrı hesabının olduğu iddia ediliyor. Silivri Ceza-
evi’nde bir suikasta kurban gittiğine dair ciddi iddialar bulunan Ka-
şif Kozinoğlu’nun notlarında da, Başbakan’ın 8 ayrı hesapta 800
Milyon Dolar seviyesinde parasının olduğu iddia ediliyordu.”

Başbakan, Türkiye’yi bölgede pazarlamak ve BOP’a kolaylık
sağlamak mı istiyordu?

“Bu fotoğraflar Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye’den yönetil-
mediğini, Türkiye’yi yönetenlerin bağımlılık ilişkisi içinde oldukla-
rını göstermek için yeterlidir. Erdoğan, Türkiye’yi bölgenin Süper-
marketi yapmak ve pazarlamak istemektedir. Bu gerçeklerin anlam
ve açılımı şudur: Emniyet ağırlıklı, legal ve illegal birimlerin işbir-
liğiyle Türkiye yönetilmektedir. KGDM Kanunu’yla, ilçeler düze-
yindeki Yetkili Bürolar aracılığıyla “Polis Devleti Örgütlenmesi”
büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu yapılanmanın “Yurtdışı dina-
mikleri” vardır.

Suriye’ye müdahalesine kılıf mı hazırlanıyordu? 

Başbakanla ilgili İsviçre’deki gizli hesap iddiaları, Uludere katli-
amındaki suskunluğun sırları, 4 Mayıs Dolmabahçe görüşmesinin
içeriği ve anlamı bu büyük fotoğrafın içinde yeniden gözden geçi-
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rilmeli ve sorgulanmalıdır. Sayın Baykal’a ve MHP’ye yönelik kaset
komplolarını bu fotoğrafın içine koymak lazımdır. Böyle bir fotoğ-
rafta, Suriye’ye müdahale için Başbakan’ın “Öncü Kuvvet Rolünü”
üstlenmek konusunda neden bu kadar hevesli olduğunun yanıtı da
ortaya çıkacaktır.”24

WikiLeaks belgelerine göre:

Org. Büyükanıt’ın kızının yatak odası izlenip uygunsuz görün-
tüleri çekiliyordu!

WikiLeaks’te, Türkiye ile ilgili çok vahim bir belge ortaya çıkıyor-
du. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde, 21 Kasım 2008’de yapıldığı
söylenen brifingte, Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın kızının özel hayatı-
na ilişkin fotoğraflar sunuluyordu.

ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Daniel O’Grady imza-
sıyla gönderilen kriptoda, Türk polisinin Büyükelçilik’te Ergene-
kon operasyonları konusunda birifing verdiği ifade ediliyordu. Po-
lisin elindeki belgelerle ilgili bilgi verilen kriptoda: “Eski Genelkur-
may Başkanı Büyükanıt’ın kızının cinsel aktiviteleri hakkında fotoğraflar
ve belgeler bulundu.” deniyordu.

Kriptoda yer alan bilgiye göre Türk polisi, Büyükanıt’ın kızıyla il-
gili fotoğrafları, 26 Haziran 2007’de Eskişehir’de yapılan Ergenekon
operasyonunda ele geçirdiğini öne sürüyordu. Bu bilgiden, Büyüka-
nıt’ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, özel hayatını ilgilen-
diren bilgiler depolandığı anlaşılıyordu. Genelkurmay Başkanlığı gö-
revini, 30 Ağustos 2008’de Orgeneral İlker Başbuğ devralıyordu.

Görsel sunum yapılıyordu!

Polisin, Amerikalılara yaptığı sunumda görsel malzeme de kul-
lanılıyordu. Kriptodaki bilgiye göre ilk kez ABD’lilere böyle geniş
kapsamlı bir sunum yapılıyordu. Bu ifadelerden, Büyükanıt’ın kı-
zıyla ilgili görsel malzemelerin, sunum esnasında ABD’lilere göste-
rildiği şüphesi de ortaya çıkıyordu.
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Polis, Büyükanıt’ın kızına ait görüntüleri, 2007 yılına ait bir
Ergenekon operasyonunda ele geçirdiğini öne sürüyordu. Kripto-
da bu bilgi, şu şekilde yer alıyordu: “Herşey İstanbul’da bir evde
2007 yılında el bombaları ihbarıyla başladı. Bazı el bombalarında
parmak izleri vardı. Bütün el bombaları aynı seridendi. Polis, Es-
kişehir’de bir evde büyük bir silah deposu ortaya çıkardı. Bu de-
ponun büyüklüğü ve çeşitliliği bunun, büyük bir grup olduğunu
açıkladı. Bütün malzeme askeri menşeliydi. Eski Genelkurmay
Başkanı Büyükanıt’ın kızının cinsel aktiviteleri hakkında fotoğ-
raflar ve belgeler bu sırada çıkmıştı.”

Dolmabahçe mutabakatı böyle mi sağlanıyordu?

1. Türk polisinin, görüntüleri ele geçirdiğini iddia ettiği tarih,
26 Haziran 2007’yi gösteriyordu. O tarihte Genelkurmay Başka-
nı da Orgeneral Yaşar Büyükanıt’tı. Bu durumda emniyet teşkila-
tı, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan görüntüleri önceden ve
tedbiren depolamış oluyordu.

2. Polis, ABD Büyükelçiliği’nde görsel malzemelerle kapsamlı
bir sunum yapıyordu. Büyükanıt’ın kızına ait fotoğraflar da bu
sunum da konu ediliyordu. Bu burumda da emniyet teşkilatı,
Türk Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan görüntüleri, yabancı bir
devlete teslim etmiş bulunuyordu.

3. Polisin, Ergenekon operasyonlarında bulduğunu iddia etti-
ği görüntüler, iddianamelerde yer almıyordu. Bu görüntüler ger-
çekten Fikret Emek’e yapılan baskında bulunmuşsa, neden Erge-
nekon klasörlerinden çıkarılıyordu?

4. Başbakan Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2007’de yapılan Dolma-
bahçe görüşmesi için “Bizimle mezara kadar gidecek” diyordu.
27 Nisan e-muhtırasıyla başlayan gerginlik, Dolmabahçe görüş-
meleri ve devamında yapılan gizli anlaşmalarda, bu görüntüler
Büyükanıt’a şantaj olarak mı kullanılıyordu?

Şimdi son bir soru daha soralım:

5. Türkiye’nin polis teşkilatını ve Milli İstihbaratını CIA ve
MOSSAD mı yönetiyordu ki, yetkililer ABD Büyükelçiliğine tek-
mil gibi raporlar veriyordu?
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28 ŞUBAT’IN FİGÜRANLARI VE
FETULLAHÇILARIN ARGÜMANLARI

28 Şubat’ın asıl mimarları, ABD’nin “derin devleti” olan Yahu-
di Lobileri olduğu, bizzat Rahmetli Erbakan’ın iddiasıydı ve bunu
belgelerle ispatlamıştı. Çünkü Erbakan 300 yıldır dünyayı yöneten
ve sömüren zalim odaklara karşı, yeni ve Adil Bir Dünya kurmak
üzere yola çıkmış ve artık hedefine yaklaşmıştı. O, Siyonist odak-
ların korkulu rüyasıydı ve mutlaka engellenmesi lazımdı.

Evet, Erbakan; ne kucakta saklanacak bir figüran, ne uzaktan
kumanda ile oynatılacak bir sahte kahraman değil, şeytani güçle-
rin baş belasıydı. O taşeronlarla ve atılan taşlarla değil, barbar
TANRI’larıyla uğraşırdı.

“İktidarda başarısız kılmak ve umut olmaktan çıkarmak” üzere, kont-
rollü bir strateji ile Tansu Çiller’le Refah-Yol’u kurmasına fırsat
tanınmış, ama her tedbire rağmen, Hocanın kârlı çıktığı anlaşılın-
ca, Siyonist odakların 28 Şubat’tan başka çareleri kalmamıştı.
Hatta Erbakan Hoca ve Milli gayretli asker ve sivil kadrolar diret-
se, bir iç savaş çıkartmayı bile göze almışlardı. Böyle bir durum
Türkiye’nin sonu olacaktı. Bu şeytani oyunları fark eden Erbakan
Hoca, kendisini ve partisini feda etmek pahasına, ülkesini ve dev-
letini bu kaos ve kavga ortamına sokmadı.

DP Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun Kanal-A’daki anlattık-
ları da bu kanaatımızın bir kanıtıydı.



“Tansu Çiller bana şunları aktardı: Ben Erbakan’a gidip;

“Askerler bize karşı anayasal sınırları zorluyor, yetkilerini aşı-
yor. Ya bazı komutanları görevden uzaklaştıralım, ya da yeni bir
seçim kararı alalım” dediğimde bana “Sus!” işareti yaparak; “Ha-
yır, bunlara gerek yok, çünkü aslında problem bizimle asker arasında de-
ğil” yanıtını verince, artık yapacak bir şey kalmamıştı.”

Bu sözleriyle Erbakan Hoca Çiller’e “28 Şubat tezgahını ABD
derin devletinin hazırladığını, kışkırtılan ve figüran olarak kulla-
nılan kesimlerle uğraşmanın hiçbir fayda sağlamayacağını” hatır-
latmaya çalışmış, ama O anlamamıştı.

Evet, 28 Şubat’ın asıl patronları ABD Yahudi odaklarıydı. Ya-
ni Türkiye’deki:

• NATO kaftanlı ve Müslüman halkına karşı gâvur kafalı bazı
paşalar da figürandı.

• Kiralık ve korkak medya maşaları da figürandı.

• “Ulusalcılık” yaftalı İslam düşmanları da figürandı.

• Fetullah Gülen gibi din istismarcıları da figürandı.

• Kur’an’ın cesaret, ciddiyet ve metanet isteyen kurallarından
ve Erbakan’dan kurtulup; Amerika’nın kuklası olmak ve iktidara
taşınmak için fırsat kollayan YENİLİKÇİ şarlatanlar da figürandı.

• Ayarsız söylemleri ve tutarsız eylemleriyle yukarıdaki figü-
ranlara, Erbakan aleyhine kullanılacak hazır malzemeleri cömert-
çe sunan ve bugün hepsi AKP’ye ve HAS partiye kayan, uyuz ve
ucuz kahramanlık taslakları da figürandı. 

Ve asla unutmayın, bunların hepsinin hesabı, toptan sorula-
caktı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız şu tarihi belgeyi bulup
açıklamıştı:

"Gizli" belge 1996 tarihini taşıyordu. ABD Milli Güvenlik
Konseyi'nden Washington'a "Acil" koduyla gönderilen kripto:
"Türk Dış Politikası" başlığıyla yazılıyordu.
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Lütfen dikkatle okuyalım:

"Departmanımız (Yahudi güdümlü Amerikan Güvenlik ve Stra-
teji Kurumları), Türk Hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başba-
kan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak, dış politikayı Batı'dan
ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirme-
sinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce, Türkiye'nin
İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek
(Yani D-8’i hayata geçirmek) konusundaki mevcut tutumu, bizim
milli menfaatlerimize aykırı (düşmanca) düşmektedir.”

"-Doğruyol Partisi, Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini ılım-
laştırmada başarılı olamadığına göre, artık kendisinin Refah Parti-
si ile koalisyonu verimsiz ve gereksiz görünmektedir. Biz inanıyo-
ruz ki, Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşüre-
cek ve ülkeyi erken genel seçimlere götürecektir. Sonuç kesin ol-
mamakla birlikte, Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden es-
kisinden daha güçlü olarak çıkıp iktidara gelecektir.”

"-Türkiye, Birleşik Devletler’in anahtar stratejik ortağı olarak
kalmak mecburiyetindedir ve O’nun bu pozisyonunu gerçekleştirip
sürdürmedeki başarımız, bizim milli menfaatlerimizi doğrudan et-
kileyecektir. Türk askeriyesini, bu sonucu elde etmeye doğru da-
ha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanması gere-
kir. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz." 

Bu belgeden de anlaşıldığı gibi: ABD, DYP'nin Erbakan’ı diz-
ginleme ve dejenere etme yönündeki demokratik zemindeki ça-
balarını yetersiz görmüş olacak ki, TSK'nın o dönemdeki komu-
ta kademesini zorlamayı çözüm olarak önermektedir. Ve zaten 28
Şubat, bu öneriler doğrultusunda gerçekleşmiştir.

28 Şubat’ın ABD ayağını ve Yahudi patronlarını hiç konuşma-
yan yazar ve yorumcular; karşı da çıksa, taraf da olsa aslında
“gizledikleri Siyonizm” figüranlığını yapıyordu. Ancak bu arada
28 Şubat’ı alkışlayan ve arka çıkan piyonların, artık pislikleri de
ortaya dökülüyordu.
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28 Şubat'ın kilometre taşlarını döşeyen medya mensupları dar-
benin 15. yılında birbirlerine düşüyordu. Gazeteci Can Ataklı can-
lı yayında 28 Şubat sürecinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Ertuğrul Özkök'ün, dönemin Turizm Bakanı Bahattin Yücel'i
şantajla istifa ettirdiğini söylüyordu.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programı il-
ginç bir tartışmaya sahne oluyordu. Vatan Gazetesi Yazarı Can
Ataklı 28 Şubat sürecinde Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in Zafer
Mutlu ve Ertuğrul Özkök'ün şantajıyla istifa etmek zorunda kaldı-
ğını iddia ediyordu.

Bakanın arkadaşı olduğunu da belirten Can Ataklı, "İstifa etmez-
se hakkında büyük bir karalama kampanyasıyla asılsız bir yolsuzluk dos-
yasını yayınlayacaklarını anlattım. Ailesini topladı durumu anlattı istifa
kararı aldı" diyerek dolaylı da olsa o senaryonun bir parçası olduğu-
nu da dile getiriyordu.

Ataklı'nın bu iddiası üzerine yayına bağlanan medya patronu
Aydın Doğan, "Ertuğrul Özkök eğer böyle bir şey söylemişse şerefsizlik,
ahlaksızlık yapmıştır. Eğer böyle bir şey yapılmışsa yarın Özkök'ü hepimiz
idam edelim" diye kükrüyordu. 

Bu canlı yayının ardından tüm gözler şantajla istifa ettirildiği
iddia edilen eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'e çevriliyordu.
Konuyla ilgili açıklama için sosyal medyayı tercih eden Yücel, id-
dialara tam anlamıyla cevap vermiyordu. Yücel, Twitter'de ko-
nuyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine: “Doğru yanları var
ama bu nedenle istifa etmedim. Tarihleri sanırım karıştırdı” demekle ye-
tiniyor ve olayı bir nevi doğruluyordu.

Perde arkasındaki haber ajansı: UBA’yı kimler ve niçin kuru-
yordu?

28 Şubat Postmodern darbesinin üzerinden yıllar geçmesine
rağmen, gizli kapaklı ilişkilerde bir bir deşifre olmaya başlıyor-
du. O dönemde darbeyi destekleyen medyanın unutulmaz tavrı
ile milletin sesi kesilmek isteniyordu. İşte o günlerde darbeye ze-
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min hazırlayan haberlere imza atan kuruluşlardan birinin de kı-
sa adı UBA olan Ulusal Basın Ajansı olduğu iddia ediliyordu.

28 Şubat Postmodern darbesi ile ilgili gerçekler bir bir ortaya

çıkarken, bu seferde o dönemde taraflı, millet idaresine karşı, uy-

durma haberlere imza atan bir haber ajansının olduğu ortaya çıkı-

yordu. Ulusal Basın Ajansı adlı bu haber ajansı Kudüs Gecesi'nde-

ki görüntüleri çekmesiyle tanınırken, öte yandan o dönemde Refah

Partisi ile ilgili de yüzlerce uydurma habere imza atıyordu.

Kudüs Gecesi’ndeki şüpheli tavırları dikkat çekiyordu.

Medyanın o dönemdeki askeri vesayeti destekleyen tavrı unu-

tulmayan gerçekler arasında yer alıyordu. Millet iradesine karşı,

sürekli Refah Partisi iktidarına manşetlerden mesajlar veren med-

yanın bu tavrını o günlerin mağdurları da dile getiriyordu. Kudüs

Gecesi'ndeki piyeste rol alan ve 15 yıl aradan sonra o günü anlatan

Selçuk Öz, Ulusal Basın Ajansı kamerası ve mikrofonunu hiç unut-

madığını söylüyordu. Öz, o gecenin olağanüstü halini anlatırken,

"UBA'nın mikrofonu ve kamerası dikkatimi çekmişti. Sanki adam-

lar o gece için özel olarak gelmişlerdi” diyordu.

Şimdi CHP’de görevli olan Genel Yayın Yönetmeni niye ko-

nuşmuyordu?

28 Şubat sürecinde UBA'nın Genel Yayın Yönetmenliğini ve Ge-

nel Müdürlüğü görevlerini üstlenen ve bu günlerde CHP'de İleti-

şim Koordinatörü olan Baki Özilhan o dönemle ilgili soruları geçiş-

tirmeye çalışıyordu. O süreçte habercilik yaptıklarını söyleyen

Özilhan, 'Bu günlerden dönüp geriye baktığınızda neler söyleye-

ceksiniz' şeklindeki sorulara ise 'Bu yoruma girer ben o dönemle ilgili

yorum yapmam' demesi dikkat çekiyordu.

Şu son zamanlarda, hiçbir olay, HAS Partinin tamamen istis-

mar amacıyla tertiplediği 28 Şubat’la ilgili bir panele, Recai Ku-

tan Bey’in oturum başkanı olarak katılması kadar içimize otur-

mamıştı.
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Rahmetli Hocamız’a karşı; haksız, hatta ahlaksız iddia ve is-
natların sahipleri Hasan Celal Güzel ve Taha Akyol gibilerin or-
tasına kurulan ve iltifatlar yağdıran Recai Kutan Bey;

• Haydi davasının derdini ve gayretini çekmiyordu.

• Erbakan Hoca’nın hatırını saymıyordu.

• Has Partinin hıyanet ve hakaretlerini umursamıyordu.

• Hala kendisini “Milli Görüş’ün sadık ve sağlam kurmayla-
rından” bilenlerin hayal kırıklığını hesaba katmıyordu.

• Yahu, en azından kendi kendisine de mi saygı duymuyordu?
“Efendim orada Hoca’yı öven birkaç cümle sarf ettim” demekle
durumu kurtaracağını mı sanıyordu?

Yeni Şafak’ta, “AKP’nin Milli Görüş’ten ayrılmasını haklı ve hayırlı
bulan” açıklamalarından (28 Şubat 2012)

Ve yine Star Gazetesinde (27.Şubat.2012) AKP’yi alkışlayan
tavırlarından sonra, Sn. Recai Kutan’ın şimdi de HAS Parti ile bu
“yakın temasları”nı, acaba hangi girişim ve gelişmelerin alameti
saymak gerekiyordu!?

12 Eylül’ün ardından ANAP’ın kurulduğu sırada, sonradan Ağrı
Belediye Başkanı olan ve çeşitli isnatlarla görevden alınıp tutukla-
nan, Avrupa Milli Görüş Bölge Başkanlarımızdan bir kardeşimizin,
Ulusta’ki büronuza gelip “Muhterem Ağabeyimiz bizim partimiz ne za-
man kuruluyor…” sorusuna: “İşte ANAP var ya, daha ne istiyorsunuz…”
yanıtınıza bir takım “insani zafiyet” yorumları yakıştırmıştık…

Ve yine Refah Partisi’nin kurulması aşamasında, Rahmetli Be-
kir Küçük Efendi’nin torunlarının sünnet merasimine katılmak
üzere gittiğiniz ADANA’da, Sofi Mehmet Yıldırım gibi sadık kar-
deşlerimizin yanınıza gelip: “Ne olursunuz, hiç değilse yarım saatini-
zi ayırıp Partiye teşrif etseniz ve Milli Görüşçülerin sahipsiz olmadığını
gösterseniz..” şeklindeki davetlerine icabet etmeyişinize “bir takım
mazeret” gerekçeleri uydurmaya ve camiamızın hüsnü zannını
korumaya çalışmıştık.
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Peki, şimdi Aziz Hocamız’a ve davamıza bin türlü hıyanet ve ha-
karetle bizden ayrılan ve henüz hiçbir pişmanlık ve özür beyanın-
da da bulunmayan AKP’li ve HAS Partili dostlarınızla bu sıkı fıkı ir-
tibatlarınıza nasıl bir kılıf ayarlamamız bekleniyordu?

Kaldı ki, Fazilet Partisi’ni kapatmak ve AKP’yi kurup iktidara
taşımak üzere, Merve Kavakçı’nın nasıl kullanıldığını en iyi Re-
cai Bey biliyor ve kendisi anlatıyordu:

28 Şubat sonrasında Fazilet Partisini kapatılmaya götüren süreç
Merve Kavakçı’nın Meclis’e türbanıyla girmesi ile başlıyordu. 28
Şubat’ı tetikleyen olaylardan Merve Kavakçı’nın Meclis’teki yemin
törenine birinci gün katılmasından Rahmetli Erbakan Hoca’nın ve
yakınlarının bilgisi yoktu. Merve Kavakçı’yı daha sonra AKP’yi ku-
racak olan isimlerin salona götürdüğü ortaya çıkıyordu. “Meclis’i
yöneten Septioğlu söz veriyordu. Kendisi, “Başörtülü birinin yemini-

ni engelletmem. Sizden isteğim tenha bir zamanda getirin” diyordu.

Daha sonra bir de utanmadan “Bana sahip çıkmadılar” diyen
Merve Kavakçı birden bire Nazlı Ilıcak’la birlikte Meclis’e dalıyordu.

Merve Kavakçı 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden milletve-
kili olmuştu. Türbanı nedeniyle “TBMM’deki yemin törenine ilk
gün gelmemesini, sonra yemin etmesini” partinin ileri gelenleri
kendisine söyleyip söz alıyordu. 

Ve fakat Merve Kavakçı, Recai Kutan’ın defalarca belirttiği gibi
yetkili kurullarda alınan kararları dinlemeyip Nazlı Ilıcak ile Meclis
genel kuruluna gelmiş ve ortalık karışmıştı. Böylece Merve Kavakçı
FP’ye ilk “golünü” atmıştı. Ama asıl gol son dakikada olacaktı. 

Sn. Mustafa Kamalak’a sorulsun, FP asıl niye kapatıldı? Merve
Kavakçı’nın ABD vatandaşlığı kapatılmasının baş sebebi sayıldı. Ve
yine Merve Kavakçı ABD vatandaşı olduğu için milletvekilliği ge-
çersiz sayıldı.

Artık gelelim asıl soruya: Merve Kavakçı FP’de seçilecek bir yer-
den milletvekili adayı yapıldı. Peki, milletvekili seçilmesi garanti
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olan Merve Kavakçı neden seçimlerden 45 gün önce ABD vatanda-
şı oldu? Oysa ABD vatandaşı olan birinin TBMM’de olmasına yasa
izin vermediğini, TC vatandaşı olması gerektiğini pekâlâ biliyordu.

Yani Merve Kavakçı “bile bile lades” diyor, Erbakan’dan kur-

tulmak isteyen Siyonist odaklara kiralık figüranlık yapıyordu. Ve

böylece “görünmez el” Merve Kavakçı sayesinde AKP’nin de ikti-

dar yollarını döşüyordu.

Şimdi AKP, Merve Kavakçı’ya “iadei itibar” ile bu iyiliklerinin

karşılığını ödüyordu.

Fazilet Partisi'nin kapatılması için AKP'liler kulis yapıyordu:

HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu da, Milli Gö-

rüşçüleri tavlamak ve avlamak niyetiyle, 28 Şubat sürecine ilişkin

çok çarpıcı iddialar gündeme getiriyordu. Twitter hesabından bazı

açıklamalar yapan Bekaroğlu, bugün AKP'de görev alan bazı isim-

lerin, Fazilet Partisi'nin kapatılması için kulis yaptığını iddia edi-

yordu. "Ak Parti'nin 28 Şubat'ın ürünü olduğu tartışılıyor. Ürünü

değil de sonucu demek gerekiyor. Ak Parti ile 28 Şubat'ın üç yön-

den bağlantısı biliniyor” diyen Bekaroğlu’na göre:

1- RP ve FP kapatılmasaydı AKP kurulamazdı. Nitekim şimdi AKP'nin

önemli aktörleri olan bazı kişiler (bazı iç ve dış odaklarla) FP'nin kapatıl-

ması için kulis yapmıştı.

2- AKP, 2001 krizinin üzerine kurgulanmıştı. 2001 krizi 28 Şubat hü-

kümetleri dönemindeki soygun dolayısıyla çıkmıştı.

3- AKP, 28 Şubatı mümkün kılan anayasal ve yasal zemine hala dokun-

mamıştı. Vesayet sisteminin kurumları aynen geçerliliğini korumaktaydı.

İyi de, Mehmet Bakaroğlu’na sormazlar mı?

• Madem dış güçler ve Masonik mahfiller, AKP’yi Milli Gö-

rüş’ten koparmak ve Erbakan’dan kurtulmak için çalışıyordu… O

zaman, aynı naneyi yemeniz ve Erbakan’a hıyanet ve hakaret edip

gitmeniz için sizlere kimler dürtüyordu?
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Erbakan karşıtlarının (ha dinci, ha devrimci) karakter hamlığı!

Fatih Altaylı, iktidara gelmeden önce Tayyip Erdoğan için
şunları yazmıştı: (26.04.2002 tarihli Hürriyet)

“(...) 'Zaten Tayyip Erdoğan da 'huzur aramak' Türk siyasetine uymu-
yor, yakışmıyor. Sadece 'kirli' geçmişiyle değil, 'yetersizlikleriyle' de yakış-
mıyor. Görülüyor ki, yeni dönemde artık 'Tayyip'lere' yer yok. Ben AKP'nin
'Tayyip ısrarı'nı da anlamıyorum. 

Bilgisi zayıf, deneyimi eksik, eğitimi yetersiz, yabancı dil bilmez bir
adam. Polemikçilik, demagogluk lider olmaya yetiyorsa amenna. 21. yüz-
yılın dünyasında dünya siyasetinde var olmak isteyen bir Türkiye'nin ön-
deri olacak adam değil çok belli. Bırakın onu Türkiye'yi yönetecek çapta
dahi değil.” 

18 Nisan 2002: (Tayyip Erdoğan'ın 'Değiştim' demesi üzerine)

“Ben komünistken liberal olan gördüm. Liberalken sosyalist olan gör-
düm. Sosyalistken, oportünist olan gördüm. Hepsiyken Makyavelist olan
gördüm. Ama Tayyip Erdoğan gibisini görmedim. Ne oldu, iki kere ABD'ye
gitti, iktidarın kokusunu aldı 'dinsiz' mi oldu? 'Referansı' artık İslam değil
mi? Artık dünyada 'hak düzeni' istemiyor mu?

Ve tabii eğer bütün bunlardan 'döndüyse'... Bu kadar radikal bir 'dö-
nek'e, bu millet nasıl güvenecek? Bir daha ne zaman ve nereye döneceğini
kim bilecek?”

Aynı F. Altaylı 2 yıl sonra ise şöyle yalakalık yapacaktı: 

2 Nisan 2004: Yazının Başlığı: 'Erdoğan Nobel Barış Ödülü'nü
Hak Etti'

Altında, Rauf Denktaş'a verip veriştirdikten sonra yazıyı şöyle
bitiriyordu: 

'Yıllarca küçümsediğimiz ‘Kasımpaşalı', Dışişleri'ne güvenerek, kendi sı-
cak tavrını kullanarak ve hepsinden önemlisi 'cesaret ederek’ bence büyük bir
iş başardı. Bence bu yılın Nobel Barış Ödülü, Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır.'

24 Eylül 2004: 'Erdoğan, Atatürk'ün İzinde mi?' başlığı altında-
ki yazısını şöyle bağlıyordu:
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'Yine de Erdoğan'ın 'etkileyici ve önemli' bir lider olduğu açık. Türki-

ye'nin demokrasi hamlesinde Atatürk'ten sonraki haneye adı bazıları iste-

se de, istemese de yazılacaktır.'25

Fetullah Gülen 28 Şubat’ta ne yapmıştı?

• “TSK’nın dönemin Erbakan Hükümetinden daha demokrat
olduğunu” açıklamıştı.

• Refah Partisi’nden farklı ve aykırı cephede olduğunu vurgula-
mıştı.

• “Ben Erbakan gibi değilim, çok hoşgörülüyüm ve düzenle ba-
rışık birisiyim” mesajı vermeye çalışmıştı.

• En kritik günlerde Erbakan’a “istifa et” çağrısı yapmış, Siyo-
nist odakların ve cuntaların ağzıyla konuşmaktaydı.

• 28 Şubat’ın egemenleriyle diyalog yollarını aramış ve yalaka-
lık yapmıştı.

• Bu arada Refah-Yol hükümeti devrilip yerine yeni hükümet
kurulduğunda Zaman gazetesi 9 sütuna: “Hayırlı olsun. İşte kardeş

kavgasına son verecek hükümet” manşetini atmıştı. 

Ve şimdi, 28 Şubat üzerinden “TSK’yı karalama kampanyası
ve darbe karşıtı kahramanlığı” yapılırken, neden hiç kimse, o sü-
reçte Fetullah Gülen’in tutarsız tavrını sorgulamazdı? Ve aynı Fe-
tullah Gülen bugün “Darbe karşıtı ve 28 Şubat mağduru” rolü oy-
namaktaydı.

Allah aşkına söyleyin bakalım; öyle zahiri etiket ve resmi hü-
viyet olarak değil; şahsiyet, haysiyet ve insani hassasiyet bakı-
mından Fetulllah Gülen’le Fatih Altaylı’nın ne farkı vardı?

Ve yine Zaman yazarı Ali Bulaç, 28 Şubat’ı yorumladığı yazısın-
da, Fetullah Gülen’in “O süreçte açıkça Erbakan’ın karşısında ve 28 Şu-

batçıların yanında yer almasına” tek kelime değinmeyip, Cemaatle
tersleşip restleşmeye giren Recep T. Erdoğan ekibinin, ideallerin-
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den vazgeçip “ilkesiz pragmatizme, hatta oportünizme kaydığını” ima
etmek üzere:

“Erbakan Hoca, "Adil düzen"i, "İslam kardeşliği"ni, kendi köklerinden

beslenen bir kimlik tanımını, "ahlak ve manevi değerlerin önemi"ni ve bü-

yük bir bölgesel entegrasyon olup Abdülhamit'ten beri ölmeyen bir ideal

olan "İslam Birliği"ni siyasete soktu. 

"Bu iş Erbakan'ın kafasıyla olmaz" diye eleştirenler, onun "ideal politiği,

reel politiğin önüne koyan" büyük siyasi ve ahlaki tutumunu anlamadılar, re-

el politiğe göre siyaset yapmanın ve yönetmenin insanı ilkesiz pragmatizme

ve hatta oportünizme götüreceği gerçeğini göremediler. Erbakan Hoca, hiçbir

zaman İslami referanslarını unutmadı. Onu rahmetle anıyoruz."26

Diyerek AKP’yi eleştirmeye kalkmıştı. Peki, daha önce,
AKP’nin bin türlü hıyanet ve melanetine mazeret fetvası, hatta
keramet hırkası giydiren Ali Bulaç, yeni mi “acı gerçeklerin” far-
kına varmıştı? Yoksa “Amerika ve CIA, esas Fetullah’ın arkasın-
dadır. Şimdi Onlara yaranmak zamanıdır” düşüncesiyle mi bu çı-
kışları yapmaktaydı?

Sahi karakter ve kalite olarak Ali Bulaç gibileri Erbakan’a mı
yakındı, yoksa Fatih Altaylı ve Fetullah Gülen ayarında mıydı?
Ve keşke bunlar yegane kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil,
Allah olduğunu unutmasalardı!..

Batılı gâvurlara figüranlık yapan asker ve sivil tüm 28 Şubat-
çıların dikkatine: “Bütün dinsiz devrimler önce kendi eniklerini
yerdi!”

2012 Şubat sonuna doğru Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM)
BDP'nin talebini resmen kabul ettiğini açıklamıştı. Artık Türkiye
Uludere olaylarıyla ilgili olarak "savaş suçlusu" kapsamında soruş-
turulacaktı. Anahtar cümle UCM Roma Statüsü olmaktaydı. 

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan
Yardımcısı Gültan Kışanak'ın, Uludere Irak'ın sınırında 34 kişinin
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hayatını kaybettiği hava operasyonuyla ilgili Uluslararası Ceza
Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru işleme alınmıştı. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işleme alınma yazısında şun-
lar vurgulanmıştı:

"Biz, göndermiş olduğunuz dokümanları, Uluslararası Ceza Mahkeme-
si'nin Roma Statüsü çerçevesinde değerlendirmeye almış bulunmaktayız.
Bir karar ulaşır ulaşmaz sizi yazılı olarak bilgilendireceğiz ve size kararın
gerekçeli metnini ileteceğiz."

“Roma Statüsü” ne anlam taşımaktaydı?

Türkiye'ye yapılan suçlamanın aslı: "dokümanları Uluslararası Ce-
za Mahkemesi'nin Roma Statüsü çerçevesinde değerlendirmesi" sözlerin-
de yatıyordu. Söz konusu statü dünyada işlenebilecek en büyük
suç olarak kabul ediliyordu. Irak'ın kuzeyinde yaşanan olay şu
maddeye göre soruşturulacak. Roma Statüsü, 139 devletin imzala-
dığı, 116 devletin taraf olduğu Statü ile kurulan Uluslararası Ceza
Mahkemesi, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldı-
rı suçunun takibi konusunda tüm dünya üzerinde etkili tek hukuk
mekanizması olarak varlığını sürdürüyordu. Mahkeme Roma Sta-
tüsü çerçevesinde izlemeye aldığı suçları, dünya üzerinde işlenen
"en ciddi suçlar" olarak niteliyordu.

Peki, şimdi Türkiye neyle karşı karşıya bulunuyordu? İşte
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaptığı işlemlerin bazıları şun-
lar oluyordu: 1993 yılından beri aralarında Bosna-Hersek, Ruan-
da, Sierra Leone ve Sudan'ın bulunduğu 12 farklı ülkede işlendi-
ği iddialarına ilişkin 6 farklı uluslararası ya da özel mahkemede
200 civarında sanık hakkında 181 dava açılıyordu. Uluslararası
Ceza Mahkemesi, bugüne kadar 6 ülkedeki ihlallerle ilgili soruş-
turma başlattı 18 yakalama, 9 tutuklama kararı yayınlıyordu. Bu
kararlarının en sonuncusu, 27 Haziran 2011 tarihinde Libya lide-
ri Muammer Kaddafi, oğlu ve hükümet sözcüsü Seyfülislam Kad-
dafi ve askeri istihbarat başkanı Abdullah El Senussi hakkında,
insanlığa karşı suçlar işlendiği iddiasıyla alınıyordu. Uluslarara-
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sı hukuk uzmanları, BDP'nin başvurusunun kabul edilmesiyle
Türkiye'nin insanlığa karşı suçlar kapsamında yargılanmasının
önünün açıldığını belirtiyordu. Buna göre, Irak'ın kuzeyinde ve
Uludere sınır bölgesinde yaşanan olay hakkında uluslararası Ce-
za Mahkemesine BM garantisinde Türk makamlarını soruşturma
yetkisi veriliyordu.”27

Yani önümüzdeki günlerde, bazı kurmay subaylarımız, komu-
tanlarımız, yüksek bürokratlarımız hatta siyasi makamlarımız
aleyhine suçlama ve tutuklama kararları çıkarsa, şaşırmamak ge-
rekiyordu.
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MÜSLÜM GÜNDÜZ’ÜN UTANMAZLIĞI!

CNN Türk’te 32.Gün programına çıkarılan ve Sabataist zihni-
yetli Mehmet Ali Birand’la, bir birine iltifatlar yağdıran Müslüm
Gündüz’ün tavırları ve Erbakan’la ilgili mesnetsiz iddiaları, tam an-
lamıyla mide bulandırıcıydı. Mehmet Ali Birand’ın güya “tarafsız
yayıncılık ve herkese söz hakkı tanımacılık” kılıfıyla:

a) Aslında kendi işlerine gelen ve hedeflerine uygun düşen iddi-
aları, Müslüm Gündüz’ün ağzıyla topluma aktarmak

b) Ilımlı İslamcı ve Siyonist Yahudi JİNSA’dan madalyalı Recep T.
Erdoğan iktidarını meşrulaştırmak ve tahribatlarını kolaylaştırmak

c) Ve tabi asıl amaç olarak, şeytanların ve şarlatanların ortak
düşmanı Rahmetli Erbakan’ı karalamak üzere Müslüm Gündüz’ü
programa çağırması ve pas veren sorularla coşturması, bunların
gerçek niyetini ve tıynetini ortaya koymaktaydı.

Müslüm Gündüz

“Erbakan’ın Kemalizm’le ve Kapitalizmle hiçbir davası ve çatışması söz ko-
nusu değildir. Zaten kendisi de kapitalistti. Erbakan makam ve mevki düşkünü
bir kimseydi ve bu koltuk zafiyetiyle O’na her türlü yanlış yaptırılabilirdi.”

Derken, gerçekte kendisini anlatmaktaydı. Rahmetli Erbakan’ın
bu sıfat ve saptamalardan ne kadar uzak ve yüksek bir şahsiyet ol-
duğunu, O’nun azılı düşmanı Siyonist Yahudiler bile defalarca iti-
rafa mecbur kalmışlardı.



“İşte Yahudi stratejist ve ABD Derin Devletinin en etkin ve
yetkin kişilerinden Alan Makovski’nin 1997’de “Middle East Qu-
arterly” dergisindeki makalesinde yazdıkları, Müslüm Gündüz
gibi “utanmazsan, istediğini yapabilirsin” hikmet sözünün muha-
tabı zavallı figüranları yalanlamakta ve tabi Erbakan’ın müşterek
düşmanı olduklarını da ortaya koymaktaydı.”

Bu yazı hala aynı sitede durmaktaydı ve İngilizce aslına herkes
internet üzerinden kolaylıkla ulaşırdı.

Erbakan’ın ABD'ye meydan okuması, Siyonistlerin uykularını
kaçırmıştı!

28 Şubat soruşturma ve tartışmaları, post modern darbenin
ABD'de planlandığını bir kez daha açığa çıkarmıştır. İşte Müslüm
Gündüz de bu küresel Siyonist senaryonun sıradan ve basit bir par-
çası ve ucuz bir kahramanıdır. 15 yıl önce gerçekleşen ve Türki-
ye'nin önceki klasik darbelerinin aksine 'silahsız kuvvetlerin' ger-
çekleştirdiği post modern darbe 28 Şubat'ın yol haritasını, ABD Sa-
vunma Bakan Baş Danışmanı Alan Makovsky'nin çizdiği kesinlik
kazanmıştır. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Erbakan'ın sık sık vurgu
yaptığı 'Refah-Yol'un yıkılması kararı Washington'da alındı' sözleri bu
bilgi ve belgeler ışığında artık ispatlanmıştır. 1997 Middle East Qu-
arterly'de, Alan Makovsky tarafından yayınlanan makale "Erbakan
İle Nasıl Mücadele Etmeli" başlığı altında sermaye-medya-siyaset-yar-
gı ve BÇG'nin bu süreçte yaptıklarının yol haritasıdır.

“Erbakan Türkiye'yi İsrail'den Koparıyor Kuşkuları”

54. Hükümetin Havuz Sistemi uygulamasına vurgu yaparak, Re-
fah Partisi'nin halkı memnun eden ekonomi politikalarının engel-
lenmesi gerektiğini kaydeden Alan Makovsky, "Refah Partisi'ne hiçbir
şekilde uluslararası ekonomi kuruluşlarından yardım yapılmasına izin ve-
rilmemeli" sözleriyle, Türkiye'deki 28 Şubatçıların haricinde ulusla-
rarası mason biraderleri de uyarmaktadır.

"Bir ideolog olarak Erbakan, Türkiye'yi Batıdan ve Yahudi Devleti İs-

rail'den koparmaktadır. Bu Amerikan menfaatlerine çok aykırıdır" diyen
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Makovsky, 28 Şubatçıların ABD işbirlikçiliğini açığa çıkaran: "Laik

Türkler (Yani Sabataist ve Mason kesimler) gizli olarak ABD'ye Türkiye'yi

Erbakan'ın eline bırakmaması için yalvarıyorlar." İtirafıyla Erbakan
korkularını açığa vurmaktadır.

Alan Makovsky’i iyi tanımak lazımdır!

Makovsky, Neo-Con düşünce kuruluşu olarak bilinen Washing-

ton Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Türkiye Araştırmala-

rı Merkezi'nin başında yer almıştır. Amerika'daki Yahudi lobisinin

en önemli kuruluşlarından biri olan Middle East Forum için de

makaleler kaleme alan Makovsky'nin kurmuş olduğu Türkiye

Araştırmaları Merkezi'nin (TAM) başında şu anda Türkiyeli Saba-

taist Soner Çağaptay bulunmaktadır. Amerikan Kongresi Dış İliş-

kiler Komitesi'nde (Siyonist CFR) çalışan Makovsky, ABD dış poli-

tikasının İsrail'le örtüşmesi gerektiğini savunan makaleler yazmış-

tır. ABD Savunma politikalarının belirlenmesinde önemli bir danış-

man olan Makovsky'nin kurmuş olduğu TAM'da, Türkiye'den da-

ha önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 2003 yılında ise

şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuk olmuşlardır. Ma-

kovsky, 1997'de "Erbakan'la Nasıl Mücadele Edilmeli" makalesini

yayınlamıştır. Makovsky; Refah-Yol iktidarında ABD ve İsrail adına

Türkiye'deki sermaye, medya ve darbeci diğer kişi ve kuruluşlarla

irtibat sağlayan kişi olarak da tanınmaktadır.

İşte, Erbakan'a karşı Süleyman Demirel'in Batı yanlısı laik bir

güvence olarak açıkça zikredildiği, daha sonra Abdullah Gül’e

konferans verdirildiği Washington Enstitüsü Uzmanı Alan Ma-

kovsky'nin Türkiye'deki ortaklarına hedef koyduğu makalesin-

den ilginç bazı başlıklar:

• Mevcut Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında tek İslamcı Er-

bakan’dır. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in laik Doğru Yol Par-

tisi'nin diğer üç üyesi de askerle aynı şekilde Batı yanlısı ve laik bir

politikadan yanadır.
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• Refah Partisi'nin üyelerinin ve liderlerinin mezun olduğu İmam
Hatiplere büyük bir ilgi vardır ve insanlar kayıt için sıradadır.

• Türklerin birçoğu Refah Partilileri dürüst ve azimli görürken,
laik politikacıları ise Milli Görüşçüleri dinci ve tehlikeli saymakta-
dır. Eğer laik politikacılar daha iyi çalışmazlarsa, Batı yanlısı Tür-
kiye radikal bir şekilde İslam dünyasına kayacaktır.

• Siyonizm’i ve Yahudileri kınayan Erbakan ve partisi, Türki-
ye'nin Batı ile entegrasyonunu savunan Türkleri de “taklitçi Batıcı-
lar olarak” tanıtmaktadır. Bunun yerine ise Türkiye'nin İslam ülke-
leriyle birlikte İslam NATO'su, İslam Serbest Pazarı ve İslam Birleş-
miş Milletleri'ni kurmasını arzulamaktadır.

• Erbakan bu şekilde G-7 ve D-8'in yeniden bir araya gelerek
'İkinci Yalta' konferansında yeni bir dünya düzeni kurulmasına ça-
lışmaktadır.

• MGK tarafından kontrol edilse bile Başbakan olarak Erbakan,
Amerikan menfaatlerine ve Türk Amerikan işbirliğine açıkça mey-
dan okumakta ve bizim çıkarlarımıza aykırı girişimlerde bulun-
maktadır. Erbakan'ın hükümette olması Amerikan ve Avrupa yöne-
timlerinin işini zorlaştırmaktadır.

• En tehlikelisi, Erbakan bir ideolog olarak Türkiye'yi Batı'dan
uzaklaştırmak istiyor, bu ise Amerikan menfaatlerine tamamen ters
bir politikadır.

• Laik Türkler ABD'ye gelip “Türkiye'yi Erbakan'ın eline bırak-
maması” için yalvarmaktadır.

• Amerikan yönetimi Erbakan ve arkadaşlarından ziyade laik
bakanlar ve yüksek bürokratlarla çalışmalıdır.

• Erbakan'ın 'ABD, PKK'ya destek veriyor' iddialarına maalesef
ABD yönetimi yanıtsız kalmıştır. Washington bunları kesin bir şe-
kilde yalanlamalı ve özür dileyip Türklerin gönlünü almalıdır.28
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Müslüm Gündüz’ün şarlatanlıkları!

Fetullah Gülen’i mazur göstermek için “Amerika’da esir tutul-

duğunu ve normal şartlarda O’nun asla razı olmayacağı sözlerin

O’nun adına uydurulduğunu” vurgulayan Müslüm Gündüz Mavi

Marmara olayında “İsrail’i haklı gösterdiği ve otorite kabul ettiği

için” Fetullah Gülen’i kınarken; daha bir hafta öncesinde “NATO

güçlerinin ve Batılı askerlerin Libya’da ne işi var?” diye horozlandığı

halde, ardından ABD’den talimat gelince İzmir’i üs olarak kulla-

nan Haçlı NATO çeteleriyle birlik olup Libya’ya saldıran, 97 bin

Müslümanın canına kıyan, ülkenin tamamen tahrip edilip ikiye

ayrılmasına taşeronluk yapan Recep T. Erdoğan’ı övüp göklere çı-

karmakta ve şöyle yalakalık yapmaktaydı:

“Muhterem Başbakanımız tam bir vatan evladıdır. Fakir fukara baba-

sıdır… Ve Kemalizm’i yıkacak adamdır!..”

Oysa aynı günlerde AKP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk Çelik, Türkiye’de hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve as-

gari ücretin yarısının altında sefil bir hayat yaşayan 8 milyon 472 bin

aile reisinin (yaklaşık 36 milyon nüfusa denk gelir) tespit edildiğini;

bunlardan 5 milyon 855 bininin ise, yani yaklaşık 25 milyon kişinin

aylık 295 liradan aşağı bir gelirle can çekiştiğini açıklamaktaydı.

Müslüm Gündüz’ün “Gönüllü figüranlık” itirafı:

Mehmet Ali Birand’ın “Sizi 28 Şubat sürecinde bazı odakların

kullandığı” iddialarına ne diyeceksiniz? Sorusuna:

“Bizim (Aczimendilerin) içimizde de devlet memurlarının, emekli veya

halen görevli subayların da bulunması tabiidir. “O süreçte asker bizi, biz ise

askeri kullandık” sözümüz iyi düşünülmelidir. Askerlerin ihtilal yapma ve

Refah-Yol’u yıkma heves ve hesaplarından yararlanıp, bizi Erbakan iktidarı

aleyhinde kullanmalarına müsaade etmişizdir. Böylece davamızı milyonlara

duyurma fırsatını değerlendirmişizdir.” Şeklindeki sözleri bunların aya-
rının aynasıdır. Yani Erbakan iktidarını yıkmak ve Milli Görüş’ün
kökünü kurutmak isteyen şeytani merkezlerin, basit ve fasit figüran-
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lığını, “Nurculuk davasına hizmet imkânı” diye yorumlayıp yuttur-
maya çalışan bu adam “yükseklere tükürdüğü balgamın dönüp yü-
züne düşeceğinin” bile farkında olmayan bir şarlatandı.

Fadime Şahin rezaletine, Şeriat Kılıfı:

Allah’ın peşin bir cezası olarak bütün Türkiye’ye rezil ve rüsvay

kıldığı “Fadime Şahin’le basılma“ olayının sorumluluğunu, bir yan-

dan iblise bile pes dedirtecek bir tavırla Erbakan’ın sırtına vurma-

ya çalışan Müslüm Gündüz, bir yandan da suçunu kaderi İlahiye

yükleme çabasındaydı.

“Bu olay, kaderin bir cilvesi ve programıydı. Ve bana böyle bir imtihan

süreci yaşatmıştı.” Sözleri bu maksatlıydı. Oysa Kur’an: “Size isabet

eden her musibet, kendi ellerinizle kazandığınız (kötülükler) yüzündendir.

Pek çoğunu (Allah) affetmektedir” (Şura:30) buyurmaktadır.

Müslüm Gündüz Fadime Şahin olayını şöyle anlatmıştı:

“Fadime Hanım, bir arkadaşımızdan telefonumu alıp beni aradı. Çok

büyük bir bunalıma düştüğünü ve hatta intiharı düşündüğünü söyleyip, ba-

na sığındı. Ben de dayanamayıp hemen Elazığ’dan İstanbul’a gidip O’nun-

la nikâh kıydım. Ama elimi bile sürmeyip, şefkatli bir baba muamelesi

yaptım. Çok geçmedi, ben banyoda iken, Fadime Hanım bulunduğum oda-

ya daldı ve ardından polis ve medya mensupları baskın yaptı”

İyi de, Mehmet Ali Birand’ın sormadıklarını biz soralım:

1. Böyle her sıkıntıya düşene nikâh mı kıymak lazımdı?

2. Hiç tanımadığı, aslını astarını araştırmadığı genç ve güzel

bir kadın, nasıl bir iki günde “hanım” yapılırdı?

3. Fadime Şahin, sahte şeyh Ali Kalkancı’dan henüz yeni ay-

rılmıştı. Müslüm Gündüz, boşanan bir kadının “3 hayız–3 ay”

geçmeden, yani “iddet” beklemeden bir başkasıyla nikâhlanama-

yacağını bilmeyecek kadar cahil ve gafil bir insan mıydı, yoksa

hazır fırsatı değerlendirmek isteyen şehvetinin kölesi bir din is-

tismarcısı mıydı?
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Oysa, Bakara: 228 ve Talak Suresi 4. Ayetlerinin hükmü kesin
ve açıktı.

4. Müslüm Gündüz, bazı odakların Erbakan ve İslam aleyhin-
deki tertip ve tezgâhlarında beşinci sınıf bir piyon olarak kulla-
nıldığını anlamayacak kadar ahmak mıydı?

5. Kaldı ki, İslam’da nikâh öyle gizli saklı değil, herkesin duyup
haberdar olacağı bir aleniyet-resmiyetle ancak makbul sayılırdı.

6. Hani bir zamanlar kendisini mübarek ve muhterem zanne-
derek, evinin gündelik hizmetleri için gönderilen bir kızcağıza,
yine dini gerekçeler ve vaatlerle yaklaşıp namusuna göz koyan ve
ailesini utancından savcılığa başvurmak yerine başka vilayete gö-
çe mecbur bırakan, sözde “Dini hizmet erbabı ve gönül adamı”
sahtekârla, işte böylesi şarlatanların İslam’a verdikleri zarar, fa-
sıklarınkinden çok daha fazlaydı.

7. Müslüm Gündüz, Fadime Şahin’le basılırken, İstanbul’da
kaldığı evin sahibi ve eski Akit yazarı Hüseyin Üzmez’e de, övgü-
ler yağdırmıştı. Çünkü ikisi de aynı yolun yolcularıydı. Aynı ka-
rakterdeki insanlardı.

8. Öz evlatları, yakınları ve müridan takımı, bin türlü sıkıntı
ve perişanlık içinde kıvranırken ve Müslüm Gündüz bunları ken-
disine dert edinmezken, Fadime Şahin’in bir acıklı telefonuyla
hemen şefkati mi kabarmıştı, yoksa şehveti mi azmıştı?

9. Müslüm Gündüz’ün: Haçlı gavuru AB’nin dayatmasıyla “zi-
nayı suç sayılmaktan” çıkaran kanunu Meclisten geçiren Başbaka-
na övgüler dizmesini de aslında doğal ve normal karşılamalıydı!..

İşte bu tiyniyetsiz tiplerin, Erbakan aleyhinde kin kusmaları
ve 27 İslam ülkesinin parçalanmasını amaçlayan BOP’un eş kâh-
yası Recep Erdoğan’a övgüler yağdırmaları, Rahmetli Hoca’nın
büyüklüğünün ve iftiracılarının düşüklüğünün en açık ispatıydı.

Müslüm Gündüz Oğuzhan ve Şevket Kazan gibi, ne mal ol-
duklarını, hangi maksatla Milli Görüş’e sokulduklarını ve Ho-
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ca’nın niye bunlara katlandığını 30 yıldır konuşup yazdığımız ki-
şilerin bazı tutarsız beyanlarını bahane ederek Erbakan’a saldır-
ması da, ayrı bir sahtekârlıktı.

Yahudi Kafalı Din İstismarcıları!

Ve zaten Kur’anı Kerim’de geçen “Beni İsrail” ile “Yehud” keli-
melerinin aynı manaya geldikleri sanılsa da, aslında farklı kavram-
lardır. Beni İsrail; İsrail oğulları kavmini anlatır. Ancak “Yahudi”:

a) İnandığını söylese ve Kitap ehli bilinse de, aslında dünyaya
tapınan, ahiret hazırlığını gevşek tutan

b) Dünya rahatı ve menfaati için, her türlü haram ve haksızlığa
başvurup bunlara dini fetva uyduran

c) Şöhret, şehvet ve servet kazanmak; makam ve mansıp sahibi
olmak için dinini ve kutsal değerlerini istismar edip riyakârlık ya-
pan herkesi kapsayan bir sıfattır.

Yani bir kişi veya kesim görünüşte Müslüman, Hıristiyan, put-
perest veya ateist de olsa, sağcı ve solcu da tanınsa; haham, rahip,
şeyh, hoca gibi sıfatlar da taşısa, Nurculuk, Süleymancılık veya ta-
rikatçılık ta yapsa; bunlar gerçekte Yahudi kafalıdır. Hz. Peygamber
efendimizin bazı hadislerinde “Ümmetimin Yahudileri” tanımını kul-
lanması da oldukça manidardır.

Kur’an’da bu kelimelerin geçtiği ayeti kerimeler ve ilgili hadisi
şerifler bir araya getirilip dikkatle incelendiğinde, sibak ve siyakle-
ri (öncesi ve sonrası ayetler ile münasebetleri) düşünülüp değer-
lendirildiğinde; her Beni İsrail’in Yahudi sıfatı taşımadığı ve yine
her Yahudi kafalının da Beni İsrail’den olmadığı anlaşılmaktadır.

Oldukça dikkat çekici ve hayret verici şekilde, farklı din ve kül-
türden, ayrı kavim ve partiden, kendisini tanıyan tüm “Yahudi ka-
falıların” Erbakan düşmanlığında müşterek davrandığı ve ona kar-
şı derin ve fıtri bir kin ve husumet taşıdığı ortaya çıkmaktadır. İşte
biri birinden çok farklı inançların ve aykırı yaşam tarzlarının men-
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subu olan, Müslüm Gündüz’le M. Ali Birand’ı birbirine ısındıran,
iltifatlar yağdırtan, reklâmını yaptırtan gizli müşterekleri, Yahudi
sıfatları ve Erbakan düşmanlıklarıdır.

“İnsana bir zarar ve felaket dokunduğu zaman (çaresiz kalıp) bize dua
etmektedir; sonra katımızdan Ona bir nimet ve fazilet ihsan ettiğimizde; “Bu
bana, kesinlikle bilgim (ve liyakatim) sebebiyle verildi” demektedir. Hâlbuki
(o bilgi ve sezgi, onu denemek için sadece) bir fitnedir. Ancak çoğu (insan bu
gerçeği) fark etmemekte (ve haddini bilmemektedir)” (Zümer: 49) ayeti bu
tiplerin tiyniyetini ve zihniyetini ne güzel açıklamaktadır.

Kur’an’ı Kerim’de “Beni İsrail”in bir kavmiyet, ama “Yahud”
kelimesinin bir şeytani zihniyeti haber verdiği belli olduktan
sonra:

“Yemin olsun ki, mü’minlere en şiddetli ve tehlikeli düşman olarak YA-
HUDİ’leri ve müşrikleri bulursun” (Maide: 82) ayetinde “Beni İsrail”
değil “YAHUD” kavramının geçmesinin hikmeti daha iyi anlaşıl-
maktadır.

Müslüm Gündüz’ün, Mehmet Ali Birand’a:

“Müslüman kapitalist olmaz. Gerekirse sosyalistlerle yoldaşlık yapar,
ama kapitalistlere yanaşmaz. Sn. Birand, sizin de sosyalist olduğunuzu bi-
liyorum” iltifatlarıyla yoksa kendi ifadesiyle “Süleyman Demirel
eliyle Nurcuları kapitalistleştirip kullandılar, Turgut Özal eliyle
Nurcuları Kemalistleştirip kullandılar, şimdi de benim (Aczimen-
dilerin) eliyle Nurcuları sosyalistleştirip kullanın. “Ben böyle bir
hizmete hazırım” mesajını mı aktarmaktaydı?”

Artık şu ayeti okumak ve teselli bulmak lazımdı:

“De ki; Rabbimiz (hesap günü mutlaka) bizi bir araya toplayacak, son-
ra da hak ile aramızı ayıracaktır (veya sadıklara fetih ve zafer kapılarını
açacaktır) O (Hak ile batılın, sadıklarla sahtekarların arasını ayıran ve
galibiyet yollarını) açandır (Fettah’tır) ve (her şeyin mahiyetini ve herke-
sin niyet ve gayretini hakkiyle) bilen (gerçek Alim olan)dır” (Sebe:26)

“İşte böyle; biz her ümmete-taifeye kendi amellerini-hareketlerini ziy-

netli-kıymetli göstermişizdir. Sonra hepsinin nihai dönüşü Rab’lerinedir ve
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O bütün yaptıklarını (ve maksatlarını) onlara haber verip (hesaba çeke-

cektir)” (En’am: 108-son kısım) ayetinin hükmünü beklemek zamanıydı.

Üstat Bediüzzaman Hz.lerinin

“Ey bu vatanın gençleri (ve yöneticileri)! (sağ eline batıl ve hastalıklı bo-
zuk bir felsefeyi, sol eline faiz, fuhuş, içki gibi haram zevkleri mubah sayan
marazlı bir medeniyeti alan, şu Haçlı) Avrupalıları (Fen ve teknolojide de-
ğil, ahlak ve ideolojide asla) taklit etmeye çalışmayınız! (İmani ahlaki, ikti-
sadi, içtimai ve siyasi yönden sizi eritip bitirecek olan Avrupa birliğine kuy-
ruk olmayınız) Avrupa’nın size yaptığı sayısız zulüm ve saldırıdan (tam 19
Haçlı hücumundan, şimdi Irak ve Libya katliamından) ve besledikleri bunca
derin düşmanlıktan sonra, acaba, hala hangi akıl ve vicdanla onların batıl
fikirlerine, haram zevklerine (ve yalan vaatlerine) aldanıp peşlerine takıl-
maktasınız? Hayır, hayır! Haram zevkleri ve dünyalık beklentileri için (Si-
yonist Yahudi ve emperyalist Hıristiyan kültürünün bileşimi olan) Barbar
Batıyı taklide çalışmakla (ve Avrupa Birliğine girmek için çırpınmakla); as-
lında sadece onlara tabi olmakla kalmıyor, hatta şuursuz ve onursuzca on-
ların safına katılıp, hem kendinizi, hem kardeşlerinizi hem de milletinizi
(manen) idam (ve intihar) ediyorsunuz!’ Artık uyanın, siz ahlaksızca ve ah-
makça Avrupa’ya uydukça (ve AB’ye kuyruk oldukça) hamiyet (milli gayret
ve dini hassasiyet) iddianızda da yalan söylüyor, sahtekârlık ve riyakârlık
yapıyorsunuz! Çünkü onlara (Avrupa’ya, Amerika’ya, NATO’ya ve Siyonist
odaklara) tabi olmak (ve bunların 27 İslam ülkesini parçalayıp zayıflatıp
Büyük İsrail hedefini gerçekleştirmek üzere hazırladıkları BOP’un eş kahya-
lığına atanmak) suretiyle, aslında hem Dininizi, hem milliyetinizi hafife alı-
yor ve milletle alay ediyorsunuz!..” (Bak.17 Lem’a beşinci not’a son kı-
sım. Ahmet Akgül Hocamız’ın izahlı sadeleştirmesiyle)

Uyarılarının tam aksine, bu konudaki nice ayet ve hadislerin
açık hükümlerine rağmen, D-8’ler gibi İslam Birliğini bırakıp
AB’yi hayatının gayesi yapan ve Batılı güçlere tapınan ve Siyonist
merkezlerce boyunlarına cesaret (esaret) madalyası takılan şu
Sn. Başbakan ve Cumhurbaşkanını kutlayıp kahramanlaştıran
Müslüm Gündüz’ün, Risale-i Nura teslimiyet ve temsiliyet nokta-
sındaki tutarsızlık ve sahtekârlığı da açıkça sırıtmaktadır.
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Velhasıl..

Dünyayı kana bulayan ve Recep Erdoğan’ın da boynuna “cesa-
ret madalyası” takan Siyonist şeytanlar Erbakan’a hasımdı…

Morrison Süleymanlar, mason solcular, mafyacı sağcılar, Erba-
kan’a karşıydı…

Ucuz ve uyuz kahramanlar, din istismarcısı münafıklar, şehvet
ve şöhret budalası şarlatanlar, hepsi Erbakan’a düşmandı..

Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun.. Ya bütün bunlar, Erba-
kan’a dost olsalardı!?

“(Hakkın hâkimiyeti, inkârcıların ve münafıkların hezimetiyle sonuçla-

nacak) Gerçek olan vaad yaklaşmıştır. İşte o zaman (Hak davayı ve başın-

daki kutlu şahsı) inkâr edenlerin gözleri yuvalarından fırlayıp (şaşkınlık ve

perişanlığa uğrayacak) “biz bundan tam bir gaflet (ve hıyanet) içindeydik

belki de (yazıklar olsun ki) bizler zalim kimselerdik” (diyerek rezil ve zelil

duruma düşeceklerdi)” (Enbiya: 97)

“Gerçekten, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın, (sadece

zan ve kuruntularıyla bilgiçlik taslayıp) Allah’ın ayetleri (sakın Yahudi ve

Hıristiyanları dost ve rehber tutmayın, faizci ve fuhuşçu hainlere destek

çıkmayın gibi ilahi hükümleri) hakkında mücadele edip (indi ve hevai te-

villere girişenlere) gelince; onların göğüslerinde, asla ulaşamayacakları boş

bir gurur ve kibirlenmeden başkası yoktur.” (Mümin:56)

“Resulleri (Hak dava elçileri) kendilerine apaçık belgeler (ve Kur’ani

hükümlere uygun proje ve hedefler) getirdiği zaman, onlar (şeytan kafalı-

lar ve marazlı münafıklar) yanlarında olan (azıcık) ilimden dolayı böbür-

lenip şımardılar (ferahlandılar) da, (bu yüzden) alay (ve hakaret) konusu

edindikleri şey, (Sonunda) onları sarıp kuşatıverdi” (Mümin:83)

“(Artık) Allah’ın laneti, bütün yalancıların (münafık yorumcu ve yağ-

cıların) üzerine olsun” (Amin) (Ali İmran: 61)
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28 Şubat Niye Çabuk Bitti ve Türkiye’de
KIRK YILDA NE DEĞİŞTİ?

Bugün 28 Şubat’ı cesaretle(!) eleştiren ve tabi AKP’ye “Helal ol-
sun sizin gibi siyaset kahramanlarına!” mesajları gönderen Ahmet
HAKAN, aslında 28 Şubat’ın Sabataist şebekesinin “evcilleştirip
modernleştirdiği” tiplerin başındaydı. Yani Ahmet HAKAN 28 Şu-
bat’ın dönüştürdüğü bir yazardı. Çünkü daha önce “İslamcı sayı-
lan, Milli Görüş’ü hararetle savunan ve Refah Partisi’nin televizyo-
nunda “Masonların şeytani ayinlerini” ekrana taşıyan bir insandı.

Şimdi, vicdan azabıyla o onurlu günlere hasret duymasından
mıdır, yoksa dönekliğine ve karakter zafiyetine kılıf uydurma ça-
basından mıdır bilinmez, 28 Şubat’ı eleştiriyor görüntüsüyle Re-
cep Erdoğan’a yaranmaya ve Erbakan’ı karalamaya çalışmaktadır.
22 Nisan 2012 tarihli Hürriyet’teki yazısında yine “Erbakan’ın fe-
raset eksikliğini ve kendisinin yüksek basiretini” vurgulamaktay-
dı. Evet, halen 28 Şubat medya patronlarının avucunda zağarlık
yapanlara bu tavırlar oldukça yakışmaktaydı. Şu mel’un 28 Şu-
bat’ın belki de en iyi tarafı, herkesin gerçek ayarını, ahlakını ve
amacını ortaya çıkarmış olmasıydı. Solcusundan sağcısına, iman-
sızından İslamcısına, her kesimin içini dışarıya çıkarmıştı.

28 Şubat Tepkileri:

12 Eylül 1980 darbesinin ve Kenan Evren’in yargılanmasına al-
kış tutan Aydınlık’cıların, 28 Şubat tutuklamalarına şiddetle karşı



çıkmaları ve hele “Demirel’i Yıpratma Operasyonu” diye manşetten
“Morrison Süleyman’a” arka çıkmaları (13 Nisan 2012 Aydınlık)
bu Ulusalcı takımının öyle zannedildiği gibi sağ-sol ayırımı yapma-
dıklarını, bunların kişi ve kesimlerin Siyonist uşaklığına ve mason-
luğuna göre sahip çıktıklarını ortaya koymaktaydı. 28 Şubat süre-
cinde Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, Refah- Yol koalis-
yon protokolündeki dönüşümlü sistem gereği, Tansu Çiller’in Baş-
bakan olması için istifa eden Erbakan’ın yerine; güvenoyu alma ih-
timali bulunmayan Mason Mesut Yılmaz’a görevi vermiş ve millet-
vekillerinin Doğru Yol’dan istifa edip ANAP Hükümetini destekle-
melerini sağlamıştı. O süreçte Erbakan’ın Başbakanlığını değerlen-
diren İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman: “Ben Sn. Demirel’i çok iyi
tanıyorum, elindeki bütün imkânları kullanarak Erbakan’ı saf dışı edece-
ğine inanıyorum. Ayrıca ordunun da kenarda durup beklemeyeceğini bili-
yorum” cinsinden ettiği küstahça talimat ve temennilerin gereğini,
Süleyman Demirel hakkıyla yapmıştı. Bugün Aydınlık’çıların, bir
zamanlar “Amerikan uşağı, Kapitalizmin Kâhyası” diye danışıklı dövüş
gereği karşı çıktıkları Mason Süleyman’a şimdi dört elle sarılmala-
rı, çifte standardın daniskasıydı.

Evet, Ecevit’in Meclis Kürsüsünden “Bu kadına haddini bildirin!” di-
ye saldırıp “Milli Görüşçülerin Partisini kapatmak yetmez, bunların kökü-
nü kurutmak lazım” diye zırvalamalarını… Tuğgeneral rütbeli, edepsiz
ve erdemsiz birisinin Başbakana küfür eden zırlamalarını..

İşadamlarının, sendika ağalarının, köşe yazarlarının ve hatta Fe-
tullah Gülen gibi Cemaat baronlarının darbe yağcılıklarını..

Refah – Yol’un İçişleri Bakanı Bayan’a yönelik: “O kadını yağlı ka-
zığa oturtunuz” havlamalarını… 

“MGK toplantısında Erbakan’ın topuğundan ter çıkarttık” diye hırla-
yanları hatırladıkça, insanın “Bırakın burunları sürünsün” demesi
geliyor.

Ancaak!.?

28 Şubat’ın asıl muhatabı ve mağduru olan Erbakan, defalarca:
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“28 Şubat’ı asıl tertipleyen, Amerika’daki Yahudi Lobileridir ve içimiz-

deki işbirlikçileridir. Medyanın ve masonik odakların kışkırtmalarına kapı-

lan asker ve sivil kesim sadece figüran yerindedir. Ve zaten şimdi bunları

kendileri itiraf etmektedir…

…Bu nedenle, o menfi propagandalardan etkilenip dış güçlere alet olan

askerleri cezalandırmak değil, eğitip uyarmak gerekir” dediği, ABD Derin
Devleti olan Siyonist merkezler, şu AKP’yi de yine kendileri kurup
iktidara taşımışlardı.. Yetmez; Sn. Recep T. Erdoğan’a cesaret madal-
yası takıp, BOP’un eş kâhyalığına atamışlardı. Şimdi soralım, Erba-
kan’a karşı 28 Şubat’ı tezgâhlayan da, ardından AKP’yi iktidara taşı-
yan da aynı odaklar olduğuna göre, bunların kalkıp birbirinden he-
sap soruyor havaları atması, toplumu aldatıp oyalamaktan ve bu ba-
hane ile orduyu karalayıp yıpratmaktan başka ne anlam taşırdı?

Taha Kıvanç imzasıyla Fehmi Koru Star Gazetesinde (14 Nisan
2012) ve Sn. Abdullah Gül’ü şahit göstererek yazmıştı:

“Bir ziyaretimde Sn. Gül’ü çok sıkıntılı buldum. Viyana’daki bir posta

kutusu adresinden kendisine bir belge yollanmıştı. O sırada Refah – Yol hü-

kümetinde dış işlerinden de sorumlu devlet bakanıydı. Bu belge, dönemin

ABD dış bakanı Varren Chiristopher’den Ankara büyükelçisi Marc Gros-

man’a 1996 Ekim ayında gönderilmiş bir talimattı. Sn. Abdullah Gül, bu-

nu dış işleri diplomatlarına sormuş ve “doğru olabilir“ yanıtını almıştı.”

Bu talimatta:

a) Erbakan’ın D-8 girişiminin ABD çıkarlarına aykırı bulunduğu

b) DYP ve Tansu Çiller’in, Erbakan’ı dizginlemede başarısız ol-
duğu

c) Bu gidişle, yeni bir seçimde Erbakan’ın çok daha güçlü çıka-
cağından endişe duyulduğu

d) Bu nedenle askerin de devreye sokularak “Post modern” bir
darbe ile Erbakan’dan tamamen kurtulma senaryolarının ilgililere
sunulduğu vurgulanmakta ve gerekenlerin yapılması ve ilgili ra-
porların yollanması hatırlatılmaktaydı.
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Ve nedense şu soru hiç sorulmamıştı: ABD Yahudi Lobilerinin,
Refah-Yol’u yıkması ve Erbakan’dan kurtulmayı hedefleyen bu
kriptonun bir örneği, niçin başkasına değil de Sn. Abdullah Gül’e
yollanmıştı? Yoksa O’nun ABD’ye ve malum Lobilere yatkınlığını
bilenler, Milli Görüşü parçalamak ve AKP’yi oluşturmak üzere Ab-
dullah Gül’e mesaj mı ulaştırmışlardı? 

Peki, Sn. Abdullah Gül’ün; “Ben 28 Şubat sürecinde bakan-
dım, ama MGK üyesi değildim. Bu nedenle çıkan kararlarda im-
zam yoktur” cinsinden kendisini aklama ve saklama çabaları da
mide bulandıran bir tavırdı. Sayesinde bu makamlara ulaştığı Er-
bakan’la birlikte anılmanın korkusu ve telaşındaydı. Oysa Erba-
kan Hoca marazlı medyada yazılıp konuşulduğu gibi MGK karar-
larını asla imzalamamış, sadece görüşülüp tartışılsın diye prose-
dür gereği bakanlar kuruluna sevk ettiği üst yazıyı imzalamıştı. 

Ülke TV.’deki sıra dışı programında (13.04.2012) “28 Şubat’ta Er-
bakan Komutanlara karşı dik duramadı, bakın şimdi MGK toplantıların-
da Sn. Başbakan’ın paşaları haşladığı gibi davranamadı” şeklindeki yağ-
cılık yorumlarıyla, Erdoğan’ı övmeye, Erbakan’ı yermeye çalışan
AKP yalakası Şamil Tayyar:

1-Hoca’nın asıl fitne merkezi ABD Yahudi odaklarını hedef aldı-
ğını, buradaki asker-sivil piyonlarla uğraşmakla hiçbir yere varıla-
mayacağını

2-Recep T. Erdoğan’ın ise, o Siyonist patronlardan cesaret (esa-
ret) madalyası alıp, gavurları sevindirecek şekilde TSK’yı yıpratma
senaryosunda figüranlık yaptığını ya bilmiyor ve aklı ermiyordu;
veya bile bile gerçekleri saptırmaya çalışıyordu.

Erdoğan’la Çevik Bir, aynı Lobilerin
ortak işbirlikçisi değiller miydi?

AKP’nin İsrail ve ABD’deki danışmanı Orgeneral Çevik Bir 28
Şubat’la ilgili gözaltına alındı ve tutuklandı. 

Şu an Star Gazetesi’nde yazmakta olan Nasuhi Güngör’ün “Ye-
nilikçi Hareket” adlı kitabından bir alıntı yapalım;
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“Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, Bi-
rinci Ordu Komutanı olan Çevik Bir’le zaman zaman protokol düze-
yinde bir araya geliyordu.”

“Bir’in asıl görüşme trafiği emekli olduktan sonra başladı. ABD`-
nin önemli Yahudi kuruluşu JİNSA, Çevik Bir’e, Türkiye-İsrail ilişki-
lerine katkılarından dolayı ödül verdi.” (S. 92)

“28 Şubat`ın önde gelen ismi Orgeneral Çevik Bir ve ANAP lideri
Mesut Yılmaz, JİNSA`dan liderlik ödülü alanlar arasında yer alıyor.
Ancak burada dikkat çekici olan, verilen bu ödüllerin daha çok Yahu-
diler lehine üretilen politikalarla ilgili olması.” (S. 149)

(Ödül verme cömerti olan ABD Yahudileri, Sayın Başbakan`a da
“Cesaret Ödülü” vermişlerdi.)

“İşte bu ilginç isimle (Çevik Bir`le) ilgili, çarpıcı bir iddia daha
vardı. Çevik Bir, cezaevinden çıkan Erdoğan`la bir araya gelmiş ve
hayli sıcak bir görüşme yapmıştı. Bir`le Erdoğan`ın, `program çakış-
ması` yüzünden bir kere de ABD`de bir araya geldikleri iddiasını ise
taraflar (Erdoğan ve Bir) yanıtsız bırakmıştı. İddiaya göre, her iki
isim de ABD`de Jewish Committe`nin (Yahudi komitesi) konuğu ol-
muşlardı.” (S. 92)

“JİNSA, İsrail`in, daha geniş anlamıyla Yahudilerin dünyadaki çı-
karlarını korumak ve özellikle de güvenlik konusunda politikalar üre-
ten bir kuruluş olmaktadır. JİNSA, iç içe geçmiş bir CIA-MOSSAD ya-
pılanmasıdır.” (S. 148)29

E. Org. Hurşit Tolon’un evinde ele geçirildiği söylenen E. GKB.
Yaşar Büyükanıt’ın evli olan kızı ve yakınlarıyla ilgili çeşitli ve çir-
kin iddiaları barındıran CD’leri, meşhur Dolmabahçe görüşmesin-
de koz olarak kullanıldığı yazılıp konuşulan, Sn. Başbakan’ın aca-
ba kendisinin kapatılması gereken hangi dosyaları vardı?

Nazlı Ilıcak (13.Nisan.2012) tarihli köşesinde niye: “Sakın ha,

yeni tutuklama furyası başlamasın ve yeni mağdurlar kitlesi yaratılmasın”
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diye uyarmaktaydı? Tutuklanmaların Süleyman Demirel’e, Mesut
Yılmaz’a, eski GKB ve kuvvet komutanlarına ulaşması, acaba han-
gi tehlikeli sürece yol açacaktı?

Ha sahi, niye hiç kimse kalkıp 28 Şubat sürecinde demokratik
yöntemlerle ve halkın hür tercihiyle iktidara gelmiş meşru Refah
– Yol hükümetinin çekilmesini ve Erbakan’ın Başbakanlığı terk
etmesini defalarca ve TV. Ekranlarında tekrarlayarak, darbecilere
arka çıkan hatta kışkırtan şu Fetullah Gülen’in de yargılanması
için suç duyurusunda bulunmazdı? 

Şimdi 41 yıl öncesini hatırlayalım..

12 Mart muhtırasından sonra Prof. Nihat Erim Başkanlığındaki
hükümet, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylanıp
açıklanmıştı. Bu hükümette; Cahit Karakaş, Sezai Ergun ve Aydar
Özalp gibi AP’lilerden Türkan Akyol, Sadi Kocaş ve İsmail Ayar gi-
bi CHP’lilere, Mehmet Özgüneş gibi 27 Mayıs döküntülerinden Os-
man Olcay gibi NATO Genel Sekreter Vekillerine, Sait Naci Ergin
gibi 27 Mayıs sonrası Kurucu Meclis Üyelerinden, Atilla Sav gibi
Ankara Baro reisi ve tiyatro eleştirmenlerine (Hanımı Nuyan
Sav’dır) farklı parti ve kesimlerden “Mason biraderler” yer almışlar-
dı. Bunların önemli kısmını ne Başbakan ne de Cumhurbaşkanı ta-
nımıyorlardı. Ama buna ne lüzum vardı.? Çünkü ABD Yahudi
odakları ve yerli Mason Locaları böyle uygun bulmuşlardı.! 

Nihat Erim Hükümetinin açıklandığı 27 Mart 1971 tarihli Mil-
liyet Gazetesinde “Durum” köşesindeki başyazısında Abdi İpek-
çi şunları hatırlatmıştı: (Biz o zaman henüz 23 yaşlarında genç
bir yazardık)

Hükümetin Geleceği ve Vatandaşın Beklediği

“Yeni hükümetteki bakanlar birbirlerini doğru dürüst tanımıyor. Hatta
yanılmıyorsak bazılarını başbakan bile tanımıyor. İlk defa bir araya gelen
bu ekip, ahenk içinde çalışıp yüklendiği güç işi başarabilecek mi?

Parlamentodaki partilerin temsilcileri yeni hükümette azınlıkta…

Meclisler, kendilerine yabancı bir hükümeti rahatlıkla destekleyecekler mi?
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Partiler, partiler üstü, daha doğrusu partiler dışı bir hükümetin başarısını

içtenlikle isteyecekler mi?

Vatandaş çoğunluğu bu hesapların dışındadır. O, pratik bir anlayışla,

kendisine beklediği hizmetleri yapacak bir iktidarın özlemini duymaktadır.

Ve bunun totaliter bir rejime muhtaç kalmadan yerine getirilmesini tercih

etmektedir. İşte onun için yeni hükümetin başarılı olmasını isteyecek, bek-

lediği hizmetlere girişildiğini gördüğü zaman bu hükümeti destekleyecektir.

O arada parlamentoda partizan hesaplarla yapılacak obstrüksiyonlar

olursa buna karşı büyük tepki duyacaktır. Ve işleri çıkmaza sürükleyen bir

parlamento ile o tepkiler yan yana geldiğinde sonucun ne olabileceği şim-

diden bellidir.

Bütün bunları dikkate alarak diyoruz ki, parlamentonun yeni hüküme-

te iyi niyete dayanan bir yaklaşımla davranması ve bir şans tanıması her

şeyden önce kendi geleceğinin gereğidir. Bu hesabı yapabilirlerse o zaman

yazımızın başında belirttiğimiz karamsarlık nedenleri kendiliğinden önle-

nebilir.”30

Bu yazısından 9 yıl kadar sonra bir suikastle öldürülecek olan,

ABD Yahudi Lobilerinin gayri resmi Türkiye temsilcisi Abdi İpek-

ci, o günkü Büyük Millet Meclisine, talimat gibi şu uyarılarda bu-

lunmaktaydı:

“Bakanların çoğu parlamento dışından diye ve başbakan bile bunları

tanımıyor bahanesiyle ortalığı karıştırmayın ve hükümetin önünü tıkama-

yın. Aksi halde yapılacak yeni bir seçimden, hatta ihtilalden en çok siz za-

rarlı çıkarsınız!.?”

Bundan sonrası malum. Rahmetli Erbakan Hoca’nın katıldığı

bütün koalisyon hükümetlerini devre dışı bırakmak ve “Milli Gö-

rüşün Kökünü Kurutmak” isteyen dış güçler ve masonik merkez-

ler, Türkiye’yi gittikçe azgınlaşan sağ-sol kavgaları ve Alevi-Sünni

kamplaşmalarıyla tam bir kaos ve kargaşa ortamına sokarak ülkeyi

parçalanma noktasına taşıyacaklardır. Aslında son ve tek çare olan
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askeri müdahaleye bile izin vermeyen dış ve iç odaklar, Abdi İpek-

çi’nin öldürülmesi üzerine, mecburen darbeye razı olacaklardı. 

Aynen bunun gibi 28 Şubat tertibinden sonra malum odaklarca
oluşturulan AKP merkez teşkilatının ve Bakanların bile çoğunu
Başbakan Recep T. Erdoğan tanımamaktaydı ve belki de daha ön-
ce hiç karşılaşmamışlardı. Kimi sağdan kimi soldan tayin edilen,
kimi ANAP’tan kimi Doğru Yol’dan devşirilen, kimi Büyük Ku-
lüp’ten kimi MHP’den getirilip, Milli Görüş atıklarına monte edi-
len bu ekip, Nihat Erim kabinesini ne kadar da çağrıştırmaktaydı!.. 

12 Mart’tan 1 yıl önce 11 Şubat 1970 tarihli Günaydın Gazetesi: 

“Demirel’ler 4 yıl içinde Koç’tan sonra nasıl Türkiye’nin en
zengin adamı oldu!” diye manşet atmıştı. Bundan dört yıl önce 262
lira vergi veren Demirel’lerin o günkü serveti 87 milyon liraya fır-
lamıştı.

“Bundan evvel (1a) numaralı raporumuzda Demireller’in Devlet Ban-

kalarından 26 milyon lira kredi aldıklarını (1b) numaralı raporumuzda

Türkiye’ye yarım kalmış yatırımlar için Avrupa Yatırım Bankası tarafın-

dan verilen 2.5 milyon dolarlık dış kredinin yarısının Demirel’lere verildi-

ğini, milyonlarla değer biçilemeyecek kıymette Devlet Demir Yolarına ait

Ankara gar mahallinin el altından 702 bin liraya Demirel’lere nasıl taksit-

le satıldığını (2a) numaralı raporumuzla dün açıklamıştık. 

Bugün ise aynı Demirel’ler 4 yıl içinde Koç’tan sonra Türkiye’nin en

zengin adamı nasıl olmuştu? Demirel’lerin serveti son 4 yıl içinde 87 mil-

yon lirayı nasıl bulmuştu? Sorularına cevap arayacağız.

4 yıl önceki vergi ve şimdiki servet

Oysa 4 yıl evvel yani 1965’de Demirel’ler Ankara’da devlete sadece

262 lira vergi ödemişlerdi. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ta-

rafından yayınlanan “Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 1965 tak-

vim yılı vergileri kitabında Türkiye’de kimin, hangi şirket veya firmanın ne

vergi ödediği veya neden ödemediği yazılıdır. Uzmanlarımızın bu kitap

üzerindeki incelemelerine göre Demirel’lerden şimdi yani 1970 yılında 50
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milyon lira serveti olduğunu açıkça beyan eden Hacı Ali Demirel 1965’de

yani 4 yıl evvel Ankara’da sadece 82 lira vergi ödemiştir. Bu husus Maliye

Bakanlığının vergiler kitabının 202’nci sayfasında kayıtlıdır.

Demirel’lerin son 4 yıl içinde ortak oldukları şirketlerden bazıları: 

ŞİRKETİN ADI YAPTIĞI İŞ SERMAYESİ

Orma Orman Ürünlerini Değerlendirme 32 Milyon Lira
Haymak Döküm ve Fitting Sanayii 12 Milyon Lira
Terakki Kollektif Kereste Sanayi 10 Milyon Lira
Kuştur Kuşadası Turistik Tatil Köyü 8 Milyon Lira
Göltaş Çimento Sanayi 100 Milyon Lira
Pereja ve
Coca-Cola Kimya ve Meşrubat Sanayii 26 Milyon Lira

Günaydın’ın önemli bir notu: Yukarıda Demirel’lerin ortak oldukları
şirketlerin listesini görüyorsunuz. Demirel’ler bu şirketlerin çoğunun kuru-
cusu, kurucu ortağı ve yönetiminde bizzat iade meclisi başkanı veya üyesi
bulunmaktadır. Böyle olduklarına dair ticaret sicillerinin tarif ve numara-
ları dosyalarımızda mevcuttur. Ancak, bilhassa son iki yıl içinde Demi-
rel’lerin planlamadan bazı yerli ve yabancı şirketlerin projelerini geçirdik-
lerine dair söylentiler vardır. Bu şirketlerdeki ortaklık dereceleri nedir? Bi-
zim tespit ettiklerimiz nama muharrer, yani adına yazılı hisse senediyle or-
tak oldukları şirketlerdir. Bir de hamiline muharrer, yani üzerinde isim ta-
şımayan hisse senediyle ortak oldukları şirketler bulunabilir.”

Hatta Hayat mecmuasının 27 Kasım 1969 tarihli sayısında ya-
yınlanan bir röportajda Süleyman Demirel’in eşi Nazmiye Demi-
rel “Bizim ailede bir ayrılık bahis konusu değildir. Para mal her-
kesindir” itirafında bulunuyordu.

Hayat Mecmuası muhabiri anlatıyordu.

-Bu apartmanı kirayla mı tuttunuz? Diye sordum.

-Hayır, öteki gibi bu da bizimdir. Yani ailelerimizin bütün mal
varlığımız hepimizindir.

“Bizde ayrı gayrı yoktur”
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“Ailelerimizin” deyince anlayamamıştım: Kendi ailesinin mi,
yoksa eşinin ailesinin mi?

“Hem kocamın, hem benim, ikimizin de mensup olduğumuz ai-
lelerin” diye karşılık verdi. “Bizde ayrı gayrı yoktur. Babamla ka-
yınpederim kardeş çocukları olurlar. Kayınvalidemle babam da ak-
rabadırlar. Kayınvalidem “Abla” derdi babaanneme. Evlenmeler de
hep aralarında olmuş: Kız kardeşim başbakanın dayısının oğlunun
dayısı olur. Hepimiz geniş bir aileyiz. Vaktiyle aile bağları çok gü-
zel kurulmuş. Herhangi bir ayrılık bahis konusu değildir, aramızda
para, mal herkesindir.

-Paranın da, malın da herkesin olmasını kendi hesabıma katiyen
kabul edemeyeceğimi ve bunun tabiat kanununa bile aykırı bulun-
duğunu söyledim.

“-İnsan her şeyini başkaları ile paylaşmaya razı olmaz. “Şu da
yalnız benimdir” demek ihtiyacını duyar.” deyince bana:

“Mayıs’ta gül zamanı sizi davet edeceğim Isparta’ya, yerinde bu-
nun böyle olduğunu göreceksiniz” cevabını verdi.

Oysa bu durum sadece komünistlerde ve özellikle bazı Yahu-
di ailelerinde böyleydi. Uzun yıllar “Dindar Süleyman” diye Nur-
cuları, Süleymancıları ve tarikatçıları peşinden sürükleyen Süley-
man Demirel’in bugün komünist Ulusalcılarla sarmaş dolaş ol-
ması yoksa bu “derin damarının” gereği ve göstergesi miydi?

Yine aynen bunun benzeri 10-15 sene öncesine kadar kıt kana-
at geçinen Recep Tayyip Erdoğan ve yakın akrabalarının, bugün İs-
viçre Bankalarında 1 Milyar dolara yakın şahsi paraları ve 20’li
yaşlarındaki çocuklarından damatlarına, hanımından hısımlarına,
Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki ortaklıklarıyla ilgili iddialar
kırk yıldır bu ülkede hiçbir şeyin değişmediğinin resmiydi.

Sadece ve sadece Rahmetli Erbakan Hocamız bu soysuz gidişi
ve soygun düzenini temelinden değiştirecek adımlar atmış ama bu
ihtilallerle önü tıkanıp partileri kapatılmış, ondan koparılanlar, bu
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hıyanetleri karşılığı iktidara taşınmıştı. Ama bu Siyonist sömürü
düzeninin çarkları Erbakan’ın soktuğu çomaklar sayesinde artık tı-
kanıp kalmıştı. Yakında tarihi devrim ve değişim yaşanacaktı.

Görünmez “Yandaş Holding” ülkeyi hortumluyordu!

Bugün AKP iktidarında yasalar çiğnenerek ülkenin bütün zen-
ginlikleri yağmalanıyordu. Özel işletmelerinden kamu ihalelerine,
altyapı projelerinden imar rantına, orman ve su havzalarının satışı-
na kadar tüm ihalelerde eli, gözü, kulağı ve dahil olan bir “görün-
mez holding” büyük parsayı topluyordu. Görünmez Holding bir
yandaş şirketler birliği gibi çalışıyor, milyarlarca dolarlık rant Gö-
rünmez Holding’e aktarılıyordu. Üstelik, kamu ihalelerindeki yol-
suzluğu önlemek için kurulan Kamu İhale Kurumu AKP dönemin-
de yolsuzlukların merkezi haline gelmiş bulunuyordu.

Soyguna 100 ayarlama! 

Kamu İhale Kanunu, devlet soyulmasın, hortumculuk yapılma-
sın, kamu ihalelerine yolsuzluk yapılmasın diye kurulmuştu. Ancak
öğreniyoruz ki AKP döneminde Kamu İhale Kurumundaki yolsuz-
luk dosyalarının sayısı 100’ü bulmuştu. Devletten ihale yolsuzluğuy-
la hortumlanan paranın 1 milyarı geçtiği iddiaları konuşuluyordu.

Dokuz yıllık AKP iktidarı döneminde, Kamu İhale Kanunu’nda
doğrudan 23, dolaylı olarak 50 kanun değişikliği yapılıyor ve 10 ka-
nun hükmünde kararnameyle de kapsam ve uygulamaları değiştiri-
lip sınırlandırılarak birçok kamu kurumu Kamu İhale Kanunu kap-
samı dışına çıkartılarak kurumun denetleme yetkileri daraltılıyordu.
Şimdi de Milli Eğitim Temel Yasası’nda değişiklik isteyen kanun tek-
lifinde de Fatih Projesi kapsamında tablet bilgisayar ve teknolojileri
alımları Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutuluyor ve on beş yıla ka-
dar uzayan yaygın yüklemelere imkân verilmek isteniyordu.

Türkiye yine 10 Sent’e muhtaç duruma taşınıyordu.

Kurtul Altuğ’un tespitiyle: 7 Nisan 2012 tarihinde Dünyaca ün-
lü The Economist Dergisi iktidarı kızdıracak bir makale yayınla-
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mıştı. Ekonomist Türkiye’nin her an “10 Sent’e muhtaç!” duruma
gelebileceğini yazmıştı.

The Ekonomist şu soruyla başlıyordu:

“Türkiye neden endişe duyulan bir ekonomi?”

Yanıtta; “Sonunda, bugünkü gidişle, bir tür çökme tehlikesi
endişe verici şekilde büyük” tespitinde bulunuyor ve devam edi-
yordu:

“2 Nisan’da yayınlanan rakamlar yıllık GSYİH’nın büyümesinin
2011’in dördüncü çeyreğinde yüzde 5,2 yavaşladığını gösterdi ve
başlangıç verileri bu yıl için ek kötüleşmeye işaret etti. Lira güçlen-
di, İstanbul Borsası yılbaşından bu yana yüzde yirmi yükseldi. An-
cak sermaye akışlarındaki belirgin canlanma Türkiye’deki ekono-
miye güvenden ziyade, ülkeyi teslim almayla ilgiliydi. Zengin dün-
yadaki ucuz para Türkiye’nin şu anki krizi atlatmasına imkân ver-
di ve bol likidite sürerse, ülke bir süre için daha sorunların etrafın-
da dolaşabilir. Ancak sonunda, bugünkü gidişle, bir tür çökme teh-
likesi endişe verici şekilde büyümektedir.”

Dergi, tehlikeyi azaltmak için Türkiye’nin tasarruflarını artırma-
sı ve rekabetçiliğini iyileştirmesi gerektiğini savunuyor ve diyor ki:
“Yabancıların harcayacağı 10 Sent’e bağımlı özel sektörüyle Türki-
ye’nin hükümeti daha fazla tasarrufla denkleştirmeye yönelmelidir.
Ama bunun Türkiye’nin mali pozisyonu diğer yükselen piyasalarla
kıyaslandığında sağlıklı gibi görünse de, aslında bütün düzeydeki
ithalatla karşılandığından her an ani bir çöküş beklenebilir.

Bu tespitler bir zamanlar İngiliz Dışişleri Bakanı Palmerston’un
sözlerini anımsatıyordu. Tanzimat‘tan sonra Mr. Palmerston şöyle
diyordu: “Bu haliyle Osmanlı ne kadar da borçlanmaya elverişli bir ülke-
dir.” Yani özgürlük ve eşitlik yaftalı Tanzimat ve İttihat devrimleri
Osmanlıyı borçlandırıp yıkmak için yapılıyordu.

Dergiyi okumaya devam edelim:

“Daha sıkı para politikası cari işlemler açığını azaltmaya yardımcı olur.

Ancak bu yetmez. Türkiye’nin dış hesaplarında kalıcı iyileşme rekabetçili-
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ği arttırıcı yapısal reformlar ve işçilerin gelir düzeyinin iyileştirilmesi gere-

kiyor. Türkiye Dünya Bankası‘nın “İş Yapmak” (Doing Business) liginde

Yunanistan’dan iyi, ancak Kazakistan’dan kötü. Rehavetin sınırlarındaki

güvenle Ankara’daki yaygın görüş, yabancı sermayenin akmaya devam

edeceği ve Türkiye’nin, yabancıların da paylaşmak isteyecekleri parlak bir

geleceği bulunduğu. Makroekonomik dengesizliklerin eşlik ettiği bu kibir,

Türkiye’nin beklentilerine ilişkin dikkatli olmak için iyi bir sebep.”

Bu reçete bize 1950 sonrası rahmetli Fatin Rüştü Zorlu’nun
“Borç yiğidin kamçısıdır!” sözlerini anımsatıyordu. DP’nin asıl çö-
küşü; büyüyen dış borç sarmalından işsizliğin artmasından ve zam-
lardan hoşnut olmayan halkın tavrından kaynaklanıyordu. Büyük
İsrail hedefiyle BOP için savaş çağrıları yapan emperyalist odakla-
rın baskısıyla 600 milyar doları aşan dış borç yükü altındaki AKP
Türkiyesi, Suriye’ye demokrasi getirme bahanesiyle -Siyonist spe-
külatör SOROS’un deyimiyle –ordusunun kanını pazarlamaya mı
hazırlanıyordu? Çünkü Rahmetli Erbakan Hoca’nın tabiriyle “BOP
istikametinde yeni bir Haçlı Seferi başlatan Batılı barbarlar” şimdi
Suriye’yi parçalamak üzere Türk askerini bu ülkeye sokmak için
tezgâhlar kuruyordu. İşte bunun için eski MOSSAD Başkanı Efra-
im Halevi “Esad yerinde kalır ve Suriye bütünlüğünü korursa, bu İsrail’in

yenilgisi sayılır” diyordu. Yani Recep T. Erdoğan, İsrail hesabına ve
BOP eşkahyalığı sorumluluğuyla, Suriye’ye tehditler savuruyordu.

Ve tabi hem İsrail Siyonizm’i, hem de işbirlikçileri mukadder
olan acı ve alçaltıcı akıbetlerini hazırlıyordu.
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DİN TAHRİFATI:
• Ilımlı (Kapitalist) İslamcılık 
• Marxcı (Sosyalist) İslamcılık 

• İslamın Hakikatı

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DİN TAHRİBATÇILARI VE
ILIMLI İSLAMCILARIN PERDE ARKASI

Küresel sermaye hâkimiyeti için Masonluğu ve Moonculuğu
kullanan Siyonist merkezler; Müslümanları ılımlı İslam sayesin-
de Batı emperyalizmine yedeklemek istiyorlardı.

Rahmetli Seyyid Kutup "Amerika'ya İçeriden Bakış" kitabında
şunları yazmıştı:

Irkçı emperyalizm ve ABD’nin niyetini elli yıl öncesinde fark
edip açıklamıştı. "Onlar kendilerine uygun bir kapitalist İslam'ı oluştur-
mak ve yaşatmak istiyorlar. Bütün amaçları budur. Yoksa emperyalizme
karşı bir İslami duruşu kesinlikle kabul etmiyorlar. Hatta Sovyetlere karşı
bazen destekliyor görünüyorlar ama genel manada emperyalizme karşı
Müslümanlara asla müsamaha etmiyorlar. Yani Müslümanları koltuk değ-
neği gibi, protez gibi kullanmaya çalışıyorlar."

Tabi, bu arada, aslında İslam'a olan gizli düşmanlıklarını,
ılımlı İslamcılardan çıkarmaya çalışanlar, hatta doğrudan dinimi-
ze saldıranlar da, halkımızı din tacirlerinin kucağına itiyorlardı.
Müslüman toplumu, "masonlardan kaçarken münafıkların, tsu-



namiden kurtulayım derken musonların kucağına" mahkûm edi-
yorlardı.

Dinler arası dolaşan mikroplar ve Haçlı casusları!

Aziz Pavlus'un öğrencilerine yazdığı mektupları derleyip topar-
layarak dünyaya, "Hıristiyanlığın kutsal kitabı: kitab-ı mukaddes;
İncil" diye yutturan Haçlı-Hristo batı zihniyeti, Firavunlardan be-
ri, Kabalist Yahudi Hahamlarının güdümündeki ‘Siyonist'ler ile or-
taklaşa giriştikleri, özellikle Müslüman ve Türk dünyasını ezme ve
topraklarını ele geçirme emellerinin gerçekleşmesi için ‘'dinler ara-
sı diyalog'' sürecini, Irak işgaliyle birlikte resmen başlatmış bulun-
maktadır. Bu süreçte, Türkiye'de BOP taşeronu AKP ile beraber
yerli işbirlikçiler olarak belirledikleri ‘Fetullah Gülen' hareketi,
Haçlı Hristo-Siyonist iş birliğinin en önemli kolu ve maşasıdır. Bu
maşa, Türk milletinden sonra, İslam âlemini de içinden çıkılama-
yacak bir cendereye sokacak girişimlerde bulunarak, Müslüman
toplumların beyin tembelliğinden ve tepkisizliğinden faydalanıp,
kendilerine verilen “toplumu uyuşturun ve emperyalizme uyumlu
kalabalıklar oluşturun” görevini çok güzel şekilde yapmaktadır.

28 Şubat post modern (Sabetay) darbesi süreciyle birlikte, bü-
rokrasiden, siyasetten, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, basından ve iş
dünyasından tasfiye edilen ‘Müslüman Türk'lerin geride bıraktıkla-
rı alanları dolduran iş birlikçi kuklalar; perdeli ve maskeli olarak
hep Haçlı ‘Hristo-Siyonist' dünyasına hizmet yarışındadır.

Fetullah Gülen gurubundaki bazı önde gelen "dinler arası diya-
log misyonerleri ve teorisyenleri" 90'lı yılların başında "Allah,
Din, Kitap, Muhammed'' diyerek, Müslüman Türk milletini en yu-
muşak noktasından, yani inancından vurarak teslim alıyorlardı.
ABD patentli 28 Şubat darbesiyle birlikte hızla artan "yeşil görü-
nümlü" Haçlı Hristo-Siyonist mandacılarının, bugün Amerika bor-
salarında Yahudi şirketlerinin hisse senetlerinin peşinden koşuştu-
rup durduklarını gördükçe, çekim alanının cazibesi ve şeytanın hi-
lesi daha iyi anlaşılmaktadır. Dün, Amerika'ya ‘tu-kaka' diyenler,
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bugün dünyayı düştüğü karanlık çukurdan sadece ‘Amerika' kurta-
rabilir söylemleri ile, özellikle AKP gibi yerli işbirlikçiler tarafın-
dan hedef tahtasına oturtulan "Türk milli direncini" kırmaya yö-
nelik girişimlerde ve söylemlerde bulunmaktadır. 

Açın, bakın, araştırın ve artık anlayın... İddia ediyoruz ki; Fe-
tullah Gülen'in gizli veya açık idare ettiği, desteklediği tüm haber
sitelerinde, TV kanallarında, radyo frekanslarında, dergilerde ve
diğer basın yayın organlarında küçücük bir Amerika eleştirisi
bulmak dahi hemen hemen imkânsızdır, hatta yasaktır. 

Tarih: 16. Yüz Yıl

Yer: Vatikan / Kardinal Newman (Aslen Yahudidir):

"Türkler içeriden teslim alınmadan ve İslam'dan uzaklaştırılıp
yozlaştırılmadan, batının işgal rüyalarının gerçeğe dönüşmesi
imkânsızdır!" diye uyarıp kışkırtmıştır.

İşte bugün Fetullah Gülen'in misyonu da İslam'ın Batılılaştı-
rılmasıdır.

Gülen’le 1993 yılında Türkiye gezisi sırasında tanışan Rusya Müf-
tüler Konseyi Başkan Yardımcısı Farid Asadullin, NG muhabirine o
günkü iktidar da dâhil olmak üzere Türk siyasi elitinin Gülen'in et-
rafında döndüğünü açıklamıştır. Asadullin'e göre Gülen'in misyonu
ise: "Bugünkü koşullar çerçevesinde İslam'ın batılılaştırılmasıdır."

İngiliz Casusu Hempher'in İtirafları ve İslam Dünyasının bu-
günkü fotoğrafı

18. Asırda yaşayan İngiliz casusu Hempher diyor ki; Müslüman-
ları parçalamak için harekete şöyle geçildi:

1710 yılında Sömürgeler bakanı beni, Müslümanları parçala-
mak için gerekli ve yeterli bilgileri toplamak ve casusluk yapmak
üzere, Mısır, Irak, Hicaz ve İstanbul'a gönderdi. Aynı tarihte ve ay-
nı vazife ile bakanlık canlılık ve cesaret dolu dokuz kişiyi daha va-
zifelendirdi. Bize lazım olabilecek para, bilgi ve haritanın yanında
bir de, devlet adamlarının, âlim ve kabile reislerinin isimleri bulu-
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nan birer fihrist verildi. Hiç unutamıyorum! Sekreter ile vedalaştı-
ğımızda, bize demişti ki: "Devletimizin geleceği başarınıza bağlıdır.
Onun için, var kuvvetinizle çalışmalısınız."

İslamiyet'in hilafet merkezi olan İstanbul'a doğru, denizden yo-
la çıktım. Asıl vazifemin yanında, bir de ek olarak, orada Türkçeyi
çok güzel bir şekilde öğrenmem gerekiyordu. Zaten daha önce
Londra'da epey Türkçe ve Arapça ve Farsça öğrenmiştim. Benden
şüphe ederler diye endişem yoktu. Zira, Müslümanlar, müsamaha-
kâr, açık kalpli ve iyi niyetlidir. Onlar bizim gibi, şüphe edici değil-
dir. Kaldı ki, Türk hükümeti, o zaman casusları yakalayabilecek ör-
güte malik de değildi.

Çok yorucu bir yolculuktan sonra İstanbul'a vardım. İsmimin
Muhammed olduğunu söyledim ve camiye gitmeye başladım. Müs-
lümanların temiz ve itaatkâr oluşları çok hoşuma gitti. Bir ara ken-
di kendime: 

"Bu masum insanlarla neden savaşıyoruz? Mesih efendimiz, bize bunu
mu emretti?" dedim. Fakat, ben hemen bu vicdani dürtüleri bastırıp
en güzel bir şekilde, vazifemi yerine getirmeye karar verdim. İstan-
bul'da Ahmed Efendi isminde yaşlı bir âlim ile tanıştım. Bana (Mu-
hammed Efendi) diye hitap ederdi. Sorduğum suallere cevap verir,
bana şefkat ve merhamet ile muamele ederdi. Zira, beni Türkiye'de
çalışmak ve halifenin gölgesinde yaşamak için İstanbul'a gelmiş bir
misafir olarak bilirdi. Zaten, bu bahane ile İstanbul'da kalıyordum.

Bir gün Ahmed efendiye: 

"Annem ve babam öldü. Kardeşim de yok. Bana miras olarak da hiçbir
şey kalmamış. Çalışıp kazanmak, Kur'an ve din bilgilerini öğrenmek, yani
hem dünya, hem de ahireti kazanmak için, İstanbul'a geldim" dedim. Bu
sözlerime çok sevinip dedi ki:

Şu üç sebepten dolayı, sana hürmet göstermek lazımdır:

1- Sen Müslümansın ve bütün Müslümanlar kardeştir.

2- Sen misafirsin. Resulullah “Misafire ikramda bulunun!” diye
emretmiştir.
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3- Sen çalışmak istiyorsun, “Çalışan, Allah'ın dostudur” diye bir
hadis-i şerif rivayet edilmiştir.

Bu sözler çok hoşuma gitmişti. Kendi kendime, 

"Keşke Hıristiyanlıkta da, bunun gibi parlak hakikatler olsaydı. Ne ya-
zık ki, hiçbiri yok" dedim. Fakat hayret ettiğim şey, bu kadar yüce bir
din iken, bazı cüce kimseler elinde, İslam'ın böylesine perişan bir
hale gelmesiydi.

İki yıl sonra, Londra'ya dönüp, Bakanlığa, hilafet merkezi ile
alakalı geniş bir rapor sunup, yeni emirler almam gerekmişti. Ma-
alesef Londra'ya ancak altı kişi dönebilmiştik. Türkçe ve Arapça ile
Kur'anı ve İslam ahkâmını çok iyi öğrenmiştim. Fakat, bakanlığa
Osmanlı Devletinin zayıf noktalarını gösterecek bir rapor hazırla-
mayı başaramamıştım. İki saat süren toplantıdan sonra, sekreter bu
başarısızlığımın sebebini sordu. Ben de, 

"Önceki vazifem dil ile Kur'an ve İslamiyet'i öğrenmekti. Bunun haricin-
deki işlere fazla vakit ayıramadım. Fakat, bu sefer sizi memnun edeceğim"
dedim. Sekreter, "Elbette başarılısın ancak birinci olmanı isterdim" dedi
ve şöyle devam etti: Sn. Hempher, gelecek seferki vazifen ikidir:

1- Müslümanların zayıf noktalarını ve açık kanallarını kulla-
nıp onların içine katılacak, birlik ve dirlik bağlarını zayıflatma-
mızı sağlayacaksın.

2- Müslümanların arasını açıp, onları birbirine düşürebildiğin
zaman, en başarılı ajan olacak ve bakanlık madalyasını kazana-
caksın.

Altı ay sonra, kendimi Irak'ın Basra şehrinde buldum. Basra'da,
Arap, Fars ve biraz da Hıristiyan vardı. Bana verilen: "Müslümanla-
rın arasındaki ihtilafı şiddetlendirebilirsen, İngiltere'ye en büyük hizmeti
yapmış olacaksın. Biz İngilizler, refah ve saadet içinde yaşamamız için, bü-
tün dünya devletlerinde ve sömürgelerimizde tefrikalar çıkarmak zorun-
dayız. Osmanlı Devletini de ancak böyle fitnelerle dağıtıp yıkarız” talima-
tını artık uygulamam lazımdı. Böyle olmazsa, sayıca az bir millet,
sayısı çok olan bir millete nasıl başa çıkardı?
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“Bütün gücünle, zayıf noktaları ara, bul ve oradan içeriye gir. Bilmiş ol
ki, Osmanlı Devleti ve İran, zayıf devrelerini yaşıyorlar. Bunun için, senin
vazifen, halkı idarecilere karşı isyana kışkırtmaktır" uyarıları kulakla-
rımda çınlamaktaydı.

Ben, Muhammed Peygamber gibi, okumamış, yazmamış bir
Zatın, böyle yüce bir kitabı nasıl bıraktığına hayret ediyordum.
Çok okumuş, seyahat etmiş bir adamın dahi sahip olamadığı bil-
gi, deha ve olgun karaktere nasıl malik olabilmişti? Acaba bunlar,
onun Peygamberliğinin delilleri miydi?

Muhammed Bin Abdulvahhab'la (Vahhabiliğin Kurucusu) ta-
nışma ve kendi fikirlerimi ona aşılama!

Basra'ya varınca, bir camiye yerleştim ve misafirhanesinde kal-
dım. Bir marangozun yanında çok az bir ücretle iş bulup, Mürşid
efendinin hanından çıktım. Marangoz Abdür Rıza Horasanlı bir Şii
idi. Ondan Farisi öğrenmeye başladım. Her gün, İranlı Şiiler, onun
yanında toplanır, siyasetten iktisada kadar, her konuda, konuşur-
lardı. Hem kendi hükümetlerine, hem de İstanbul'daki Halifeye
çok dil uzatırlardı. Yabancı biri gelince, hemen sözü değiştirir veya
bırakırlardı. Bana çok itimat ediyorlardı. Sonradan anladım ki,
Türkçe bildiğim için, beni Azerbaycan halkından zan ediyorlarmış.

Marangoz dükkânına bir delikanlı arada bir uğrardı. İlim tale-
besi kıyafetinde dolaşıyordu ve Arabi, Farisi, Türkçe biliyordu.
İsmi Muhammed bin Abdulvahhab Necdi idi. Bu delikanlı, son
derece yüksekten konuşan ve gayet asabi bir insandı. Osmanlı
hükümetini çok kötülediği halde, İran hükümetinin aleyhine ko-
nuşmazdı. Onun dükkân sahibi Abdürrıza ile dostluğunun sebe-
bi, ikisinin de İstanbul'daki Halifeye muhalif olmalarıydı. 

Merak etmiştim: Bu delikanlı, Farisi'yi nasıl biliyor ve Şii olan
Abdürrıza ile nasıl arkadaşlık edebiliyordu?

Çünkü Necidli Muhammed Abdulvahhab, Sünni idi. Sünnilerin
çoğu, Şiilerin aleyhinde konuşmalarına ve hatta bir kısmı Şiileri
tekfir etmelerine rağmen, o Şiileri rencide etmekten sakınırdı. 
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Necdli Muhammed Abdulvahhab ise, Sünnilerin dört mezhe-
binden birine tâbi olmayı gerektiren, herhangi bir sebep görmüyor-
du ve "Kur'an'da bu mezhepler hakkında hiçbir delil yok" diyordu. Bu
husustaki hadislere ise hiç önem vermiyordu. Kendini beğenmiş bu
Necdli genç, Kur'an'ı ve Sünneti anlama hususunda, kendi kanaati-
ne ve zekâvetine güveniyordu. Sadece kendi zamanındaki âlimlerin
ve dört mezhep imamının değil, Ebu Bekir, Ömer gibi sahabenin
bile görüşlerini hiçe sayıp beğenmiyordu. Benim kendisine aşıladı-
ğım fikirlere ise dört elle sarılıyordu. Kendisini İngiltere’nin des-
tekleyeceğini ve bağımsızlık vereceğini söyleyince o günden sonra,
yeni bir mezhep kurmaya karar veriyordu.

Böylece, İngilizlerin hazırladığı Vahhabi fırkasının bozuk fikir-
lerini, Muhammed bin Abdulvahhab 1737'de Arabistan Necidde
yaymaya başlıyordu. Bu bozuk mezhep Deriyye emiri Muhammed
bin Suud tarafından çok Müslüman kanı dökülerek, yayılıyor, Veh-
habi dinini kabul etmeyenler katlediliyordu. Malları ganimet ola-
rak yağma ediliyor. Fıkıh, tefsir ve hadis kitapları yakılıyordu.
Kur'an-ı Kerim’i, kendi düşüncelerine göre yanlış tefsir ediyor,
Müslümanları aldatmak için, Hanbelî'yiz deniyordu.

Vahhabi düşüncesinin esası on tanedir ve inançları şöyledir:

1- Allah maddi bir varlıktır. Eli, yüzü ve ciheti vardır.

2- Dört mezhepten birini taklit eden dinden çıkmaktadır.

3- Vahhabi olmayan kâfir sayılır.

4- Peygamberin ve Evliyanın mezarlarını ziyaret etmek haramdır.

5- Peygamberi, evliyayı vesile yaparak dua eden müşrik ol-
maktadır.

6- Allah'tan başkası ile yemin eden şirke kaymaktadır.

7- Allah’ın ayetlerini akılla yorumlayan ve maslahat diyerek
içtihat yapan dinden uzaklaşır.

8- İlk peygamber Âdem değil Nuh'tur, Âdem, İdris ve Şit pey-
gamber olmamıştır.
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9- Kur'an'dan sadece bizim anladığımız doğrudur, diğerleri

yanlıştır.

10- Eshab-ı kiramın ve âlimlerin bildirdiği şeylerin çoğu uy-

durmadır.

Bundan sonra Londra'dan yeni emir geldi: Şiileri Ehli Sünne-

tin hakimiyetine, başka Müslüman milletleri de Osmanlı-Türk hi-

lafetine karşı kışkırt!..

Şiilerin en çok sevdiği, aynı zamanda onların ilim ve ruhaniyet

merkezi Kerbela ve Necef şehirlerine gitmek için Londra'dan emir al-

dım. Bunun üzerine Muhammed Abdulvahhab isimli Necdli genç ile

görüşmemize son vermeye, Basra'dan ayrılmaya mecbur kaldım.

Ama bu cahil ve ahlakı bozulan adamın, yeni bir fırka kuracağına ve

İslamiyet'in içerden yıkılmasına sebep olacağına ve bu fırkanın bo-

zuk inançlarını hazırlamış olduğuma sevinerek, Basra'dan ayrıldım.

Necef'e, Azerbaycanlı bir tüccar kıyafetinde vardım. Şii din

adamlarıyla arkadaşlık ve samimiyet kurdum ve onları aldatmaya

başladım. Onların ders halkalarına katıldım. Sünnilerin yaptığı gi-

bi, fen bilgilerine çalışmadıklarını ve onlardaki güzel ahlaka malik

olmadıklarını anladım.

Birkaçı şöyledir:

1- Osmanlıya son derece düşmanlardı. Sünnilere kâfir diyor-

lardı.

2- Şii âlimleri, tıpkı bizim duraklama devrindeki papazlarımız

gibi, kendilerini tamamen dini ilimlere vermiş durumdalardı.

3- İslamiyet'in hakikatinden, fen ve teknikteki ilerlemelerden

habersiz bulunuyorlardı.

Birkaç kere, onları halifeye isyan etmek için kışkırttım. Beni ma-

alesef dinleyen olmadı. Çünkü onlar Hilafete; zapt edilmesi müm-

kün olmayan bir kale gibi bakıyorlardı. Onlar ancak Mehdi geldiği

zaman, hilafetten kurtulabileceklerine inanıyorlardı.
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Bir İngiliz casusu olan Hempher’in yazdığı kitapta, "Müslü-

manların Zayıf Noktaları" saptanmış ve “Müslümanları, İslamiyet'in

Maddi ve Manevi Üstünlüğü kanaatinden uzaklaştırmanın yöntemleri”

şöyle sıralanmıştı ve bunların hepsi AKP hükümeti ve Fetullahçı-

lık hareketiyle aynen uygulanmaktaydı:

1- Mezhep, tarikat ve cemaatlerin aralarına düşmanlık sokup

suizan aşılayarak, bölücülüğü teşvik eden kitaplar yayınlamak su-

retiyle, ihtilafları kışkırtmalıyız.

2- Dini ve fenni okulların açılmasına, kitapların yayınlanmasına

engel olmalıyız. Çok okunan ve etkili olan din kitaplarının içine

uydurma şeyler katmalıyız. Din adamları hakkında muhtelif iftira-

lar uydurmakla, Müslümanları, çocuklarını dini okullara vermek-

ten vazgeçirip cahil kalmalarını sağlamalıyız.

3- Onların yanında sürekli Cenneti övüp, dünyaya önem verme-

meyi aşılamalıyız.

4- Halkı siyasetten ve milli sorumluluk düşüncesinden uzaklaş-

tırmalıyız.

5- Hükümdarları zulüm ve diktatörlük yapmaya alıştırmalıyız.

6- Hem idam cezasını kaldırmalıyız. Gaspçıları, hırsızları ceza-

landırmaktan hükümeti alıkoymalıyız. Hem de anarşistleri silah-

landırarak ülkelerde güvensizliği yaymak için çalışmalıyız.

7- Şu şekilde, onların hastalık içinde yaşamalarını sağlamalıyız:

Her şey Allah'ın kaderi ile olur. Tedavinin iyileşmede hiçbir tesiri

yoktur. Allah Kur'an'da, "Rabbim beni yedirir ve içirir. Hasta olduğum

zaman da, O bana şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur"

(Şuara: 79-80-81) buyurmuştur. Öyleyse, “Allah'ın iradesi dışında

kimse, ne şifa bulur ve ne de ölümden kurtulur” diyerek tedaviden

ve teknolojiden alıkoymalıyız.

8- Halkı siyasetten uzaklaştırmak üzere, “İslam, ibadet dinidir.

Onun devlet işleriyle ilgisi olmaz” kanaatini yaymalıyız.
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9- İslam ülkelerindeki ekonomik çöküntüye zemin hazırlamalı-

yız. Mahsulleri çürütüp halkı aç bırakmak, ticaret gemilerini batır-

mak, çarşıları yakmak, bentleri, barajları yıkıp ziraat sahalarını ve

sanayi merkezlerini su altında bırakmak ve içme suyu şebekelerine

zehir katmak suretiyle tahribatı arttırmalıyız.

10- Devlet adamlarını; kadın, içki, kumar ve rüşvet gibi fesatlıkla-

ra ve ülkelerini parçalanmaya sebep olacak demokratik hayranlıklara

ve hazine mallarını, kendi şahsi işlerinde harcamaya alıştırmalıyız. Bu

işlerle vazifeli İngiliz casuslarını, gizli ve açık olarak korumak, onlar-

dan Müslümanların eline geçenleri kurtarmak için, her çeşit masrafı

yapmalıyız. Bize yarayacak devlet adamlarını uluslar arası kuruluşla-

rımızca ödüllendirip reklam etmeli ve sahip çıkmalıyız.

11- Faizin her şeklini yaymak lazımdır. Zira faiz, milli ekonomi-

yi harap ettiği gibi, Müslümanları, Kur'an'ın ahkâmına karşı gelme-

ye de alıştırır. Zira insan, bir kanunun bir maddesini ihlal edince,

artık diğer maddelerini de ihlal etmesi kolaylaşır. Her tarafta ban-

kalar açmalıyız, faizli kredi sistemini yaygınlaştırılmalıyız.

12- Âlimlere kötü isnatlarda bulunup, aleyhlerine adi ithamlar

uydurarak, Müslümanların onlardan soğumalarını temin etmek la-

zımdır. Casuslarımızın bir kısmını, onların kıyafetine sokacağız.

Sonra, bunlara çirkin işler yaptıracağız. Böylece halkı din adamla-

rına şüphe ile baktıracağız. 

Bu casusları, özellikle El-Ezhere, İstanbul'a, Necef ve Kerbela'ya

sokmalıyız. Müslümanları âlimlerden soğutmak için okullar, kolej-

ler açacağız. Buralarda, Rum ve Ermeni çocuklarını, Müslümanla-

ra düşman olarak yetiştirip kışkırtacağız. Müslüman çocuklarına

da “kendi ecdatlarının cahil olduklarını” aşılayacağız. Bu çocukla-

rı, Halifelerden, âlimlerden ve devlet büyüklerinden soğutmak için,

onların hatalarını, kendi zevkleri ile meşgul olduklarını, Padişahla-

rın cariyelerle vakit geçirip, halkın malını kötü yollarda kullandığı-

nı, hiçbir işte Peygambere uymadıklarını aşılayacağız.
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13- İslam'ın, kadına hakaret ettiğini yayacağız, sürekli feminiz-

mi ve cinsel hürriyeti savunacağız.

14- Pislik ve hastalık, özellikle susuzluğun neticesidir. Bu neden-

le İslam şehirlerinde suyun arttırılmasına mani olmaya çalışmalıyız.

Müslümanların birlik ve kardeşlik noktalarını tahrip etmek

için:

1- Müslümanların arasında, ırkçılık ve milliyetçilik körükle-

necek; Türklerle, Araplar birbirlerine düşman edilecektir. 

2- Şu dört şeyi; içki, kumar, zina ve domuz etini yaygınlaştır-

mak gerekir.

3- “Cihadın geçici bir farz olduğu ve artık vaktinin son buldu-

ğu” telkin edilecektir. Cihat şuuru ve bağımsızlık ruhu aşılayan

âlimler ve önderler kötülenecektir.

4- Müminlerin kalplerinden, kâfirlerin necis olduğu fikri çıka-

rılıp silinmelidir. Yeni nesiller Batılılara ve Ehli Kitaba özendiril-

melidir.

5- Müslümanlara, İslam'dan kastın mutlak din anlamına geldi-

ği ve bu dinin Yahudilik ve Hıristiyanlık da olabileceği, sadece İs-

lamiyet'in kastedilmediği inancı yerleştirilecektir.

6- İslam beldelerinde yeni Kiliseler yapmanın haram olmadı-

ğını, Peygamber ve Halifelerin onları yıkmadığını, bilakis onlara

hürmet gösterip hürriyet sağladığını sürekli işlemelidir. 

7- "Yahudiler Arap yarımadasından çıkarılacaktır" ve "Arap

yarımadasında iki din barınmayacaktır" hadisleri hakkında,

Müslümanlar şüpheye düşürülecek, bunlara zayıf veya uydur-

madır denilecektir. Böylece hadislere şüphe ile bakılması temin

edilecektir.

8- Müslümanlar ibadetlerinden soğutulmaya yönlendirilecek

ve “Allah insanların ibadetlerine muhtaç değildir” diyerek, onlar

ibadetlerin faydaları hakkında tereddüde düşürülecektir. 
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9- Harpte düşmandan ganimet olarak alınan malın gasp ve ta-

lan sayıldığı, cihadın ise çapulculuk için yapıldığı söylenecektir. 

10- Müslümanların akidelerine bid'atler sokup, İslam gericilik

ve terör dini olmakla itham edilecektir.

11- Çocuklar aile ocağından uzaklaştırılıp yatılı okul ve yurt-

larda büyüklerinin dini terbiyelerinden mahrum kalacak şekilde

yetiştirilecektir.

12- Kadın erkeğe, erkek kadına karşı tahrik edilmeli, açıklık-

saçıklıkla şehvet teşvik edilmelidir.

13- Cami imamlarının fasık ve sapık olduklarını yayarak ce-

maat ile namaz kılma engellenecektir.

14- Bid'at olduğu gerekçesiyle, “türbelerin hepsinin yıkılması

lazımdır” denilecektir.

15- Seyyidlerin, Peygamberlerinin soyundan geldikleri husu-

sunda insanlar tereddüde düşürülecek, sahte seyyid ve şeyhlere

çirkin şeyler işlettirilecektir.

16- Vaizleri azaltmaya ve etkisiz kılmaya önem verilmelidir.

17- Müslümanlara hürriyet var diyerek, "Herkes dilediğini ya-

pabilir. Emr-i maruf ve nehy-i münker gereksizdir ve İslam ahkâ-

mının öğretimi farz değildir" fikri yerleştirilecektir.

18- Müslümanların neslini azaltmak için, doğum kontrolüne

önem verilecektir. 

19- İslam'ın yayılması ve Müslüman olmayanlara aşılanması

faaliyetleri kesinlikle engellenecektir. İslam'ın yalnız Arapların

dini olduğu fikri işlenecektir.

20- Hayır kurumlarının hizmet sahası daraltılacak ve bunlar

gayrimüslimlerin ve dönmelerin kontrolüne verilecektir. 

21- Müslümanları Kur'an hakkında şüpheye düşürmek üzere

“içinde noksanlık ve fazlalık var” denilecektir. 

AHMET AKGÜL 131



İngiltere Dış Bakanlık Sekreteri ikinci sırrı da açıkladı: Os-
manlıyı yıkıma hazırlama ve İsrail'i kurma çabaları…

İkinci sır, bir asırlık bir zaman içinde İslam'ı yok edip yozlaş-
tırmak gayesi ile, bakanlıkta bu iş için çalışan yüksek rütbeli İn-
gilizlere mahsus hazırlanmış, elli sayfalık bir plan dergisi idi. Bu
planlar 14 maddede toplanmıştı: 

1- Buhara'yı, Tacikistan'ı, Ermenistan'ı, Horasan ve etrafını isti-
la etmek için, Rus çarı ile çok iyi bir ittifak ve yardım anlaşması
kurmamız lazımdır.

2- İslam âlemini, hem içerden, hem de dışarıdan yıkmak için,
Fransa ve Rusya ile, işbirliği yapmamız kaçınılmazdır.

3- Türk-İran hükümetleri arasına çok şiddetli ihtilaflar sokup,
her iki tarafta milliyetçilik ve mezhepçilik fikirlerini kuvvetlendir-
memiz, ayrıca, birbirine komşu bütün Müslüman ülkeler ve kabi-
leler arasına düşmanlık sokmamız şarttır. Halkı düşman gruplara
ayırmak, eskileri dahil, bütün bozuk mezhepleri ihya edip canlı
tutmak ve birbirine kışkırtmak tam bir tahribat silahıdır.

4- İslam ülkelerinden bazı bölgeleri gayrimüslimlerin eline
vermeğe çalışmalıdır. 

Mesela: 
Filistin’i Yahudilere, 
İskenderiye'yi İsevilere,
İmare'yi Saibeye, 
Kirmanşah'ı Ali'yi ilahlaştıran Nusayrilere, 
Musul'u Yezidilere, 
İran Körfezi’ni Hindu denetimine,
Trablus'u Dürzîlere, 
Kars'ı ve Türkiye’nin doğu kısmını Ermenilere, 

Maskat'ı Haricilere vermekte büyük fayda vardır. (NOT: Bun-
ların son maddesi, yani Türkiye’nin bölünmesi hariç hepsi ger-
çekleşmiştir)
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Sonra bunları, para, silah ve gerekli bilgilerle destekleyip, İs-
lam'ın vücudunda birer çıbanbaşı olmaları sağlanmalıdır. İslam
iyice yıkılıp kayboluncaya kadar, bunların yerlerini genişletmek
lazımdır.

5- Osmanlı ve İran'ı, birbirleriyle hiç anlaşamayan ufak mahalli
devletlere bölmeyi planlamak temel amacımızdır. Hindistan'ın şim-
diki hâli gibi olmalıdır. Zira "Parçala hükmet, parçala mahvet"
prensibi uygulanmalıdır.

6- İslam'ın bünyesinde, tahrif edilmiş din ve mezhepler uydur-
mak lazımdır ve bu bozuk düşüncelerin her birisinin bir memleke-
tin insanlarının heva ve hevesine uygun olması için, çok ince bir
plan yapılmalıdır.

7- Zina, homoseksüellik, içki ve kumar ile, halk arasına ahlak-
sızlık tohumları saçılacaktır. Bunun için, bu memleketlerde yaşa-
yan gayrimüslimler kullanılacaktır.

8- İslam ülkelerinde zalim liderler yetiştirmeye ve hükümet
adamlarını, mümkün olduğu kadar aslı gayrimüslimlerden seçtir-
meye bakmalıdır. Bunu yapmak için, bazı ajanlarımızı sureten
“Müslüman din adamı” şekline sokup, isteklerimizi icra etmek
için, yüksek makamlara getirmeye çalışılmalıdır.

9- Mümkün mertebe Kur'an'nın öğretilmesine özellikle anlamı-
nın bilinmesine mani olunmalıdır. 

10- Devlet adamlarının etrafına kendi adamlarımızı yerleştirip,
onların vasıtası ile, bakanlığımızın arzularını tatbik etmek için, on-
ları bu devlet adamlarının danışmanları konumuna taşımalıdır.

11- Misyonerliğin sahasını genişletip, her sınıf ve mesleğe bil-
hassa doktor, mühendis, muhasebeci v.s. gibi mesleklere sokmalı-
dır. İslam ülkelerinde kilise, okul, hastane, kütüphane ve hayır ku-
rumları ismi altında propaganda, yayın merkezleri açmalı ve bun-
ları, İslam ülkelerinin dört bir bucağına yaymalıdır. Milyonlarca
Hıristiyan kitapları bedava dağıtılmalıdır.
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12- Kız erkek, bütün İslam gençliğinin kafasını karıştırıp, İsla-
miyet hakkında şüphe ve endişelere düşmelerini sağlamalıdır. 

13- İç savaş ve ayaklanmaları sürekli kışkırtılmalıdır.

14- İktisatları tahrip edilecek, gelir kaynakları, ziraat sahaları
bozdurulacak, su bentleri yıktırılacak, ırmaklar kurutulacak, tem-
bellik yaygınlaştırılacak, bunlar için oyun ve eğlence yerleri açılacak,
uyuşturucu madde, içki ve bilhassa fuhuş yaygınlaştırılacaktır.31

Tam 100 yıl önce hazırlanan ve adım adım uygulanan bu Haç-
lı-Siyonist programların hangi sonuçları doğurduğu işte ortada-
dır. İslam ülkelerindeki bütün işbirlikçiler gibi, Türkiye’deki
AKP iktidarının ve CIA güdümlü cemaatin de hala aynı tahribat-
ları ve aynı taktiklerle yaptıklarını hala anlamamak, tam bir fera-
set fukaralığıdır.
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SİYONİZMİN; ULUSALCI VE
İSLAMCI HİZMETÇİLERİ

Siyonizm; bazı sapık Yahudilerin, Şeytani hedef ve prensipleri
sistemleştirdikleri bozuk bir ideolojidir. Uhrevi düşünceden ve ma-
nevi disiplinden uzak yaşayan, nefsi hevasını ve dünyalık hesapla-
rını tanrılaştıran, dinini ve ideolojisini sürekli istismar etmekten
sakınmayan her insan, zahiren Müslüman, Hristiyan, ateist te sanıl-
sa, aslında Şeytan’ın ve Siyonist odakların doğal bir üyesi ve hiz-
metçisidir. Zaten Masonlar, Lionslar, Rotaryanler, bu şeytan şebe-
kesinin resmi ekipleridir. Bunların solcu veya sağcı, ulusalcı veya
ılımlı İslamcı, Rusyacı veya Amerikancı geçinmeleri, gerçekten
farklı oldukları anlamına gelmemektedir.

28 Şubatın; “Erbakan’ın şahsında Milli ve İslami uyanışı boğmak”
üzere dış güçler ve Siyonist Yahudi merkezlerce tertiplendiğini, as-
ker ve sivil yerli işbirlikçilere ise sadece bu Siyonist senaryoda figü-
ran olarak görev verildiğini hala anlamayan, veya özenle saklama-
ya çalışan… Ve dahi, İslam’ı en büyük tehdit ve tehlike sayıp Müs-
lümanları; “gericilikle suçlayan” şu ulusalcı takımı:

“Efendim 28 Şubat, hortlayan gericiliği bastırmak ve Cumhuriyeti kur-
tarmak üzere girişilmiş Atatürkçü bir harekettir. Ama orduya sızdırılan
Güven Erkaya ve Çevik Bir gibi, ABD’nin Truva atları bu hareketin hede-
fini değiştirdi ve AKP’nin iktidara taşınması sürecine hizmet edildi…”



Diyerek, bin yıl süreceğini zannedip zevkten zıpladıkları bu
haksız ve ahlaksız girişimlerin, beş yıl bile sürmediğini görünce,
şimdi “Aydınlanmacı ve sosyalist inkarcı mantıkla” kendilerini te-
selli edecek mazeretler üretmekteydi. Oysa üstatları Yalçın Küçük
bile küçücük bir insaf ve iz’an gösterip:

“28 Şubat, Erbakan türü bir İslami hükümete kapıların kapa-
tılması, AB’ci ve ABD’ci teslimiyetçi zihniyetlere kapıların açıl-
masıdır”32 diyerek bu ulusalcıların kof ve boş fikirlerini çürüt-
mekteydi.

Aydınlık’a verdiği röpörtajda; ABD Yahudi Lobileri tertibi
olan ve kendileri de figüran oalrak kullanılan, 28 Şubat sürecin-
de dönemin MGK sekreteri Tuncer Kılınç, bir yandan: “Her yeni-

likçi harekete karşı gerici hareketler ve çağdışı düşünceler görülmekte-

dir....” sözleriyle İSLAMI, gericilik ve çağdışılıkla suçlayıp saçma-
larken, diğer taraftan: “NATO, soğuk savaştan sonra kendisine tehdit

aramıştır” diyerek çelişkiye düşmekteydi. Çünkü Tuncer Kılınç’ın
söylemeye cesaret edemediği “NATO’nun yeni tehdit ve düşma-
nı, İSLAMİYET’ti.. Yani Sn. Tuncer Kılınç İslamı bir tehdit olarak
görmekle, diğer Aydınlıkçı – Ulusalcı takımı gibi, aslında NATO
gavuruyla aynı düşünmekteydi. Ve zaten sonunda: “NATO mükem-

mel bir örgüt. Ben tamamen kalkmasını değil….” İtirafıyla gerçek niye-
tini deşifre etmekteydi.33 Evet, işte ilerici ve Kemalist geçinen
Ulusalcılar, sözde karşı oldukları emperyalist NATO ile, aslında
aynı zihniyet ve çizgideydi.

Milli Görüşün devamı” diyerek sürekli tenkit ettikleri AKP’de
aynen Ulusalcılar gibi NATO’nun sivil erleriydi. Ve zaten 28 Şu-
bat tertibinde Fetullah Gülen “Erbakan hükümetten çekilmeli,
ortamı ve orduyu daha fazla germemeli” diye zırvalayıp ABD’ye
ve yerli işbirlikçilerine destek verirken, bundan bir ay kadar son-
ra Refah-Yol’un düşürülmesi için meclise verilen gensoru oylama-
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sında, AKP’nin kurucu kurmaylarından şimdiki Meclis Başkanı
Cemil Çiçek “EVET” oyu vermiş, ama 6 oy farkla Erbakan iktida-
rı ayakta kalabilmişti.

Ve tabi CIA tertibi olan vahşi Sivas olayları sanıklarının savun-
masını üstlenen Avukatların bir çoğunun eski RP’li, SP’li, AKP’li
olduğunu söyleyip, kendi aklı ve ayarınca Milli Görüşü karalama-
ya yeltenen Eren Erdem gibilerini de hatırlatmak gerekirdi.34

1. Her sanığın savunulması ve adalete yardımcı olunması te-
mel insan haklarından ve her avukatın yemin ettiği sorumluluk-
larından değil miydi?

2. Bay eren Erdem Sivas’ın rövanşı diye yapılan Başbağlar kat-
liamı mağdurlarının avukatlarını niye zikretmemişti?

3. Şimdi Ergenekon davası sanıklarının avukatlığını üstlenen-
ler, hepsi aynı zihniyeti taşımak mecburiyetinde miydi?

Yanlış anlaşılmasın, her insanın görüşüne, düşüncesine ve hayat
felsefesine saygı gösteririz ve bu bizim inancımızın ve insanlığımı-
zın gereği idi. Yani birilerinin ateist ve komünist olması, maneviya-
ta ve metafizik hakikatlara inanmaması ve tercih ettiği hayat tarzı
bizi ilgilendirmezdi. Ancak, bunların da başkalarının inancına ve
yaşam tarzına saygı göstermesini bilmeleri beklenirdi. Yüzde dok-
san dokuzu resmen Müslüman olan Milletimizin dininden ve ahla-
ki değerlerinden nefret ve hakaret eden, Hristiyan, Yahudi ve din-
sizlere gösterdiği hürmeti İslamdan esirgeyen, her fırsatta “gerici,
yobaz, çağdışı” diye hücum eden edep ve erdem yoksunu kesimle-
rin niye bir türlü marjinallikten kurtulamadıklarını ve düşmanlık
besledikleri toplumdan dostluk ve taraftarlık ummalarının yanlışlı-
ğını artık anlamaları gerekirdi.

Ergün Babahan’ın itiraf ve iftiraları!

“Abdi İpekçi, Çetin Emeç ve Dinç Bilgin gibi gazetecileri, Hürriyet, Mil-
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liyet ve sabah gibi gazetelerin sahiplerini Sabataist, yani Müslüman görü-

nen gizli Musevi olduklarını” hatırlatan Star yazarı Ergun Babahan35

“ Sonunda, Ulusalcı kanadın onaylamadığı bir inanç kökünden (Saba-
taizmden) gelen insanlar Medyadan tasfiye edildi. Ve Sabataistleri deşifre
eden bu kitap ve yazıları hazırlayanlar şimdi Ergenekon sanığı (ve çoğu tu-
tuklu idi)” diyor ve tam bir hokkabazlık sergiliyordu. Şimdi AKP
yalakalarına ve ona inanan ahmaklara soralım:

1. Türkiye’de Ulusalcı geçinenler Sabataizme veya Yahudiliğe
değil, İslamiyet’e düşmandı. Çünkü ulusalcıların elebaşları da
dönme takımındandı.

2. Sabataist hainleri deşifre edenler eğer Ergenekoncu diye
şimdi tutuklanmışsa, o halde bu operasyonları tezgahlayanlar si-
yonist odaklardı ve sabataist destekli AKP iktidarıydı!?

3. “Bunlar Erbakan’ın planı ve devamıdır” diye AKP’nin bütün sap-
kınlık ve haksızlıklarının vebalini Rahmetli Hoca’nın sırtına yı-
kan ve “AKP, Ergenekon davasıyla Sabataistleri tasfiye ediyor”
palavrasını savuran şu El-aziz Gazetesi, AKP’nin sadık kalemşö-
rü Ergun Babahan’ın bu itirafları karşısında, şimdi hangi uydur-
ma yoruma sığınacaklardı?

Melih Aşık’ın Kıcıklığı!

Türkiye’de farklı görünüşlü ve aykırı yürüyüşlü zannedilen,
ama gerçekte aynı bozuk tıynet ve zihniyete sahip oldukları bili-
nen kesimlerin ortak ve mutlak hedeflerinin başında Erbakan
Hoca’nın gelmesi de dikkat çekiciydi. Erbakan’a düşmanlık
komploları ve etkisiz kılma kumpasları resmen tescil edilmiş
olan ABD Yahudi Lobilerinin ve onların yerli solcu – sağcı tetik-
çilerinin, sağlığında yaptıkları yetmemiş gibi, hala hıncını alama-
yan Melih Aşık ve benzerleri; Faik Işık gibi iftiracılarının ve
Oğuzhan Asiltürk gibi münafıkların asılsız iddialarını bahane
edip yeniden Hoca’ya hücuma geçmişlerdir.
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Erbakan Hoca’nın sağlığında avukatları aracılığıyla “Hiçbir ilgisi-
nin ve tasvibinin bulunmadığını” resmen açıkladığı ve şimdi koyu bir
AKP reklamcısı yerel bir gazetenin Atatürk’e sataşan yakışıksız
yazılarını gündeme getirip: “Erbakan’ın sesi olarak bilinen gazete” di-
yerek, alakasız ve ahlaksız tavırlarla rahmetli Hoca’ya çamur at-
maya kalkışan bay melih Aşık!

“Yükseklere tükürme, dönüp yüzüne düşer”

Üstelik Atatürk’le ilgili yazılarını kınadığımız o gazeteyle, si-
zin bu Hoca’ya yaptığınız aynı şey değil midir?

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak
Hala Hoca’ya Kin Kusmaktaydı!

“Hepimiz insanız ve herkes yanılabilir.. İttifak ettiğimiz zaman birlikte
hareket ederiz, ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur görürüz. İnsanlar, di-
ni ve siyasi önderlerini ilahlaştırma ve Rableştirme konusunda çok istekli.
Oysa bize "Din büyüklerinizi İlah ve Rab edinmeyin" denmedi mi bize.. Bi-
ze hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah'ın bizim için
hayır murat etmiş olabileceği uyarısı yapılmadı mı? Kimileri önüne geleni
tekfir ediyor. Allah'ın emrine uymazsanız haram işlersiniz, Resul'ün sün-
netine uymazsanız mekruh olur, ama birileri gibi düşünmezseniz dinden
çıkarsınız. Böyle bir şey olabilir mi? "Kendine din ara" diyen de vardı tek-
firciler arasında..”36 diyerek, sağlığında yaptığı saldırlar yetmiyor-
muş gibi, şimdi de Rahmetli Erbakan’ı kastederek, Milli Görüş
bağlılarının haşa “Onu Rabb ittihaz edip putlaştırdıklarını” söylemek-
ten, yani iftira etmekten sıkılmıyordu.

Aynı yazının sonunda:

“40 yıldır nice örnekler yaşadım.. 40 yılın canlı tanığıyım.. 40 yılda ne-

ler gördüm neler.. Tarih ibret almayınca tekerrür etmeye devam ediyor. Yi-

ne insanlar gözleri ve kulakları kapalı doludizgin meçhule doğru koşuyor-

lar. "Durun kalabalıklar, bu sokak çıkmaz sokak" diye bağırsam kim din-

ler beni.. Ne olur merhamet edin, sabredin, adaletten ayrılmayın, yoksa
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sonunuz hüsran. Birileri üç mum yakar seyrinize bakar.. Dostlarınız üzü-

lür, düşmanlarınız bayram yapar. Şeytanı sevindirmeyin.. Aklınızı kiraya

vermeyin.. Unutmayalım ki, Allah cahil ve zalim bir topluluğa hidayet na-

sib etmez..”37 kendi durumunu tarif ve tasvir ediyordu.

Ey Dilipak denen Şarlatan!

• Recep T. Erdoğan’ın Milli Görüş gömleğini niye çıkardığını?

• Boynuna Yahudi Lobilerince niye cesaret madalyası takıldı-
ğını?

• Sn. Başbakan’ın Irak ve Libya’dan sonra şimdi Suriye ve ni-
hayet İran ve Türkiye’nin parçalanmasını amaçlayan BOP’a kim-
ler tarafından ve neyin karşılığı eşbaşkan atandığını?

• Irak, Libya ve Suriye işgalleri ve vahşetleri için hangi gerek-
çe ile AKP’ye taşeronluk yaptırıldığını?

• Zinanın, kumarın, domuz eti ve yağının, hangi mazeret ve
mecburiyetle serbest bırakıldığını?

• Ahlaki ve ailevi tahribat konusunda AKP döneminde niye
patlama yaşandığını?

• AB ve ABD’nin güdümündeki bir dünya düzeni içinde kah-
ramanlık rolü oynamanın ve İslamı siyonizmin aracı haline sok-
manın Kur’andaki karşılığını?

Bir tek sefer olsun, ciddiyet ve cesaretle sorgulamış olsaydı-
nız; belki sizin Erbakan’la ilgili tenkit ve tahriklerinizde samimi
olduğunuza kanaat getirebilirdik. Ama hep cerahata konan ve
goncadan uzak duran karasinek misali, Erbakan’ın faziletlerini
bile tenkit, ama Erdoğan’ın rezaletlerini bile tebrik ederseniz, el-
bette siz itimat ve itibar edilmez durumuna düşersiniz.. 29 Şubat
2012 tarihli Akit Gazetenizde Sn. Recai Kutan’ın : “Erbakan 28 Şu-

bat sürecinde, halkımızla TSK’yı karşı karşıya getirmek ve dış güçlerin ek-
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meğine yağ sürmek istemedi” itiraflarına rağmen Erbakan’ı korkak,
BOP eşbaşkanı ve Libya katliamı ortağı Erdoğan’ı kahraman gös-
terirseniz, elbette bu hale gelirsiniz! Oysa Size özel ABD vizesi ve
harçlık hediyesi sağlayan Yahudi Lobileri katında, Erbakan’ın di-
risine ve ölüsüne dil uzatmanın nedenli kıymetli olduğunu bilen-
lerdensiniz!?

Çünkü Macar yahudisi ve siyasi tahmin ve yönlendirme şirketi
STRATFOR’un sahibi George Friedman’ın itiraf ettiği gibi “Değil
Türkiyedeki işbirlikçi kurum ve kesimleri, ABD’nin en yüksek idarecilerini
bile gizli ve etkin güç merkezleri (Yahudi Lobileri) yönlendirmekteydi.38

Uluslararası İstihbarat ve Jeopolitik Savaşları

“Küresel İstihbarat Dosyaları” kapsamındaki belgelerin birer
“olgu” ya da “haber” belgesi olmaktan ziyade, “istihbarat ve istih-
barata dayalı öngörü” belgesi oldukları konuşuluyor. Bu farkın an-
laşılabilmesi için, Stratfor’un ne olduğundan biraz söz edelim.

1996’da Amerikalı siyaset bilimci ve Macar Yahudisi George Fri-
edman tarafından kurulan ve başkanlığını halen Friedman’ın sür-
dürdüğü Stratfor, kendisini bir “küresel istihbarat şirketi” olarak
tanımlıyor. Merkezi Austin, Teksas’ta bulunan Türkiye dahil dün-
yanın birçok ülkesinden analistler çalıştıran şirket, uluslararası
ilişkiler alanında istihbarat topluyor, bu istihbarata dayanarak je-
opolitik analiz yapıyor ve bu analizlerini, dünyanın dört yanındaki
abonelerine ücret karşılığı raporlar halinde satıyor. Şirketin ayrıca
tamamen açık istihbarata dayalı olan, dolayısıyla erişimi daha ko-
lay bilgileri biraraya getirdiği ücretsiz raporları da bulunuyor.

WikiLeaks’in elde ettiği beş milyondan fazla yazışma, Strat-
for’ın dünyanın hemen her ülkesiyle ilgili olarak sürdürdüğü is-
tihbarat toplama ve analiz faaliyetinin sonuçları kadar, sürecini
de izleme imkânı veriyor; yani bizlere somut bilgiler kadar dedi-
koduya, tahmine, akıl yürütmelere de dayalı bir tür “Derin Pos-
ta” sunuluyor. Peki bu “Derin Posta”yı nasıl okumalıyız?
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Her şeyden önce, “Küresel İstihbarat Raporları” kapsamında-
ki belgelerin ham haliyle birer “gazetecilik çalışması” değil, “is-
tihbarat raporu” olduğunu; bu şirketin müşterilerine “ülkeleri-
nin yakın geleceğinde neler olabileceği ve dünyanın ne yönde de-
ğişeceği konusunda öngörüde bulunmalarına yarayacak tahmin-
ler sunduğunu” bilmemiz gerekiyor. Kısaca Stratfor, CIA ve
MOSSAD’ın sivil kanadı gibi ülkeleri, yöneticilerini ve toplum
kesimlerini siyonizmin hedefleri doğrultusunda yönlendiriyor!

George Friedman’ın “Devletler arasındaki ilişkiyi irdeliyoruz”
itirafı!

“Bu bazen kaynaklara erişmeyi gerektirir, bazen çok kapsamlı
araştırma gerektirir, bazen de mantık ve çıkarsama gerektirir ki
bu da bizi bir gazetecilik kuruluşundan ayıran özelliktir. Bizim
yapmaya çalıştığımız şey, devletler arasındaki ilişkinin perde ar-
kasını, muhtelif devletlerin neden belli bir şekilde davranmaya
karar verdiklerini söylemektir. Devletlerin aldığı kararlardan zi-
yade, almak zorunda kalacakları kararlar bizi ilgilendirir. Was-
hington’daki bürokratların ve yetkililerin ne dediği bizi pek ilgi-
lendirmez çünkü onlar gelirler, giderler ve pek de önemli ve etki-
li değildirler. Washington’ın başlı başına bir siyasi ve stratejik ra-
porlar üretme endüstrisi vardır ki, bu raporların birçoğu genel-
likle hiçbir etiketli ve yetkili şahıs tarafından bilinmemektedir.”
“Ve ABD Başkanı gibi gerçekten önemli şahıslar da sizin sandığı-
nız kadar çok sayıda kararı kendi isteklerine göre alma şansına
sahip değillerdir. Bir başkanı sıkıştıran, şekillendiren ve yönlen-
diren baskılar, (ve organları) onun yapmak istediği şeylerden çok
daha önemlidir. Bizim odaklandığımız şey de şahıslar değil, bu
baskı lobilerdir.” İtirafları tarihi önem taşımaktadır.

Mehmet Ali Birand’ın Ters taklaları!

28 Şubat'ta yaşananlardan sadece askerleri sorumlu tutmak yanlış-
tır, haksızlıktır. Ankara'da işlenen cinayette hepimizin parmak izi var-
dır. Suçlu olanlar arasında askerler kadar, Cumhurbaşkanı'nı, siyasi
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partilerimizi, daha doğrusu parti liderlerini görüyorum. Hiçbiri çıkıp,
askere "Hayır efendiler, bu işe karışmayın. Bunu biz sandıkta hallederiz" de-
medi. Tam aksine, demokrasinin hallini ellerini ovuşturarak izlediler. MGK
toplantısı öncesinde ve sonrasında, iktidarın düşürülmesi için ellerinden
geleni artlarına bırakmadılar. Askerin müdahalesi normal göreviymiş
gibi davrandılar. Hatta sonradan, şark kurnazlığıyla "Hanımefendiye
söyledim, ancak dinletemedim" diye de etrafta dolaşabildiler.

Siyasi partilerimizin bu açıdan yatacak yerleri yoktur ...

Onları yokta, bizim (medya) var mı? Hayır, bizlerde gerektiği şe-
kilde demokrasiye sahip çıkamadık. Genelkurmaydan kurgulanan ha-
berleri hiçbir elekten geçirmeden, sorgulamadan yayınladık. Dolaylı
veya dolaysız şekilde destek verdik. Dönemin askerci yazar veya TV
programcılarını şimdi arıyorum ve hiçbirini etrafta göremiyorum. Bir-
birimizi aldatmayalım, içimizde bir avucumuz hariç, büyük çoğunlu-
ğumuz 28 Şubat katliamına göz yumduk. Kimlerin dik durduğunu da
en iyi ben biliyorum.

Peki o anlı şanlı yargıçlarımız, savcılarımıza ne demeli ?

Onların katıldıkları toplantının sonundaki ayaktaki alkış sahnesi-
nin, bazı TV kanallarına Asker tarafından nasıl gizlice çektirildiğini
bilenler arasındayım. Onlar da ağızlarını açmadılar ve katil olayına
gönülden katıldılar. Bu kampanyanın bir parçası olarak, bugün her-
halde utanç içindedirler. Askeri brifingini dinledikten sonra ayakta al-
kışlayanlar şimdi saklanacak yer arıyor olmalılardır. Demokrasi ko-
nusunda bugün toz kondurmayan Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversi-
teler ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey yapmadılar. Askeri kışkırtmayanlar
bile sessizce seyirci kaldılar. Bir yerde suça katıldılar.”39 diyerek, gü-
ya günahını itiraf ederken bile “dolaylı ve kaçak tavırlı biçimde
“Erbakan da net bir şekilde askere tavır koyup dik duramadı” diyerek ör-
tülü iftiralarını dile getirmekten utanmayan ve bizim alıklar tara-
fından “kahramanlık yaptığı “sanılan sabatay ahlaklı M. Ali Bi-
rand’la şu Abdurrahman Dilipak’ın ne farkı vardı?
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Serdar Arseven, Hoca’ya Verdiği Sözü Tutmuşlar mı?

"Gitmemek İçin Dönersen, Döne Döne Gidersin!.."

Rahmetli Erbakan Hoca'nın vefatından bir yıl kadar önceydi...
Konut'a gittim. Erbakan Hoca; "Gel bakalım zeki çocuk!" dedi.
Gözlerini gözlerime kilitleyerek, "Yahudi mıknatısının çekemedi-
ği az sayıda kardeşimiz kaldı. Onlardan biri de sensin!" dedi. Te-
şekkür ettikten sonra sordum:

"Hocam, niye çoğunluk Yahudi mıknatısının etkisinde?.. Sizin
mıknatıs niye çekmiyor onları?.."

Bakışını biraz sertleştirerek... Şu çarpıcı karşılığı verdi Rahmetli
Necmettin Erbakan Hoca: "Benim mıknatıs tahtaları çekmez!.."
Sonra ekledi:

"Sakın dönme, gitmemek için dönersen..." Durdu... "Döne dö-
ne gidersin!.."

Bana: “Aferin, Allah senden razı olsun, Kıbrıs'ın Siyonistlerin
eline geçtiğine dikkat çekmişsin."

"Nedir Hocam bu işin püf noktası?.." Dedi ki; "Süleyman De-
mirel'dir!.." "Kıbrıs, bugün Siyonist işgalindeyse bunda Süley-
man Demirel'in payı büyüktür. Hatta en büyük pay ona aittir."
"Kıbrıs'a bir İmam Hatip açmamıza, Kıbrıs'ta Kur'an eğitimi ver-
memize 'adamı'yla (Denktaş) birlikte engel oldu. Maneviyat git-
tim mi, vatan bilinci de gider!.."

Dedim ki;

"Hocam, Kıbrıs'tan yeni geldim. Durum berbat. İkinci Filistin
olma yolunda. Ne yapmak lazım?.."

Bir vasiyet gibi... "Tayyip Erdoğan kardeşime duyur!" dedi:
"Kıbrıs'a el atsın. Oraya derhal bir İmam Hatip yaptırsın. Kıbrıs
düştüğü yerden ayağa kalkar!.."

"Hocam" dedim. "28 Şubat günlerinde ne yaptınız, yani bir
cümle ile ifade ederseniz?.."
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Dedi ki; "Pillerini bitirdik!.." 

Fıkrayı biliyordum... Gülümsedim.

"Hocam 54. Hükümet dönemini ve 28 Şubat sürecini değerlen-
dirirken, 'Şunu şöyle yapsaydım ya da şöyle yapmasaydım?' dediği-
niz oldu mu?.." diye sorunca: Gözlerini gözlerimin içine kilitleye-
rek dedi ki Merhum Erbakan Hoca:

"Dikkat et, seni de Yahudi mıknatısı çekmeye başlamasın!.."

Müsaade istedim. Çıkarken ekledi: "Kıbrıs meselesini unut-
ma!.."

"Unutmam Hocam!.."40

Şimdi Serdar Arseven’e soralım:

1. Erbakan Hoca’ya söz verdiğiniz gibi, gidip Sn. Recep T. Er-
doğan’a “Kıbrısta bir İmam Hatip okulu açması” yolundaki tarihi
tavsiyeyi ilettiniz mi ?

2. Onun size verdiği yanıtın ne olduğunu söyler misiniz?

3. Erbakan Hoca’nın hatırasını, uyarılarını, AKP’yi aklamak
için mi, yoksa vasiyetini uygulamak ve O’nu hayırla anmak için
mi yazıverdiniz?

4. Kıbrısta bir İmam-Hatip açtırmayan Süleyman Demirel ve
Rauf Denktaş’tan, Recep T. Erdoğanın farkını ve faziletini göste-
recek bu “Kıbrısta İmam-Hatip okulu açma” tavsiyesinin hala ta-
kipçisi misiniz?

5. Az değil, tam iki yıl geçmesine rağmen, Kıbrısın manevi
kurtuluşuyla ilgili, Hoca’nın bu vasiyetini, muhatabına tebliğ ve
neticesini takip etmemişseniz, Rahmet Erbakan’ın ikaz ettiği gibi
“Yahudinin çekim sahasına” girip girmediğinizi bir kere daha
kontrol eder misiniz?
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28 Şubat Sürecinde Gülen: “Erbakan Başbakanlığı
Bırakmalı” diye yırtınmaktaydı!

Gelin önce 28 Şubat kararlarının alınmasından 45 gün sonrasına
gidelim önce… Tarih, 16 Nisan 1997.Yer, Kanal D.

Fethullah Gülen şöyle konuşuyor ekranda: “Erbakan bu işi (başba-
kanlığı) beceremedi, eline, yüzün bulaştırdı; emaneti hemen vermelidir,
millet adına yapmalıdır bunu…”

Şaşırdınız mı?

Bugün “Erbakan neden direnip dik duramadı”, “Erbakan cesaret
edip tankın üstüne çıksaydı 28 Şubat olmazdı” diye ahkam kesenlerin
taptıkları demokrasi havarisi Fethullah Gülen, Erbakan’dan başba-
kanlığı bırakmasını istiyor ve 28 Şubatçıların ekmeğine yağ sürü-
yordu. Ve zaten ulaştığı bütün şöhretlere bu Siyonist odaklara yağ-
cılığı sayesinde ulaşıyordu. O günler televizyonda Yalçın Doğan’a
“Erbakan hükümeti bırakmalı, ülkeyi daha fazla germemeli” diyen
Fethullah Gülen, yıllar sonra sözlerinin anlamının aslında başka ol-
duğunu Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil
üzerinden söyleyerek, temize çıkmaya çalışıyor, yani ahlakına ve aya-
rına uygun olarak duruma göre çark ediyordu.

Bugün “28 Şubat’ın kızların başındaki türbanı çıkartmak için ya-
pıldığını” söyleyen cemaat ehline hatırlatalım: Fethullah Gülen o gün-
lerde, türbanın “teferruat” olduğunu savunuyordu.

Bugün TSK’ye vurabilmek için mezar kazdırıp, kemik arayanlar,
28 Şubat’tan önce işlenen faili meçhul cinayetleri neden görmüyordu,
neden yazmıyordu? Cemaat yazarlarının Sedat Bucak ve Mehmet
Ağar’a destek yazılarını kimler hazırlıyordu?

Ali Ünal’ın Kargaları Bile Güldüren F. Gülen Savunması

Sonraki yıllarda cemaat yazarları, takiyye ve kıvırma sanatının
her türünü kullanarak aklanmaya uğraşıyordu. Örneğin Ali Ünal,
Milli Çözüm Dergisinin sorularını, isim vermeden 3 Temmuz 2006 ta-
rihli Zaman’da şöyle yanıtlıyordu: “28 Şubat’ta ordu yanlısı bir tavır ta-
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kınan Fethullah Gülen, neden şimdi Şemdinli ve Ergenekon hadisesinde öz-

gürlükçü bir tavır ortaya koyuyor?” diye soruluyordu. Oysa bu iki tavır

arasında Hoca efendinin hiçbir çelişkisi bulunmuyordu. Darbelere her za-

man karşı olmuş olan Hoca efendi, 28 Şubat’ta Erbakan hükümetinin dar-

be sebebi teşkil edeceğini gördüğü için, muhtemel bir müdahaleyi önlenmek

maksadıyla Refah-Yol’un çekilmesini istiyordu.”

Meğer Fetullah Gülen, darbe olmasın diye Erbakan’a karşı TSK’yı
destekleyip 28 Şubat’a arka çıkıyormuş!... Vay anasını be, Fetul-
lah Gülen meğer ne kadar ince ve derin düşünüyormuş!41

Konuyu toparlayalım 

Aziz Milletimizin mayası ve “doğal hayat yasası” olan İslamı
inkar eden ulusalcılar da, dinimizi istismar eden katı veya ılımlı
İslamcılar da, aynı Siyonist zihniyetin hizmetkarlığını yapmakta-
dır. Bunları birbirinin karşıtı ve ilacı sanmak, en azından saflık-
tır. Ulusalcılar halkımızı ürkütmek, ılımlı İslamcılar da bu ürken
kalabalıkları AKP tuzağına sürmekle görevli figüranlardır.
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YAŞAR NURİ’NİN SOSYALİZMİ VE
İSLAM’IN ADİL DÜZENİ

Gerçekleri saptırmak suretiyle İslamiyet’i yozlaştırmak, Dinimi-
zi, iptidai kominizmi çağrıştıran eski İran ekollerinden etkilenmiş
gibi yorumlayıp kafaları karıştırmak ve Halac-ı Mansur’un şahsın-
da İslam’ı Hristiyanlaştırmak için sinsi ve uzun süreli bir tahrifat ve
tahribata koyulan…. Kendisi bir Hristiyan rahibi bilinmesine rağ-
men, Yahudi asıllı bir Kabalist mason olduğu anlaşılan Fransız şar-
kiyatçı Lois Massignon’un (öl.1962) “Passion de Hallaj” kitabını
kopya edip ara yerlere de bazı sloganik tercihlerini ve işine gelen
zevatın tespitlerini de serpiştirerek “Hallac-ı Mansur – Enel Hak İs-
yanı” kitabını ortaya çıkaran Yaşar Nuri Öztürk ( Bak. Yeni Boyut
yayınları 5.Baskı İST.2011) kendi niyetini ve mahiyetini de açığa
vurmaktadır.

“Cenabı Hak Massignon’la Hallac’ı, sonsuzluk aleminde yan yana ge-
tirip kucaklaştırmıştı” (1.cilt sh.24) diyecek kadar gaipten haber du-
yuran ve haddini aşıp Allah adına hüküm buyuran ve Massignon’u
kutsayan Yaşar Nuri, kendisini bu Kabalist-Mason rahibin “sadık
talebesi ve takipçisi” göstermenin rüşveti olarak, hangi lobilerin
güdümünde ve hizmetinde olduğu belli olan Time dergisinin dü-
zenlediği düzmece bir anketle “20. Yüzyılın en önemli 100 kişisi
arasında ilk on sıraya yerleştirilme şerefine ulaştırılmıştır.

İşte Sn. Yaşar Nuri Öztürk’ün “Hallac-ı Mansur” kitabındaki
sapkınlık ve saldırıları:



1- Ebu Bekr Er-Razi’nin (ölm.925) görüşleri olarak “Kutsal bir

yaratıcıya inanmak yeterlidir, ayrıca peygamber ve Kitap gereksizdir” şek-
lindeki deist felsefeyi, överek ve benimseyerek anlatmakta (Bak:
1.cilt, sh.162-163) ve böylece “Kur’an doyurucudur, sünnete ve hadise

gerek yoktur” düşüncesinin temeli de ortaya çıkmaktadır. Çünkü de-
ist’lere göre akıl ve mantık her şeyin başı ve anahtarıdır, dine ve
peygambere ihtiyaç kalmamaktadır.

2- Dinsiz ve zalim Komünizmin fikir babası Karl Marx’ın “Das

Kapital” kitabını bir nevi Kur’an tefsiri sayanları kutlamakta, hatta
hızını alamayıp “CEBRAİLsiz KİTAP” diye övgüler yağdırmaktadır.
(Bak:2cilt, sh.147)

Riyad Üniversitesi Usuliddin Fakültesinin hazırladığı bir kitap-
ta: “Şuyü’iyyetül-Mal ven-Nisai indel Karmita- Karmatilerde mal ve ka-

dınların komünistçe ortak kullanımı” tespitlerine şiddetle karşı çıkan
Yaşar Nuri komünizmi ve komünistleri savunmaya kalkışmaktadır.
(Bak:1cilt, Sh.80)

Oysa Komünist rejimlerde belki resmen ve hukuken “kadınların
ortak” kullanılması şart koşulmamıştır, ama fikren ve fiilen bu du-
rum tabiatıyla ortaya çıkmış, özellikle işçi-memur kesiminde ve
komün sisteminde yaygın biçimde yaşanmıştır. Komünist artığı ül-
kelerde, fabrika ve çiftlik tuvalet ve banyolarında Kadın-Erkek ayı-
rımı yapılmadığını ve aralarına duvar-perde konulmadığını göste-
ren örnekler hala durmaktadır. Kaldı ki Kominist-Maoist ve Dar-
winist Abdullah Öcalan’ın “Nasıl Yaşamalıyız?” kitabında en az
yirmi yerde “Kürt kadınlarının bir kişinin nikahında bağımlı olmaktan

kurtarıp, cinsi serbestlik ve özgürlüğe kavuşturulmaları gerektiği” devri-
min başarısı için şart koşulmaktadır.

3- Bizce de çok muhterem ve en önde gelen sahabilerden Ebu
Zer (R.A.) Hz.lerine sahip çıkıyor görüntüsüyle, Yaşar Nuri, başta
Raşit Halifelerden Hz. Osman (RA) ve diğer sahabilerin büyük ke-
simine, hiç utanmadan hakaretler yağdırmakta (Bak: 1cilt, sh.115)
ve böylece bu Dinimin temel kaynağı olan ayet ve hedisleri bize ta-
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şıyan mübarek zevat aleyhine kuşku bulutları oluşturmaktadır. Ve
yine Sahabeden Ebu Hureyre (RA) Hazretlerini “Emevi şakşakçısı ve

Yahudi yalakası” diye suçlayıp saçmalamaktadır. (Bak: 1cilt, Sh. 323)

Bu yamuk ve yalaka ulema takımı her tarafta aynıdır. Bir zaman-
lar Bağdat İmamı Azam Camii hatipliği yaparken SADDAMA övgü-
ler ve manevi rütbeler yakıştıran ve Onun sözde “nasihat danışma-
nı” makamına atanan AHMET KUBEYSİ, Irak işgalinden sonra
ABD şakşakçılığına yanaşmıştır. Ardından kaçıp Birleşik Arap
Emirliklerine sığınan Ahmet Kubeysi, Siyonist ve emperyalist güç-
lerin gözüne girmek için Yusuf El Kardavi düşmanlığına başlamış,
cinsel arzuları tatmine yönelik ucuz fetvalarla ZİNA’ya meşru kılıf
geçirmeye çalışmıştır. (Bak: http://alwatan.kuwait.tt) Hızını alama-
yan Ahmet Kubeysi şimdi Hz. Ali ve Ehli Beyt taraftarlığı perdesi
altında, Hz. Muaviye ve Emevi’lere küfürler yağdırmaktadır.

4- Yaşar Nuri: “Akıl Allah’tır, Allah ta akıldır. Kim bunu inkar ederse,
müşrik ve eşektir.” (Bak: 1cilt, sh.89) diyecek kadar sapıtan bozuk
KARMATİ mezhebini alkışlamakta bu anarşist taifenin “Hacca gi-
denleri katletmelerini ve Sünnilerin camilerini yakıp yıkmalarını”
normal karşılamaktadır (Bak: 1.cilt, sh. 93) ve her fırsatta Ehli Sün-
net alimlerine kinini kusmaktadır. Hatta “İslam dünyası, yeni karmati
hareketlere muhtaçtır” demekten sakınmamaktadır. (Bak: 1.cilt, sh.95)

“Kur’an’ın gerçek mana ve mesajını sadece batini (gizli-özel) imamlar
anlar” (Bak:1.cilt, sh.145) saplantısı ve safsatasıyla:

“Helal-haram (emir-nehiy) cenderesine takılı kalarak ibadet edenlerin
DİNLERİ ZAHMETLİ BİR YÜK HALİNİ almaktadır.” (Bak:1.cilt, sh.
346) şeklinde batıl ve bozuk bir düşünceye varmaktadır ve bu ko-
nuda İkbal’in bazı yorumlarına sığınmaktadır.

5- Yaşar Nuri, başta İmamı Gazali, hemen bütün Ehli Sünnet
ulemasına “aklı prangalamak ve hür düşünceyi boğmak” ithamı ve ifti-
rasında bulunmaktadır.(Bak:1.cilt, Sh.134)

Gazali’nin, “Hallac-ı Mansur’u ehli sünnet tasavvuf çizgisinde
göstermekle” riyakarlık yaptığını savunmakta… (Bak:1.cilt Sh.
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256), “Enel-Hak” kavramını çok güzel ve mükemmel şekilde açık-
layan İmam Gazali’nin tespit ve tahlillerini de yazarak (Bak:1.cilt,
Sh. 366) kendi kendisiyle çelişmekten de kurtulamamaktadır.

6- Büyük tasavvuf ehli ve ilahi aşkın şehidi Hallac-ı Mansur’u,

ehli sünnetten koparıp bozuk Karamati mezhebine mal etmeye ça-

lışan Yaşar Nuri, buna rağmen Onun, Sünni alim ve sofilerden Sehl

bin Abdullah et-Tüsteri ve Cüneydi Bağdadi gibi zevatın talebesi ve

takipçisi olduğunu da (Bak: 1.cilt, Sh.155-156) vurgulamaktadır.

Evet, Sehl Hz.leri ise:

“Yolumuzun esası şunlardır: “1-Allah’ın kitabına sarılmak 2-

Sünnete uygun davranmak 3-Helal lokma kazanmak. 4-Canlılara

acı vermekten sakınmak. 5-Çirkin söz ve davranıştan uzak dur-

mak. 6- Başkalarının hakkına saygılı olmak” buyurmaktadır.

7- Sn. Yaşar Nuri, CIA ajanları ve Gladyo elemanlarınca kışkır-

tılan ve Alevi-Sünni kapışmasını amaçlayan Lanetli Sivas-Madımak

vahşetini “Dinci caniler” dediği kukla kalabalıklara ve tabi Sünni

Müslümanlara mal etmeye kalkışmakta ve orada ölenleri Karmati-

lere benzetip, şuursuz ve sorumsuz figüranlara da “Ehli sünnetin din-

ci sadistleri” deyip bir ajan provakatör ağzıyla Müslüman halkımızı

kamplaştırmaya çalışmaktadır. (Bak: 1.cilt, Sh.219)

8- Emevi ve Abbasiler bahanesiyle yaptığı Arap düşmanlığını,

“Türk-İslam’ı” safsatasıyla örtmeye çalışan Yaşar Nuri, bu sefer

Aziz Milletimizin mayası ve kaynaştırıcı kimyası olan İslam bağını

koparmak, böylece birlik ve dirliğimizi bozmak isteyen dış güçle-

rin maşaları Kürtçü fesatçıların, Hallacı Mansur’u ZERDÜŞTLÜK

VE MAZDEİZMİN bir kahramanı gibi göstermesini (Kürdistan De-

mokrat parti yayın organı Arapça El-Teahi gazetesi) kınıyor tavrıy-

la reklamını yapmaktadır! Üstelik zaten, hallacı Mansur’un Karma-

tilerin adamı olduğu, Yaşar Nuri’nin de iddiasıdır. (Bak: 1.cilt,

Sh.287-289) Kürtçü yazar Kakai, Hallac-ı İran ve Kürt halkının

gerçek dini olan Zerdüştlüğün yeni peygamberi gibi tanıtmaktadır.
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9- Yaşar Nuri, hem Hristiyanlıktaki hem Müslümanlıktaki, pek
çok bozuk ve batıl mezhebin arkasındaki sinsi ve Siyonist Yahudi
gerçeğini saklamak ve tabi bunları aklamak niyetiyle, Hz. Osman
ve Hz. Ali dönemlerinin fitne kaynağı olan Yahudi dönmesi Abdul-
lah İbn-i SEBE’yi, yok saymakta ve “bu hayali şahsı emevilerin uy-
durduğunu” ortaya atmaktadır. (Bak:1.cilt, Sh.320)

10- Sn. Yaşar Nuri Öztürk, Karmati ve Şii İsmaili kesimin sahip
çıktığı “reenkarnasyon (-ölenlerin ruhlarının tekrar dünyaya gelip
başka canlılarda yaşaması) gibi sapık bir fikre, Hallacı Mansur’un
da inandığını söyleyerek, bu batıl iddiaları, doğru gibi sunmaya ça-
lışmaktadır. (Bak:1.cilt, Sh.362 ve devamı)

Sn. Yaşar Nuri Öztürk’ün “büyük üstat” diye sahip çıkıp sa-
vunduğu ve Hallac-ı Mansur’la birlikte ruhlarının “öteler ve yüce-
ler aleminde” buluşturduğu, misyoner ve müşteşrik MASSING-
NON’u biraz daha yakından tanıyalım:

Bu kişi, Papa XII Pius’un (öl.1958) “Katolik bir Müslüman’dır” de-
diği bir rahiptir ve “Dinler arası diyalog” fikrinin öncülerindendir.
Tam adı; Ferdinand Jules Louis Massignon, Arabca öğrenmek ve
misyonerlik görevini rahat yürütmek üzere Mısıra gitmiş, orada
kendisinden 6 yaş büyük eşcinsel arkadaşıyla uzun yıllarını birlik-
te geçirmiştir. Bu hayat arkadaşı, önce Müslümanlığa geçen, ardın-
dan intihar eden sapık ve ahlaksız birisidir. Massignon bu Luis de
Cuadra ile birlikteliğinin ardından güya tövbe etmiş, ama bu kötü
yoldaşlarıyla alakasını bir türlü kesememiştir. 

Daha sonra gittiği Bağdat’ta iken 1908 yılında, Osmanlı yetkili-
lerince casusluk gerekçesiyle yakalanıp tutuklanınca, Dicle üzerin-
de bir bıçakla intihara teşebbüs edip ağır yaralanmış, uzun bir has-
talık devresinden sonra iyileştirilmiş ve bu süreçte “manevi bir deği-
şim ve ruhi gelişim” geçirdiği iddia edilmiştir.

Ardından Fransa’da Katolik kilisesine itaatsiz ve masonlarla ir-
tibatlı papazların kurduğu FRANSİSKEN tarikatına girmiş, gizli ve
kirli kötülüklerine rağmen, görünüşte münzevi ve rizayetli bir ha-
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yata yönelmiştir. Mısır’da, Hristiyan-Müslüman kardeşliğini önem-
seyen, bugün Fetulahçılarca benimsenen “İbrahimi hoşgörü ve misa-

firperverlik” isimli ilk DİYALOG DERNEĞİNİ kurup yönetmiştir.
Fikirleri ve fiilleri çelişkili olan Massingnon, Türkiye'deki bazı
Mevlevi ve Bektaşi dedeleriyle, örneğin Mason Milli Eğitim Bakanı
Hasan Ali Yücelin himaye ettiği Ahmet Remzi Akyürek dedeyle
özel dostluklar geliştirmiştir. Yani kapitalistlerin Hocası Fetullah
Gülen’le, sosyalistlerin fetvacısı Yasar Nuri Öztürk, aynı odaklarca
desteklenip beslenmektedir.

Massingnon’un şu sözleri Onun gerçek yüzünü göstermekte-
dir.

“Müslümanların her şeyini mahvettik, tahrif ettik. Dini hayatlarını,
inançlarını, ahlaklarını, dünyaya bakışlarını ve insani duygularını kirlet-
tik ve körelttik. Onların yüksek manevi değerlerini, Batı medeniyeti pota-
sında eritip ve dejenere edip kendimize benzettik. İslam’ı ve Kur’an’ı öğren-
meyi, emirlerini yerine getirmeyi, camiye gitmeyi, günahlardan çekinmeyi
gericilik olarak gösterdik. Artık, özellikle Müslümanların okur-yazar kesi-
minin dini ve ahlaki duyarlılıklarını yozlaştırdık.” (Bak. Ubeydullah
Toprak / Emperyalizmin Keşif Yolu / oryantalizm-makale)

2.Vatikan Konsilinde “Museviler gibi, Muhammedilere de sıcak
ve yumuşak davranılması” gerektiğini kabul ettiren kişilerdendir.

1947’de aşırı Şiilik gayretinden dolayı İran ve Şia araştırmalar
Enstitüsüne ve Milli Müzeler komisyonu üyeliğine getirilmiştir.
75 yaşındayken “tehlikeli siyasi faaliyetleri” nedeniyle cezaevine
girmiştir.

25 yaşına kadar din ve ahlaktan uzak çok günahkar bir hayat ya-
şayan Massignon, Bağdat’taki intihar sonrasında “nurani bir kişinin
manevi rehberliğinde ruhani değişim yaşadığını” söylemiştir. Yoksa Os-
manlıya karşı daha rahat casusluk yürütmek için mi bu yola gir-
miştir? Massington’un bu tavrı, Sabatay Sevi adlı bir haham iken,
Edirne sarayında sözde Müslüman olup Aziz Mehmet adını alan
Yahudi’ye ne kadar da benzemektedir!
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Massington: “Hristiyanlık; Kitabı Mukaddesi kabulden önce, Me-
sih’in tasdik ve taklit edilmesi ise, İSLAM da; Muhammed’in örnek
ve rehber edinilmesinden önce Kur’an’ın kabul edilip yerine getiril-
mesidir” sözleriyle, “Kur’an bize kafidir, hadisler ve sünnet gereksizdir”

diyen sapıklara öncülük etmiştir. Onun yakın dostu ve müşteşrik
Goldziher, bütün hadislerin sonradan uydurulduğunu söylemiştir.

Şia ve karmita mezhebine ve aşırı Hallac-ı Mansur muhabbetine
karşılık ilk başta Muhyiddini Arabiye ve diğer sünni tasavvuf ehli-
ne ilgisizlik dikkat çekicidir.

Dönemin Fransız devletinin Cezayir, Fas ve Tunus gibi Arap İs-
lam ülkelerine ve eski sömürgelerine karşı stratejilerini belirleme-
de Massington önemli bir danışman görevi üstlenmiş, ama Müslü-
manların haklarını koruyor tavrıyla onların Fransızlara sadık kal-
malarına gayret etmiştir. Özellikle Yahudi dönmesi olan Fas Krallı-
ğı hanedanıyla yakın ilişkileri ilginçtir.

Bir yandan “Alman toplama kamplarından kaçan Yahudilerin Filis-

tin’de Araplaştıkları için ölüm makinesine döndüklerini” söyleyip kına-
mış ve güya Siyonizme karşı çıkmış, ama öte taraftan İsrail’in ku-
rulup tanınması yolunda Fransa’yı gizlice teşvik etmiştir.

Cenabı Allah’ın, peygamberler vasıtasıyla gönderdiği; imani, ah-
laki, hukuki, siyasi ve iktisadi temel esasları:

1- Tanımayarak, takmayarak; gereksiz, geçersiz ve yetersiz saya-
rak, bunlara aykırı kanun ve kurallar koyanlar.

2- Dinden habersiz olarak Allah’a baş kaldırma niyeti taşıma-
dan, ama etkili ve yetkili konumuna dayanarak toplum düzeni ve
disipliniyle ilgili yasalar koyarken kendi akli ve vicdani kanaatinin
aksine, haksız ve ahlaksız kararlar alanlar.

3- Güya, ilahi buyruklara dayanarak yeni sorunlar ve durumlar-
la ilgili içtihat yaptığını iddia ederek din ve ilim adamı sıfatıyla zor-
ba yönetimlerin ve zalim güçlerin keyfine fetvalar uyduranlar, şu
ayetlerle lanetlenmiştir.
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“Çünkü kesinlikle O, düşündü taşındı ve (Kur’an’a ve vicdanına ters)

bir ölçü ve düzen (tayin ve takdir edip uydurdu)..”

“Katlolup kahrolası, nasıl (böyle İslamiyet’e ve insaniyete aykırı) bir öl-

çü-düzen koydu?”

“Sonra o boynu kopası (Allah’ın hükmü kendisine hatırlatılmasına rağ-

men hala) nasıl (batıl ve bozuk) ölçülerini – sistemini (yürütüp savundu)?”

(Müddesir: 18 – 19 – 20)

Hz. İbrahim (AS) putlarını kırıp baltayı en irilerin başına asarak:

“Belki bu yapmıştır, (baksanıza) bu onların en kalıplısı; eğer konuşabi-

liyorsa ona sorun (yanıtlasın)” (Enbiya: 63) teklifi karşısında:

“Bunun üzerine (inkarcılar) kendi nefislerine-vicdanlarına başvurdular

da, “gerçek şu ki, asıl zalim (ve beyinsiz) olan sizlersiniz” denildi(ğini his-

settiler) (Enbiya:64)

“Sonra yine, tepeleri üstüne ters dönüverdiler” (Enbiya:65)

Ayetleri, bile bile izan ve vicdanıyla ters düşenlerin, dünyalık
konumları için manevi-uhrevi sorumluluklarını rüşvet verenlerin
psikolojisini haber vermektedir.

“Gerçek şu ki, onlar (inkarcılar ve münafıklar, müminlere ve mazlum

kesimlere karşı) mekir (hileli düzen ve şeytani tedbir) kurdular. Halbuki,

onların desise ve düzenleri, dağları yerinden oynatacak (kadar kuvvetli ve

sistemli de) olsa, Allah katında (bunların hepsini boşa çıkaracak ve başla-

rına yıkacak şekilde) onlara hazırlanmış karşı tuzak (anti-mekir) vardır.”

(İbrahim:46)

Ayeti kerimesi; Komünist ve kapitalist bütün Siyonist düzen ve
tezgahların ve tüm emperyalist tuzakların; Allah’ın mekri, takdiri
ve Kur’an’ın Adil Düzeniyle etkisiz kılınıp yıkılacağını açıkça bil-
dirmektedir.

Yaşar Nuri Öztürk’ün: İşari ayetleri, şer’i hükümler gibi yo-
rumlaması, fazilet tavsiyelerini, FARZİYET TEKLİFİ gibi sunma-
ya çalışması!
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Yaşar Nuri’nin bütün amacı Komünizmi meşrulaştırmak, Yahu-
di fesatçı Karl Marx’ı “Cebrailsiz Peygamber” makamında, dahi bir
“eşitlik ve adalet bilgesi” olarak kutsamak ve “İslam sosyalizmi”
safsatasına dini kılıf hazırlamaktır. (Bak:2.cilt, Sh.147)

Bunun için de bakara:219 ve Nahl:71 ayetlerini kendisine daya-
nak saymaktadır. 

“Ve sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: “afvı-fazlasını” (Ba-

kara:219) ayetinde “neyin fazlası ve ne kadardan fazlası?” beyan
edilmediği halde, parantezli açıklamalara şiddetle karşı olan Yaşar
Nuri, burada nedense (helal kazancınızdan ve bakmakla yükümlü
olduklarınızın ihtiyacından artanını verin) şeklinde uzun bir pa-
rantezli açıklamaya mecburiyet duymaktadır. (Bak: 2.cilt, Sh. 146)

Ve yine: “Allah rızıkta (zenginlik konusunda) kiminizi kiminize üstün

kılar; kendilerine (diğerlerinden) fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altın-

dakilere (köle, hizmetçi ve işçilerine) onda eşit olacak şekilde aktarıp ver-

miyorlar” (Nahl:71)ayeti ise:

a) Hem “insanlar işçilerinin ve hizmetçilerinin mallarından
kendilerine ortak yapmaya yanaşmazken, nasıl oluyor da Allah’a
şerikler koşuyorlar ve bütün nimetlerin Allah tarafından verildiği-
ni nasıl unutuyorlar?” şeklinde teşbihi bir uyarıdır.

b) Hem de zaten ayette: “Herkes, her türlü kazancını ve malını, hiz-

metçileri ve işçileriyle ortaklaşa paylaşsın” diye bir emir bulunmamak-
tadır. Oysa Dinimizde farzlar ve haramlar, kesin emirler ve açık hü-
kümlerle buyrulmaktadır.

Bu ayetleri, “emir” telakki eden Ebu Zer-i Gıfari Hz.lerinin ka-
naati kendi içtihadıdır, isabet etmişse iki, yanılmışsa bir sevap ka-
zandırır. Ancak Raşit halifelerin ve kahir ekseriyetteki seçkin saha-
bilerin içtihadı ve binlerce ulemanın icması bundan farklıdır.

“Ayeti kerimelerdeki ve hadisi şeriflerdeki özel fazilet tavsiye-
leri ayrıdır, FARZİYET TEKLİF’leri ayrıdır. Fazilet tavsiyeleri
özeldir, samimi bir irade ve gönüllü tercih meselesi sayılmıştır.
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Ama farziyet teklifleri ise, kesin ve resmi ifadelerle anlatılır, ge-
nel bir emir ve mecburi hüküm makamındadır.

Özel fazilet ve fedakarlık isteyen “takva”yı kendi nefsimizde
uygulamak, ama toplumun genelini, vücubiyet ve farziyet daire-
sindeki “fetva”ya çağırmak lazımdır. İnfak konusunda yüksek fe-
dakarlık gerektiren prensipleri belki sadece; özel eğitimli, takva-
ya eğilimli ve dar çerçeveli “aşiret düzeni ve tarikat cemaati” se-
viyesinde tatbik etme imkanı vardır. Ancak geniş devlet düzeni-
ni; mutlaka açık ve kesin helal haram ölçülerine ve farziyet mer-
tebesindeki mükellefiyetlere göre belirlemek toplum, tabiatına
(doğal ve sosyal yasalara) daha uygun bulunmaktadır.”

Kaldı ki günümüzde, bu tür iddiaların sahipleri; komşuları,
tanıdık dostları, hatta yakın akrabaları sefalet ve mahrumiyet
içinde kıvranırken, kendilerinin saray yavrusu köşklerindeki sü-
per israflı ve şatafatlı saltanatları ve faizli bankalardaki kenz yı-
ğınakları (döviz ve TL mevduatları) bir ortaya çıksa, bunların ri-
yakarlık ve istismarcılık sahtekarlıkları daha iyi anlaşılacaktır.

Evet Cenabı Hakk’ın mümin kullarında farz ve şart koştuğu:

“Namazı (huzurla ve şuurla) ikame edip (yerine getirin), zekatı (hak-
kıyla) verin ve Resule( elçiye) itaat edin.” (Nur:56) emri açıktır. Üstelik
namazın nasıl kılınacağını, zekat vergisinin hangi mallardan ve ne
miktar alınacağını da Resulüllahın sünnetinden ve hayat sistemin-
den öğreneceğimiz için:

“De ki: Allah’a itaat edin, Resule itaat edin… eğer Ona (Resulüllaha ve öğ-
rettiği düsturlara) itaat ederseniz (ancak o zaman) hidayet bulmuş olursu-
nuz..” (Nur:54) buyrulmakta, yani sünneti ve hadisleri gereksiz ve ge-
çersiz sayanların hidayetten mahrum kalacakları hatırlatılmaktadır.

Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında ma-
işetlerini aralarında biz paylaştırdık ve onlardan bir bölümü (diğer) bir bö-
lümünü 'teshir etmesi için, bir bölümünü bir bölümü üzerinde derecelerle
yükselttik. Rabbinin rahmeti; toplayıp-yığdıklarından daha hayırlı-
dır.(Zuhruf:32)
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Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) geniş tutup-yaysaydı, gerçek-
ten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O,
kullarından haberi olandır, görendir.(Şura:27)

O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için
kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin, sonuç-
landırması pek çabuk olandır ve şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyen-
dir.(En’am:165) Ayetleri insanlar arasındaki farklı maişet takdiri-
nin hikmetlerini anlatmaktadır.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin: 

“Hak; ehaktan ehaktır. Zira HAK’ta ittifak, “ehak”ta ihtilaf vardır” tes-
piti oldukça önemli ve anlamlıdır.Yani:

Doğru ve lüzumlu olan HAK ve VASAT (orta) bir genel hüküm,
ondan daha yararlı ve sevaplı (ehak) özel bir tercihten daha hayır-
lıdır. Çünkü, herkesi HAK’ta birleştirip ittifak kurmak mümkün ve
münasip iken; “EHAK- daha haklı ve faydalı” olanı dayatmak ihti-
laf ve iftirak (fesatlık ve ayrılık) sebebi olacaktır. Örneğin 5 vakit
namaz ve bir ay ramazan orucu farzdır, hak’tır ve hayırlıdır. Buna
karşılık teheccüd namazı kılmak ve nafile oruçlar tutmak daha ef-
daldir, üstelik ayet ve hadislerle tavsiye buyrulmuşlardır. Ancak in-
sanları farz namaz ve oruç dışında, teheccüt ve nafileye zorlamak
yanlıştır ve zaten tutmayacaktır.

Kaldı ki, komünist felsefe: “Bırak başkaları çalışıp üretsin, nasıl ol-
sa birlikte paylaşıp tüketeceğiz” düşüncesine yol açmakta ve şahsi
mülk kavramı olmadığından rekabet ve gayret duygusunu köreltip
dumura uğratmakta ve sonunda sistem tıkanmaktadır. Oysa “Doğ-
rusu (her) insana kendi çabası (ve kazancı)ndan başkası yoktur”
(Necm:39) ayeti, her konuda çalışıp kazanmayı, riski göze alıp giri-
şimde bulunmayı ve hak ettiğinin karşılığıyla ve onuruyla yaşama-
yı şart koşmaktadır.

Devletin görevi ise, helal ve huzurlu çalışma-kazanma ve
onurlu yaşama şartlarını hazırlamak ve organizatör rolü oyna-
maktır.
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Yüce Yaratıcı İslam’ı, huzur ve saadet dini, adalet ve denge dü-
zeni olarak indirmiştir. Evet İslamiyet; dünya ile ahireti, hürri-
yetle adaleti, devletle bireyi-şahsiyeti, nimet ile külfeti dengele-
yip düzenleyen ilahi prensiplerdir. Ancak İslamiyet’in iman esas-
ları ve ibadet düsturlarıyla hayat ve muamelat (şeriat) kuralları-
nı birlikte kabul ve rehber edinmeyenlerin, huzura erişmeleri
mümkün değildir. Laiklik ve demokrasi asla kutsal bir amaç de-
ğil, sadece sosyal bir araç yerindedir ve zaten bunların temeli İs-
lam’ın içindedir.

Cenabı Hak; Müslümanların kuvvetli ve güvenilir hale gelme-
si; toplumdaki, hasta, sakat, sahipsiz gibi mağdur ve mahkûmla-
rın gözetilmesi; düşman saldırılarına karşı gerekli ve askeri ted-
birlerin geliştirilmesi; tarım ve sanayide, eğitim ve teknolojide
güçlenilmesi için çalışıp zenginleşmeyi ve özgür şahsi girişimci-
liği özendirmiş; ancak “mal ve servetin sadece zenginler arasında dola-
şan muhtaç ve yoksulları dışlanan ve perişanlık içinde kıvranan bir durum
oluşmasın” diye de;

1- Oranları (beşte bir, onda bir, yirmide bir, kırkta bir) belirli
şekilde devlet eliyle toplanıp harcanacak üretim ve servet vergisi
olarak ZEKAT’ı emretmiş.

2- Sömürü ve tekelleşmeyi önlemek için de FAİZ’in her türlü-
sü yasak edilmiştir. Böylece adil ve asil bir denge getirilmiştir.

Ancak, KAPİTALİST çevreler, “hür teşebbüs ve serbest rekabet” gi-
bi hayırlı ve yararlı prensipleri kabul ve tatbik etmekle beraber,
FAİZ’e ve haram ticarete de yol vermek suretiyle sapıtmış ve bu-
günkü haksızlık ve ahlaksızlık düzenini yerleştirmişlerdir.

Buna karşılık KOMÜNİST zihniyetliler, FAİZ’İ yasaklamakla
doğru ve olumlu bir tercih yapmış, ancak özel mülkiyeti ve özgür
girişimciliği yasaklayıp “Her şeyi devletin hakkı ve orta malı” sayıp,
daha beter bir zulme yönelmiştir.

Daha sonra insan fıtratına ve toplum tabiatına aykırı olduğu
görülen bu katı komünizm biraz yumuşatılıp, kapitalizmle-ko-
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münizmin karışımı bir SOSYALİZM uydurulmuş, ama “iki yanlış

bir doğru etmemiş, iki mikroptan bir ilaç üretilememiştir.”

Komünizm ve Kapitalizm ikiz kardeşti;
sosyalizm ise üvey kardeşleriydi:

Bazı Ulusalcılar, komünizmin Rusya’da iflas edip tükenmesini,
Çin’de ise kapitalizme dönüşmesini, bir türlü kabullenemeyip;

“Sosyalizm, iktidarın emekçi sınıflarda bulunduğu kapitalist toplum-
dan, sınıfsız topluma geçiş sürecidir…

Çin’in olağanüstü başarısı, kapitalizmin değil, sosyalizmin bir neticesi-
dir.” (Doğu Perinçek Aydınlık. 11 Nisan 2012. sh.8) gibi gerçekçi
değil, felsefi fikir fantezileriyle, kendilerini ve takipçilerini avut-
ma peşindedir.

Oysa Çin, 1949 Komünist devriminden önce krallıkla yani
despotlukla yönetilirdi. Despotluk ise Komünizme en uygun sis-
temdi. Buna rağmen 63 yıl geçtiği halde, zavallı Çin bir türlü ev-
rimleşememiş, Komünistleşeceğine Kapitalizme yönelmişti. Şim-
di birilerin kalkıp “Bu durum sosyalizmin geçiş sürecidir, bazı
kapitalist unsurları barındırabilir.” iddiaları temelsiz ve geçersiz-
dir. Çünkü zaten Komünizm ve Kapitalizm; Siyonist sömürü dü-
zenine hizmet etmek üzere, bir timsahın alt ve üst çeneleri misa-
li, aynı merkezlerin güdümündedir. Sosyalizm ise bunların me-
lezleşmiş halidir. İşte sosyalist markalı Çin kapitalizmi, İslamist
kılıflı AKP kapitalizmi ile 4 milyar dolarlık anlaşmayı imza et-
miştir. Lavoislerin “Hiçbir şey yoktan var olmaz” şeklindeki
imansızlık mantığını ve insanların kör tesadüfler sonucu may-
mundan türediği safsatasını bilim diye kabul eden ve Yüce Yara-
tıcıyı inkâra yönelenlerin bu kafayla iflah olmaları mümkün de-
ğildir. Bu nedenle Komünizm, özellikle “ölümü gösterip hastalı-
ğa razı etmek” cinsinden toplumları mecburen kapitalizmi terci-
he yöneltmek üzere hazırlanmış, hem ihtilal sürecinde hem ikti-
dar döneminde yüzbinlerce masum cana kıyılmış, bütün bunlara
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rağmen bir insan ömrünü bile doldurmadan çürüyüp çekilmiş bir
sistemdir. Zaten bu sistemi savunanlar da ezilen ve sömürülen
halk kesimlerini değil, kendi şahsi saltanatlarını düşündükleri
için isteyip övmektedir. İşte Maoist-Komünist ve Darwinist Ab-
dullah Öcalan bunun en tipik örneğidir.

Kur’an’ı Kerim’in açık emri ve Müslüman hanımın simgesi
olan başörtüsünü “Türk kadınının başına geçirilen Amerikan çu-
valı ve ülkemizin üzerine örtülen ortaçağ karanlığı”42 diyecek ka-
dar içindeki İslam düşmanlığını kusan ve pervasızlığını hayasız-
lık sınırına taşıyanlar, işte bu küstahlıkları nedeniyle, Aziz Mille-
timizden asla yüz bulmamış destek görmemişlerdir.

Uzun bir zillet ve zafiyet döneminden sonra, ağır ağır dirilip
derlenmeye başlayan Müslümanlar, gerçek ve örnek İslam’a yönel-
mesin diye, bir kısım çevreler “İSLAM KAPİTALİZMİ, ILIMLI VE
LİBERAL İSLAM” gibi suni ve sahte etiketlerle, faizci ve tekelci za-
lim kapitalizme İslami fetvalar uydurma gayretine girmişlerdir.

Bazı kesimler ise Marksist ve komünist düşüncelerine “İslam
sosyalizmi” kılıfı geçirip, “Abdestli kapitalizme” karşı, “Ayetli
hadisli komünizm” safsatasını gündeme getirmişlerdir.

Hz. Peygamber Efendimizin “Altın, gümüş cinsinden az bir para bi-
le elinde-evinde bulunurken uyumamış, mutlaka onları muhtaçlara dağıt-
mıştır” şeklindeki haberleri ve yine Ebu Zerr Gıffari (RA) gibi ba-
zı sahabenin “asla dünyalık edinmeme, mal biriktirmeme” yönündeki
kanaatlerini delil gösterip “Herkes elindeki her şeyi hemen dağı-
tıp paylaşacaktır” diyenler, açık bir yanılgı içindedir.

A- Önce Hz. Peygamber Efendimizin bu tavrı “Nübüvvet ahla-

kıyla ilgili” kendi zatına mahsus, özel bir tercihidir. Ümmetinin

hepsine emredilen bir durum değildir. Çünkü hem Kur’an’ı Ke-

rim’in açık ayetleri, hem Efendimizin (SAV) ashabına ve ümmeti-

ne genel tavsiyeleri, hem Hulefa-i Raşidin Efendilerimizin, Ehli

Beyt’in, Sahabe-i Kiram’ın çok büyük ekseriyetinin ve yüz binler-
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ce Müctehit alimin görüşleri “Helal ve meşru yollarla çalışıp ka-

zanmanın, mal-mülk sahibi olmanın, zekat vergisini ve infak me-

suliyetini yerine getirdikten sonra zenginleşip kalkınmanın helal

ve caiz olduğu” şeklindedir.

Çünkü Hz. Resulüllahın “elinde para-altını bulundurmayıp ha-
yır yolunda harcama” prensibi aynen, “nikahında aynı anda dört
hanımdan fazla bulundurması, vefatından sonra da, eşlerinin üm-
metine anne sayılması” gibi çok özel bir nübüvvet prensibidir.

B- “Herkes her kazandığını hemen başkalarıyla paylaşacak ve-
ya bunları bekletmeyip tamamını komün sistemiyle depolayıp
dağıtacak” olsa:

a- Ülkede dirlik, düzen ve disiplini sağlayacak güçlü ve kalkın-
mış bir devlet nasıl kurulacaktı?

b- Enfal: 60. ayette emredilen Milli savunma ihtiyaçları ve Or-
dunun caydırıcı teçhizatı nasıl hazırlanacaktı?

c- Tevbe: 60. ayette açıklanan ve toplumun her kesimini kap-
sayan sekiz sınıfa, gerekli ve yeterli harcamalar nereden karşıla-
nacaktı?

d- “Onlar infak edip (harcadıkları) zaman, ne israf edip savururlar, ne

de (cimrilik edip) kısarlar; her ikisi arasında (kıvamında) orta bir yol tu-

tarlar”43 ayetinin açık hükmü nerde kalacaktı?

e- “Onların mallarında, ihtiyaç duyup isteyenlerin ve yoksul kesimlerin

hakkı vardır”44 “Şüphesiz (her) insana kendi çalışıp ürettiğinden-emeğin-

den başkası yoktur. (herkesin kazancı kendi hakkıdır)”45 gibi ayetler, ma-
lın ve kazancın hepsinin dağıtılmasını değil, tavsiye edilen miktar-
ların hayra harcanmasını emir buyurmaktaydı. Aksi halde insanlar,
düğün yapma, ev sahibi olma, dükkân ve tezgâh kurma gibi en do-
ğal ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklardı? 
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Şimdi bazı ayet ve hadisleri istismar ederek, sosyalist bir man-
tıkla slogan gibi bunları tekrarlayanlara sormak lazımdı:

Kur’an’ın muhkem ayetlerini ve Resulüllahın mütevatir hadisle-
rini esas alarak, bu çağımızın ihtiyaç ve standartlarını da hesaba ka-
tarak, Müslümanlara ve insanlığa, “İşte İslam’ın adalet ve saadet ni-
zamı budur” diye sunacağınız;

• Devlet ve siyaset yapılanmasını
• Ekonomik kurum ve kurallarını
• Eğitim ve öğretim teşkilatlarını
• Ahlaki olgunlaşmayı ve sosyal dayanışmayı ortaya koyacağınız

ilmi ve İslami bir programınız var mı?

Maalesef, yine bir takım temenni ve tesbitler ve sloganik söy-
lemler dışında, hiçbir ciddi ve gerçekçi programları olmadığı görü-
lecektir. Ve zaten, ne küfür ve kötülükle cihat imanları ne de ilmi
donanımları buna müsait de değildir. (Not: Bu konuları merak edip
incelemek isteyenler bizim 600 sayfalık “ADİL DÜZEN VE YENİ
BİR DÜNYA” kitabımıza bakabilir.)

Adil Ekonomik Düzenin Temel Esasları

Değiştirme ve kredileşme prensipleri

Mutlu ve onurlu yaşamak için toplumun ihtiyaç duyduğu şeyle-
rin kaliteli ve ucuza üretilmesi ve ürünlerin adil biçimde bölüşül-
mesi gerekir. Üretilenler önce uygun fiyata satın alınıp depo edilir,
sonra tüketilir. Depolamanın "kredileşme ilkesi" içinde yapılması
gerekir. Tüketme ise "değiştirme ilkesi" içinde gerçekleşir. Kredi-
leşme, değiştirmeye eşit hale gelir. Böylece altı kutuplu bir alan el-
de edilir. Ve bunların tamamı FAİZ’siz yürütülecektir.

Reel ekonomi küresi

Dünyada adalet, huzur ve refah isteniyorsa "reel ekonomi" ge-
reklidir. Çalışma ile aynı eksendedir ve birbirinin negatifidir. Üret-
me ile imar aynı eksendedir ve birbirinin negatifidir. Kredileşme ile
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değiştirme aynı eksendedir ve birbirinin negatifidir. Böylece ekono-
miyi bir küre denklemi ile ifade edebiliriz.

Ekonomi^2= Çalışma^2 Üretme^2 Değiştirme^2

Bu formül reel ekonomiyi ifade etmektedir.

Finans ekonomi küresi

Bir de "finans ekonomisi" yürürlüktedir. Bunun siyonist tekelin

sömürü aracı olmaktan çıkarılıp insanlara özgü olan değer ekono-

misine dönülmesi gerekir. Çalışma saatle, üretme kiloyla, değiştir-

me alıp vermeyle gerçekleşir. Bunların olabilmesi için eşyada fayda

bulunmalıdır, insanın ihtiyacını gidermelidir. Kişinin verdiği eme-

ğe karşı ortak üretimdeki paya "ücret" denir. Bir maldaki pay mik-

tarına da "fiyat" denir.

Benzer şekilde faizsiz ve adil finans ekonomisinin formülünü de

şöyle yazabiliriz.

Ekonomi^2=Fayda^2 Ücret^2 Fiyat^2

Dengeli ekonomi

Ülkelerdeki ve bütün yeryüzündeki finans ekonomisi reel eko-

nomiye eşit olmak mecburiyetindedir. Çünkü finans ekonomisi re-

el ekonominin değerini göstermektedir. Değer sonunda insanın ya-

şaması için gerekli ihtiyaçların giderilmesi demektir. Bunun için

paranın reel karşılığının olması tabiidir.

Bir insanın; üretimi ve emeği karşılığı eline verilen “resmi bel-

genin-paranın” bir yerde karşılığı olması gerekir.

İşte buna "sağlam ve sağlıklı ekonomi, karşılığı olan ekonomi"

denir.

Eğer piyasada karşılığı olmayan bir para dolaşıyorsa, buna da

"sahtekârlık ekonomisi, hasta ekonomi, riba/faiz ve sömürü ekono-

misi” denir.

"Adil Ekonomi" demek "sağlam ekonomi" demektir.
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Bunu sağlayabilmek için fiyat ve ücretlerin arz ve talep kanun-
larına göre oluşması gerekir. Arz ve talep kanunları çalışmıyorsa fi-
yatlar bilinmiyor demektir, ücretler bilinmiyor demektir. Orada
"denge" yoktur, sömürü, zulüm, fakirlik ve kölelik var demektir.

Reel Ekonomi=Finans Ekonomisi dengesini bozan faiz ve hile
rejimidir.

Adil Düzen Ekonomisi

1- Şahsi çalışmada emeğin hakkı olarak özel mülkiyeti;

2- Toplu yaşamada yeryüzünün nimetlerinin paylaşılmasında
kamu mülkiyetini;

3- Değiştirmede (alış verişte) arz ve talebin işleyebilmesi için
serbest piyasa (fiyat) sistemini;

4- Destekleme ve dayanışmada sömürünün olmaması için, ver-
gi karşılığı faizsiz kredileşmeyi;

5- Üretimde arz ve talep kanunlarının geçerli olması için ser-
best girişimciliği;

6- İnşaat sektöründe arz ve talep kanunlarının çalışması nede-
niyle ortak olan topraklarda kamu planlama ve projesini esas alır. 

Böylece Adil Denge Düzeninin merkezine konan fiyat-ihtiyaç,
kâr-vergi, ücret-kira pompaları ile ekonomide "arz ve talep den-
gesi" sağlanmakta, ideal bir şekilde çalışıp yaşamayı kolaylaştır-
makta ve kaliteli kılmaktadır.

Adil Düzende finans ekonomisi reel ekonomiye
eşit olacaktır. Karşılıksız para asla basılmayacaktır.

"Adil Düzen Ekonomisi" dengelidir, "Denge Düzeni"dir.
"Dengesiz Düzenler" (kapitalizm, komünizm, sosyalizm, insiya-
tivizm, planizm, liberalizm) ise, asla insanlığa huzur getirmemiş-
tir, getiremeyecektir..
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DENGESİZ DÜZENLER

KOMÜNİZM

1- Komünizmde özel mülkiyet yoktur, “herkes ortaklıktaki eşya-
dan ihtiyaca göre yararlanır” felsefesi bir ütopyadan ibarettir. Bölün-
menin nasıl sağlanacağını Marx açıklayabilmiş değildir. Bu sadece
küçük topluluklarda ve “başkanların kendi takdiri ile bölüştürme-
si” suretiyle sağlanabilmektedir. Belki ilkel ekonomilerde mümkün
olabilir. Bunlar özel mülkiyeti kabul etmemektedir. Sistemin for-
mülü: Pompa, yaşama ve paylaşma sürecine yerleştiriliyor. Çalışma
hesapta yok. Para yok. Özel Mülkiyet=0

KAPİTALİZM

2- Kapitalizme göre her şey özel mülkiyetindir. Kendi mülkü-
nü isteyen istediğine istediği fiyatla devredebilir. Bu sistemde de,
fiyatta tekel sermaye hakimdir. Üreticilerden istediği fiyatla mal-
ları alır, istediklerine istediği fiyatla satabilir. Komünizmde parti
tekeli, kapitalizmde sermaye tekeli halkı ezmektedir. Kapitalistler
kamu mülkiyetini reddetmektedir. Sistemin formülü: Pompa, ça-
lışma ve üretip kazanma aşamasında devreye sokuluyor. Sadece
şahsi fayda düşünülüyor. İhtiyaç hesapta yok. Karşılıksız para var.
Kamu Mülkiyeti=0

LİBERALİZM

3- Liberalizmde serbest fiyatlar geçerlidir. Halk mallarını pazar-
da alıp satabilir. Teoride; kâğıt para yerine altın ve gümüş para yü-
rürlüktedir, ama pratikte karşılıksız para piyasaya sürülmektedir.
Yalnız küçük pazarlarda tüketim malları için çözümler üretmekte-
dir. Bunlar kâğıt parayı gereksiz görmektedir Sistemin formülü:
Pompa, değiştirmede (yani alışverişte) konuyor. Kâr var. Vergi yok.
Kâğıt para yok. Kâr=0
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SOSYALİZM

4- Sosyalizmde kâğıt para vardır. Devlet para çıkarır, fiyatları ve

ücretleri o takdir edip ayarlamaktadır. Bunlar serbest piyasa ve fi-

yatı zararlı saymaktadır. Tüm tasarrufları tarifeye bağlamışlardır.

Sistemin formülü: Pompa kredileşme esnasında devreye konuyor.

Vergi var, kâr yok. Para mübadele aracı değildir. Kamu Katkısı=0

İNSİYATİVİZM

5- Teşebbüs kapitalizminde işyeri sahibi tekel patronlar vardır.

Halkı çağdaş ve demokrat köleler gibi işçi olarak çalıştırmakta,

mallarını sonra onlara satmaktadır. “Sektör tekeli” ile denge oluş-

maktadır. ABD böyle bir ekonomiye sahip durumdadır. Bunlar

planlamayı gereksiz saymaktadır. Sistemin formülü: Pompa üretim

döneminde yerleştiriliyor. Ücret var, kira yok. Bir çevrede değişik

paralar var. Planlama=0

PLANİZM

6- Planlama sosyalizminde; devlet üretimi ve tüketimi planla-

maktadır. Merkezi planlama ile ekonomi oluşmaktadır. Sovyet sos-

yalizmi böyle çalışmaktaydı. Bunlar girişimciliği yasaklamıştır. Uy-

gulama tıkandığı zaman karmasına başvurulmaktadır. Sistemin for-

mülü: Pompa yatırım aşamasında yerleştiriliyor. Kira var, ücret

yok. Taşınmaz özel mülkiyet yok. Girişim=0

SONUÇ

Dengesiz düzenlerde ve rejimlerde pompalar kutuplardan birine

yerleştirilmiş olup karşı taraf boşaltılıyor ve dolayısıyla dengesizlik

oluşuyor. Altı kutup, altı bozuk düzeni meydana getiriyor. Oysa

"Adil Düzen Ekonomisi"nde pompa hayatın merkezine konuyor ve
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her tarafı dengeli olarak sulamayı başarıyor. Çünkü İslam’dan kay-

naklanıyor.46

Kur’an'ın önerdiği “arz ve talep dengesini”, faizsiz kredileşme-
yi ve zekat (servet ve üretim) vergisini kavrayıp uygulamadan in-
sanlığın bunalımdan çıkması imkansızdır.

Bunların yapılması için de CİHAT ve hesaplaşma kaçınılmaz-
dır. Zalim ve hakim güçlerin “Biz insanlığa huzur ve refah sağlamayı
başaramadık, buyurun siz Adil Düzeni uygulayın” diyeceklerini ve
Müslümanlara fırsat vereceklerini sanmak ahmaklıktır.

Türkiye, AKP eliyle nasıl uçuruma sürükleniyor?

Türkiye’de var olan düzenin "Adil (Ekonomik) Düzen" değil;
dünyadaki "zalim düzen" ile entegre ve karma (hatta karmakarı-
şık) olduğu kesindir. İşte ülkemizdeki sefalet ve sömürü ekono-
misi "bu zalim düzenle" yürütülmektedir. Rahmetli Erbakan’ın
tespitiyle: Bu "düzen" yani bu "araba" uçuruma doğru gitmekte-
dir... Bu düzeni mutlaka değiştirmemiz gerekmektedir... "Araba
hızla felakete doğru ilerlemektedir... Yeni arabayı satın alsak bi-
le, sahip olmamız mümkün değildir. Bize: “arabanın freni yok ki
durduralım!" diyenlere yanıtımız:

Yumuşak bir zeminde arabayı kenara vurup, yani bozuk siste-
mi feda edip, yolcuları (halkı) kurtarabiliriz.

AKP bizi uçuruma nasıl sürüklemektedir?

1- Mevcut hükümet on yıldan beri sürekli olarak borçları artıra-
rak bize geçici refah sağlıyor! Oysa borçlanmanın, yani üretmeden
tüketmenin sonu uçurumdur. Fabrikalarımız kapanıyor, köyleri-
miz boşalıyor; sonunda krediyi de kestiler mi, işte size uçurum ve
iflas kaçınılmazdır.

2- Halka sağladığımız sosyal güvenlikle insanlar çalışmadan ya-
şamaya, üretmeden tüketmeye başladılar. Köyler boşaldı. Tarım
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alanlarımız yok oldu. İnsanlar artık tarımı unuttular. Gençlerimiz
gelecekte köylerine dönseler bile orada tarım yapmayı bilemeye-
ceklerinden hiçbir şey yapamayacakları gibi o zamana kadar ekil-
meyen tarlalar çoraklaşacağı için ekim yapabilecekleri bir tarla, bir
tarım alanı da bulamayacaklar. Sömürü sermayesi diyelim ki dola-
rı piyasaya sürdü ve enflasyon oldu. O zaman ürettiğimiz malları-
mızı da satamayız. Tarım ürünleri alamayız. Ya açlıktan ölüp gide-
riz veya bağımsızlık ve özgürlüğümüzü rüşvet veririz. Karşılıksız
sosyal güvence sağlayarak ve köylerimizi boşaltarak uçuruma doğ-
ru kayılmaktadır...

3- TOKİ gittikçe ur gibi büyümekte, iflah olmaz bir kanser va-

kasına dönüşmektedir. Arsalar ona bedava denecek kadar ucuza

devredilmektedir. Ülkemizdeki küçük ve orta inşaat sektörü orta-

dan kalkmış bulunmaktadır. İlk bakışta “insanlara evler temin edile-

rek sağlıklı bir gelişme yaşanıyor” zannedilmektedir. Oysa TOKİ fabri-

kalar yani iş yerleri kurmuyor, durmadan apartmanlar yani evler

yapıyor; "aş ve iş" olmadan "eş/ev" ne işe yarayacak? Kimse düşün-

müyor. İnsanlar maddî-manevî hiçbir özelliği ve güzelliği olmayan

merkezlere toplanıyor. Ulaşım yani "trafik sorunu" yanında "işsiz-

lik bombası" üretiliyor. Üstelik yakında tekel sermayeden talimat gele-

ceği ve TOKİ’nin özelleşeceği hiç hesaba katılmıyor. Karşılıksız verilen

arsalar yok pahasına, sömürü sermayesinin ve dış güçlerin eline ge-

çiyor. Onlar da Türkleri değil de Çin'den veya Afrika'dan getirecek-

leri kendilerine tapan insanlara Anadolu'yu peşkeş çekmeye hazır-

lanıyor. İşte bu alanda yapılanlar da Türkiye'yi uçurumdan aşağıya

atmak için yapılan hazırlıklardır...

4- AKP'nin devleti asıl uçuruma götüren siyaseti, Türk ordu-

sunu yıpratma ve yılgınlaştırma operasyonlarına göz yumması-

dır, hatta destek çıkmasıdır. Subaylarını, generallerini hapishane-

ye tıkanan bir devlet varlığını nasıl koruyacaktır? Varsa, askeri

suçların sivil mahkemelerde yargılanması yanlıştır. Askerin dar-

be hareketlerini sivil mahkemelerce önlemek imkansızdır. Aske-
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ri ancak yine asker durdurup hizaya sokacaktır. Nitekim yine as-

kerler karşı çıktığı için 60 ve 80 benzeri müdahale olmamıştır.

Ordusunu bu hâle getirmek bir devlet için intihardır.

Türkiye’nin en acil sorunu Ekonomiyi iflasa, devleti intihara
sürükleyen AKP zihniyetinden kurtulmaktır.
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“SOSYALİST İSLAM” SAFSATASI VE

PKK’LILARIN AKP İTİRAFI

Bir zamanlar topluma: “solcu sosyalist partileri”, “sağcı kapi-
talist partilerin” alternatifi gibi tanıtıp kullanan ve biri yıpranın-
ca ötekini iktidara taşıyan, yedeğini ise hangara alıp bakımını ya-
pan masonik odaklar, şimdi ılımlı-kapitalist İslamcılara karşı ra-
dikal-sosyalist İslamcıları piyasaya çıkarmıştı. AKP eliyle ezilen,
sömürülen ve bunalıma giren halk yığınlarının havasını “Sosya-
list İslam” safsatasıyla almaya ve oyalamaya çalışmaktaydı.

Fransa’da sosyoloji eğitimi alırken kendisine Marksist fikirler
aşılanan, bunun üzerine İslamiyet’i sosyalizmin alt yapısı gibi
kullanmaya çalışan, bağnaz Şiilik taassubuyla Selmanı Farisi ve
Ebu Zer-i Gıfari gibi birkaç sahabi ve Hz. Ali evladı dışında Saha-
bei Kiramın büyük çoğunluğuna hakaretler yağdıran, Marksist
ideoloji için istismar edilen birkaç ayet ve Kur’ani örnek dışında
İSLAM ŞERİATINI bir bütün olarak kabule yanaşmayan ve kitap-
larının her sayfasında katı ve kasıtlı bir Sünni İslam düşmanlığı
fışkıran ve Mısır’daki Muhammet Abduh benzeri, İran-Şia ma-
sonluğuyla irtibatlı bulunan ALİ ŞERİATİ’nin, “dışı cazip, içi ka-
zip” fikirleri yeniden ısıtılıp önümüze konmaktaydı. Bu sloganla-
rı ezberleyen ve İhsan Eliaçık’ı kendilerine rehber edinen kuru
heves ve heyecan ehli gençleri, masonik medyanın ve marazlı ya-
zar ve yorumcuların hemen gündeme taşıyıp reklâmını yapmala-



rı, sadece kuru bir merak sanılmamalıydı. İslam’ın hakikisi anla-
şılmasın ve gerçek temsilcileri rağbet bulmasın diye, hep böyle
jelatinli sahteleriyle oyalamak zaten malum odakların bilinen
oyunlarıydı.

Türkiye’nin parçalanması ve İslamiyet’in yozlaştırılması için

bu sosyalist İslamcılardan PKK’lı (KCK ve BDP) militanlara, AKP

iktidarından Fetullahçı cemaat yandaşlarına;

• Kürtlere özerklik verilmesi, 

• Ermenilerden özür dilenmesi, 

• Devlet disiplininin dejenere edilmesi, 

• Güya ezilen ve hor görülen Alevilerin haklarının gözetilme-

si konusunda: 

bunların farklı görüntüler, farklı gerekçeler ve farklı girişim-

lerle, ama tamamen aynı slogan ve saplantıları tekrar edip dur-

maları, hepsinin aynı karanlık odaklarca şişirilip şekillendikleri-

nin en açık ispatıydı. Yani bunların haberi olsun olmasın, ha gö-

nüllü figüran, ha kiralık ajan gibi kullanılsın, hepsinin aynı ma-

sonik mutfaktan beslendiği sırıtmaktaydı.

Gelin, KCK eğitimlerinde öğretilenlerle, 32. Gün programına çı-

karılan “Devrimci Müslümanlar”ın söylediklerini karşılaştıralım:

İhsan Eliaçık ekibinin M. Ali Birant’a yanıtları:

• Komünizm-Sosyalizm konusunda: 

“Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Çünkü zengin komünist olamaya-

cağı gibi, zengin Müslüman da olamaz, sadece zengin münafık olur…”

(Böylece İslam’la komünizmi özdeşleştiriyor, hatta komünizmi asıl

örnek gösteriyor)

• Kürt, Alevi ve Ermeni sorunları konusunda:

“Kürtler tarih boyunca hakları gasp edilmiş bir kesimdir ve her türlü

hakları kesinlikle verilmelidir. Ermeniler ise, maalesef zulüm edilmiş ve
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topluca katledilmiş bir kavimdir. Aleviler ise Sünnilerce, Osmanlı ve Cum-

huriyet yönetimlerince sürekli hakaret edilip sindirilmiştir.”

• Din ve devlet ilişkisi konusunda: 

“Bize Sünni Ortodoks anlayışlı bir din dayatılıyor; namaz, oruç, hac gi-

bi sadece menasik ve ritüel anlamı taşıyan, toplumsal paylaşma ve daya-

nışma ruhunu aşılamayan taklitçi bir anlayış öğretiliyor.”

• Örtünme konusunda:

“Bu örtü meselesi, Kur’an’da tartışmalıdır. Başörtüsü, siyasi amaçlı kış-

kırtılmaktadır. Hem; “İslam’ın beş şartı” gibi yaklaşımlar sakattır. İslam’ı

bir şekilcilik ve menasik-ritüelcilik sanmak yanlıştır.”

• Müslüm Günüz konusunda:

“Müslüm Gündüz’ün katıldığımız ve paylaştığımız yaklaşımları da

vardır, ayrıştığımız noktalar da vardır.”

• İhsan Eliaçık peygamber mi, lider mi? konusunda:

M. Ali Birant’ın İhsan Eliaçık’a “Sizi lider mi, fikir önderi mi, yoksa

peygamber diye mi tanımlayalım?” sorusuna, hemen feveran edip: “Ya-

hu siz ne saçmalıyorsunuz! Hz. Muhammed Aleyhisselamdan son-

ra peygamber gelmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bunu sormanızı

bile en büyük hakaret sayıyoruz!” yanıtını vermesi gerekirken, ga-

yet pişkin bir tavırla: “sadece arkadaş ve yoldaş ilişkisi kabul edin” deme-

si, aslında gizli niyetlerini ve kirli mahiyetlerini deşifre ediyordu.

Ve yine İhsan Eliaçık’ın “Cemaat ve AKP iktidarına nasıl bakı-

yorsunuz?” sorusuna; sadece:

“AKP rant coşkusu içindedir. Cemaat ise bir taassup (öncelikle kendi

mensuplarını kayırma) peşindedir” diyerek, AKP ve Cemaatin Yahudi

Siyonizmine taşeronluklarına, Haçlı emperyalizmine hizmetkâr-

lıklarına, İslam’ı yozlaştırma ve istismar çabalarına, BOP kapsa-

mında ülkemizi ve devletimizi parçalama figüranlıklarına hiç de-

ğinmeyen, hatta gizleyip aklama gayreti gösteren yaklaşımları;

bunların tiynetini ve zihniyetini ortaya koyuyordu.
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Daha da dikkat çekici ve hayret verici olanı; saatler süren prog-

ram boyunca, ne İhsan Eliaçık’ın ne de kız-oğlan yandaşlarının hiç-

birinin ağzından tek bir kelime olsun, Kur’an’ın “insanlar içinde, mü-

minlere en şiddetli ve tehlikeli düşman olarak tanıtıp uyardığı” (Maide: 82)

Yahudi siyonizminden, ABD ve AB emperyalizminden hiç bahset-

memeleri ve “Abdestli Kapitalizm” gibi, namaz kılan tüm Müslü-

manları töhmet altına alan sloganik ifadeler dışında, bu zalim ve

kâfir dünya düzenine karşı Kur’ani çözüm yollarını ve İslami siste-

min; siyasi, ekonomik, ilmi ve ahlaki kurum ve kurallarını günde-

me getirmemeleri ve zaten bunları bilmemeleri, hangi şeytani mer-

kezlerin malzemesi olduklarını gösteriyordu.

Şimdi de sivil PKK olan KCK ve BDP eğitim seminerlerinde

anlatılanlara göz atıp yukarıdaki ifadelerle nasıl uyuştuğuna ba-

kalım:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında KCK davasıyla ilgili ha-

zırlanan 4 ciltlik iddianamede yer alan bilgilere göre, KCK, PKK

ve BDP eğitim seminerlerinde verilen derslerde;

Komünizm ve Sosyalizm konusu:

• “Komün kelimesi, Kürtçedeki “kom” kelimesiyle aynı kökten-

dir. Komünizmde olduğu gibi, Kürtlerin de çeşitli komünler şeklin-

de teşkilatlanması gerekir” (Rebere Koma Komalen Kurdistan Ab-

dullah Öcalan C.1. sh: 96)

• Eğitim kitaplarından “Manifestoya Komünist” isimli kitap (2

c. sh: 591)

• “Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrardır” (Abdullah Öcalan

Aram yy. c.2 sh:801)

• “Biz, önderliğimizin yaptığı gibi, Kürt hareketinin Mark-

sizm’le kurduğu ilişkiyi, doğru aktarabilirsek, diğer devrimci arka-

daşlara kendimizi daha rahat ifade edebiliriz” (Cihan Deniz Zara-

kolu c.3 sh:1487)
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Sözde Ermeni soykırımı konusu:

“1914’te Ermeniler toplu soykırıma tabi tutulurken Kürtler ve
Türkler ve diğer etnik kökenler el ele verip devlete karşı koysaydı,
bugün farklı bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık” (Cihan Deniz Zara-
kolu c.3 sh:1490)

Özerk Kürdistan için AKP’den yararlanma konusu:

“Ortadoğu’daki bütün sorunlar gibi Kürt sorununu da ABD
çözüme kavuşturacaktır. Bizim PKK olarak yapmamız gereken
Amerika’nın yanında olmaktır. İkincisi, Türkiye’de Kürt sorunu-
nun çözümü AKP eliyle yapılacaktır. Bu nedenle AKP’yi iktidara
ABD taşımıştır. Bize düşen şey AKP’nin işini kolaylaştırmaktır”
(c.4 sh:1984)

“1999’da PKK’nın yeniden doğuşu, Önderliğin yeni bir strate-
jisiyle başlamıştır. Bu doğuşu asıl başlatanlar uluslararası güç
odaklarıdır” (c.4. sh: 1982)

Din istismarı ve İslam konusu:

“Gerilla hareketiyle siyasi mücadele farklıdır. Bu nedenle hal-
ka rahat ulaşmak için dini bilgileri kuvvetli melleleri aramıza al-
mışızdır” (c.4. sh: 1824 Hasan Özgüneş)

“Aslında İslam, insanları köleleştirmek ve sömürmek üzere
kullanılan bir araçtır. Kürt halkının özgürlüğünü kazanması için
bu bağımlılıktan kurtulması lazımdır” (c.3 sh:1542)

Devlet ve Osmanlı düşmanlığı konusu:

“Devleti kutsallaştırmak ve İslam’ı bir araç olarak kullanıp halk-
ları köle gibi bağımlı kılmak ortaçağ kurnazlığıdır. Bu nedenle
“Devlete itaat, ulülemre biat farz kılınmıştır” (Cihan Deniz Zarako-
lu c.3. sh:1618)

Bağımsız Kürdistan’ın kuruluş aşamaları konusu:

“Demokratik konfederalizm; Irak, Suriye, Türkiye ve İran’da
dört parçaya ayrılmış ve dünyanın diğer ülkelerine dağıtılmış Kürt
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halkının birlik ve bütünlüğünü anlatan bir kavramdır. Kürdistan
Demokratik Konfederalizmi, şimdilik ayrı bir Devlet sistemi olma-
yıp, Kürt halkının bütün özgürlük taleplerini karşılayan özgün bir
yapılanmadır” (Koma Civaken Kürdistan Sözleşmesi c.1 sh: 93-95)

Sözde “Sosyalist İslamcı” geçinenlerin iddialarıyla Kürtçü-bö-
lücü komünist ve Maoist PKK-KCK toplantılarında anlatılanların:

a) Nasıl aynen uyuştuklarını

b) Çünkü İslam’ı bozmak ve vatanımızı parçalamak üzere ay-
nı dış odaklardan kaynaklandıklarını

c) PKK gibi AKP’nin de aynı Siyonist merkezlerce ve aynı he-
defler için kullanıldıklarını

d) Bunların birbirleriyle atışma ve tartışmalarını; halkı ve ta-
banlarını avutup oyalamak için verilen rol gereği yaptıklarını an-
ladıktan sonra sivil PKK olan BDP’nin eşbaşkanı Selahattin De-
mirtaş’ın, talimat almak üzere çağrıldığı ABD ziyareti dönüşü,
Show TV Siyaset Meydanında Ali Kırca’ya aktardıklarına baka-
lım:

“Biz Kürt sorununun kendi ülkemizde ve iç dinamiklerimizde çözü-

münden yanayız. Ancak (ABD ve AB gibi) dış dinamikleri ve güç merkez-

lerini de yok sayamayız”

Bu sözleriyle Amerikan uşaklığını resmen ilan eden BDP’nin
dört temel hedefi olduğunu da şöyle aktarmıştı:

1. Anadilde eğitim hakkının sağlanması.

2. Kürtlerin bütün kültürel haklarının güvenceye alınması.

3. Her sahada özgür örgütlenme fırsatının tanınması.

4. Özerk Kürdistan’ın yapılanması ve Kürtlerin kendi yöne-
timlerine etkin katılımının demokratik yollarının açılması.

Yani “Özerk Kürdistan; yönetiminden yargısına, ekonomisin-
den eğitim kurumlarına kadar, dilinden kanunlarına kadar, Tür-
kiye’den ayrı ve bağımsız olacak, ama başka bir devlet sayılmaya-
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cak!? Yani bakımı, korunması ve kalkındırılması Türkiye’nin
boynunda; ama hizmeti, cilvesi, meyvesi gavurların koynunda
olacak!..

Mehmet Şevket Eygi Beyefendinin önemli tespitiyle: “Yeni bir
Din Türetilmek İsteniyordu!"

Vaktiyle Hindistan'da Ekber Şah ismindeki sapık sultan İslam'ı,
Mecusiliği ve Hıristiyanlığı karıştırarak yeni bir din çıkartmış ve bu
dine "Din-i İlahî" adını takmıştı. "İbadet-evi" denilen tapınaklar
kurmuş, İslam selamını kaldırmış, onun yerine "Allahu Ekber" de-
nilmesini içeren temel değişiklikler ve yenilikler yapmıştı. (Hatır-
lanacağı gibi, AKP hükümeti de bir kanun değişikliği ile “CAMİ”yi
yasaklayıp yerine “İBADET YERİ” yazılmasını sağlamıştı. No.
4928. Tarih. 15.07.2003) Bugün Türkiye'de buna benzer bir hare-
ket başlatılmıştır. Hem ılımlı İslamcılar, hem sosyalist Müslüman-
lar aynı tahribatın taşeronlarıdır.

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam bir kazanda kaynatılarak yeni
bir din türetilmeğe çalışılmaktadır.

Bu dinin bazı özellikleri ve temel inançları şunlardır:

1. Kelime-i Tevhid'in ilk kısmını söylemek, gerektiğinde ikinci
kısmını (Yahudileri ve Hıristiyanları üzmemek için) söylememek.

2. Kur'an’daki "Allah katında (hak ve geçerli) din İslam'dır" te-
mel inancını kaldırıp, onun yerine "Üç hak İbrahimî din vardır.
Bunların üçünün mensupları da ehli necat ve ehli cennet’tir" inan-
cını getirmek.

3. Kur'an’ın Yahudileri İslam'a çağırmadığını kabul etmek.

4. Yine Kur'an’ın Hıristiyanları İslam'a çağırmadığı kanaatini
yerleştirmek.

5. İslam kadınlarının Yahudi ve Hıristiyan erkeklerle evlenmesi-
ni meşru görmek.

6. Muharref Tevrat ve İncil'i dinî referans olarak kabul etmek.

7. İslam'ın camilerini, kilise ve sinagoglara benzetmek için sıra-
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lar, tabureler, sandalyeler dizmek.

8. Yahudi ve Hıristiyan din adamlarıyla toplantılar düzenleyip,
ezanlar okunurken çanlar çalarken, müşterek ayinler tertiplemek.

9. Yahudi, Katolik, Süryanî, Gregoryen, çeşit çeşit Protestan
temsilcilerle; patrikler, papazlar, monsenyörler, pastörler ile birlik-
te mübarek Ramazan aylarında beş yıldızlı içkili otellerde iftar zi-
yafetleri düzenlemek.

10. Yahudilerin ve Hıristiyanların, Hz. Muhammed aleyhissala-
tü vesselamın son Peygamber olduğunu inkâr etmelerini mazur ve
meşru görmek.

11. Tevhit ile Teslis inancının, amentü bakımından aynı olduğu-
nu söylemek.

12. Yahudi ve Hıristiyanları dost ve veli kabul etmek. Bu ise,
açık ve muhkem Kur'an ayetlerine ters düşmektedir.

Bazı kripto Ermeniler ve Yahudiler asıl kimliklerine dönüyordu!

Ülkemizde, yakın tarihimizdeki vahim "arızalar" dolayısıyla bir
buçuk milyon civarında Kripto Ermeni vatandaş yaşadığı söylen-
mektedir ve yine önemli sayıda Sabataist (gizli kripto Yahudi) ol-
duğu bilinmektedir. Bu, Türkiye'nin, kolay kolay itiraf edilmeyen
sancılı bir realitesidir. Tarihçiler, ciddî medyacılar, hukukçular,
haysiyetli araştırıcılar (isterler ve azmederlerse) bu konuda çok
belgelere, karinelere ulaşıp dosyalar meydana getirebilir. Bu Kripto
Yahudiler ve Ermeniler meselesi açıklığa kavuşmadıkça ülkemizin
büyük krizlerini anlamak ve çözmek mümkün değildir. Mesela
PKK nedir? Bir Kürt hareketi midir, yoksa İsrail destekli bir Kripto
Ermeni hareketi midir? PKK'yı Kürtler mi, yoksa devlete sızmış
Kripto Ermeniler mi yönetmektedir?

Aşağıda okuyacağınız çok önemli özel haber 9 Şubat 2012 ta-
rihli Türkiye Gazetesinin birinci sayfasında yayınlanmıştır. Son
on sene içinde yayınlanmış en önemli on haber ve röportajdan bi-
ri olduğu söylenebilir. 
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"Ermeniler gerçek kimliğine dönüyor:

Yıllarca kimliğini saklayan Ermeniler, son dönemde yaşanan iyi-
leşmenin etkisiyle özlerine dönmeye başladı.” (Özelhaber Melik
Duvaklı)

Ermeni diasporası, dünyanın her yerinde Türkiye aleyhine karalama
kampanyaları düzenlerken ülkemizde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar
birer birer özüne dönmeye başlıyor Türkiye'nin değiştiğine dikkat çeken
"Kripto Ermeni" olarak bilinen vatandaşlar, artık kendilerini gizleme gere-
ği de duymuyor. Kilisede vaftiz olup gerçek isimlerini alıyor. Ermeni cema-
atinde de tartışma konusu haline gelen Kripto Ermenilerden asıl kimlikle-
rine dönenler yaklaşık iki yıldır bir dernek çatısı altında faaliyet gösteriyor.
İsmini değiştirip, kilisede vaftiz olarak Ermeni kimliğine dönenlerin kurdu-
ğu "Dersimli Ermeniler İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği"nin geçtiği-
miz ay İstanbul'da düzenlediği yemekli davete yaklaşık 550 kişi katıldığı
biliniyor. Gazetemize konuşan Dersimli Ermeniler Derneği Başkanı Miran
Pirgiç Gültekin de, Selahattin olan ismini 2 yıl önce değiştirerek kilisede
vaftiz olduğunu söylüyor. Gültekin'e göre halen Türkiye'de çok sayıda asıl
kimliğini saklayan Ermeni bulunuyor, ancak takiyye yaparak kendilerini
gizliyor. Ermenilerin hâlâ kimliğini gizlemesini anlamsız bulan Gültekin,
"Bugün artık korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Biz iki yıldır
açık bir şekilde kamu önünde faaliyet gösteren bir derneğiz. Hiç tepki gör-
medik" diye konuşuyor. 1960 Tunceli doğumlu olan Selahattin Gültekin
yaklaşık 50 yıl bu Alevi-Kürt kimlikle yaşadıktan sonra 2 yıl önce kilisede
vaftiz olup Miran Pirgiç ismini alıyor. Ardından da kendisi gibi Ermeni
kimliğine dönen 70 kişi ile Dersim Ermenileri Derneği'ni kuruyor. Ermeni
kimliğine dönerken çevresinin "bizi deşifre ediyorsun" tepkisiyle de karşıla-
şıyor. Ancak, kendisi tam tersini düşünüyor. Aslen Ermeni olduğunu ilko-
kul çağlarında öğrenen Miran Pirgiç Gültekin, Tunceli'nin daha çok Erme-
nilerin yaşadığı eski adı Gazik olan Cumhuriyet mahallesinde büyüdüğü-
nü, Ermeni olduğunu da çocukken akranlarıyla kavgaya tutuştuğunda
kendisine "Ermeni" diye bağırılmasıyla öğrenmeye başladığını söylüyor.

Kimliği gizlemek yanlış
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Yaklaşık bir ay önce düzenledikleri yemeğe 550 kişinin katıldı-
ğını kaydeden Gültekin, "Bu toplantıya yaklaşık 200 tane Sason Er-
menisinin yanı sıra Hemşin, Vakıflı, Malatya Ermenileri de geldi.
Bunlar hep kendilerini saklayan Ermeniler. Biz çıkıp asıl kimliğini-
zi kullanın diyoruz" diyor. Kimliğini gizleyen çok Ermeni olduğu-
nu söyleyen Gültekin, "Ama takiyye yapıyorlar. Asıl kimliklerini
saklıyorlar. Adam her şey oluyor, ama Ermeni olduğunu gizliyor ve
kendisi olmaktan çekiniyor. Madem Ermenisin, kimliğini saklama-
yacaksın. Ermenilerin alevi kültüründen ve Kürtlerden kopması la-
zım. Ermeni gibi yaşamaları gerekiyor" diye konuşuyor.

500 bin kripto Ermeni kendini gizliyor!

Türkiye'de 500 bin Kripto Ermeni olduğunu söyleyen TTK Es-
ki Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğu, "Kimliğini gizleyen pek çok Er-
meni, Kürt veya Alevi olarak biliniyor" diyor. (09 Şubat 2012 Tür-
kiye Gazetesi, s.1)"47

Şimdi Türkiye’mizin resmen ve ismen değil, ama fikren ve fiilen
nasıl parçalanmak ve BOP hedefiyle Büyük İsrail’in önündeki engel
olmaktan çıkarılmak istendiğini… Bu şeytani projelerde hangi aşa-
malardan geçilip hangi tehlikeli noktalara gelindiğini… Ve ılımcı
İslamcılardan Sosyalist Müslümanlara; PKK-BDP eşkıyalarından
AKP uşaklarına nasıl hepsinin aynı odaklarca aynı amaçlar için
kullanıldıklarını… Ve artık sivil-asker, ayırmadan nasıl Milli bir di-
reniş dışında hiçbir kurtuluş çaresinin kalmadığını anlamak zama-
nıdır ve mutlaka lazımdır!

Ve asla unutmayınız ve umutsuz olmayınız ki, Türkiye Cumhu-
riyeti yıkılamayacaktır ve tüm şeytani planlar bozulacaktır!
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KAVMİYETÇİLİK, İŞÇİLİK VE
ÇAĞDAŞ KÖLELİK

İslam, insanların “ırkı”yla veya soy-sop alakasıyla değil, “tak-
vası” (haksızlık ve ahlaksızlıktan sakınması) ve temel haklarının
sağlanıp korunmasıyla ilgilenir. Çünkü Allah’a ve Kur’an’a iman
eden ve herkesin Hz. Adem’in nesli olduğunu bilen birisinin ırk
üstünlüğü gütmesi mümkün değildir. Ancak her insanın; kavmi-
ni, kabilesini, ailesini, dilini ve ananesini sevmesi ve sahiplenme-
si doğal ve doğru bir şeydir.

Barış, bereket, adalet ve selamet anlamı taşıyan İslam’dan kay-
naklanan Adil Düzende, vatandaşların dinine ve kökenine bakıl-
maksızın, Onun ekonomik yeterliliğinin, sosyal seviyesinin ve si-
yasi etkinliğinin yükseltilmesi hedeflenir.

Ülkemizde köylerde ve beldelerde yaşayıp güya “çiftçi” sayı-
lan milyonlarca gizli işsiz ve yine milyonlarca resmi işsiz, zaten
sefalet içinde ve perişan vaziyetedir. Buna karşılık asgari ücrete
mahkûm bulunan veya sigortalı çalışan diğer milyonlarca “işçi”
ise, tarihteki “köle”lerin günümüzdeki temsilcileri gibidir ve sü-
rekli emekleri sömürülüp ezilmektedir.

Güya Ekonomi Hocası ve eski MİT kurmayı olan Mahir Kay-
nak, dünyadaki zulüm ve sömürü sisteminin baş aktörleri olan
Siyonizm ve Yahudi Lobileri gerçeğini saklayıp toplumu avutmak
ve AKP’nin Tahribatlarına hikmet uydurmak üzere yaptığı yo-
rumlarda:48

48 Bak Star. 19 Şubat 2012



“Daha önce, dünya ekonomisinde küresel güçlerle ulusal güçlerin çar-

pıştığını ve bu savaşı ulusal güçlerin kazanacağını söylediğini ve öngörüle-

rinin aynen gerçekleştiğini söylüyor, ardından da bu kerametiyle tamamen

zıt şekilde, sonunda ABD ve Rusya ekonomilerinin ayakta kalacağını,

İran’ın da denge unsuru olarak bunlara katılacağını” vurguluyordu.

Peki bu Mahir Kaynak, ABD ekonomisinin Yahudi tekelinde

olduğunu bilmiyor muydu? Putin’in bütün gayretine rağmen, Rus

ekonomisinin bile, hala önemli ölçüde Yahudi güdümünde bu-

lunduğunu nasıl unutuyordu?

Sn. Kaynak, Türkiye’de milli ve yerli sanayinin AKP eliyle çö-

kertildiğini, hatta ziraat ve hayvancılığın bitirildiğini; bu yabancı

para akışının her an kesilip ülkenin Yunanistan’dan çok daha be-

ter bir krize sürüklenebileceğini, nasıl hiç düşünmüyordu?

Bugün ÇİN’deki ekonomik gelişmelerin bile, “Küreselleşme

kılıflı Yahudi sermayesinin” ucuz işçi ve hammadde cenneti gör-

düğü bu ülkedeki yatırımları sayesinde gerçekleştiğini nasıl anla-

mıyordu?

Avrupa Çin desteğiyle ayakta kalmaya mı çalışıyordu?

3-5 Şubat tarihlerinde toplanan 48. Münih (NATO) Güvenlik

Konferansı öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ''Almanya

ve Avrupa'nın kapısını Asya'ya açmak için'' Çin'e gidiyordu.

5. kez Çin'i ziyaret eden Merkel, Avrupa'ya Asya'nın kapısını

açan lider olarak anılmak istiyordu. Merkel, Avro'nun kurtarılması

pazarlıkları yapıyor ve ''Çin ihracatını Avrupa'ya yönlendirerek bir çö-

küşü önleyebilir'' görüşünü iletiyordu. Bu arada Almanya'nın Çin'le

olan ticari ilişkileri, ABD ile olan ticaret hacmini geçmeye doğru

ilerliyordu.

Çin'de İngilizce olarak yayınlanan ''Global Times'' Merkel'i, ya-

nında kaburgaları çıkmış ve elinde şapka açmış bir dilenci ortağıy-

la yan yana karikatürize ediyordu.
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Bağımsızlığın yolu Asya’dan mı geçiyordu?

Merkel'in gezisine karşılık Münih Güvenlik Konferansına yük-
sek seviyede bir Çin heyeti katılıyordu. Almanya, dünyanın yükse-
len gücü Çin'le ilişkilerde güçlenmek için menteşe rolü oynamak
üzere Konferanstan yararlanmak istiyordu.

Münih Güvenlik Konferansı Müdürü Wolfgang Ischinger, ''ortak
bir AB askeri varlığı için radikal adımlar'' gerektiğini söylüyordu.
Ischinger, ''Batı savaşlarında ABD hep dominant davrandı ve şimdi
Çin Halk Cumhuriyeti'ni ''etkileme savaşına'' yoğunlaşmak için dik-
katini Pasifik'e veriyor'' diyordu. Almanya'nın ABD eski Büyükelçi-
si ve etkin politikacılarından olan Ischinger; ''Berlin dünya politika-
sında etkisini yitirmek istemiyorsa Avrupa'nın desteğiyle Asya'da
kendisine etkin bir konum geliştirmelidir'' önerisinde bulunuyordu.
ABD Irak ve Afganistan'dan çekilirken, Pasifik'e yığınak yapıyordu.
İçinde özel birliklerin bulunduğu 2500 asker Kuzey Avustralya’da
Darwin Bölgesine kaydırılıyordu. Ischinger, ''Amerika'nın kaybetme
korkusu içeren bir aşırılıkla'' Pasifik'e yöneldiğini tespit ediyordu.

Oysa bütün bunlar Siyonizmin yeni manevraları ve zulüm sal-
tanatını ayakta tutma çabalarıydı. “Hızla kalkınıyor, ABD’yi zor-
luyor, sosyalizm kapitalizme meydan okuyor!” diye övülen
ÇİN’de yüz milyonlarca insan hala sefalet içinde kıvranıyor, asga-
ri ücretle çalışan ve çağdaş köle olan bu işçilerin, çok büyük kıs-
mının değil grev hakkı, sigortası bile bulunmuyordu.

Faizi yasaklayan ve sadece sermaye ve üretim vergisi olan Ze-
kât’ı uygulayan İslam’ın Adil Düzeni kurulmadan bu zillet, sefa-
let ve esaret döneminin kapanması asla mümkün görünmüyordu.

Türkçülerin çoğu aslen Yahudi çıkıyordu!

“Türkçülük” hareketi için özlü bir deyiş var; “Türkçüler Türk de-

ğildir” deniyordu. Bunların çoğu Macar kökenli Yahudidir ve özel-
likle İbrani entelektüellerin Türklere Türk olduklarını hatırlatmak
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ve ırkçılık damarlarını kabartmak konusunda çok istekli oldukları
dikkat çekiyordu. Türkçülüğü uydurup savunuyorlar ve böylece
bazılarımız da Türk olduğumuzu fark edip gururlanıyordu.

Örneğin, Macar Arminius Vambery Türkçülüğün mucitlerin-
den sayılıyordu. Siyasi Siyonizmin mucidi Herzl’in tarifiyle, “on iki
dil konuşan, birkaç ırka dâhil olan, beş dine girip çıkan” bu adam
Türk ırkçılığını aşılayan kişilerden birisi oluyordu. Vambery’nin,
“Topal Derviş” kimliğiyle yaptığı uzun Orta Asya gezilerinin ilk ve
son durağı mutlaka İstanbul’du; hem saray erkânıyla, hem de Os-
manlı münevverleri ile çok yakın ilişkiler geliştiriyordu. Vambery,
bir de Rusya’ya hücum eden yazılarıyla biliniyor, Türkçülüğün an-
cak Rus düşmanlığı ile “yutturulabildiğini” savunuyordu. Yazdıkla-
rına göre; Rusya’nın Orta Asya’daki nüfuzu silinmeli, İngiltere bu
bölgede çağdaşlaştırmacı bir görev üstlenmeliydi. Bunların Slav’la-
şan Rus milliyetçiliğinin, Yahudilere çektirdiği acı ile ilgili olması
da düşünülebilirdi. Bu arada, Türkçülüğün uydurulmasının, “Rus
yayılmacılığını durdurmak” ile bir bağlantısı da sezilmekteydi.

Ermenileri ve Gayrimüslimleri Batılılar ve İttihatçılar kışkırtı-
yordu!

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde “kıdemli
uzman” Soner Çağaptay, ABD için yazılmış “Türk Kimdir?” adlı ça-
lışmasında, Türk kimliğinin oluşmasında Osmanlı’nın özellikle Bal-
kanlardaki toprak kaybının etkisine dikkat çekiyordu. Çağaptay,
1821 ile 1922 yılları arasında beş milyondan fazla Osmanlı Müslü-
manı’nın yurtlarından sürüldüğünü, beş buçuk milyonunun da sa-
vaş, açlık ya da hastalıktan ölmüş olduğunu ileri sürüyor ki, verilen
sayıların toplamı, 1922’de yarımadanın neredeyse toplam nüfusuna
denk düşüyordu. Böylece, Anadolu’ya göçen muhacirler için, İslam,
zorunlu olarak kimliklerinin önemli bir parçası oluyordu. Anado-
lu’da Türkleşmeyi ve Müslümanlaşmayı, birlikte yürüten Mustafa
Kemal’in ne kadar haklı olduğu, şimdi daha iyi anlaşılıyordu. 

“Bozkurt” kitabının yazarı Harold Armstrong’un “Türkiye’nin
Doğum Sancıları” adıyla kaleme aldığı anılarına göre ise, Osman-
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lı’da egemen güç Hıristiyanlardı ve onların arkasına da Avrupalı
emperyalistler vardı. Sonunda ezilen Anadolu halkının ellerinde ne
varsa almaya kalkışmışlardı. Armstrong’un deyişiyle “kıyamet” de
bunun üzerine kopacaktı. Müslümanlar vatanlarını ve namuslarını
korumanın derdine Hıristiyanlar ise Anadolu’ya yeniden sahip ol-
manın hayaline kapılmışlardı. İngiliz görevli Armstrong, “Avrupa
onları kendi hallerine bırakmış olsaydı durum çok daha iyi olur-
du,” sonucuna varmıştı. Kendi haline bırakmama suçu, şimdi “Soy-
kırımı inkâr yasası” örtülmeye çalışılmaktaydı.

Anadolu’da, Hıristiyan-Müslüman düşmanlığını körükleyen ço-
ğu Sabatayist ve Mason, İttihat Terakki iktidarıydı.

En son, Uğur Mumcu'nun MOSSAD ile Barzani arasındaki irti-
batı ifşa etmesinden on beş gün geçmeden katledilmesi bir tesadüf
sayılamazdı. İsrail, Barzani'yi askeri açıdan desteklediğini PKK,
MİT ve MOSSAD ilişkilerini ilk defa Uğur Mumcu yazmıştı.

Sinema sektörü de Sabetayistlerin elinde bulunuyordu

Yalçın Küçük’e göre Türkiye’de sinema sektörünü İsmail Cem
İpekçi Ailesi kurmuş ve bunlar Sabetayizmin Karakaşi koluna men-
suptu. Demek ki, sinemada sadece Sabetayistler yükselebiliyordu.
Adı “Kirkor Cezveciyan”, Kenan Pars yapılıyordu. Tüm eğlence sek-
törünü bunlar yönetiyordu. Aysel Gülaçar uymayınca “Seda Sayan”
yapılıyordu. “Sayın”, MOSSAD’ta yardımcı iş yapanları tanımlıyordu. 

İbranice Avram; “Ulu Baba” veya “Yüce Baba” anlamına geliyor;
“ulu”, yüce, “soy” isimlerini özellikle Sabatayistler kullanıyordu.
Ersoy veya “Ulusoy” İbrani kökenlilerde sıkça rastlanıyordu. “Be-
ren” adını sadece Macar Yahudiler taşıyor ve Ermenice de “saatçi”
anlamına geliyordu.

Hollywood Yahudi imparatorluğu

Bu arada, Hollywood ise tümüyle bir Yahudi imparatorluğuydu.
Oyuncuları hep Eşkenaz, Polonya ve Rus asıllı Yahudilerden ayar-
lanıyordu. İsimlerini değiştirmeleri şart koşuluyordu.
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İşte, Yeşilçam'da isim değiştirme 
Ün ile ismi Doğum ile ismi
Cüneyt Arkın Fahrettin Cüreklibatur
Müjde Ar Kamile Suat Ebrem 
Seda Sayan Aysel Gülaçar 
Yaşar Kemal Kemal Sağdık Göğceli 
Mahzun Kırmızıgül Abdullah Bazencir 
Muhterem Nur Aysel Kısa 
Kenan Pars Kirkor Cezveciyan 
Ayhan Işık Ayhan Işıyan 
Banu Alkan Renka Bronkavi 
Murat Soydan Rujdan Tercan 
Fikret Hakan Bumin Gaffar Çıtanak 
Nil Burak Nihal Munsif 
Neriman Köksal Hatice Kökçü 
Muazzez Ersoy Hatice Yıldız Levent 
Önder Somer Önder Döşer

Hollywood'da isimler
Yıldız ismi Doğuştan İbrani ismi
Kirk Douglas Issur Danielovitch-Demsky 
Woody Allen Allen Stewart Konigsberg 
Simone Signoret Simone Kaminker 
Yves Montand Ivo Levi 
Jerry Lewis Joseph Levitch 
Jack Benny Benjamin Kubelsky 
Cyd Charisse Tula Ellice Finklea 
Bob Dylan Robert Zimmerman 
Danny Kaye David Kaminsky 
Joel Grey Joel Katz 
Michael Landon Eugene Horowitz 
Mel Allen Melvin Israel 
Edward G. Robinson Emmanuel Goldenberg
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Siyonist sömürü sistemi olan kapitalizmdeki çağdaş kölelik
olan işçiliğin tek çaresini Kur’an gösteriyordu

Vahşi kapitalizmin sebebiyet verdiği "işsizlik" yani "istihdam
sorunu" bir yana, "işçilik sistemi"nin bizzat kendisi de tarihteki
"kölelikten" kötüdür ve beterdir.

Evet, Kur'an "Tahriyru Rakabatin" buyurmakta; yani bir köleyi
(çağımızda bir işçiyi) hür hâle getirmeyi tavsiye etmektedir. (Maide
Suresi, 89. âyet)...

Kur'an'daki “Tahriyru rakabetin” bir köleyi, normal vatandaş
hâline getirmektir. Mesela İmamı Azam Ebu Hanife böyle birisidir,
bir kölenin torunudur; azad edilmiş ve İslâm âleminin güneşi hali-
ne gelmiştir. Kur'an kölelerden bahsederken “memlük”lerden bah-
seder, “abd”den bahseder, “esir”ler"den bahseder ve “rakabe”den
bahseder...

"Harir" ipek demektir, sıcak günlerde giyilir ve serinletir. Keten-
den veya yünden elbiseler, deriden elbiseler sıcak olur ve sıkıntı ve-
rir. "Harur" sıcak demektir. "Hür" ise köle olmayan demektir.
"Tahriyru Rakabetin" ifadesindeki "Tahrir" kavramı, bir insanı hür
hâle getirmek demektir. Köle ile hürün İslâmiyet'ten önceki Arabis-
tan’da ve Roma'da çok farklı manâsı vardır. Roma'da "köle" her şey-
den önce insan sayılmamaktadır. O devirlerde kölenin kişiliği yok-
tur, mahkemeye başvurma hakkı bile bulunmamaktadır. İsterse
efendisi onu öldürebilir, cezası yoktur, hesabı sorulmamaktadır.
Oysa İslâmiyet'te kölenin de esirin de kişiliği tamdır. Canı korun-
muştur, öldürülürse kısas yapılır. Köleler mahkemeye müracaat
ederek daima kendi haklarını savunabilirler. Efendisi kötü muame-
le ediyorsa hakkını arayabilir. Efendisi uzvunu kırsa kısas yapılır.
İslâmiyet'te köle sadece mala sahip olamaz, elde ettiği kazanç efen-
disinindir. Çünkü o vatandaş değildir. Bu vatanda sadece çalışıp ya-
şama hakkı vardır. Evlenmek de hakkıdır. Hür olmak istiyorsa tak-
dir edilen miktarı ödeyerek özgür hâle gelir. İslâmiyet'te köle yal-
nız kişiliği bakımından Roma kölesinden farklı değildir. Roma hu-
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kukunda bir kimse borcunu ödeyemediği zaman köle hâline getiri-
lir ve borçlu olduğu kişiye esir edilirdi. İslâmiyet'te borçtan dolayı
kimse köle yapılmaz, hattâ onun mallarına ve parasına el konmaz,
sadece onun borçlanma ehliyeti alınabilir. 

Kur'an'da "Abd, Memlük, Rakabe ve Esir" kelimeleri geçmekte-

dir. "Rakaba" kelimesi sadece "tahriru rakaba" olarak zikredilmek-

tedir. Sadece bir yerde "tahrir" yerine "fekku rakaba" olarak geç-

mektedir. "Rıkab" kelimesinden ise borçlular arasında bahsedil-

mektedir... 

Abd: Gönüllü ve statüsünden memnun köle işçi

Memlük: Ömür boyu emir altına sokulan, emekli yaşına kadar

çalıştırılan köle-işçi-memur

Rakabe: Anlaşmalı olarak boyunduruk altına alınmış ve emekli

olma şartları hazırlanmış köle, işçi

Esir: Zorla hizmete bağlanmış ve tutsak alınmış köle-işçi anla-

mına gelir.

Bugün kölelik olmadığına göre ne yapılacaktır?

Kişiyi işçilikten, işçilik sisteminin sebebiyet verdiği; kölelikten

daha kötü, daha beter zulümlerden kurtarmak çağımızdaki “tahri-

ri rakabe”dir. Köleyi özgürleştirmedir. Bu çağda işçinin durumu ta-

rihteki kölelerden çok daha beterdir. Vahşi kapitalizmde işçilik kö-

lelikten çetindir.

Peki, bu "çağdaş kölelikten" yani "işçilik sisteminden" nasıl

kurtulacağız?

İşçiler, yani emek sahipleri arasında "dayanışma vakfı" meydana geti-

rilir. Devlet destekli ve faizsiz kredili işletmeler teşkil edilir ve üretime ge-

çilir. Çalışan işçiler yüzde bir ile ortak edilir. İşi olmayan işçiler buraya gel-

diklerinde kendilerine düşen kısım ödenir. İşçi istediği işi yapmakta serbest-

tir. Elde edilen hâsılayı "ortaklık vakfı" satar, gelirin yarısı o fona devredi-

lir, yarısı üretici çalışanlara verilir. Böylece çalışanlar bir "ortaklık" kurar
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ve bu ortaklık bir "işletme" hâline getirilir. O işletmelerde üretime geçtikle-

ri zaman artık hür hale gelmişlerdir.

İşte Adil Düzende “çağdaş köleler” olan işçileri hürleştirecek mekaniz-

ma geliştirilmiştir. İşçilerin hür hâle gelmesi demek iflas edenlerin tekrar

borçlanma ehliyeti kazanmaları şeklindedir. Kalıcı, akılcı, huzur ve hürri-

yet sağlayıcı çözümler isteniyorsa; "vahşi kapitalizm" ve "zalim komü-

nizm"in biricik alternatifi olan "Adil Ekonomik Düzen"i getirip uygulamak

mecburiyettir.49

Yeryüzü tüm insanların ortak malıdır, rızaları ile veya fiilen iş-

gal edilip bölüşülmüş durumdadır. Eğer bir yerde "emek" geç-

mişse orada "mülkiyet hakkı" doğmakta ve "hak" yani "emek"

korunmaktadır. Mirasta o emeğin intikali sağlanır. Sonra sizin

emeğiniz de olsa yerin kullanılmasına mâni olamazsınız, sadece

emeğin hakkını alırsınız. Diyelim bir fabrikan var, ama sen çalış-

tıramıyorsun; başkası gelir, çalıştırır, senin "kira hakkını" verir.

Bunun dışındaki bölüşme şekilleri haram kılınmıştır. Batılılar,

"zararlı" olsa da eğer "kârlı" ise her türlü kazancı "meşru" say-

maktadır. Onlar için kâr esastır. Kur'an ise buna şiddetle karşı

çıkmış, zararlı bir şeyin kârını yasaklamıştır.

Batılılar “mutlak mülkiyeti” kabul etmektedir; “insan özgür-

dür, kendi malını ve canını istediği gibi tasarruf eder” demekte-

dir. Kur'an bunu kabul etmiyor, çünkü kimsenin bedeni ve malı

kendisine ait değildir. Topluluk onun yetişmesine emek vermiş-

tir. Herkese ait olan yeryüzü nimetlerini temellük edip başkaları-

nın yararlanmasına mâni olmak da hak değildir. Örneğin, kimse

tarlasını boş tutamaz, çünkü arazi topluma aittir ve değerlendir-

mesi gerekir. Nihayet, tesadüflerle ve şanslarla hareket (yani ku-

mar da) meşru değildir...

Bütün insanların rahatını ve menfaatini esas alan Kur'an'da kırk

yerde "felah" kelimesi geçmektedir.
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"Felah" kelimesi karşılığında "Refah" kelimesi münasiptir.
Refahı şöyle tarif etmek gerekir. Bir saatlik çalışmada elde edilen
mal "ücret"tir. Bir saatlik çalışmada elde edilen malın bir gün ge-
çindirdiği insan sayısı da o malın "fiyatı" demektir. Böylece ücret
ile fiyatı çarparsak, bir kimsenin bir saat çalışmayla geçindirdiği
insan sayısı çıkar ki, işte bu refahın ölçeğidir.

Demek ki insanlar az çalışmakta ve de az insan çalışmaktadır,
ama bunların emeği ve üretimiyle çok insan yaşamaktadır. Bu da
ancak tarımın sanayileşmesi ile daha da kolaylaşmaktadır. Kazma
ile iş yapma Mezopotamya'da başlamıştır. Harut'la Marut'tan biri-
nin çiftçi diğerinin hayvan besicisi olduğu Dr. Mete Firidin'in çalış-
masında ortaya çıkmıştır. İşte "felah" yani uygarlık o zaman başla-
mış, kazma da o dönemde bulunup kullanılmıştır. Sonra "saban"
keşfedilmiş, şimdi tarlaları "traktör"le sürmek işleri çabuklaştır-
mıştır. Sulamanın yanında bugün gübreleme ve ilaçlama teknoloji-
sine gelinmiş, seracılığa ve besi hayvancılığına başlanmıştır. Bunla-
rın bakımı otomatik makinelerle yapılınca ve yem sanayi gelişince
insanın yaşamak için gerekli olan çalışma saatleri azalmıştır. Bu sa-
yede yaygın refaha yani felaha gidilecek yollar açılmıştır, nüfus art-
sa bile onları huzurlu ve onurlu yaşatacak imkânlar hazırlanmıştır.
Sadece sömürüsüz ve zulümsüz paylaşımı, kaliteli ve şahsiyetli bir
yaşam standardını sağlayacak ADİL DÜZEN’e ihtiyaç vardır.

Faizci kapitalizme İslami jelatin!

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'na kulak verelim:

"(İslam iktisadının temel ilkelerinden bahisle) Emeğin yüceltilmesi gere-

kir. Çünkü en yüce değer emektir. Hz. Peygamber emekle geçinmeyi önem-

semiş ve önermiştir. İnsanın en önemli kazanç sahası emeğiyle elde ettiğidir.

Yani sermaye aslında bağımsız bir değer değildir. Çünkü sermaye de bir nok-

tada birikmiş emek olarak görülebilir ama asıl önemli olan emektir. Toplum-

sal alanda da “kul hakkı” kavramı çok önemlidir. Hz. Peygamber'in emek

tavsiyeleri kul hakkı yememek esası üzerinedir. Oysa kapitalizm kul hakkı

yiyerek ve insan öldürerek, insanları köleleştirerek ve ahlaksızlığı teşvik ede-
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rek gelişmiştir... Katliamlar, köleleştirme, kıtaların boşaltılması olmasaydı,

Aztek ve İnka medeniyetleri yok edilmeseydi kapitalizm doğup gelişemezdi.

Bu yüzden kapitalizmi ortaya çıkaran olaylar için, mesela 'Sanayi devrimi

İslam toplumunda niye ortaya çıkmadı?' diye üzülemeyiz. Çünkü o kendi sü-

reci ve mantığı içinde ve belirtilen zulüm yöntemleriyle gerçekleştirilen ser-

maye birikimi ile ortaya çıkmış bir kötü ve kirli neticedir. Bu Müslümanla-

rın kabul edemeyeceği bir olgular zinciridir."

Tabakoğlu, kapitalizm ile İslam'ın ekonomiye bakışındaki te-
mel farklılıkları kısa da olsa, gayet güzel veriyor. Devamlı serma-
yeyi (ve dahi menfaati) yücelten kapitalizme karşı emeği yücelten
İslam, çok farklı yerlerde duruyor. Günümüzde küresel ekonomik
sisteme, yani küresel kapitalizme, entegre olmaktan başka bir yo-
lun olmadığını, onun en can alıcı argümanı olan faizin bir "realite"
olduğunu söyleyenlere bu gerçekleri hatırlatılmak gerekiyor.

Kapitalizmi ortaya çıkaran olayları ve süreçleri, kâğıt üzerin-
de ve sohbet kürsülerinde reddeden ve kötüleyen ılımlı İslamcı-
lar, maalesef bu kirli vasıtalarla elde edilen bu sistemden yarar-
lanmak için hepsi can atıyor. Bu çelişki, kendimizi "onların" kav-
ramları ve araçlarıyla tanımlama tuhaflığından kaynaklanıyor.
Asıl garabetimiz, bu zalim ve insani olmayan sistemi içselleştir-
mekten de öte, kendi inancımızla ve Kur’an ahkâmıyla bağdaştır-
maya çalışmakla sergileniyor. Yani, hem faizci, tefeci olsun, hem
de abdestinde, namazında. Böyle bir şeyin imkânsızlığı kadar uy-
gulama safhasındaki tuhaflığı da fiilen yaşanıyor.

AKP ile geçip giden 10 senede İslami bir ekonomik yaklaşım
ortaya koyamamak mı daha acıdır, yoksa küresel kapitalizmi he-
men her argümanıyla yaşamaya çalışmak mı? İslam ile kapitaliz-
min yan yana gelemeyeceğini anlamak, şuurun, huzurun ve onu-
run ilk şartıdır.”50
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İSLAM’LA UĞRAŞAN,

HALKIMIZLA UZLAŞAMAZDI!

Bu Aydınlıkçı Ulusalcıların “Komünistlik, Kemalistlik ve Sos-
yalistlik” kılıfının altında asıl ideolojileri olarak “İSLAM DÜŞ-
MANLIĞI” yatmaktaydı. Hatta İslamiyet’in, Türkleri bozup yoz-
laştırdığına inandıklarından, çoğu Sabataist ve mason olan ittihat-
çılar dışında bütünüyle Selçuklu ve Osmanlıdan bile gıcık alırlar-
dı. Başları sıkışınca topluma yaranmak ve taraftar toplamak için,
sadece istismar ve suiistimal amacı ile “dini örnekler” vermeleri
ise tam bir riyakârlıktı. Özellikle “Kur’an’ı şeriat disiplini, Resulül-
lah'ı hayat rehberi” edinen, kapitalist ve komünist sistemleri red-
deden şuurlu ve onurlu Müslümanlara karşı daha derin bir kinleri
vardı. Örneğin Erbakan’a nefretleri ve O’na yönelik 28 Şubat’a ta-
rafgirlikleri Haçlı Batılılarla, Siyonist Weizman’larla ve Mason Sü-
leymanlarla aynıydı. Hatırlanacağı gibi, HABİTAT toplantıları için
o süreçte Türkiye’ye gelen katil ve Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı
Ezer Weizman, ayrılırken bir soru üzerine:

“Cumhurbaşkanı Sn. Demirel çok yakın dostumdur, O’nu çok iyi tanı-

yor ve güveniyorum. Refah Partisi’nin iktidarına fırsat vermeyeceğine ina-

nıyorum. Ve zaten Ordunun da Erbakan’a sıcak bakmadığını biliyorum.”

anlamında küstahça laflar etmiş ve bunları bir talimat telakki
eden Morrison Süleyman, Erbakan’a karşı 28 Şubatçıların yanında
yer almıştı. Yani İsrail’in terörist başı Weizman da 28 Şubatçıydı,



Mason Demirel de 28 Şubatçıydı, Ulusalcı takımı da 28 Şubatçıy-
dı. Bir zamanlar “Amerika’nın kuklası, kapitalizmin kâhyası” diye karşı
çıktıkları Süleyman Demirel’le şimdi aynı safta olmaları ve biri bi-
rine sarılmaları bunların gerçek ayarını ortaya koymaktaydı.

Oysa 28 Şubat’ta figüran olarak kullanılan Çevik Bir gibi Pa-
şalar da, Süleyman Demirel gibi Masonlar da, Fetullah Gülen gi-
bi Hocalar da, TÜSİAD gibi sermaye baronları da, hepsi aynı Ya-
hudi lobilerinin maşalarıydı.

Doğu Perinçek’in: 

“Aydınlık’ın 17 Nisan 2012 günlü “Durun Siz Kardeşsiniz” başlığı al-
tında Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile Çevik Bir’i aynı kefeye koyan
başlığı bugünün gerçeğini örtüyor.

Bir zamanlar üçü de Yahudi JİNSA madalyası almışlardır, doğrudur.
Ama bugün Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ikilisi, Org. Çevik Bir’i hapse
atıyor. Geçmişteki mevzilenmeler değiştiği zaman, hala o geçmiş mevzilen-
menin içinde kalmak, zamanı şaşırmaktır ve siyasal mücadele kişinin ken-
di mevzilerine ateş etmesine yol açar”51

uyarıları; “Aman ha, Çevik Bir’in de, Tayyip Erdoğan ve Abdullah
Gül ikilisinin de aynı Yahudi JİNSA’dan ödüllü figüranlar olduklarını,
Erbakan’dan kurtulmak için kiralanıp kullanıldıklarını ve 28 Şubat’ın
Amerika’da tezgahlandığını yazıp, baltayı ayağımıza vurmayalım; bi-
zim de Erbakan’ın şahsında İslam düşmanı ve Siyonist Yahudi serma-
yesi uşağı olduğumuzu ortaya koymayalım” telaşıydı….

Bundan bir gün sonra;

“ABD ve İsrail, 28 Şubat’ın neresindeydi? 28 Şubat Çelik Harekâtıyla
başladı.

28 Şubat, aslında Mart 1995’te Çelik Harekâtı’yla başladı. Türk Ordu-
su, Kuzey Irak’a ABD’nin egemenlik alanına girdi.

Arkasından 1996 Eylül ayında Genelkurmay’ın Saddam Hüseyin ile iş-

birliği geldi. 3.000 CIA Peşmergesi Guam adasına postalandı. ABD’li kur-
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maylar, “Vietnam savaşından sonraki en büyük yenilgiyi aldık” dediler ve

Türk generallerinin “hizadan çıktığını” dünyaya ilan ettiler.52

diyen Doğu Perinçek, o tarihte Erbakan’ın Başbakan koltuğunda
oturduğunu, Hoca’nın haysiyetli politikaları ve cesaretli talimat-
larıyla Ordumuzun sağlam duruşu sonucu 3.000 CIA Peşmerge-
sinin ve Çekiç Güç çetesinin Irak’ı terk etmeye mecbur bırakıl-
dıklarını… Ve işte bu nedenlerle aleyhinde ABD menşeli 28 Şu-
bat tezgâhının hazırlandığını saklamakta ve kendi aklınca okur-
larını aldatacağını sanmaktaydı.

Hızını alamayan Doğu Perinçek: “Refah Partisi’nin Bosna operas-
yonundaki misyonu” başlığıyla;

“Erbakan’a gelince, Bosna operasyonunda ABD’nin tam aradığı lider-
di. O operasyon, ancak Erbakan ve Abdullah Gül’lerin işbirliğiyle yürütü-
lebilirdi. Hem ABD harekâtına katıldılar; hem de Bosna’ya yardım diye
toplananları özel mülklerine geçirdiler. Bizzat Saadet Partisi yöneticileri ci-
hat için toplanan trilyonlara el konulduğunu açıkladılar. Kayıp denen tril-
yonların adresi bulundu.”

sözleriyle hırsını ve hıncını kusmaktaydı. Oysa Rahmetli Er-
bakan’ın miras bıraktığı bütün mal varlığı, 1995 yılında açıkladı-
ğı mal beyanıyla aynıydı. Bosnalı mazlum Müslümanların en do-
ğal hakları olan emniyet ve hürriyet mücadelesi için, tüm barbar
batılılara karşı yürüttükleri ve bizim kurtuluş savaşımızdaki he-
defleri güttükleri o şanlı direniş sırasında; hem Haçlı saldırgan-
larla savaşmış, hem her türlü ihtiyaçlarını karşılamış hem de 3
tane silah fabrikası kurmuşlardı… Bu yüz milyonlarca liralık
masrafları ayarlayan ve ulaştıran gizli kahraman ise Rahmetli Er-
bakan’dı ve Avrupa Milli Görüşten toplanan yardımlar bunların
binde birini bile tutmazdı. Zaten emperyalist ve Siyonist odakla-
rın Erbakan karşıtlığının bir nedeni de, Bosna’da, Çeçenistan’da,
Doğu Türkistan’da ve Filistin topraklarındaki Milli ve İslami di-
reniş hareketlerine en ciddi desteği sağlamasıydı. Şimdi Rahmet-
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li Erbakan’ı töhmet altında tutan iddiaların sahibi Oğuzhan Asil-
türk ise zaten Sabataistlerin kendi adamlarıydı.

Ve tabi bu İslam düşmanı Ulusalcılar;

Bosna’da, Müslüman oldukları için Boşnakların değil, zalim
ve kafir Sırpların ve Haçlı barbarların yanındaydı.

Rusya’da, Müslüman oldukları için Çeçenlerin değil, despot
ve saldırgan Moskofların safındaydı…

Doğu Türkistan’da, Müslüman oldukları için mağdur ve maz-
lum Sincan Türklerinin değil, Çinli Komünist gâvurların tarafın-
daydı.

28 Şubatçılara Millet değil, “illet” sahip çıkmıştı!

Bir de kalkıp” 28 Şubat’ın bir halk harekâtı” olduğunu savu-
nurlardı… Yahu hangi halk?

İşte rakamlar; halkın %51’i sözde 28 Şubat karşıtı AKP’ye oy
atmıştı. Diğer %25, “28 Şubat’ı niye yargılamıyorsunuz?” diye ik-
tidara yol gösteren ve gaz veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si-
ne destek çıkmıştı. Eee her halde, Erbakan hükümetine karşı
MHP’liler de sokaklara çıkmamışlardı… Yani kala kala, 28 Şu-
bat’a destek olanların toplamı %1’i bulmamaktaydı. İşte hepsi bu
kadardı… Yoksa Ulusalcıların, sadece bu %1’lik azınlığı mı
“halk” sayılmaktaydı? Aslında Müslüman halkımız, bu %1’lik din
düşmanı zihniyetin inadına ve bir nevi mecburiyet adına AKP ve
CHP gibi partilere sahip çıkmaktaydı. Evet, 28 Şubat dayatmala-
rına ve din düşmanlığına %99 Müslüman Millet değil sadece
%1’lik “illet” taraf olmaktaydı.

Aydınlıkçıların çelişki ve tutarsızlıkları!

Doğu Perinçek:

“Genç Türk Devrimcilerini (İttihat ve Terakki Partisini A.A.) Ma-
son Localarından Siyonistler yönlendiriyordu.” “28 Şubat’ı CIA planladı,
İsrail de işin içinde bulunuyordu”53
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İddialarının sadece bir komplo teorisi olarak uyduruldukları-
nı, masonların ve Siyonist odakların bu işlere bulaşmadıklarını
savunurken, bundan iki gün sonra aynı gazetede Yıldırım Koç;

Mustafa Kemal’in yakın adamlarından ve devrim kurmayların-
dan Mahmut Esat Bozkurt’un şu sözlerini yayınlıyordu ve tabi
Doğu Perinçek’i yalanlıyordu:

“M.E. Bozkurt’un makaleleri Kaynak Yayınları tarafından Masonlar
Dinleyiniz! Adıyla yayımlandı. Bu kitapta yer alan makalelerden bazı
alıntıları aşağıda sunuyorum:

“Bugün Masonluk, tatbikatta, dünya politikacılarının bilhassa Siyonist
Yahudilerin elinde bir atlatma, bir istila, bir soygunculuk vasıtası olmakta-
dır.” (s.20)

“Masonluk emperyalist ve büyük sermayeli milletlerin elinde bir istila
ve soygunculuk vasıtası oluyor. Milliyet duygularını uyuşturup öldürmek
için kullanılıyor. Siyonist Yahudilerin intikam aletidir.” (s.23)

“Masonluk, tatbikatta Siyonist Yahudilerin bir tuzağı ve aletidir. Millet-
lerin kanını bu iğneli beşikten akıtmak ve emmek istiyorlar. Türk milleti bu
tuzağa düşürülemeyecektir.” (s.28)

“Biz, farmasonluğun beynelminel ve siyasi telkinlerle, her yerde oldu-
ğu gibi bizde de bilhassa Türk’ten başkaları tarafından iktisadi, siyasi,
şahsi entrikalara vasıta edilişinden milletimiz için tehlike ve felaket görü-
yoruz. Günün birinde, hatta bu teşekkülün mensuplarınca da farkına va-
rılmaksızın, inkılâbın ve vatanın düşmanlarınca bir şer aleti olarak kul-
lanılmasından korkuyoruz. Nitekim mütareke senelerinde bu yolda kul-
lanıldığını gördük.” (s.37)

“Farmasonluğun mütarekenin o ihanet günlerinde, İngiliz Papazı
Frew’ların, Casus Lawrence’lerin, Mustafa Sagir’lerin, eski baş masonlar-
dan hain Feylezof Riza Tevfik’lerin elinde Türklük aleyhinde nasıl bir şer
aleti olduğunu göze batan, inkârı mümkün olmayan hadiselerle, vakalarla
gösteriyorum.” (s.42-43)

“Biz milliyetçiler insanlığın düşmanı değiliz, insan dostluğunu, farma-

sonluğun yaptığı gibi, milliyetleri inkârla, gizli gizli çalışmakla, hatta tat-

196 TUZ KOKARSA



bikatta şahısların, bazı emperyalistlerin, suikastçıların emellerine alet edi-

len bu tarikatla anlamıyoruz. Biz insanlığın dostuyuz.” (s.36)54

Ve zaten işte bu gerçekçi gerekçelerle, Mustafa Kemal, “Kökü
dışarıda fesat ocakları ve Yahudi Uşakları” olduğu için Mason Lo-
calarını kapatmıştı. 28 Şubat cuntacıları da, bugünkü AKP iktida-
rı da, bu Masonların avucundaydı. Bunların 28 Şubat darbesi de,
AKP demokrasisi de aynı Siyonist-Masonların bir aracıydı. Ve ta-
bi Doğu Perinçek te elbette bunun farkındaydı.

Çünkü sözüm ona ortaya bir sandık konulmaktaydı. Seçmen
gidip o sandığa oy atmakta ve iktidarı seçtiğini sanmaktaydı. An-
cak yakın tarihimize bakıyoruz, CIA’nın Rand Corporation adlı
strateji kuruluşu daha 1996 yılında, 2002 Kasım seçiminde san-
dıktan Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün çıkartılacağını açıkla-
mıştı. Demek ki, seçim bizim bildiğimiz tarihten en az 6 yıl önce
yapılmıştı. Yani asıl seçenler ve tayin edenler, sandığa giden şu-
ursuz ve ayakta uyutulmuş milyonlar değil, Washington’daki em-
peryalist ve Siyonist odaklardı.

Cengiz Çandar ve Sosyalist Karakteri!

“Filistin’den ABD’ye direk geçişler... Kandil, Kuzey Irak, Washington
ve hatta Brüksel hattında ciritler... Tayyip’in ABD ziyaretini, Tayyip’ten
önce bilmeler... Siyonist Fuller’in yerli temsilciliğini yürütmeler...

“Kürt açılımının mimarı Henry Barkey, Cengiz Çandar’ın Taraf’ta
yayınlanan “12 Mart 1997’de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 7. katında
yapılan bir toplantıda Erbakan’ın gitmesi kararı alındı” iddiasını mec-
buren yalanlıyordu.”

“Cengiz Amerika’yı birçok Türk gazetecisinden daha iyi bilen bir
insan. Paul Wolfowitz gibi insanlarla çok yakın arkadaş...” diyen Bar-
key, hafıza tazelememize yarayacak önemli bir bilgiyi hatırlatıyordu:
“2002’de Wolfowitz Erdoğan’a en yakın duran Amerikalı yetkiliydi.
Cengiz de biliyor bunu. Cengiz orada çok aracı olmuştu: Abdullah Gül
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Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan Washington’a davet edilmişti. Davet
eden Wolfowitz’di.” Bu sözleriyle Siyonist Henry Barkey “Ameri-
ka’nın Erdoğan’ı iktidara getirmek için Erbakan’ı devirdikleri” iddi-
alarını da, dolaylı biçimde doğrulamış oluyordu. Öyle ya, Erba-
kan’a tuzak kuran ABD Yahudi Lobileri neden, Recep Erdoğan’a
destek çıkıyordu? Bu arada, birkaç yıl önce Erdoğan’ın Brookings
Enstitüsü’nde konuşma yapacağından da Erdoğan’dan önce Çandar’ın
haberi oluyordu.

Emperyalizmin Uşağı

Çandar, 12 Mart’tan sonra anti-emperyalist kimliğiyle sığındığı Fi-

listin’den, emperyalizmin son kalesi ABD’ye “dikey” geçiş yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı USIP, peşinden de Wilson Vakfı’ndan

bursa layık görülüyor...

Pentagon’un adamı

1987’de Turgut Özal’la Şam’a gidiyor. Yanlarında MİT görevlisi Hi-

ram Abas da var. Yıllardan beridir ağızdan ağza dolaşan Abas’ın Çan-

dar için “teşkilattandır” dediği rivayetini, Soner Yalçın son kitabı Sa-

mizdat’ta başka bir boyuta taşıyor: “Hasan Celal Güzel bana Çengiz

Çandar’ın Pentagon’un adamı olduğunu söyledi; ona da bu bilgiyi

MİT’çi Hiram Abas vermişti. Hepsi o dönem Özal’ın yanındaydı, bir-

birlerini iyi tanıyorlardı. Hasan Celal Güzel bu bilgiyi yazılmamak

üzere vermişti.”

Özal’lı yıllar

(...) Çandar Taraf’ta yayınlanan söyleşisinde “Özal’lı yıllar”daki

rolünü şöyle itiraf ediyor:” Talabani ve Barzani’yle Cumhurbaşkanı

Özal arasındaki ilişkilerin kurulmasını sağladım. Yani Irak Kürtleriy-

le ilişkilerin kurulmasının mimarıyım. Bir tabunun Cumhurbaşkanı

üzerinden yıkılmasıydı bu.” Çandar bugün de, Talabani Türkiye’ye

geldiğinde “özel” görüştüğü birkaç “yakın dostu”ndan biri...

Açılımın yol haritası
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Soros’un fonladığı TESEV’in “Kürt Sorunu”nun nasıl çözülebilece-

ğine dair raporlarındaki “müzakereci” fikirlerin altında da Çandar’ın

imzası var!

Yine bir CIA ajanı olan Graham Fuller’in “makale ortağı” olduğu-

nu da unutmamalı...

Çandar’ın yolu Barkey ile çok kritik zamanlarda kesişiyor. Bar-

key’in Abdullah Gül Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısıyken

ABD’de yaptıkları görüşmeden (Çandar’ın iddialarını yalanladığı gö-

rüşme) bir gece önce kafa kafaya verip yemek yediği isimlerden biri

Cem Duna. Duna, 2005 yılında bu kez Bebek’te, bir başka CIA ajanı

Mark Parris’le bir araya geliyor. Yanında Sorosçu Can Paker, MİT’çi

Sönmez Köksal ve Hasan Cemal’den başka bir kişi daha var: Cengiz

Çandar! Ve aynı Çandar, 2007’de bu kez Washington’da The Atlantic

Council’de yapılan ve “açılımın yol haritası”nın çizildiği toplantıda

David Philips ve Henry Barkey ile birlikte!”55

Barkey’in sözleri üzerine Çandar’ın cevabı gecikmiyordu: “Kullandığı

dili çok yakışıksız buldum. Kendisi nerden dahil oluyor bu konuya onu an-

lamak mümkün değil. Henri Barkey’in bir derdi varsa gitsin Alan Ma-

kovsky ile çözsün. Tekrar ediyorum kullandığı kelimeler yakışıksızdır, ikin-

cisi bu konunun üstüne böyle heyecanla niye atladı? Bu bir doğruyu arama

çabası değil kötü niyet görüyorum. Amerika ve İsrail’i, 28 Şubat’tan akla-

mak için kim bir girişimde bulunursa kendini yaralar, bunun altından kal-

kamaz.” diyordu… 

Cengiz Çandar bu horozlanmasıyla, BOP Eş kâhyası Recep T.

Erdoğan iktidarını hazırlayan 28 Şubat geçiş sürecine karşı çıkı-

yor görünüp Amerikan taşeronu AKP’yi aklamaya çalışıyordu.

“Dingili kırık adam”dı!

“Bir insanın yaşamındaki kırılma noktalarını alt alta yazarsa-

nız kişiliğinin röntgeni ortaya çıkıyordu.

AHMET AKGÜL 199

55 Selcan Taşçı, Yeniçağ



İşte Cengiz Çandar’ınki:

1968’de “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’’ diyen bir devrim-
ciydi;

1970’te sonradan çıkarılıncaya kadar Türkiye İhtilalci İşçi Köy-
lü Partisi Merkez Komite Üyesiydi;

1971’de Filistin’de gerilla eğitimindeydi;

1970’lerin ikinci yarısında Yaser Arafatçı kesilmişti;

1980’de Humeyni’ciydi;

1987’de MİT Müsteşar Yardımcısı meşhur Hiram Abas’ın sivil
yaveri gibiydi;

1990’da Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz’ın yanında “resmi’’ görev-
liydi;

1991’de Turgut Özal’ın Danışmanı ve bendesiydi;

NATO seminerlerinde eğitimciydi;

“ABD Çevik Kuvvetinin karargâhına girebilen tek Türk gazete-
ciydi”;

Graham Fuller gibi CIA yöneticilerinin meslektaşı ve özel eki-
bindeydi;

Mesleğe Vatan gazetesinde başlayıp, Cumhuriyet, Hürriyet, Gü-
neş ve Sabah’tan geçerek Yeni Şafak’ta karar kılmış, Karen Fogg’un
makbuz karşılığı parayla yazı yazdırttığı kişiydi;

Gerektiğinde Türk, gerektiğinde Osmanlı, gerektiğinde dönme,
ama hepsinden fazla Amerikalı birisiydi;

Özetle, Bilimsel Sosyalizm’den ılımlı dinciliğe savrulan bir
ideoloji ve kurtuluş savaşçılığından emperyalizme atlayan bir si-
yasal çizgi izlemekteydi.”56
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“Milli”lerle “Hain”lerin Mücadelesi mi,
Yoksa “Dinci”lerle “Dinsiz”lerin Çekişmesi miydi?

Daha önce de yazmıştık:

ABD’nin derin devleti olan Yahudi Lobileri, yani “Gizli Dünya
Devleti”, çeşitli ülkelerdeki güdümlü “kukla iktidarları”; şımarıp
kendilerine kafa tutmasın ve milli atılımlara kalkışmasın diye,
sürekli bunları dengelemeye ve kontrol etmeye çalışır. İşte Tür-
kiye’deki Hükümet, Cemaat ortaklığını ve kapışmasını da, aynı
Siyonist merkezler ayarlayıp kullanmaktadır. 

Ve zaten Milli Görüş kaçkını AKP’yi iktidara getiren güçlerin,
bunları avucunda tutacak “emniyet sübap”larını içlerine sokma-
dan öyle başıboş bırakacaklarını sanmak saflıktır. İşte Fetullahçı-
lık denen CIA destekli organizasyon, AKP’yi dengeleme ve hiza-
ya getirme aracıdır. Hükümet de, Cemaat de, aynı odakların dü-
men suyundadır. Bu kavgaları “iyilerle kötülerin, millilerle işbir-
likçilerin” kapışması sanmak yanlıştır. Olsa olsa “figüranların rol
kapma yarışı yaparken, senarist patronlara hizmet sunmalarıdır.” Erge-
nekon tezgâhını da böyle değerlendirmek lazımdır. Yani bütün
bu yaygaralar “Millilerle işbirlikçilerin hesaplaşması” değil,
Amerika’nın sömürü arabasının atlarını değiştirme operasyonla-
rıdır. Tabi bu arada ABD ve AKP’nin başını ağrıtan ve cırtlak ses
çıkaran alakasız ve günahsız insanlar da susturulmaya çalışıl-
maktadır. Yani olay “Dincilerle Dinsizlerin köşe kapmacasıdır”. 

“Dinci” diye, dindar dürüst, onurlu ve şuurlu Müslümanları
değil; din istismarcısı ve ılımlı İslamcı kesimler anlatılmaktadır.

Evet, ulusalcılık ve katı Laik-Kemalist kılıflı kesimler, açıkça İs-
lam düşmanlığı yaparak, yani DİNSİZLİK yaparak küresel güçlere
hizmet sunarken; “Dinci”ler ise istismarcılık ve sahtekârlıkla Siyo-
nizm’e yaranma telaşındadır. Evet, “Dincilerle Dinsizlerin çatışma-
sını, millilerle işbirlikçilerin hesaplaşması” gibi sananlar yanılmak-
tadır; kasıtlı olarak böyle sunanlar ise sahtekârlık yapmaktadır.

Bu gerçekleri, Ermeni soykırımı iddialarını yalanlamak ve Kıb-
rıs davamıza sahip çıkmak adına tertiplenen bazı toplantılar vesi-
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lesiyle, Ulusalcı kesimin önde gelenlerine yüzlerine karşı ve toplu-
luk huzurunda da defalarca hatırlatmış ve “İslam’la barışmadan
halkımıza ulaşamayacaklarını” anlatmıştık. Ama maalesef kendi
saplantılarından ve safsatalarından bir türlü kurtulamamışlardı.

Şimdi Allah aşkına, iz’an ve insafla söyleyin:

Bu Ulusalcılar, Aziz ve Asil Milletimizin; Yüce Dinine düşman
iken, manevi ve ahlaki değerlerine karşı iken, Başörtüsüne, İmam
Hatibine sataşıp saldırırken, bu halk AKP’nin tuzağına sığınma-
yacaktı da ne yapacaktı? Ve zaten tezgah, böyle kurgulanmıştı!..

Bu arada özellikle Milli Görüşe ve tüm müminlere, her fırsat-
ta “Gerici dinciler” diye sataşanlara bir uyarımız vardır:

Asıl gericiler; imansız, İslamsız ve Kur’an’sız bir hayat yaşa-
yanlar, maymundan türediklerini söyleyip hayvanlığa özenti du-
yanlardır. Müslümanlar hep ileri değişimlerin ve tarihi devrimle-
rin öncüsü olmuşlardır. 

Üstelik “geri”cilik bizim dinimizde haramdır ve en büyük gü-
nahlardandır. Bu gericilik, sizlerin de Fransız Mason devrimi ta-
kipçisi ve taklitçisi olduğunuz Batı medeniyetinde ve özellikle
Sosyalist ve Darwinist İskandinav ülkelerinde “resmi evlilik” sa-
yılmaktadır. Yani, Fransız devriminin mahsulü imansız ve ahlak-
sız Batılı, sapıtıp hayvanların bile tenezzül ve tevessül etmediği
bir aşağılığa saplanmışlardır. Yükseklere tükürmeyin, balgamınız
dönüp kendi yüzünüze bulaşacaktır.

“Eren” Bey, “Erdem”li Davran!

İslam inancının en önemli temeli; Ahiret ve Din gününe iman
etmektir. Yani; öldükten sonra dirileceğine, her türlü hareket ve
niyetinden hesaba çekileceğine ve hak ettiği sonsuz akıbete eri-
şip, Cennet ve Cehenneme gireceğine inanıp, ona göre hayatına
yön vermektir.

Tertip sırasına göre, Fatiha’dan sonra Kur’an’ın ilk suresi olan
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Bakara: 4. Ayeti de “Kur’an’ın hidayet rehberi olduğu muttaki
müminlerin ĞAYB’e, yani Gözle görülmeyen, ama varlığı akli ve
nakli delillerle ve açık alametleriyle bilinen hakikatlere inanmak
yanında, asıl Ahiret’e yakinen (şüphesiz ve kesinlikle) iman
edip” ona göre davranmak” olduğunu bildirmektedir.

“Bir kısmı da “Rabbimiz bize dünyada iyilik ver Ahirette de iyilik ver ve
bizi ateşin azabından koru” derler.”57

“İşte onlara kazandıklarından bir karşılık vardır. Allah, hesabı pek ça-
buk görendir.”58

“(Yeminlerinize, ahitlerinize, senet ve sözleşmelerinize riayet edin, asla
hile ve hıyanete girişmeyin) Çünkü kesinlikle Allah sizleri bütün bunlarla
(İslami emir ve yasaklarla) imtihan etmektedir ve hulf ettiğiniz (haksızlık ve
hırsızlığa yöneldiğiniz) durumları kıyamet günü size haber verecektir.”59

Yüzlerce ayet ve hadisle belirtilen, binlerce müctehit alimce itti-
fak edilen ve milyarlarca mümin tarafından iman edilen AHİRET
gerçeğini inkara yeltenen, “Açlık ve susuzluk bulunmayan ve güven (ba-
rınma ve barış sağlanan) her tarafın ve dünya hayatının Cennet, ve bun-
lardan yoksun şartların Cehennem olduğunu söyleyen ve “öldükten sonra-
sı ise itikattır” tespitiyle, “ahiret inancı, sadece tasavvur ve tahayyül edi-
len kuru bir kurgudan ibarettir” demeye getiren Aydınlık yazarı Eren
Erdem, “İMANSIZ İSLAM” uydurma peşindedir. (Bak: 16 Mart
2012 / Aydınlık / Sh:7) Çünkü sadece Allah’ın varlığını kabullen-
mek iman ve İslam için yeterli değildir. Kur’an’ın pek çok ayette ha-
ber verdiği gibi, “Mekke müşrikleri de, Yahudi ve Hıristiyanların
kafirleri de, Müslümanlığı Komünist ve Kapitalist dünyaperestliğe
kılıf yapan kesimler de, ALLAH’a inandıklarını söylemektedir.”

“And olsun ki onlara “gökleri ve yeri kim yarattı, Güneşi ve Ayı kim

emri altında tuttu?” diye sorsan; “Elbette Allah” derler. Öyleyse nasıl da

döndürülüyorlar.”60
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“Eğer onlara; “gökyüzünden yağmuru indirip onunla öldükten sonra
yeryüzünü dirilten kimdir?” diye sorsan, elbette “Allah” derler. “Elhamdü-
lillah” de. Onların çoğu akletmezler.”61

İslam’ı; komünist bir felsefeyle, ubudiyet, ruhaniyet ve ahiret
düşüncesinden uzak, sadece maddi ve dünyevi bir “sosyal adalet
ve eşitlik” prensipleri olarak görmek ne denli tehlikeli ve tahrip-
çi bir zihniyetse, ibadetlerin ve dini ritüellerin sadece şeklini tek-
rarlayıp, asıl özünden ve hedefinden uzaklaşmak ta o denli tak-
litçi ve tahrifçi bir “gelenekçilik”tir.

İslam ümmetine musallat olan şekilcilik, bencillik ve beleşçilik
gibi ruhi rezaletlere vurgu yapması, dinimizin oldukça önem verdiği
sosyal adalet kavramını, dayanışma (İNFAK; muhtaçların ihtiyaçla-
rını giderme. İSAR; başka mağdurları kendi nefsine tercih etme ama-
cını) ve bağış yapma ahlakını öne çıkarması; servet, şöhret ve şehvet
taparlık için dinin araç olarak kullanılması gibi konularda haklı eleş-
tiriler ve hayırlı öneriler getiren: “Allahperest sosyalistlerin piri” ve
İran devriminin Wolteri kabul edilen, Paris’te geçirildiği Marksist
formasyonun etkisiyle, Kur’an ayetlerini, Marks’ın “insanlık tarihi,
sınıfsal mücadeleden ibarettir” tezini; “Tarih Habil’le Kabil’in müca-
delesidir” şeklinde tevil eden ve hatta daha ileri gidip:

“Marksizm’i bilmeden, tarihi ve siyasi olayların doğru tahlil edi-
lemeyeceğini” söyleyen62, ama ardından, Marksistlerin Allah’ı ve
yaratılışı inkâr ettikleri için eleştirip çelişkiye düşen Ali Şeriati’nin,
bütün Ehli Sünnet âlimlerinin, Ebu Zer Gıfari gibi pek az zatlar dı-
şında bütün sahabelerin ve selefi salihinin, dolaylı biçimde; yanlış
yaptıkları ve dini yozlaştırdıkları gibi bir algıya sebebiyet vermesi
de elbette kabul edilir değildir. Fıtratı, maneviyatı, imtihan sırrını
ve Ezeli Kader Programını göz ardı ederek, her şeyi maddi sebep ve
sonuç ilişkisine indirgemek, İslam’ı ahiret ve ubudiyet düşüncesin-
den koparıp dünyevileştirmektir.
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Şeytanın, batıl ve bozuk ta olsa, yeni ve orijinal bir din ve düzen
uydurma yeteneği bulunmamaktadır. Şeytanın ve şeytanlaşmış in-
sanların yaptığı; Hak Dinleri bozup yozlaştırmak, şirk katıp saptır-
mak, nefsi arzularla ilahi kuralları harmanlamak suretiyle Batıl bir
hayat tarzı oluşturmaktır. Görünüşte Müslüman, Hıristiyan veya Ya-
hudi kalanların çoğu; ya katılaştırılarak veya ılımlaştırılarak, yani
içini ve özünü boşaltıp, biçimiyle uğraştırarak; ama mutlaka aslın-
dan uzaklaştırılarak uydurulmuş bu taklitçi dine tabi olmaktadır.

Maalesef, insanların birçoğunu, kendileri farkında olmadıkları
halde etkisi altına almış batıl bir din anlayışı vardır. Bu, kendini açık-
ça tanıtmayan, “gizli bir din” konumundadır. Hiçbir yazılı kuralı bu-
lunmamaktadır. Adı bile konmamıştır. Fakat insanların davranış ve
tavırlarını, düşünce ve amaçlarını kontrolü altına almaktadır. Pek
çok kimse şuurunda dahi olmadan hayatları boyunca bu dinin ku-
rallarını uygulamakta, bu dinin emir ve yasaklarına göre yaşamakta-
dır. Bu din, Müslümanlık, Hıristiyanlık veya Musevilikten başkadır.
Bu dine uyan kimseler sorulduğunda belki, "Ben Müslümanım" ya
da "Ben Hıristiyanım" demelerine aldanmamalıdır. Bazı kişiler de
dinsiz hatta ateist olduğunu söylese de durum aynıdır. Yani her biri,
aslında bu gizli dinin mensuplarıdır; nefsi istismar ve suiistimalleri-
ne, İslam kılıf olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda Marksizm’e
İslam sosyalizmi kılıfı geçiren Ali Şeriati taklitçilerinin, istismarcı,
hatta inkârcı tavırları da böyle okunmalıdır.

Fetullahcılarla, Ulusalcı Fetvacıların ortak inancı:
ŞERİATSIZ İSLAM!

Şeriat; Allah’ın adalet kurallarını, dünya ve ahiret saadet yol-
larını içeren Din hükümleridir. 1430 senedir, yüzbinlerce İslam
uleması ve Kur’an yorumcuları, “DİN, ŞERİAT, İSLAM” kelimele-
rinin aynı ortak kavramı ifade ettiklerini söylemişlerdir.

“Biz, sizden hepiniz için bir ŞİR’AT ve MİNHAC kıldık”63 ayeti keri-
mesinde, İslam’ın ilahi bir şeriat; (hayat ve hakikat yolu) ve Min-
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hac; saadet ve selamet düsturu olduğu açıkça beyan edilmektedir.

“İşte bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’a ve Resulüne ita-
at ederse, onu altından ırmaklar akan Cennete koyacaktır. Orada ebedi
kalacaklardır. İşte büyük başarı budur.”64

“Kim Allah’a ve Rasülüne isyan ederse ve sınırlarını aşarsa, onu ebedi
olarak ateşe sokar. Ve onun için alçaltıcı azap vardır.”65

“Rabbinin sözü doğrulukta ve adalette tamdır. O’nun kelimelerini de-
ğiştirebilecek kimse yoktur. O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.”66

“Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah’ın yolundan
saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak yalan söylerler.”67

Buna rağmen “ŞERİAT SOYTARILIĞI” (18 Mart 2012 / Aydınlık
/ Eren Erdem / sh.7) gibi, her türlü edep ve erdem ölçülerini çiğne-
yip İslam Şeriatına ve Müslümanlara hakarete yeltenen sosyalist sa-
pıkların şımarıklığı ile, kapitalist (ılımlı) İslamcıların buluşma
noktası “şeriatsız İslam” modelidir. Sosyalist ve Komünist kafalılar
Allah’ın şeriatı yerine Marx’ın safsatalarını; kapitalist (ılımlı) İslam-
cılar da, çağdaş faizci Karunların sömürücü kurum ve kurallarını
yerleştirip yürütme hevesindedir. İslam ise, her iki takımın da istis-
mar aracı ve toplum nezdinde itimat ve itibar kazanma kılıfıdır. Ko-
münist Ulusalcılar da, Kapitalist İslamcılar da samimiyetten ve İs-
lamiyet’ten uzaktır. Her iki taife de, “Dünya hayatını ahirete tercih
ederler ve (insanları) Allah’ın yolundan alıkoyup çevirmeye ve (Dini) çar-
pıtıp (eğriltmeye-eksiltmeye) girişirler”68 ayeti bunları ne güzel anlatır.

Oysa, İslam’ın maalesef körlenen ve kirlenen sosyal ahlak ve
adalet duyarlılığını diriltmek, Müslümanlara ve mazlumlara karşı
merhamet ve özveri duygularını derinleştirmek; bencillik, beleşçi-
lik ve menfaatperestlik düşüncesini değiştirmek hususunda önem-
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li hizmetler yapabilme fırsatını, “ŞERİATSIZ İSLAM, İBADETSİZ ve
AHİRETSİZ İSLAM” gibi sapıklıklarla fesatlığa çevirmek hem ken-
dileri, hem Milletimiz, hem de Dinimiz için büyük bir kayıptır ve
tabi ayıptır. “Şeriat Soytarılığı” sataşmasındaki soytarılığın, Kur’ani
kuralları hayat düsturu edinen ve bu “değişmez ve eskimez İlahi
hükümleri esas alarak, değişen ve gelişen şartlara uygun yeni çö-
zümler üreten” Müslümanlara mı, yoksa kısır beyinleri ve kısıtlı
bilgi birikimleriyle böylesine şeytani fetvalar uyduran saldırganlara
mı layıktır? Sorusunun yanıtı ortadadır.

Batı emperyalizminin ve özellikle sapık Yahudilerin Dünyaya
hakimiyet hedefleri ve ideolojisi olan SİYONİZM’in karakolları
hükmündeki Masonluğun; Mısır Ezher’deki ilk ajan-üyesi Muham-
med Abduh ekolünün İran versiyonu sayılan Şeriat tahripçisi Ali
Şeriati’nin, Kur’an kılıfı geçirilmiş komünist şarlatanlıklarını kopya
ederek devrim çığırtkanlığı yapanların, niye bir türlü “İslam düş-
manları dışında” hiç kimseden rağbet görmediklerini, bir kez olsun
düşünüp taşınmaları lazımdır.

Kader inancının yozlaştırılması!

Her şeyi ve her an bizzat yaratıp yöneten; her olayı, zerrelerden
kürrelere kadar canlı ve cansız hayatı tayin, tanzim ve taksim eden
İlahi iradenin külli projesine KADER denir. Cümle kainatı, tabiatı
ve içindeki mahlukatı bütün ayrıntılarına kadar bilip programla-
yan, yaratıp yaşatan Allah olduğuna, başka bir yaratıcı bulunmadı-
ğına, hiçbir şeyin kör tesadüfler sonucu kendiliğinden oluşmadığı-
na iman etmektir. Bu arada akıl ve şuur sahibi insanların, kendile-
rine lütfedilen cüzi irade (seçme ve tercih etme yetenek ve yetisi)
ile ve gönderilen Peygamberlerin ve Kitapların öğrettiği istikamet-
te imtihan edildikleri ve amellerinin karşılığı hak ettikleri akıbeti
dünya ve ahirette görecekleri de bir gerçektir. Kendi tembellik ve
kötülüklerini kader ve tevekkül bahanesiyle Allah’a yüklemek yan-
lış ve yaygın bir düşüncedir.

Ancak kelime oyunları ve lügat karşılıklarıyla, bütün kâinatı,
canlı ve cansız hayatı “kurulan ve kendi kendine çalışan bir meka-
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nizmaya” benzetip ve buna “tabiat kanunları” deyip, Allah’ın her
şeyi en ince detaylarına kadar takdir ve tanzim buyurup planlayıp
programlayarak yarattığını inkar etmeye kalkışmak küfürdür, şirk-
tir. Evet, örneğin balıklara su içinde yaşama, kuşlara havada uçma
yeteneğini bahşeden Allah’tır ve zannedildiği gibi bunlar “tabiatın
bahşettiği doğal davranışlar” değildir. Tam aksine:

“Göğün boşluğunda (ilahi irade ve hikmetle insanlığın hizme-

tine) musahhar kılınmış kuşları, bizzat (havada tutan ve uçuran)

Allah olduğunu” (Nahl: 79) Kur’an haber vermektedir.

Ve yine “Allah’ın kullarından dilediğine rızkı yayıp genişletti-

ğini (ve bir kesime de, rızkı) kısıp (böylece imtihan ettiğini)”

(Ankebut: 62) yine Kur’an bildirmektedir.

Elbette Cenab-ı Hakkın, hücrelerden gezegenlere, enerjiden

elektromanyetik sistemlere kadar “Her şeyi bir KADER (ölçü, mik-

tar, formül, prensip ve proje) ile yarattığı” kesindir. (Kamer: 49)

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı ikisi de bozulur-

du. Arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırmalarından uzaktır.”69

“O (Allah) yaptığından sorulmaz, Onlar ise sorulurlar.”70

Fetullah Gülen’in riyakârlığı ve sahte tavrı:

“Yaşatma İdeali” Kitabının 216. Sayfasında (Nil yy. Ocak 2012):

“Ben bir karıncayı bile öldürmediğimi defalarca ifade ettim. Hatta, ba-

na eziyet ediyor diye üzerimdeki karıncayı süpürüp öldüren arkadaşımın

bu yaptığını bile, yıllar sonra hala unutabilmiş değilim. Ve yine, bir kamp

sırasında, su içmeye giderken gördüğü bir yılanı öldüren arkadaşımla kü-

süp bir iki ay görüşmedim”

Diyerek şefkat ve merhamet abidesi olduğunu ima eden Fetul-
lah Gülen, acaba Irak’ta bir milyon kişiyi, Libya’da yüzbinleri, Af-
ganistan’da on binleri acımadan ve suçsuz yere katleden ABD’yi ve
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binlerce Filistinliyi öldüren İsrail’i ve Libya ve Afganistan’daki bu
Haçlı-Siyonist vahşete taşeronluk ve tetikçilik yapan AKP hüküme-
tini, bir sefer olsun kınadığını ve bu haksız ve ahlaksız saldırıları
onaylamadığını niye söyleyememiştir? Bu masum ve mazlum Müs-
lümanların katliamı, bir sinek ve bir yılan kadar da mı, Fetullahı il-
gilendirip üzmemektedir?

“Eğer başkaları, bilim ve ekonomi sahasında sizi zayıf ve küçük görüyor-
larsa; el aleme el açan, IMF’den ve Dünya Bankasından medet uman insan-
lar nazarıyla size bakıyorlarsa, unutmayın ki, onlar sizin Dininize de, ma-
nevi değerlerinize de aynı aşağılayıcı gözle bakacaklardır.” (Age. Sh.187)

Diyen Fetullah Gülen, dinimizi ve değerlerimizi küçümseyen ve
müminleri katleden ABD ve AB gavurlarının himayesine sığınmak-
la, nasıl bir karakter çelişkisi sergilemektedir?

Sonuç olarak:

Yüce Dinimizi istismar etmekle suiistimal etmek aynı derecede
çirkindir ve şirktir. Fetullahcılar ve AKP iktidarı İslam’ı istismar et-
mekte, Aydınlıktan Eren Erdem gibileri de bazı ayetleri, sapık sos-
yalist hedefleri doğrultusunda suiistimal etmektedir.

Her şeyi akıl ve mantıkla çözebileceklerini zannedenler şeytani
bir yaklaşım ve yanılgı içindedir. Eğer akıl yeterli olsaydı, Allah’ın
Kitap ve Peygamber göndermesine gerek görülmeyecekti. Çok zor-
lamak ve araştırmak suretiyle binde bir kişi, aklıyla yüce Yaratıcıyı
bulabilseydi bile; Allah’ın sıfatlarını, marziyatını, Hak ve Batılı, he-
lalı ve haramı, dostu ve düşmanı, adalet ve selamet kurallarını, ebe-
di saadeti kazanma yollarını, ibadet ve istikamet düsturlarını kuru
mantıkla bilmek asla mümkün değildir. İmansız, İslamsız ve
Kur’an’sız bir akıl, sadece nefsani arzularını ve hayvani ihtiyaçları-
nı temin ve tatmine yönelecek veya kuru kahramanlık ve beşeri
duygusallık (duyarlılık değil) peşinde sürüklenecektir. İşte ispatı;
bakınız en akılcı bilinen ve en çok düşünüp fikir üreten Batılı Fİ-
LOZOF’ların yüzde biri dahi iman ufkuna ve Kur’ani olgunluğa eri-
şememiştir.
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TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA PLANLARI

SURİYE’DEN SONRA; İRAN VE TÜRKİYE VURULACAK

Maalesef, ülkemiz ve milletimiz belki de tarihin en sinsi ve teh-
likeli bir sürecini yaşamakta, parçalanma ve dağılma aşamasına da-
yanmış bulunmaktadır. Rahmetli Erbakan Hoca’nın ifadesiyle “Ar-

tık toprak ayaklarımızın altından kaymaya başlamıştı” Bir ruh için be-
den ne ise, bir millet için de vatan aynı konumdadır. Vatanı işgal
edilen veya bölünüp başka güçlerin güdümüne giren bir toplum:
Hürriyet ve huzurunu, namus ve onurunu ve haysiyetli millet şu-
urunu kaybetmiş olacaktır.

• Bugün İsrail’i kurmak ve Siyonizm’in Dünya hâkimiyeti hede-
fine kavuşmak üzere BOP istikametinde.

• Böylesine yabancı ve Türkiye’yi de yıkıcı bir projede, dış odak-
larca Başbakanımıza verilen eşbaşkanlık sayesinde:

1- Irak fiilen üçe parçalanmıştır.

2- Libya NATO tahribatıyla ikiye ayrılmıştır.

3- Şimdi Suriye dağıtılmak üzere hedef tahtasındadır.

4- Daha önce Keşmir bölgesi kopartılan Pakistan’dan, bu sefer Peş-
tunistanı da koparıp, Afganistan’a bağlama hesapları yapılmaktadır.

5- Ardından Afganistan Peştunlarıyla, Pakistan Peştunları bir-
leştirilip yeni bir kukla devlet kurulması amaçlanmaktadır. Yani Af-



ganistan da şeriatçı Taliban bölgesiyle, demokratik Karzai bölgesi
olarak parçalanmaya hazırlanmaktadır.

6- Daha sonra İran’a saldırılıp Kürtler; Azeriler, Farisiler ve Arap
Şiiler diye dörde ayrılacaktır.

7- Bütün bunların ardından “Güneydoğu özerk Kürdistan’ı,
AB’ye katılım sürecinde pilot bölge Marmara özel dükalığı, Tarihi
ve turistik amaçlı Karadeniz Pontus mirası” olarak, sıra Türki-
ye’nin parçalanmasına gelip dayanacaktır.

ABD’nin kukla başkanı ve Siyonist Yahudi lobilerinin kahyası
Obama ile, Suriye’ye müdahale konusunu görüşmek üzere Güney
Kore’nin başkenti Seul’e giderken, Recep T. Erdoğan’ın “Suriye’yi otu-
rup seyredemeyiz. Üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz.” sözleri gayet
açıktır. Yani Suriye’ye askeri müdahale edip parçalanmasını kolaylaş-
tırma ihalesi AKP iktidarının üzerinde kalmıştır. Bu nedenle:

Bremen mızıkacıları, hep bir ağızdan: “zorba ve diktatör Esad
devrilsin, Suriye’ye demokrasi getirilsin” sloganları atmaktadır.

Aynı mutfaktan beslendikleri ve aynı odaklarca şişirildikleri bel-
li olan figüranlar hep bir ağızdan “Türkiye çabuk yetişsin ve Suriye’ye
barış ve demokrasi getirsin.” diye çığlık atmakta ve kamuoyunu bu
yönde şartlandırmaktaydı.

Hatırlayınız:

• İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğ-
lu Amerika temaslarından sonra BM Genel Merkezindeki basın
toplantısında: “Suriye meselesinin Türkiyesiz çözümü imkânsızdır.” di-
yerek AKP hükümetini askeri müdahaleye kışkırtmaktaydı. (Bak:
24 Mart 2012 / Milli Gazete)

• BBP Genel Başkanı Mustafa Destici “Türkiye’nin tek başına Suri-
ye’ye müdahalesi doğru olmaz, BM’in yardımı alınmalıdır.” diyerek yeşil
ışık yakmakta, ama BM kılıfını sarmaktaydı.

• Aynı toplantıda IHH Başkanı Bülent Yıldırım “Akan kanın dur-

durulması ve Suriye’de huzurun sağlanması için gereken her şey yapılma-
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lıdır.” sözleriyle Suriye saldırısı için Siyonist NATO ve BM maşası
iktidara mazeret kazandırmaktaydı.

• Anayasa mahkemesi eski raportörü Osman Can; “Taraflar biri

birine üstünlük sağlamaya çalıştıkça, değişim sürecinden uzaklaşılıyor.”

diyerek PKK ile AKP’yi, daha doğrusu T.C ile eşkıya şebekesini ay-

nı kefeye koymakta ve “mevcut anayasa Kürt meselesini yok say-

maktadır. Sorunlarımızın nedeni baskıcı devlet aygıtıdır ve kırmızı

çizgiler saplantısıdır.” sözleriyle “özerk Kürdistan’a mazeret ve

meşruiyet uydurmaktaydı.

• AKP’nin fikir babalarından Kürtçü-bölücü Kemal Burkay’ın

partisi HAKPAR “Kuzey Irak’ta Bağımsız Kürdistan’ın ilanını hasretle

beklendiğini” vurgulamaktaydı.

• AKP iktidarı Suriye’deki Türk vatandaşlarına “geri dönün”

çağrısı yaparak, saldırının yakın olduğunu hatırlatmaktaydı.

• CIA başkanı ve Süleymaniye’de askerlerimizin başına çuval

geçirme kahramanı(!) Petraus, Suriye saldırısının planlarını anlat-

mak üzere Ankara’ya gelip Başbakan’la baş başa görüşüp, ardından

Barzani’ye koşmaktaydı.

• Oysa Suriye’de iç savaş çıkartıp böylece bir dış müdahaleye ze-

min ve gerekçe oluşturmak üzere, muhalefeti kışkırtmak için bu

ülkeye yollanan ve yakalanan 49 Türk istihbaratçının 7’sinin zaten

MOSSAD bağlantısı ortaya çıkmıştı.

İran haber ajansı Farsnews’in haberinde, 49 istihbaratçının

itiraflarda bulunduğu, tutuklu istihbaratçılar arasındaki 7 kişinin

Filistin’de terör eylemleri gerçekleştirmek üzere MOSSAD tara-

fından özel olarak eğitildiği açıklanmıştı. Farsnews’in haberine

göre, “MİT görevlileri sorgu sırasında Suriyeli istihbaratçılara il-

ginç bilgiler aktarmıştı.” Özellikle tutuklu 49 istihbaratçı arasın-

da “terörist faaliyet ve özel tahrip eğitimi almış 7’sinin verdiği

hassas bilgiler” Suriyelileri şaşırtmıştı. Bu 7 kişi, MOSSAD tara-

fından İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında eğitim almış-

212 TUZ KOKARSA



lardı. Eğitim her türlü sabotaj, bombalama, suikast, provokasyon

ve terörist eylemi kapsamaktaydı.

• FAS’ta Müslüman ismi alan bir Yahudi ailesi Kral’lık yaptığı
için, orada “Arap Baharı” tahribat ve katliamları yaşanmamış,
(Kral 6. Muhammed ve sülalesi Yahudi dönmeleridir.) sözde fark-
lı halk kesimleri ve muhalefet temsilcileriyle anlaşıp “demokra-
tik bir değişim” başarılmıştı. İşte Fas Dışişleri Bakanı Saadettin
El Osmani “Suriye muhalefetinin silahlandırılıp kışkırtılması su-
retiyle iç savaşın kızıştırılmasına karşıyız.” diyerek aslında Suri-
ye muhalefetinin dış güçlerce kullanıldığını, dolaylı şekilde açık-
lamış olmaktaydı.71

Özetle Suriye’de “satranç oyununun” son hamleleri oynan-
maktaydı. Çağdaş Firavunlar “Beşar Esad’ı kurban etmekte” ka-
rarlıydı. 22 Mart’tan itibaren Şam’daki Türkiye Başkonsoloslu-
ğu’nun hizmet vermeyeceği belirtilerek “Suriye’deki Türk vatan-
daşlarının ülkeye dönmeleri” çağrısı önümüzdeki günlerin şifre
anahtarıydı. Bunun anlamı:

“Türkiye gelecek günlerin Suriye manzarasında aktör olacaktı. Bu ne-

denle Suriye’deki Türklerin hedef olmalarını önlemek lazımdı.”

WikiLeaks sızıntılarında ilginç belgeler vardı. “Türkiye ABD ve İs-

rail ile birlikte hareket etmiyor ama ABD ve İsrail’in politikalarını tamam-

lıyor.” tespitleri anlamlıydı.

Ve sonunda, Rusya’da yan çiziyor, Suriye ve İran’ı satıyordu!

Milli Çözüm Dergimizin Ocak 2012 sayısında, “Akdeniz’deki
Karanlık Gelişmeler ve Savaş Gemileri.” Başlıklı yazımızda, “Rus-
ya’nın önünde sonunda Esad’ı ve İran’ı satabileceği.” yönündeki
tespitimiz de haklı çıkmıştı. Moskova: “çok uyardık ama bizim söz-
lerimizi dikkate almadı” diyerek Esad’ı yalnız bırakıp Arap Birliği
üzerinde ABD ve yandaşlarıyla anlaşmıştı.72
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Esad çok hata yaptı. Barış-
çıl amaçlı başlayan gösterilere aşırı şiddet kullanarak olayları bu noktaya
taşıdı.” diyerek, Suriye’ye yönelik emperyalist müdahaleye yeşil ışık
yakmıştı. Ardından BM özel temsilcisi, eski genel sekreter Kofi An-
nan’ın Suriye’de Esad’la görüştükten sonra, Moskova’ya gitmesi de
anlamlıydı. Rusya ve Çin Siyonizm’le bu dolaylı anlaşmasını ve 7
maddelik yeni çözüm planları sunmalarını gerekçe gösterip “sosya-
list tanrılarının, kapitalistlerle uyuşmayacağını” savunanların zavallılığı
ise, yürekler acısıydı…

Oysa Rusya ve ABD’nin farkı sadece şu kadarcıktı:

Rusya, Suriye’de, önce isyancı muhalefetin ateş kesmesinden
yanaydı. Amerika ise, önce Esad rejiminin ateş kesmesine taraf-
tı… ABD, asıl Rusya üzerinden Afganistan’a silah ve malzeme ta-
şımak hususunda anlaşmış, Esad rejiminden sonra Rusya’nın Su-
riye ve Akdeniz’deki çıkarlarına garanti sağlanmıştı. Çünkü Lib-
ya saldırısı öncesi atıp tutan Rusya sonunda NATO’nun vahşeti-
ne sessiz ve seyirci kalmıştı.

Alman-Rus güvenlik işbirliği, ABD’yi Ürkütüyordu

Avrupa’nın lideri Almanya, Çin başta olmak üzere Asya ile ekonomik
ilişkilerini yoğunlaştırırken, Rusya ile de güvenlik işbirliği yolunda yeni
adımlar atmasını, “ABD hâkimiyetini sarsmaya yönelik gelişmeler” olarak
yorumlamıştı. 

Amerikan özel gizli servisi Stratfor’un kendi içinde dağıttığı bir elektro-
nik ileti, Güneydoğu Avrupa’da neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir ça-
tışmanın geniş çaplı stratejik boyutunu ortaya çıkarmıştı. Moldavya ve
Transdinyester Cumhuriyeti’nin özellikle Almanya’nın çabalarıyla tekrar
birleştirilmesi çalışmalarının yarattığı gerilime ilişkin Stratfor iletileri Wi-
kilakes tarafından yayınlanmıştı. Stratfor birçok ülkede ajanlar bulundu-
ran bir nevi özel CIA konumundaydı. Milli Güvenlik Komisyonu ve Deniz
Kuvvetlerine özel ajanlar hazırlamaktaydı. Bu ‘’ajanlık firması’’, Türki-
ye’de uç verdiği gibi her çeşitten yüksek mevkilerde bilgi kaynaklarına ra-
hatlıkla ulaşmaktaydı.
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ABD, Romanya gibi sadık müttefiklerinin, ABD’ye göre, Almanya; Ber-
lin-Moskova eksenini kendi küresel etkisini yaymak amacıyla sistemli olarak
sağlamlaştırmaktaydı. Transdinyester Bölgesi 1992’de Moldavya’dan ayrıl-
mıştı. O zamandan beri Rus askerleri bölgede konuşlanmış durumdaydı.

Aslında ABD’yi dışlayan bir Alman-Rus güvenlik işbirliği hattı, Alman-
ya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev
arasında 2010 yazında kabul edilen bir memorandumla (Meseberg Memo-
randumu) kararlaştırılmıştı. Anlaşma, NATO ve ABD es geçilerek, AB ve
Rusya’nın ortak bir güvenlik projesinin oluşturulmasını amaçlamıştı. ABD
gelişmelerden rahatsızdı, ama Moldavya sorununda Rusya’ya karşı bir şey
yapamazdı. Çünkü 2014’e kadar Afganistan’dan çekilmek için Rusya’nın
yardımına muhtaçtı.

Obama - Netanyahu ittifakı siyonizmin gücünü gösteriyordu.

ABD ziyaretinde AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İlişkileri Komi-
tesi)'ta bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,
İran nükleer tesislerini, Hitler dönemi Nazi ölüm kamplarına ben-
zeterek, o dönem Amerika'da yaşayan Yahudi asıllı Amerikalıların
Başkan Franklin D. Roosevelt'e başvuruda bulunarak Auschwitz'i
bombalama isteklerini hatırlatıp uluslararası kamuoyunu İsrail'in
yanına çekmeye çalışmıştı.

Bilindiği üzere Amerikan Senato'sundan Lindsey Graham, Jo-
seph Lieberan ve Robert Casey'in başını çektiği senatörler ve Tem-
silciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ileana Ros-Lehtinen
ve kıdemli üye Howard Berman'ın başını çektiği üyeler 380 ve 568
sayılı kararlar gereğince; İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip ol-
masını önleyecek ABD politikalarını şiddetle desteklediklerini
açıklamışlardı.

Obama’yı yönlendiren; İran'ı İsrail için tehdit unsuru olarak gö-
ren ve ABD'nin Ortadoğu politikalarına şekil veren bu senatörleri
kısaca tanımamızda fayda vardı:

Joseph Lieberman, güvenlik konusunda en etkili ve sözü dinle-
nen senatör olup, eşi Hadassah, Almanya'da Hitler'in Yahudilere
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uyguladığı soykırımdan (holocaust) kaçıp, ABD'de Gardner, Mas-
sachusetts'e yerleşip hahamlık yapan bir babanın kızıdır.

Howard Berman ise Yahudi asıllı ve AIPAC direktifleri doğrul-
tusunda çalışan bir senatör olup, ABD-İsrail işbirliği ve yakınlaş-
masını sağlayan adamdır.

Robert P.Casey, Pennsylvania'dan senatör olup, Yakın Doğu ve
Güney ve Orta Asya Dış İlişkiler Yan Komitesi Başkanı ve Ortado-
ğu politikalarında İsrail'in önde gelen yardımcısıdır.

Ileana Pos-Lehtinen, Siyonist Kongre üyesi ve İsrail'in en güçlü
savunucusudur. 

Lindsey Graham, Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Parti Se-
natörü ve eğitimi boyunca Pi Kappa Phi'nin aktif üyeliğini yapmış,
Yunan ve İsrail çıkarlarının ön planda tutan bir politikacıdır.73

MOSSAD, İran konusunda Suudi Arabistan’a istihbarat sağlı-
yordu!

Wikileaks’ın sızdırdığı STRATFOR belgelerine göre, muhte-
mel bir İran saldırısına karşı, MOSSAD Suudi Arabistan’a istih-
barat bilgileri sağlamaktaydı. Ve zaten Stratfor temsilcilerinden
Yahudi Mike Parks, Suudi yetkili prens Bender’in yakın arkada-
şıydı. Suudilere güvenlik malzemesi ve istihbarat bilgileri sağla-
ma konusunda MİT, MOSSAD ve CIA’nın müşterek faaliyetleri
bile konuşulmaktaydı. Sahi, hani bu İsrail, MİT müsteşarı Hakan
Fidan’ı “İran’ın adamı” olarak suçlamıştı?!

Öte yandan Obama, “İran’la ilgili siyasi ve diplomatik yolların
tıkandığını” açıklamıştı.

Tam da böyle bir süreçte, Kuzey Kıbrıs Rum yönetiminin “İn-
giliz üsleri kapatılsın” çıkışını, bu üsleri İsrail’e kiralama amaçlı
yapıldığı anlaşılmıştı. Ve tabi Kıbrıs, Ege Adaları, Yunanistan,
Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la ortak aske-
ri savunma anlaşmaları yapan ve buralara füze rampaları kuran
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İsrail’in, İran’dan ziyade Türkiye’yi kuşattığını hala anlamayanlar
ise herhalde ahmaktı. Üstelik İsrail Almanya’ya nükleer denizal-
tı yaptırmaktaydı.

Savaş Kapıdaydı ve kaçınılmazdı!

Ortadoğu’da Savaş kokusu yayılmaktaydı. Türkiye II. Dünya Sa-

vaşı sonrası en kritik dönemlerinden birini yaşamaktaydı. Ortado-

ğu'daki iç karışıklık ve istikrarsızlık ortamı, Türkiye'yi zor bir sü-

rece zorlamaktaydı. CIA Başkanı David Petraeus'un, ABD Ulusal İs-

tihbarat Servisi Başkanı James Clapper ile Türkiye'ye yaptığı ani se-

yahat, Konya'da yapılan askeri tatbikat, muhtemel bir savaşın ilk

adımları mıydı? Bu durum Türkiye ile bölge ülkeleri arasında ger-

ginlikleri de arttırmıştı. 

Suriye ve İran’a saldırırken Karargâh Türkiye mi olacaktı?

CIA Başkanı David Petraeus’un sır gibi saklanan seyahati Baş-

bakan Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle ortaya çıkmıştı. Süleymani-

ye’de Türk subaylarının başına çuval geçirilmesi emrini veren ve

adı bu yüzden “Çuvalcı paşa”ya çıkan Petraeus’un yanında ABD

Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı James Clapper’i getirmesi dik-

katlerden kaçmamıştı. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye’ye ziyaret-

te bulunan Petraeus’un bu son ziyareti bölgede yaşanan gelişme-

lerle daha da anlam kazanmıştı. Suriye’de yaşanan iç karışıklık-

lar ve özellikle İran konusunda Türkiye’nin Füze Kalkanı Siste-

mi’ne izin vermesi dikkate alınınca bu ziyaretler daha çok kafa

karıştırmaktaydı.

Savaş tamtamları çalmaya başlamıştı!

ABD askerlerinin Afganistan’da yaptığı insanlık dışı katliamlar,

tüm dünyada infiale sebep olurken, Türkiye’nin ABD ile Konya’da

askeri tatbikat düzenlemesi şaşkınlığa yol açmıştı. Ortadoğu’da sular

her geçen gün daha da ısınırken Türkiye-ABD ortak askeri tatbikatı

kafaları daha da karıştırmıştı. Tatbikat için ABD’ye bağlı Almanya

Spangdahlem Hava Üssü’ndeki 480’inci Hava Filosuna bağlı 15 jet ve
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250 personel Türkiye’ye taşınmıştı. Pentagon basın sözcülüğünden

yapılan açıklamada F-16 jetleriyle 400 sorti yapılacağı vurgulanmış-

tı. Açıklamada ayrıca tatbikatın amacı, iki ülkenin hava kuvvetleri

arasındaki uyumu arttırmak olarak açıklanmıştı. Başbakan Recep T.

Erdoğan İsrail’e karşı horozlanıp halkın havasını aladursun, AKP

Türkiye’si topraklarıyla, iktidarıyla, ordusuyla, Siyonistlerin yani İs-

rail’in jandarması olan NATO’nun hizmetkarıydı!...

Sonunda İran da Suriye’yi yalnız bırakıyordu!

Başbakan Recep T. Erdoğan Güney Kore’deki Nükleer zirve son-
rası, Obama’nın mesaj ve müjdelerini(!) İran’lı yetkililere iletmek
üzere ekibiyle Tahran’a taşınıp Ahmedi Nejat’dan sonra Meşhed’e
gidip, Dini Lider Ali Hamaney’le buluşmuşlardı. Başta Dışişleri ol-
mak üzere önemli Bakanların, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ve GK.
2. Başkanı Org. Hulusi Akar’ın da katıldığı görüşmelerde Hama-
ney’in “Suriye’de dökülen Müslüman kanından duyduğu rahatsızlığı”
dile getirmesi ve ardından “Suriye’deki reformları her zaman destek-
lediklerini” söylemesi kendi başının da belaya girmesinden korkan
İran’ın, geri adım atması ve Suriye yönetimini yalnız bırakması şek-
linde yorumlanmıştı.

Bu arada 01 Nisan 2012’de İstanbul’da yapılan ve Esad’ın yerine
yeni yönetimi hazırlama provası sayılan “Suriye’nin Dostları Top-
lantısı” ve Annan planı gereği, Suriye’ye yardımların Türkiye üze-
rinden taşınması tamamen ABD ve İsrail’in bir planıydı, AKP sade-
ce figürandı.
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İRAN’I SİNDİRME GİRİŞİMLERİ VE

TÜRKİYE’NİN RÖNTGENİ

Ilımlı İslamcılar cihat ruhunu söndürmeye çalışıyordu!

Fetullahçı Zaman yazarı Mustafa Armağan “Fetih-1453” filmi-
nin bazı bölümlerini, “fazlaca dinci” ve “aşırı milliyetçi” bulup
eleştiriyor; örneğin “Bizans’ın kralını ve yönetici kadrolarını, Papayı ve

Haçlı Batılıları: Aciz, kalleş, korkak ve barbar” göstermeyi yersiz ve ge-
reksiz buluyordu. Tarihçi Armağan, herhalde bu gerçeklerin dile
getirilmesini, Fetullahçıların “Dinlerarası Diyalog” projelerine
aykırı görüyordu.

Mustafa Armağan: “Fatih, Fetihten 10 yıl sonra, “şimdi küçük ci-

hattan, büyük cihada başlıyoruz” dediğini nakledip, “öyle ise biz de
şimdi, orduyu güçlü kılma ve Milli Savunma hazırlıklarını bıra-
kıp, Fetullahçıların eğitim seferberliğine katkı sağlamalıyız” de-
meye getiriyordu. Oysa, her çağ ayrı ve yeni bir fetih gerektiri-
yordu ve küçük cihat olan askeri zaferi ve Hakkın galibiyet ve ha-
kimiyetini kazanmadan “büyük cihat” sayılan şeylerle uğraşma-
nın, şeytani güçlere figüranlıktan başka işe yaramayacağını göz
ardı ediyordu. Bugünün fethi, ABD ve AB’yi güdümüne alıp zu-
lüm düzenini yürüten Siyonist emperyalizmin burnunu kırmak
ve etkisiz kılmaktır. Bu haksızlık ve ahlaksızlık sisteminin pat-
ronlarına piyonluk yapanların “nefis terbiyesi ve neslin eğitimi” kılıf-
lı gayretleri sadece Siyonizme hizmetkârlıktır.”



Görünüşü farklı ama görüşü aynı olan Gülay Göktürk’ün Bu-

gün Gazetesindeki yazısında (20 Şubat 2012):

“Yunanistan artık tehdit olmaktan çıkmıştır. Ekonomik krizlerle boğuş-

maktadır. Hem zaten Türkiye’nin de sırada beklediği AB’nin ortağıdır. Üs-

telik bizim de bulunduğumuz NATO ittifakındadır. Bu nedenlerle, Ege Or-

dusunu lağvetmemiz lazımdır”

Teklifiyle, Mustafa Armağan’ın tavsiyeleri, aynı kapıya çıkmakta ve

aynı sonucu doğurmaktadır: Amerika ve Avrupa’nın himayesinde ve Siyo-

nist sömürü düzeni içerisinde, demokrat vatandaşlık ve dindarlık rolü oy-

nanmalıdır! Amerika’nın 27 İslam ülkesini yeniden kurgulama ve Büyük

İsrail hedefini yakalama amaçlı BOP’un eşbaşkanlığından şeref duyulma-

lıdır! Bu kutsal(!) amaç uğruna gerekirse, Suriye’ye bile saldırmalı, hatta

İran’la kapışmalıdır! Fetullah’ın hoşgörü havarileri ve Amerika’nın gönül-

lü ve dindar süvarileri olarak, İslam’ın cihat ruhunu ve Kur’an’ın adalet

hukukunu unutturmaya ve Yahudi uşaklığını, Mevla aşıklığı gibi yutturma-

ya çalışmalıdır!?:

Amerika’nın himayesine sığınan Fetullah Gülen, Samanyolu

TV’nin de verdiği Herkül.org sitesindeki “Fazilet dersinde”:

“Şahsıma yapılan her türlü hakaret ve haksızlığı affediyor, herkese ku-

cağımı açıyorum. Ama Dinime, Kur’an-ı Kerime, Rabbime ve Hz. Pey-

gamberime yönelik bir hakaret tavırları varsa, onları sahiplerine havale

ediyorum, bunlar beni ilgilendirmiyor, öbür tarafta hesaplarını verecekle-

rini biliyorum” diyerek gerçek ayarını ortaya koyuyordu. Oysa mü-

minlerin; Allah’a, İslam’a Kur’an’a, Resulüllaha yönelik hakaret-

ler karşısında susması, bu küstahlığı yapanlara tepkisiz kalması,

hadisi şeriflerde “dilsiz şeytanlık ve münafıklık” olarak şiddetle

kınanıyordu.

İran ve Suriye İsrail’de masaya yatırılıyordu!

ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı
Tom Donilon, başta İran'ın nükleer programı ve Suriye olmak üze-
re diğer bölgesel meselelerle ilgili temaslar yapmak üzere İsrail'e 2
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gün sürecek bir ziyarette bulunuyordu. Beyaz Saray'dan yapılan
açıklamada, Donilon'un aralarında İran ve Suriye ile bölgedeki gü-
venlikle bağlantılı diğer konularda İsrailli üst düzey yetkililerle da-
nışmalarda bulunmak üzere İsrail'e gittiği belirtiliyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da gelecek ay başın-

da ABD'ye gelmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Netanya-

hu'nun programıyla ilgili bilgi verilmiyordu. İsrail'in İran'ın nükle-

er programını durdurmak için bir askeri operasyon düzenlemesi

olasılığından son haftalarda sık sık söz edilirken, “Washington ve

batılı müttefikleri Tahran rejimini özellikle mali sektörünü hedef-

leyen ekonomik yaptırımlarla ikna etmeye çalışıyor” iddiaları yapı-

lacak bir İran müdahalesinde ABD’yi aklamayı ve gerçekleri sakla-

mayı amaçlıyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıkla-

mada, bu yaptırımların sonuç vermediğini söylüyordu.

Anlaşıldığı kadar, tezgâh şöyle kurgulanıyordu:

İsrail, ABD ve AB’yi dinlemiyor gözükerek, İran’ın nükleer tesis-

lerini bombalayacaktı. Bunun üzerine İran, İsrail savaş uçaklarının

Türkiye’deki İncirlik gibi Amerikan üslerinden kalktığı ve Malatya

Kürecik radar üssünden teknolojik destek sağlandığı gerekçesiyle

Türkiye’yi füzelerle vuracaktı. Bunun üzerine ABD ve NATO, güya

mecbur kalıp İran’a savaş açacaktı. Ve tabi Türkiye’de kendisini

böyle bir savaşın ortasında bulacaktı.

İsrail NATO'nun gizli ortağı gibi davranıyordu!

Bu arada İsrail NATO'ya "Akdeniz'deki donanmaya katkıda

bulunayım" teklifinde bulunuyordu. NATO sözcüsü Carmen Ro-

mero, "İsrail de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ortak ülkelerle işbirliği-

ni geliştirmeye hazırız" diyordu.

Dikkat buyurun! Romero'nun cümlesi çok önemli: "İsrail de

dahil olmak üzere bölgedeki tüm ORTAK ülkelerle.." Altını tek-

rar çiziyorum, 'İsrail dahil... ve ortak ülke..." Sözcü aslında diyor

ki, "İsrail NATO'nun ortağıdır". Malum, İsrail zaten daha önce
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NATO'nun bazı tatbikatlarına katılmıştı. Ancak, donanmaya ge-

mi gönderirse ilk kez bir operasyonda da yer almış olacaktı ve ar-

tık Türkiye için ipler artık iyice elden çıkacaktı.

Bunları okurken Erbakan Hocamız'ın, "Önce Türkiye'yi AB'ye ala-

caklar, sonra da İsrail'i. Böylece Türkiye İsrail'e vilayet yapılacak" sözü-

nü yeniden hatırlamak lazımdı. 

Mezhep savaşı körükleniyordu!

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler kaygı verici bir duruma geli-

yordu. Suriye, Irak, Yemen ve Bahreyn'de yaşanan çatışmaların

mezhepsel bir savaşa dönüşme riski, bölgede fitne kazanının kay-

namaya başladığını gösterirken, kaygıları daha da arttırıyordu. 

“İsrail 100 yıl rahat eder” deniyordu

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof.

Dr. Tayyar Arı, olası bir mezhep çatışmasının Müslümanlara büyük

zarar vereceğini belirterek “Suriye merkezli mezhepsel çatışma

bölgeye yayılacak ve en çok da İsrail'in işine yarayacaktır. Bu Şii-

Sünni kamplaşması İran ve Irak'ı da etkileyeceği gibi Türkiye

için de büyük tehdit oluşturacaktır. Ortadoğu'da mezhep çatış-

ması çıkarsa İsrail'in 100 yıl boyunca güvenlik sorunu kalmayacak,

çünkü Müslümanlar birbiriyle boğuşacaktır” diye uyarıyordu.

Kadafi gitti, işkence kesilmiyordu

Bu arada, Uluslararası Af Örgütü, Libyalı muhaliflerin işken-

ce ve yargısız infaza devam ettiğini açıklıyordu. Örgüt, Libya’nın

yeni hükümeti tarafından kontrol edilen merkezlerde 2 bin 400

civarında tutuklunun bulunduğunu, ancak muhaliflerin, çoğu

Misrata ve Trablus’ta olmak üzere yüz binlerce kişiyi tutsak aldı-

ğını ve işkence yaptığını duyuruyordu. Yani BOP kapsamındaki

Arap Baharı inkılâpları, İslam ülkelerine demokrasi kılıflı yeni

bir despotizm getiriyordu. 

KCK’daki izlerde İsrail Parmağı aranıyordu!
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Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu, KCK
soruşturmasında ortaya çıkan MİT'çilerin ifade krizinin arkasındaki
muhtemel güç olan İsrail'in 28 Şubat sürecinde MİT ve TSK'ya çok
ciddi anlamda sızma gerçekleştirdiğini söylüyordu. "O süreçte, Türki-
ye'nin çok ciddi kriptoları İsrail'in MOSSAD ajanlarının denetimine de açıl-
dı" diyen Orakoğlu, KCK içindeki MİT ajanlarının İsrail'in etkisiyle
bilinçli şekilde iz ve delil bırakmış olabileceğine dikkat çekiyordu.

"PKK ile İsrail arasındaki çok ciddi eğitim işbirliği bilinmektedir. Bun-
dan dolayı İsrail tarafından bu deliller koydurulmuş olabilir. Her dönem-
de, devlet ile millet arasına nifak sokarak, devletin kurumları arasına fit-
ne sokarak Türkiye zayıf düşürülmektedir. Olayı iyi irdelemek gerekir.
PKK'yı kuran MİT değildir, ama MİT'in içerisinde, illegal alanı kullanan,
yabancı ülkelerin hepsinde olan bir klik ekibidir. Ayrıca PKK'nın kurulu-
şunda MİT'in yanı sıra, ABD ve İngiliz derin devleti etkilidir" diye konu-
şan Bülent Orakoğlu bu sözleriyle AKP’yi aklamaya ve AKP Yahu-
di Lobileri ilişkilerini saklamaya çalışıyor, ama MİT üzerindeki
MOSSAD etkisini de itiraf ediyordu.

28 Şubat'taki MOSSAD sızması, hala MİT’in omurgasını mı
oluşturuyordu?

KCK soruşturması ve MİT mensuplarının ifadeye çağrılmasının
arkasında büyük resme bakıldığı zaman Türkiye'nin bölgede itibar-
sızlaştırılması planı olduğunu vurgulayan Orakoğlu’nun: "İsrail, 28
Şubat sürecinde devletin içindeki kurumlara çok ciddi anlamda el attı.
Hem MİT'e hem TSK'ya sızdı. Burada Çevik Bir'in İsrail ile olan yakın iliş-
kileri söz konusuydu. Hatta o süreçte, Türkiye'nin çok ciddi kriptoları İs-
rail'in MOSSAD ajanlarının denetimine de açıldı. Birçok alanda birlikte
davranıldı. Çünkü o süreçte, İsrail ve ABD ile en üst düzey istihbarat an-
laşmaları yapıldı." itiraflarını AKP iktidarı niye ihbar kabul edip
soruşturma açmıyordu?

İskenderun saldırısını İsrail tertipliyordu

İsrail'in hükümeti zor duruma düşürecek terör odaklı eylemleri
organize ettiğini kaydeden Orakoğlu, "Bunların taktik zamanlaması
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ve stratejileri çok enteresan. İskenderun'da yapılan saldırının sanıkları ya-

kalandı. Tim şefi olan Barış, İsrail'e gidip geldiğini, çok yakın ilişkide oldu-

ğunu açıkladı. Daha sona yapılan araştırmalarda, MOSSAD'ın PKK içeri-

sindeki nüfuzunu kullanarak bu kişiyi, o timin başına getirdiği ortaya çık-

tı. Yani bunun İsrail operasyonu olduğu açıktı.”

2000 yılında dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un teşki-
latın şeffaflaşma dönemine girdiğine yönelik ifadelerini hatırlatan
Orakoğlu, "Daha sonra yeni müsteşar Emre Taner, küreselleşen dünyada,

iç ve dış tehditlere karşı yeni bir vizyon ortaya koyulması için yeni bir ya-

pılanma hareketi başlattı. Ancak bu hareket, MİT'in içinde İsrail ile yakın

ilişkide olan kişiler karşı çıktı. Daha sonra Hakan Fidan da aynı şeyi yü-

rütmeye çalıştı. En son Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın

MİT'e devredilmesi, MİT'in Ortadoğu'ya ve dışarıya açılmasından İsrail

ciddi anlamda rahatsızdı. Hatta Hakan Fidan'ın göreve gelir gelmez 'İran

yanlısı' diye kara propagandaları devreye sokmuşlardı. Baktığınız zaman,

Oslo sürecinin ortaya çıkarılması krizin başlangıcıydı” diyen Orakoğlu
nedense Amerika’daki İsrail sayılan Yahudi Lobilerinin AKP’ye
niye hala destek verdiklerini açıklamıyordu.

“İsrail'in Ortadoğu'daki aşiretler üzerinde etkin olduğunu" be-
lirten Orakoğlu, "O bölgeyi, ABD ve küresel güçlerle birlikte, Irak,
Afganistan'da olduğu gibi yeniden dizayn ediyorlar" derken, Recep
T. Erdoğan’ın BOP Eşbaşkanı olduğunu nasıl da unutuyordu. Ve yi-
ne “Hakan Fidan’ın sürdürdüğü MİT’te şeffaflaşma sürecini Şenkal
Atasagun’un başlattığını” söyleyen Bülent Orakoğlu, Şenkal Atasa-
gun’la Teoman Koman’ın sıkı-fıkı ilişkisini ve İsrail-ABD hizmetçi-
liğini nedense atlıyor ve kendisiyle çelişkiye düşüyordu.

ABD ve İsrail’in yeni savaş konsepti: “İnsansız hava araçları”
oluyordu

ABD, Irak ve Afganistan'da, İsrail'de Lübnan'da Hizbullah'a
karşı kara savaşını kaybettikten sonra, yeni bir savaş konsepti be-
lirliyordu. Her iki ülke operasyonlarını artık geliştirdikleri insan-
sız hava uçaklarıyla yapıyordu. Geliştirilen radar ve füze siste-
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miyle desteklenen, insansız hava uçakları askeri zayiatları önle-
mek için kullanılıyordu. Malatya'da kurulan radar ve füze siste-
mi de bu yeni konseptin devamı olarak nitelendiriliyordu. İsra-
il'in Akdeniz de gerçekleştirdiği son tatbikatta da Malatya'daki
radar üssünün kimin için kurulduğunu teyit ediyordu.

ABD'nin insansız hava araçlarına yatırdığı 689 milyar dolar
dudak uçuklatıyordu. Buna neden olarak ABD'nin Irak ve Afga-
nistan'da kara savaşında yaşadığı hezimet gösteriliyordu. Irak sa-
vaşında 30 bin askerini kaybeden ABD, bu nedenle konsept deği-
şikliğine gidiyor, artık hava gücüyle, özellikle uzaktan insansız
hava araçlarıyla vuruyordu. Obama yönetiminin yeni savunma
bütçesinde İHA'ların payını artırması da bunun en önemli kanı-
tıydı. İnsansız hava uçakları, ABD için zayiatı en aza indirirken
sivillere ölüm kusuyordu.

3 yılda 585 insan öldürülüyordu

Londra'daki Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun raporuna göre;
Obama'nın başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaklaşık
585 'masum sivil' insansız hava araçlarından atılan bombalar nede-
niyle hayatını kaybediyordu. Araştırmaya göre ölen sivillerden 60'ı
çocuktu. Obama yönetimine karşı İHA saldırılarında hayatını kaybe-
den siviller için hukuki mücadele başlatan Amerikan Sivil Özgürlük-
ler Birliği, kayıp sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyordu.

Türkiye'nin aleyhine İsrail'in lehine, Kürecik radar üssü kuru-
luyordu

Malatya Kürecik'te kurulan radar ve füze savunma üssü de ABD
ve İsrail'in geliştirdiği bu yeni konseptten bağımsız düşünenler al-
danıyordu. Kara savaşını kaybeden bu iki ülke hava savunma ve
saldırı araçlarıyla artık daha az zayiat vererek caydırıcı olmak isti-
yordu. Özellikle insansız hava araçları bu ülkeler için biçilmiş kaf-
tan. İsrail kaynakları, Türkiye'nin İran'a verdiği güvencenin aksine,
ABD'nin bu füze savunma sisteminden gelecek istihbaratı İsrail'le
paylaşacağını söylüyordu. Ve zaten Şubat ortasında Akdeniz’de ya-
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pılan, ABD-İsrail ortak tatbikatı Malatya Kürecik radar üssünden
yönetiliyordu. Bu iddia kısa bir süre önce İsrail'in Akdeniz de yap-
tığı tatbikatla doğrulandı. İsrail F-15 savaş uçağı doğu-batı yönüne
iki füze fırlattı. Amaç İran'dan İsrail'e fırlatılan bir füzenin simülas-
yonunu yapmaktı. Fırlatmanın hemen ardından hem İsrail'de hem
de Malatya Kürecik'te bulunan NATO radarından, füze anında tes-
pit edildi. Süreç İsrail ve Malatya da bulunan radarlar tarafından eş
güdümlü olarak yürütüldü. Böylelikle Malatya'daki radar üssünün
İsrail'in güvenliği için kullanıldığı teyit edilmiş oldu. Dış politika
uzmanları, bilgi paylaşımının önüne geçmenin mümkün olmadığı-
nı bunun Türkiye'nin aleyhine İsrail'in de lehine olduğu yorumu-
nu yapıyordu.

Kimin için kurulduğu kesinleşiyordu

Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli de: "Baştan beri Malatya Küre-

cik'te kurulan radar üssünün İsrail için kurulduğunu söylüyorum. İsrail'in

yaptığı deneme sonucunda bu artık kesinleşti. NATO basın sözcüsü de NA-

TO'nun İsrail'le iş birliği yaptığını söylemişti. Kısacası Malatya'da ki Kal-

kan denendi ve amacına ulaştı. Ayrıca Malatya da kurulan Füze Kalkanı

İsrail de bulunanlarla aynı, hiçbir farkları yok. Aynı tabana ve aynı veri-

lere sahip. Coğrafi olarak ta Malatya'da kurulmasına baktığımız zaman

İran'a karşı İsrail'i korumaya yönelik kurulduğu da aşikârdır. Eğer İsrail'i

korumak için kurulmamış olsaydı İncirlikteki yeterliydi. Neden İncirlik'te

ki yetmiyor? Çünkü İncirlik İsrail'e doğrudan bilgi vermiyor. Bundan dola-

yı Malatya'ya kurdular." şeklinde konuşuyordu.

ABD ve İsrail askerlerini arka planda tutuyordu

ABD'nin yeni savaş konseptini değerlendiren Emekli Binbaşı Ya-
kup Evirgen de "ABD ve İsrail yeni ürettiği silahları ön plana çıkarıyor.

ABD kara savaşında çok asker zayiatı veriyor. İsrail ise nüfusunun az ol-

ması nedeniyle savunma sanayine ağırlık vermek zorunda kalıyor. Tekno-

loji o kadar gelişti ki artık ülkeler asker zayiatı vermek istemiyor. Onun

için de silahlarını ön plana çıkarıyor" diye konuştu. Araştırmacı-Yazar
Aytunç Altındal da, "Artık savunma sanayisi gelişmiş ülkeler askerlerini
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ikinci planda bırakarak, silahlarını ön plana çıkarıyor. İşte ABD bunun bir

örneğidir. ABD, Irak işgalinde 30 bin asker kaybetti. ABD artık asker za-

yiatı vermemek için askerlerini geri çekerek silahlarını ön plana çıkardı.

Teknolojinin gelişmesiyle bir savaş esnasında ülkeler artık birbirlerine dı-

şarıdan destek veriyorlar. Bir ülke diğer bir ülkenin en ücra köşesini bile

artık füzeyle vurabiliyor." diye uyarıyordu.

Türkiye'nin dengesini hangi güç bozuyordu?

Türkiye’nin şu soruları artık yüksek sesle kendine sorması ve
bu konuları tartışmaya açması gerekiyordu.

• Amerikan silahlarıyla ve yine, Amerika’nın izni ve istihbara-
tıyla operasyon yapmak sevinilecek bir durum mudur?

• Niçin Bizim etkili ve yetkili bir yerli savunma sanayimiz hala
yoktur?

• Niçin var olanlar, etkin bir şekilde çalıştırılmıyor ve geliştiril-
miyordu?

• ABD malı silah, araç ve gereçler ne derece güvenilirdir? İçlerin-
de uyuyan elektronik bombalar olmadığına kim garanti veriyordu?

• ABD-İsrail-İngiltere istihbaratı ne derece güvenilir sayılıyor-
du? Verilen istihbaratla Türkiye'ye bir tuzak kurulup kurulmadı-
ğından nasıl emin olunuyordu?

• Türkiye'nin kaç istihbarat örgütü vardı? Bunlar ne yaparlardı?
30 yıldır savaştığınız ve yanı başınızda olan bir terör örgütüne kar-
şı gerekli bilgi ve istihbaratı niçin toplayamıyordu?

• Türkiye'de kaç derin devlet bulunuyordu? Bu devletler kimin
emrinde çalışıyor ve kime hizmet ediyordu?

• Ege Ordusu niçin kurulmuştu ve NATO'nun dışında tutulma-
sının altında ne yatıyordu ve bazı Amerikan taparlar Ege Ordusu-
nun lağvedilmesini niçin istiyordu?

Bu ve buna benzer soruları çoğaltmak mümkündür. Amacımız,
toplumun kendi geleceğine sahip çıkması için gerekli duyarlılığı
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ortaya koymasını sağlamaktır. Sorunun bir parçası olmak değil çö-
zümün bir parçası olmaktır.

Türkiye'nin savunma sanayisini hangi güç engelliyordu?

Türkiye'de 1940'larda, o günün kıt koşullarında bile devletin

elinde silah sanayinin ve özel sektörün elinde uçak sanayinin oldu-

ğu bilinmektedir. Ama maalesef ne devletin elindeki silah sanayi

geliştirilmiş, ne de özel sektörün elindeki uçak sanayi, desteklen-

miştir. Türkiye'yi yönetenler, ikinci cihan savaşına girmeme avan-

tajını, Batıda geliştirilen silahları Türkiye'de üretebilme gayretini

göstermeyip kaybetmişlerdir.

1940-1950 arasında genç subayların İnönü hükümetlerinden en

önemli şikâyetlerinden birisi de, Askerin ekonomik durumu ile or-

dunun modernizasyonu meselesidir. Bu ve buna benzer sebepler-

den dolayı genç subaylar, İnönü iktidarına karşı içten içe örgütlen-

mişler ve hatta 1950 seçimlerine hile karıştırıldığı taktirde darbe

yapmayı bile düşünmüşlerdir.

Menderes iktidarının ilk döneminde şuurlu ve onurlu subayları

oyalamak amacıyla, ordunun modernizasyonu üzerine bir çalışma

yapılıyor görünmüşlerdir. Milli Savunma Bakanı Albay Seyfi Kurt-

bek, 'Ordu Reformu' Raporu hazırlayıp hem Cumhurbaşkanı Ba-

yar'a hem de Hükümete sunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. An-

cak böylesine önemsenmiş ve benimsenmiş bir reform programın-

dan (3 Mayıs 1953) aradan dört ay geçmeden (27 Temmuz 1953)

açıklanmayan bir sebeple vazgeçilmiştir!?

Bu kadar önemli ve gerekli bir reform programını, bilinmeyen,

devletin derinlerine nüfuz etmiş dış güçlerle ittifak halinde olan bir

güç mü engellemiştir? Böyle bir güç varsa kimdir?

NATO'ya girildiğinde ordunun elinde ki silahlar, NATO tarafın-
dan, mevcuda nazaran daha gelişkin olan ve İkinci cihan savaşın-
dan kalan silahlar ile değiştirilerek iyileştirilmiştir. Soğuk savaşın
oluşturduğu psikolojik ortamda NATO silahları ile yetinmenin ye-
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terli olduğu anlayışı, hem siyasetçilerde hem de sivil ve askeri bü-
rokraside hâkim bir düşünce haline gelmiştir. Daha ekonomik ol-
duğu gerekçesi ile yerli üretim yerine ithal etme tercih edilmiştir.
Alınan silahlar, satan ülkenin son teknolojisi ürünü olmaktan ziya-
de eski teknoloji ürünü silahlar verilmiştir.

1960 sonrası İnönü hükümetinde Kıbrıs olayları patlak verdiğin-
de ABD başkanı Johnson'ın yazdığı meşhur mektupta, 'bizim silahla-
rımızı kullanamazsınız' hakaretinden Türkiye'yi yönetenler gerekli
dersi alamamışlar, NATO silahlarına bağlı kalmayı sürdürmüşlerdir.

Demirel zamanında “Kıbrıs'a müdahale edebilmek için çıkart-
ma gemilerimizin olmamasının” meydana getirdiği ciddi sıkıntı-
dan da gerekli ders alınmış değildir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir
ülkenin 1965'lı yıllarda çıkartma gemisinin olmaması, bunun ha-
zırlanmaması, Türkiye’nin nasıl yönetildiğini göstermektedir. Rah-
metli Erbakan Hoca’nın 1973’ten sonraki koalisyon ortaklıklarında
başlattığı Ağır Sanayi ve Milli Harp sanayi yüzünden dış güçlerin
ve Masonik işbirlikçilerin hedefi haline gelmiş, bu tarihi girişimle-
ri sürekli kösteklenmiş ve maalesef ne halkımız ne TSK kurmayla-
rımız tarafından Hoca’nın kıymeti takdir edilmemiştir.

Bu anlayışla 1990'lı yıllara gelindiğinde PKK terör örgütü kar-
şısında demode silah ve teçhizata sahip bir ordu görülmektedir.
Gerek dönemin Genel Kurmay Başkanı Org. Doğan Güreş'in ge-
rekse o dönemde görev almış diğer komutanların şikâyetleri bu
merkezdedir.

Bu şikâyetleri yapmış olmalarına rağmen Refah-Yol dönemin-
de tankların modernizasyonu, Askeri bürokrasi ile Erbakan hü-
kümeti arasında ciddi sorun haline getirilmiştir. Erbakan moder-
nizasyonun Türkiye'de ve yerli şirketlerce yapılmasını isterken;
Çevik Bir'in başını çektiği bir cunta-çete, modernizasyonun İsra-
il tarafından yapılmasını istemiştir. Ayrıca D-8'ler kapsamında
yapılması öngörülen zirai donatım uçakları projesi, Erbakan son-
rasında terk edilmiştir. Böyle milli bir projenin rafa kaldırılması-
nı nasıl yorumlamak gerekir?
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Türkiye’nin bu ve buna benzer projelerini gerçekleştirilmesi-
ni engelleyen devletin derin katmanlarına çöreklenmiş Masonik-
Kemalist güçlerin ülkeye getirdikleri nokta gözler önündedir.

Siyasi iktidarların hem NATO'ya hem de ABD'ye tavizler verdi-
ği gerçektir. Bugün birçok gizli antlaşmanın mahiyeti kamuoyu ta-
rafından bilinmemektedir. Şikâyetçi olunan tavizleri, sadece siyası
iktidarlar değil; aynı zamanda askeri darbeciler/iktidarlar da ver-
miştir. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden sonra darbeci-
lerin, ABD'ye ve NATO'ya bağlı kalacaklarına dair güvence vererek
işe başladıkları da zaten bilinmektedir.

İşte "27 Mayıs 1960 da ihtilal bildirisi: "...Bütün ittifaklarımıza ve

taahhütlerimize sadığız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO'ya ina-

nıyoruz ve bağlıyız."

"12 Eylül 1980 İhtilal Bildirisi: "Türkiye Cumhuriyeti, NATO dahil

tüm ittifak ve anlaşmalara bağlı kalacaktır.”

Siyası İktidarlar zamanında NATO'dan ve ABD'den şikâyetçi
olup da askeri iktidarlar zamanında bağlılık yemini yapmak hepsi-
nin de aynı odakların figüranları oldukları manasına gelmektedir.74
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George Friedman’a Göre; ABD ve İsrail İçin:
İRAN TAKTİK, TÜRKİYE STRATEJİK DÜŞMANDIR

Önce, bilgi ve sezgi sahibi hiçbir insanın asla itiraz edemeye-
ceği şu gerçekleri hatırlatarak başlayalım:

1- Bugünkü İSRAİL, Siyonist Yahudilerin dört bin yıllık, Nil’den
Fırat’a bütün coğrafyayı içine alacak bir “ARZI MEV’UT – Vaat edi-
len Kutsal Yurt” hayali ve hedefinin ilk sıçrama tahtasıdır.

2- Türkiye’mizin de neredeyse yarısı, Büyük İsrail’in Arzı
Mev’ud sınırları arasındadır.

3- BOP, Arzı Mev’ud hedefine ulaşmak üzere, 27 İslam ülkesinin
parçalanıp kontrol altına alınmasını amaçlayan bir Siyonist ABD
programıdır.

4- Bu yabancı ve yıkıcı projenin işbirlikçi taşeronlarından ve eş-
kahyalarından birisinin de kendisi olduğunu Sn. Recep T: Erdoğan,
36 yerde itiraf buyurmuşlardır.

5- Türkiye NATO’ya: “Komünist Sovyet tehdidine karşı korun-
mak ve Rus saldırılarını durdurmak” gibi, resmi ve gayri samimi
nedenlerle alınmamıştır. Tam aksine:

a) Askeri bakımdan tamamen Batıya bağımlı tutulmak ve Türki-
ye’ye Milli harp sanayini kurdurtmamak

b) İslam ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlere tabii ve tarihi li-
derlik potansiyeli olan Türkiye’yi, Batının kuyruğu yapmak ve sü-
rekli kontrol altında tutmak



c) Zamanı gelincede de, İsrail’in Arzı Mev’ud hayali için, çeşitli
bahanelerle Türkiye’yi Batı’nın bu askeri paktından çıkarmak ve
saldırmak niyetiyle bizi NATO’ya sokmuşlardır.

6- En haklı olduğumuz; Kıbrıs Harekâtımızda, PKK ile boğuş-
mamızda ve Ermeni komplolarında bile, işte bu NATO ve BATI, bi-
zim yanımızda değil, sürekli karşımızda yer almışlar ve düşmanla-
rımıza yardımcı olmuşlardır.

7- ABD ve İsrail’in Türkiye politikalarının gizli mahiyetini ve
gerçek niyetini anlamak için, Siyonist Stratejist George Fried-
man’ın: “İran’ın taktik, ama Türkiye’nin stratejik hedef” sayıldığını iti-
raf eden şu saptamalarını dikkatle ve defaetle okumak lazımdır:

“Gelecek on yılda, İran’la ilgili en çok arzulanan seçenek; şu an için dü-

şünülemez gibi görünen bir hamleye başvurmaktı. Bu hamle, imkânsız gi-

bi görünen, ama çaresiz durumlarda Roosevelt ve Nixon'ın seçtikleri yolla

aynıydı: Daha önce stratejik ve siyasi tehdit olarak algılanan ülkelerle itti-

fak yapmaktı!” (sh. 150-151) 

“Orta Doğu'nun karmaşık sorunlarına çözüm olarak, Amerikan başka-

nı İran’la geçici bir anlaşma yolu bulmalıydı. Böyle bir anlaşma İran'a is-

tediğini kazandırıp rahatlatacak, ABD'ye ise geri çekilmek için alan yara-

tacak ve aynı zamanda Sünni kökten dinciler için ortak düşmanlığın teme-

lini oluşturacaktı. Başka bir deyişle, Başkan Arap Yarımadasını İran'ın et-

ki alanının içine sokmalı, ama doğrudan kontrollerini kısıtlamalı ve diğer-

leri gibi, Suudileri de dezavantajlı duruma taşımalıydı!

Bu stratejinin temeli; İran’ın gücüyle yüzleşip kabullenerek, onu şekil-

lendirmeye çalışmaktır. Ancak asla unutulmasın ki bölgedeki güç dengesi-

nin çözümü Türkiye'nin yükselişi ve bağımsız güç haline gelmesiyle alaka-

lıdır. Çünkü güçlü bir Türkiye, İran ve İsrail'in karşı dengesi olacaktır ve

Arap Yarımadası'nın (ve Sünni İslam dünyasının) istikrarını sağlayacak

(bir tehdit ve tehlike konumundadır)." (Sh. 159) 

Özel İstihbarat ve öngörü firması STRATFOR’un sahibi ve yö-
netici ve “gelecek tahmincisi” Yahudi kökenli ve neo-con düşün-
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celi George Frıedman, Siyonizm gerçeğini gizlemeye ve ABD’yi
Yahudi Lobilerinden bağımsız bir güç gibi göstermeye çalışmak-
tadır, ki bu Siyonizmin en önemli kuralıdır. 

George Frıedman’ın, Tayfun Törüner’in çevirdiği “Gelecek 10

Yıl” kitabındaki şu saptama ve saptırmaları Onun asıl niyetini or-

taya koymaktadır.

“Birleşik Devletler İsrail'le son derece karmaşık bir ilişki yürütü-

yor ve bunu herkesten çok Amerikalılar ve İsrailliler anlamıyor.

ABD’nin İsrail hamiliği ve hizmetçiliği, ABD-İslam ilişkilerini zehirli-

yor ve Orta Doğu'da savaşın sona erdirilmesini zorlaştırıyor gibi gö-

rünebilir. Buna ek olarak, bazıları İsrail'in ABD'nin dış ilişkilerini

kontrol ettiğine inanıyorlar ve bu sadece İslami kökten dincilerle sınır-

lı olmayan bir düşüncedir. Bu karmaşık gerçekler ve ABD ile İsrail'i

birbirine bağlayan daha derin ilişkiler, gelecek on yılda Birleşik Dev-

letlerin küresel stratejisi için temel bir sorun olmaya devam edecektir.

ABD-İsrail ilişkisi, dış siyaset konusunda özellikle gizli yürütülen;

gerçekçiler ve idealistler arasında süregelen tartışma ile ilgili bir araştır-

ma konusudur. Amerika'nın İsrail ile olan yakın ilişkisinin temelinde,

hem ulusal çıkarlar hem de ABD'nin kendisininkine benzer rejimleri des-

teklemesi gerektiğine olan ahlaki inanç yatıyor gözükmektedir. (sh. 117)

(100 yıl öncesinde) Kuzey Afrika'nın büyük çoğunluğu, Yunanistan

ve Balkanlarla beraber Akdeniz'in doğu sahili boyunca uzanan bölge,

Kolomb zamanından yirminci yüzyıla kadar Osmanlı kontrolündeydi.

Tüm bunlar, Osmanlılar Birinci Dünya Savaşında Almanlarla müt-

tefik olup yenilince sona ermiştir. Galip gelenler ganimetleri bölüş-

müşlerdi, buna Suriye diye bilinen geniş Osmanlı vilayeti de dâhildi.

Fransızlar ve İngilizler arasında gizli bir savaş dönemi antlaşması im-

za edildi. Sykes-Picot adı verilen bu antlaşma, bölgeyi Hermon Da-

ğı'ndan başlayıp batıya, denize kadar uzanan kaba bir çizgiyle iki

müttefik arasında paylaştırmıştı. Kuzeydeki bölge Fransız kontrolüne

geçecekti; güneyde kalan bölge ise İngilizlerin kontrolüne verilecekti.
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Daha fazla bölünme sadece modern Suriye'nin değil, Lübnan, Ürdün

ve İsrail’in doğmasıyla neticelenmiştir. (sh. 118)

Frıedman ABD-İsrail ilişkilerini çarpıtma ve
Siyonist projeleri saklama çabaları!

ABD İsrail'in bağımsızlığını 1948'de tanıdı, ama iki ülke kesinlik-
le müttefik değildi. ABD İsrail'in durumunu her zaman demokratik bir
güç olarak tanımış olsa da bu gerçek ABD politikasını hiç yönlendir-
medi. 1948'de İsrail kurulduğunda ABD'nin öncelikli çıkarı, Sovyetler
Birliğinin engellenmesiydi ve Amerika tamamen Türkiye ve Yunanis-
tan üstüne odaklanmış vaziyetteydi. Yunanistan içerideki komünist
asilerle dertliydi; hem Yunanistan hem de Türkiye için Sovyetler bir
dış tehditti.(sh. 125)

O sıralarda ABD İsrail'i, o bölgedeki daha geniş stratejik amaçları
bakımından çok önemli görmüyordu. Ama Süveyş krizinden sonra, Bir-
leşik Devletler stratejik ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye başlıyordu.
Amerikalılar Süveyş'te Mısırlılar lehine müdahale ediyor, ama Mısırlı-
lar her şeye rağmen Sovyet tarafına geçiyordu. Fransızlar ve İngilizler
geride, özellikle Suriye ve Irak'ta, son derece istikrarsız ve Abdülnasır'ın
askerî olarak yönetilen Arap milliyetçiliği doktrinine olumlu bakan bir
sürü rejim bırakmışlardı. Suriye 1956 yılında Sovyet tarafına geçmeye
başlamıştı, ama 1963'te sol yanlısı askerî darbe bu pozisyonu mühürlü-
yordu. Benzer bir darbe aynı yıl Irak'ta oldu.(sh. 127)

İsrailliler artık stratejik bir değer oluşturuyordu ve karşılığında da
ABD'nin birdirbir oynamasını sağlıyorlardı. ABD, Irak askeri gücünün
elini kolunu bağlamak için İran'ı silahlandırdı, bu kendi açısından
önemliydi, çünkü İran Sovyetlerle bir sınır paylaşıyordu. İsrail'in Sov-
yetlerle sınırı yoktu, ama Suriye ile vardı ve Amerikan taraftarı bir İs-
rail, Suriye’yi bağlarken Sovyetler’in Suriye'ye asker getirmesi duru-
mu daha karmaşık ve riskli kılıyordu. Buna ek olarak, İsrail Mısır'a
rakipti. Sovyetler Mısırı silahlandırmakla kalmayıp İskenderiye Li-
manını deniz üssü olarak kullanıyordu, bu da ABD’nin Akdeniz'de bu-
lunan Altıncı Filosu için tehlike arz edebiliyordu.(sh. 129)
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Siyonistlerin İran’ı büyültme, Türkiye’yi küçültme arayışları!

İran ve Irak arasındaki güç dengesi 2003 yılında ABD işgali Irak hü-
kümetini ve ordusunu yok edinceye kadar korunuyordu. O zamandan be-
ri İranlıları hizada tutan ana güç ABD oldu. Ama ABD güçlerini Irak'tan
çekme niyetini açıklayınca, bu da (Irak hükümetinin ve ordusunun duru-
munu göz önüne alırsak) İran'ı Basra Körfezi'nde tek egemen güç olarak
bırakıyordu. Bu hem Amerikan stratejisi hem de bu çok karmaşık bölge için
temel bir sorun oluşturuyordu. Amerika'nın yokluğunda ortaya çıkabilecek
ittifaklar Batılıları ürkütüyordu. (sh. 147)

Türkiye geniş nüfusuyla ve stratejik konumuyla yükselen ama etkisini
Basra Körfezi'ne kadar yansıtamayan ve hâlâ sınırlı olan bir güç odağıydı.
Kuzeyde İran ve Irak'a baskı yapabilir ve dikkatlerini körfezden uzaklaştı-
rabilir ama Arap petrol yataklarını korumak için doğrudan müdahale yapa-
mazdı. Ayrıca Irak'ın istikrarı, şu anki durumda bile fazlasıyla İran'ın elin-
de bulunmaktaydı. İran Bağdat'ta İran yanlısı bir rejim kurulmasını belki
başaramayabilir, ama istediğinde Bağdat'ın dengesini bozacak gücü vardı.

İran'ın nükleer tesislerine saldırılmasına vereceği cevap, dünyada deniz
yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 45'inin dar bir kanaldan geçtiği
Hürmüz Boğazını bloke etmesi olacaktı. İran'ın gemileri vuracak füzeleri
ve daha da önemlisi mayınları vardı. Eğer İran boğazı mayınlamayı başa-
rır ve ABD burayı yeterince güvenilir şekilde temizleyemezse, petrol dağı-
tım hattı kapanırdı. Bu, petrol fiyatlarının çarpıcı şekilde yükselmesi ve kü-
resel ekonominin sıkıntıya düşmesiyle sonuçlanacaktı. (sh. 149)

İran'ın nükleer tesislerine odaklanmış izole bir saldırı -İsrail'in kendi
başına girişebileceği türden- kendi sonunu hazırlamak anlamı taşırdı ve
İran'ı her zamankinden tehlikeli yapardı. O tesisleri ikincil hasar görme-
den yok etmenin tek yolu İran'ın donanmasına da saldırmak ve konvansi-
yonel imkânlarını azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırmaktı. Böy-
le bir saldırıysa aylarca vakit alırdı (İran ordusu hedef alınacak olursa) ve
etkisi tüm hava saldırıları gibi sınırlı kalırdı.

ABD'nin bölgedeki stratejik hedeflerine ulaşması için Iraktaki askerî

varlığını (çoktan 50.000'e kadar azaltıldı) kullanmadan ve bölgeye yayıl-
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mış askerî varlığını artırmadan İran'a karşı dengeyi sağlayacak bir yol

bulması lazımdı. İran'a karşı yapılacak büyük bir hava akını istenilen so-

nucu doğuramazdı. ABD Irak'ın karşı ağırlık olarak tekrar ortaya çıkma-

sına bel bağlayamazdı, çünkü İran buna asla fırsat tanımazdı. 

Sonunda İran’la uzlaşma ve Türkiye’ye saldırma aşamaları

“Gelecek on yılda, İran’la ilgili en çok arzulanan seçenek; şu an için dü-
şünülemez gibi görünen bir hamleye başvurmaktı. Bu hamle, imkânsız gi-
bi görünen, ama çaresiz durumlarda Roosevelt ve Nixon'ın seçtikleri yolla
aynıydı: Daha önce stratejik ve siyasi tehdit olarak algılanan ülkelerle itti-
fak yapmaktı! (sh. 150-151) 

Orta Doğu'nun karmaşık sorunlarına çözüm olarak, Amerikan başka-
nı İran’la geçici bir anlaşma yolu bulmalıydı. Böyle bir anlaşma İran'a is-
tediğini kazandırıp rahatlatacak, ABD'ye ise geri çekilmek için alan yara-
tacak ve aynı zamanda Sünni kökten dinciler için ortak düşmanlığın teme-
lini oluşturacaktı. Başka bir deyişle, Başkan Arap Yarımadasını İran'ın et-
ki alanının içine sokmalı, ama doğrudan kontrollerini kısıtlamalı ve diğer-
leri gibi, Suudileri de dezavantajlı duruma taşımalıydı!

Bu stratejinin temeli; İran’ın gücüyle yüzleşip kabullenerek, onu şekil-
lendirmeye çalışmaktır. Ancak asla unutulmasın ki bölgedeki güç dengesi-
nin çözümü Türkiye'nin yükselişi ve bağımsız güç haline gelmesiyle alaka-
lıdır. Çünkü güçlü bir Türkiye, İran ve İsrail'in karşı dengesi olacaktır ve
Arap Yarımadası'nın (ve Sünni İslam dünyasının) istikrarını sağlayacak
(bir tehdit ve tehlike konumundadır). (Sh. 159) 

Yahudi Lobilerinin şekillendirdiği Amerikan İngilizcesinde-
ki siyaset, strateji ve diplomasi dilini iyi bilenler, bu son parag-
rafın bizim yaptığımız gibi tercüme edilmesi gerektiğini kabul
edeceklerdir.

Sonuç olarak, artık iyice anlaşılıyor ki:

A- ABD ve İsrail, Şii İran’ı Sünni İslam’a karşı kendi tabii müt-
tefikleri gibi görmektedir.

236 TUZ KOKARSA



B- Aralarındaki kavga ve kapışmalar, stratejik değil, taktik ge-
reğidir.

C- Asıl düşmanlık hesapları ve nihai saldırı hazırlıkları Türki-
ye’ye yöneliktir. Türkiye ile İran’ı vuruşturmak ve böylece ikisin-
den de kurtulmak stratejisi güdülmektedir.

D- NATO, Türkiye’yi dış tehditlere karşı korumak için değil,
ülkemizi kendi avuçlarında tutmak içindir.

E- BOP çerçevesinde ve Arap Baharı görüntüsüyle bütün İslam
ülkeleri hizaya getirildikten ve nihayet Suriye ve İran pürüzleri
de halledildikten sonra, asıl sıra Türkiye’ye gelecektir.

F- Türkiye önce “Irak tezkeresini çıkartmadığı ve İran’a karşı
gereken tavrı almadığı” gerekçesiyle NATO’dan ihraç edilecektir.

G- Bunun ardından ise; “ileri de demokrasi gereği Kürtlere
özerklik verilmiyor ve bağımsızlık mücadelesi veren (PKK’lılara)
aşırı güç kullanılıyor” bahanesiyle ve BM’nin ilgili maddeleri ge-
reğince Türkiye’ye savaş ilan edilip saldırıya geçilecektir.

H- Bütün bunları “komplo teorisi” ve “kurgu filmi” sananlar,
özel istihbarat ve öngörü firması STRATFOR’un sahibi, Yahudi
George Frıedman’ın “Sonunda İran’la uzlaşma ve Türkiye’ye saldırma”

kehanetini bir kere daha okumaları gereklidir.

Ve Türkiye’nin; işbirlikçi hükümet ve cemaatlerden ve Maso-
nik-Sabataist hıyanet şebekesinden biran evvel kurtarılması en
acil meseledir!
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GEORGE FRIEDMAN’IN FELAKET KURGULARI VE
SİYONİSTLERİN MİLLİ ÇÖZÜM KORKULARI

Milli Çözüm Dergisi’nin Siyonist Merkezleri telaşlandırması

Birleşik Amerika Başkentinin en büyük ve en eski gazetesi
Washington Post, politik konulara ve dünyanın geleceği ile ilgili
kurgulara ağırlık veren bir ABD Yahudi yayın organıdır. İstanbul
ve İsrail (Jarusselam) büroları da bulunmaktadır.

İşte beş yıl kadar önce Washington Post’un Avrasya Haber Ko-
ordinatörü olduğunu söyleyen bir kişi, Milli Çözüm Dergimizin
Haber Müdürünü arayarak, orta halli Türkçesiyle:

“Milli Çözüm’ün öngörü ve önerilerinden feyiz aldıklarını; ülkesel, bölge-
sel ve evrensel konulardaki tespit ve tahlillerimizin kendilerine yeni ufuklar
açtığını, bu nedenle öncelikle İngilizce yazı ve yorumlarımızdan oldukça ya-
rarlandıklarını ve “Türkiye’nin ABD-İsrail ilişkileri ve gelecekteki etkinlik
çekişmeleri” hususunda özellikle yeni ve detaylı bilgilerimizi ve bek-
lentilerimizi merak edip ilgi duyduklarını” hatırlatmışlardır.

O konuşma esnasında meşhur özel istihbarat ve gelecek tah-
mini firması STRATFOR’un sahibi Macar asıllı Yahudi GEORGE
FRIEDMAN ve ekibinin de, Milli Çözüm’ü önemseyip araştırdık-
larını ağzından kaçırmıştır.

O zaman arkadaşlarımıza:

“Siyonist merkezler Erbakan’ın projelerini ve stratejik hedeflerini çöz-

mek ve karşı tedbirler geliştirmek için Milli Çözüm’e ilgi duymaktadır. Oy-



sa biz, sadece Hocamızın açığa vurduklarını ve temel hedef olarak ortaya

koyduklarını yazıyor, Müslümanlara ve mazlumlara moral aşılamaya ça-

lışıyoruz. Hocamızın Siyonizm’in ve emperyalizmin yıkılışıyla sonuçlana-

cak tarihi mücadelesindeki taktik ve stratejik ayrıntıları ve bunlarla ilgili

teknik ve politik kadrolarını elbette bilmiyoruz, bildiklerimizi de zaten yaz-

mıyoruz” diye uyarmıştık.

Bundan bir yıl kadar sonra ise, Japonya’daki önemli bir “düşün-
ce üretim merkezi”nin İstanbul temsilcisi yine Milli Çözümü ara-
yıp, “ABD emperyalizmine ve Yahudi Siyonizm’ine karşı Adil Dü-
zen Projeleri; Yeni bir Dünya için Türkiye, Japonya ve Almanya iş-
birliği” konusundaki yazı ve yaklaşımlarımızdan daha detaylı ya-
rarlanmak ve birlikte ortak teoriler kurgulamak üzere bizleri Ja-
ponya’ya çağırmış ve bu nedenle bir görüşme talebinde bulunmuş-
lardı. Japonlar özellikle: “Süper güç olmak ve dünya dengelerini kontrol

altına almak için; EKONOMİK; TEKNOLOJİK ve ASKERİ GÜÇ olmak, JE-

OPOLİTİK ve STRATEJİK bir coğrafyada bulunmak, önemli bir DEMOG-

RAFİK (nüfus yoğunluğu) desteğini arkasına almak gereklidir, ama yeterli

değildir. SÜPER GÜÇ olmak için bütün bu imkân ve fırsatları hazırlayıp ya-

rarlanmak yanında, mevcut dünya dengelerini ve arkalarındaki dinamikle-

ri çok iyi bilen, şeytani merkezleri şaşırtmayı, vuruşturmayı ve savuşturma-

yı çok iyi beceren, ama asla vahşi heveslerine değil, insani değerlere göre ha-

reket eden bir SÜPER BEYNE ve Onun sadık takipçilerine ve ilim varisleri-

ne ihtiyaç vardır. Ve işte Erbakan’ın farkı ve fazileti ve Siyonist merkezlerin

korkulu rüyası haline gelmesi bundan kaynaklanmaktadır.”

Yorumlarımıza ilgi duyduklarını ve daha derin bilgi sahibi ol-
mayı arzuladıklarını aktarmışlardı.

Öyle anlaşılıyor ki; Erbakan’ın projelerinden, harika teknolo-
jilerinden ve İslam’ın geleceğinden oldukça etkilenen ve ürken
Macar Yahudi’si ve düşünce üretim firması STRATFOR’un sahibi
George Friedman, bu korkularını yenmek ve dikkatleri farklı
yönlere çekmek için, “Gelecek 100 Yıl” kitabında; doğrularla yanlışları

harmanlayıp, önümüzdeki 50 yıl içinde Türkiye ve Japonya’nın önemli it-
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tifak ve atılımlara girişip ABD’ye saldıracaklarını, ilk etapta önemli başa-

rılar sağlayacaklarını, ama sonunda kesin başarıya ulaşamayıp ABD ile

uzlaşmak zorunda kalacaklarını” yazmıştı.75 George Friedman’ın bu
kurguları: “Korkularını bastırma ve arzularını gerçekmiş gibi
sunma” tavrını yansıtmaktaydı.

İşte Friedman’ın yazdıkları

İlk ateş; Japonya ve Türkiye koalisyonlarının başarıları:

“Üç Battle Stars'ın yıkımının, 2050 yılında, 24 Kasım saat 5'te yapılma-
sı planlanacaktır. Bu Şükran Günü'nde, ABD'deki çoğu insan büyük bir öğü-
nü, sindirmekle uğraştıktan sonra, televizyonda futbol seyredecek ve şeker-
leme yapacaktır. Bazıları yolda direksiyon başında olacaktır. Washington'da-
ki hiç kimse bir sorun bekleyişi içinde olmayacaktır. İşte o an, Japonlar sal-
dırıya başlayacak, Battle Stars'ı hedef alan füzeler öğlene doğru fırlatılacak-
tır. Bu şu teoriye dayanacaktır: Bu füzeler teşhis edilse bile, Washington gü-
venlik ekibi bir ya da iki saat yemekte olacağı için, zamanında harekete geç-
me imkânı bulunmayacaktır. Bunu yapmak için, ateşlemelerin Japon ay üs-
sünden yörüngeye göre 21 Kasım'da değişik zamanlarda yapılması planla-
nacaktır. Bu nedenle, 20 Kasım uyarısı B Planı olacaktır. İlk ateş. (sh. 259)

“Japonlar saat 4.30 gibi, Türklere neler olduğu konusunda bilgi aktara-
caklardır. Türkler Japonların müttefikidir, ama Japonlar son ana kadar on-
lara detaylı bilgi vermeyecek, çünkü Türklerin onlara kazık atmasını iste-
miyorlardır. Fakat Türkler bir şeylerin olduğunu bilecek - Kasım ayının
tüm sessizliği bu durum etrafında dönecek ve Japonlar harekete hazır du-
racaklardır. (sh. 260)

Aynı zamanda Türkler, yıllardır Japonlarla birlikte yaptıkları savaş
planına göre hedeflere kendi saldırılarını başlatacaklardır. Ortak planlar
iki ülke arasında daha önceden yapılmış olacaktır. Türklerin bir şeyler ola-
cağına dair bir hisse kapılacaklarını daha önce söylemiştim. Zaten kriz
modunda oldukları için, savaş planını uygulamak için geniş bir hazırlığa
gerek duymayacaklardır. Japonlar yaptıkları şeyleri iletecek ve Türk sen-
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sörler yörüngedeki eşzamanlı olayları takibe koyulacaktır. Bu durumdan
hızlıca yararlanacaklardır. Çoğu hedef ABD ve Mississippi'nin doğusu ola-
cak fakat Türkler aynı zamanda ana bir güç olmasa da, ABD ile ittifak ya-
pan Polonya bloğuna ve Hindistan'a saldıracaktır. Koalisyonun amacı
ABD ve müttefiklerini askeri açıdan çaresiz bırakmak olacaktır. (sh. 261)

Saat 7'de ABD’nin bütün hava ve hipersonik gücü tahrip edilecek ve et-
kisiz bırakılacaktır. ABD havadaki hâkimiyetini kaybedecek ve sadece bir-
kaç yüz uçağı kalacaktır. Avrupa'daki müttefikleri de güçlerini yitirmiş ve
yenilmiş olacaktır. Dünyanın etrafındaki Amerikan savaş gemilerine saldı-
rılacak ve bunlar batırılacaktır. Amerikan koalisyonu askeri açıdan hezi-
mete uğrayacaktır. (sh. 262)

ABD Koalisyonunun umudu şu olacaktır: Türk ve Japon etki alanları-
nı kabul edip, Amerikan etki alanındaki sınırları belirleyip zaman kazan-
maya ve havadaki çatışmayı sınırlayan geçerli bir taslak oluşturmayı da
içeren politik bir uzlaşmaya çalışacaktır. Başka bir ifadeyle, Koalisyon,
Amerika'nın tek süper güç yerine diğer güçlerden biri olduğunu kabullen-
meye ve güvenli bir etki alanıyla yetinmeye mecbur kalacaktır. (sh. 263)

ABD halkı bu saldırılara duygusal tepki verecek ve şaşkınlık içinde bo-
calayacaktır. 24 Kasım akşamı Amerika’ya iletilen politik uzlaşmayı kabul
ederse, ülkenin uzun vadedeki geleceği belirsiz olacaktır. Türkiye ve Japon-
ya -birbiri ile savaşması çok olası olmayan iki ülke- Avrasya'ya hâkim ola-
caktır. Yani yeryüzünde bir tane değil, Türkiye ve Japonya iki hegemonya
olacaktır, fakat eğer işbirliğine giderlerse, Avrasya birleşecek ve sistematik
olarak sömürülecektir. (sh: 264)

Amerika’nın karşı saldırıları,
Türkiye-Japonya ortaklığının bozulması!

En sonunda Türkiye ve Japonya’ya ait bütün uydular yok edilir
edilmez, ABD'nin elindeki hipersonik uçaklar Japon ve Türk füze
tesislerine saldırı başlatacaktır. Böylelikle bunların yeni uydu ayar-
lamalarını ve ABD uydularına saldırmalarını imkânsız hale soka-
caktır. (sh. 265)
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Yeni teknolojiler, eski savaş

Türkiye-Japonya koalisyonu bu savaş ve saldırı planlarının so-
nunda başarısız olduğunun farkına varacaklardır. Daha da rahatsız
edici olanı: Tüm ABD hava filosunun imha edildiğine dair inançla-
rının yanlış olduğu anlaşılacak ve ABD'nin hala onları vurabilecek
kapasiteye sahip olduğunu görüp şaşıracaklardır. Battle Stars baskı-
nı ve Japon-Türk Koalisyon hava saldırısı arasında: “Farklı çevrele-
re dağıtılmış ve saklanmış ABD güçlerini” hesaba katmamışlardır.
Amerikan rezervlerinin ne kadar derin olduğunun farkına geç va-
racaklar ve bunların yerini öğrenmenin hiçbir yolu da bulunama-
yacaktır. Savaşın tahribatı ve korku dumanları geçmişte olduğun-
dan daha kalın olacaktır. (sh. 266)

Sonunda Türkler bu savaşı kazanamayacaklarını anlayacaktır.
Amerikalıların hızlı bir şekilde yeni bir hava gücü yaratması ve
Türklerin uzaya çıkmaması onlara yenilgiyi hazırlayacaktır. Aynı za-
manda Japonların da onlara yardım edecek pozisyonu kalmayacak-
tır. O sırada Japonlar Çin sorunuyla uğraşıyor olacaktır. Böylece bü-
yük oyun başarısızlıkla sonuçlanacaktır. ABD Japonya'dan önce Tür-
kiye'yi vuracaktır. Böylelikle Türkiye hızlı bir şekilde Polonya'dan çı-
kacaktır. Fakat Türk Kara Kuvvetleri daha sonra geniş bir alana ya-
yılacak ve zayıflayacaktır. Polonya'ya odaklanmak başka yerlerdeki
güçleri buraya aktarmak anlamına geleceğinden uzun vadede bu ge-
çerli bir seçenek olmayacaktır. Türkler Mısır'dan merkez Asya'ya ya-
yılacak, çeşitli isyanlarla derinden sarsılacaktır.” (sh. 270)

Oyunun sonu ve Türkiye’nin hezimete uğraması

2052 yazına kadar karada bir çıkmaz yaşanacaktır. İşte o zaman
ABD yeni ve devasa hava güçlerini serbest bırakacaktır. Battle Star
istihbarat ve silahlarıyla birlikte, ABD hava kuvvetleri Polonya'da-
ki Türk-Japon Koalisyon güçlerini yok edecek ve onların enerji
üretim tesislerini yıkacaktır. Amerikalılar Çin'de savaşan Japon
kuvvetlerine de aynısını yapacaktır. Burada Japon su üstü teknele-
ri de hedef alınacaktır.
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ABD’nin kontra saldırıları Japon ve Türkleri hırpalayacak ve bun-
lara destek sağlayan Almanlar tökezlemeye başlayacaktır. Kara kuv-
vetleri neredeyse buhar olacaktır. Fakat şimdi Amerikalılar mecbu-
ren nükleer sorununu dikkate alacak, Türklerin ve Japonların atom
bombası kullanma seçeneğini hesaba katacaktır. Eğer Koalisyon güç-
leri milli güvenliklerinin ve egemenliklerinin tehdit altında oldukla-
rını düşünürlerse, nükleer silah kullanmaya kalkışacaktır.

ABD; Japonya, Türkiye ve müttefiklerinden koşulsuz bir tesli-
miyet istemeyecektir. Bu ülkelerin milli egemenliğine de zarar ver-
meyecektir. Geçen elli yılda ABD, düşmanlarını hepten yok etme-
nin en iyi strateji olmadığını öğrenmiştir. ABD'nin amacı; güçler
dengesini sağlayıp, bölgesel güçlerin Amerika'yla değil de birbirile-
riyle boğuşmalarını sağlayıvermektir.

ABD Japonya’yı da yok etmek istemeyecektir. Japonya, Kore ve
Çin arasında güçler dengesini kurmak isteyecektir. Benzer bir şe-
kilde, Türkiye'yi de yok etmeyecektir. İslam dünyasını da kendi di-
zayn edip kontrol edecektir. ABD'nin tek yapacağı Polonya bloku
ve Türkiye arasında bir denge kurabilmektir. Polonyalılar ve ortak-
ları intikam hırsıyla Türk kanı isteyecektir. Aynı zamanda Çinliler
ve Koreliler de Japonlarınkini isteyecektir. (sh. 277)

Şimdi Siyonist stratejist ve çağdaş kâhin George Friedman’a
ve Onun sıkı takipçisi Türk medyasındaki kopyacılarına son bir
uyarı daha yapalım:

1- Böylesine hayali kurgularla, kuşku ve korkularınızı bastır-
ma çabası boşunadır. Çünkü (40) yıl sonrasına değil, 40 (kırk)
hafta sonrasına hazırlanmanız daha akıllıcadır.

2- Erbakan Hoca’nın; Türkiye Merkezli, insan endeksli ve İs-
lam (barış ve bereket) prensipli, Yeni Bir Dünya Düzeni mutlaka
kurulacak, tarihi hesaplaşma kesinlikle yaşanacak ve bunu şeyta-
ni cephe değil, Rahmani güçler kazanacaktır.

3- Türkiye’nin bu zaferi sadece Müslümanların değil, bütün
mazlumların ve tabi Amerika ve Avrupa halklarının da yararına
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olacaktır. Siyonist emeller taşımayan Yahudiler de, emperyalist he-
vesler gütmeyen Hıristiyan kesimler de huzura kavuşacak; sadece
zalim ve hain çevreler ve işbirlikçiler devre dışı bırakılacaktır.

4- Şimdiden bu mutlu kutlu dönüşüme razı olmanız, sizlerin
de peşinizden gelenlerin de hayrına olacaktır.

5- Unutmayınız, hayal kurmakla hakikatlerden kurtulmak im-
kânsızdır. Siyonist arzularınızı stratejik kurgulara yansıtmanız,
sadece bir avunma ve yanılgıdır. 

Friedman ve Kagan gibi Yahudilere göre; ABD rakipsiz kalma-
lıdır!

“Batı'nın çöküşü eski bir tartışma konusudur. Oswald Spengler'in Ba-
tı'nın Çöküşü kitabı çok ses getirdiği kadar çok da tartışma konusu olmuş-
tur. Daima Batı'nın çökmediğine inananlar olmuştur. Bilindiği gibi İbni
Haldun devletlerin canlı organizmalar gibi olduğunu ve doğup büyüyüp
serpildiğini ve ardından da ihtiyarlayıp öldüğünü savunmuştur.

Lakin son zamanlarda İbni Haldun'un bu “güçler arasındaki seyrüse-
ferle” ilgili farklı bir teori ortaya atılmıştır. Bu antiteze göre, Osmanlı ve
ABD bir organizma gibi ritmik bir biçimde doğup büyümekte, ama yaşlan-
mamaktadır. Aksine kendi içinde farklı devreleri vardır, sürekli inip çık-
maktadır. Bu teoriyi Mustafa Armağan gibi şahsiyetler Osmanlı'ya uyarla-
mışlardır. Robert Kagan gibi Yahudi asıllı Neoconlar da aynı antitezi ABD
için uyarlamaktadır. Ferid Zekeriya, Paul Kennedy ve para sihirbazı Ge-
orge Soros gibilerin yıkıntıdan/dekadansdan bahsettikleri bir dönemde Ro-
bert Kagan (ve George Frıedman) bunların aksini söyleyerek ve ABD'nin
rakipsiz bir biçimde yoluna devam ettiğini savunmaktadır. Şimdi Obama,
Robert Kagan'ın bu antitezini seçim malzemesi olarak kullanmaktadır.

Robert Kagan da Kissinger (ve George Friedman) gibi bu tek kutuplu
dünya düzeninde en iyi ortağın İsrail olduğuna inanmaktadır. Zira o yapı-
nın temel bir parçasıdır. Lakin Kagan'ın asıl kaygısı, ABD'nin çökmesiyle
birlikte dünya düzeninin çökeceğini varsaymasıdır. Yahudi Kagan'ın naza-
rında ABD, dünya çadırının direği konumundadır” 76
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Fetullah Gülen de bu Yahudilerle aynı kafada ve aynı hizadadır.
O da ABD’nin yıkılmazlığına inanmakta ve dünya liderliğine
ABD’yi layık bulmaktadır. Yani ABD’nin vahşi zihniyetine ve sömü-
rü sistemine arka çıkmakta ve figüranlık yapmaktadır. Buna rağ-
men “İslam önderi ve merhamet fedaisi” rolü oynamaktadır. Hiç
kimse kalkıp: “Yahu, Amerikan vahşetine taraftarlıkla, Kur’an’ın
adalet ve şefkatine hizmetkârlık, nasıl bir arada yürütülebiliyor?”
diye soramamaktadır. Oysa Maide Suresi 81. ayeti gayet açıktır:

“Eğer (bu istismarcı ve marazlı kimseler gerçekten) Allah’a, Resulüne

ve O’na indirilen (Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine samimiyetle) inanmış ol-

salardı, onları (Siyonist Yahudileri ve Haçlı Emperyalistleri asla) Evliya

tutmayacak (zalim Amerika ve Avrupayı; sığınılacak, himmet ve hizmeti-

ne koşulacak, örnek ve önder sayılacak ve onların safında çarpışılacak

odak ve makamda dost ve müttefik sanmayacak)lardı. Halbuki bunların

çoğu fasık (ve münafık) takımıdır.”

Bu arada cazip teklifler ve acayip tehditler ile bizi susturup
pusturmaya çalışan zavallılarla Hz. Nuh’un diliyle konuşalım:

“Ey kavmim, eğer benim makamım (Hakkı tebliğ sorumluluk ve çaba-

larım) ve Allah’ın ayetleriyle (işinize gelmeyen gerçekleri) hatırlatıp uyar-

malarım size ağır geliyor ve kibirlendiriyorsa; ben şüphesiz Allah’a tevek-

kül etmişim (bu yoldan ve davamdan dönecek değilim). Artık siz, bana

karşı tasarladığınız işleri (ve engelleme girişimlerini) karara bağlamak

üzere şerik koştuklarınız (ve himayesine sığındığınız dış güçler ve yandaş

işbirlikçilerle) toplanıp (elinizden geleni yapın) ve hiçbir işiniz (kötü niyet

ve gayretiniz) size örtülü kalmasın (gücünüzün yettiğini geri koymayın).

Sonra hakkımdaki hükmünüzü verip uygulayın ve bana mühlet tanımayın,

göz açtırmayın” (Yunus: 71)

Sizden korkan ve geri adım atan ahmaktır.
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STRATFOR’UN MAHİYETİ VE MARİFETİ

Güya, “geleceği görmek ve gerekli önlemler geliştirmek” için

oluşturulan strateji kurumlarından STRATFOR, 2001 yılında

Amerikan ordusuna 168 bin dolarlık, Türk Sanayici ve İşadamla-

rı Derneği (TÜSİAD’a) ise 75 bin dolarlık “bilgi ve önsezi” satı-

vermişti. Hatta OSIS (CIA, FBI gibi 16 ABD istihbarat Birliği) da-

hi, STRATFOR’dan satın aldığı “gelecek bilgisi” için yüzbinlerce

dolar ödemişti. Yani, şimdi AKP’lilerin iddia ettiği gibi, “STRAT-

FOR öyle basit bir dedikodu üretim merkezi” değildi. Üstelik

STRATFOR, Sn. Recep T. Erdoğan’ın başdanışmanlarının bilgi ve

ilham kaynaklarından birisiydi.

Hatta eski MİT’ci, ABD Tanrısının gönüllü havarisi ve AKP

destekçisi Mahir Kaynak bile, STRATFOR’un ABD’nin özel ve

önemli bir sivil strateji merkezi olduğunu kabul etmekte ve

STRATFOR’un hükümete ve MİT’e yönelik yayınlarını bir ABD

uyarısı olarak nitelemekteydi.

Bizdeki masonik medyadaki sabataist yazarların ve AKP yala-

kası kiralık islamcıların; bölgemiz ve ülkemiz ile ilgili bazı “il-

ginç öngörüleri” de, kendi tahmin ve tahayyülleri değil, STRAT-

FOR’un öğretileriydi. Çünkü bunların beyinleri düşünüp üretme-

ye değil, sadece kopya edip iletmeye müsaitti.

Bu Siyonist Kurgu Şöyle İşlemekteydi:



1. Rockefeller’in başında bulunduğu seçkin ve siyonist Yahudi-
lerden oluşan 300’ler Meclisi; “İsrail’in Dünya Hakimiyeti” hayaline
ulaştıracak, küresel, bölgesel, ülkesel ve yöresel, 20-10-5 ve 1 yıl-
lık hedef projeler belirtilmekteydi.

2. CFR ve Bilderberg gibi üst Yahudi örgütler ve destek birimler,
bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve organizeler üretmekteydi.

3. STRATFOR gibi sözde “Gelecek tahmincisi” kişi ve ekiplerin
görevi ise; bu zaten siyonist mahfillerce, önceden tercih ve tensip
edilen (münasip görülen) planları, sanki “Gelecek sezgisi bir tahminmiş
ve olayların tabii seyrine uygun bir tesbitmiş” gibi gösterip, hedef alınan
ülke yöneticilerini, siyasi partileri, sivil örgütleri, gazetecileri, öğre-
tim üyelerini ve iş çevrelerini, bu istikamette yönlendirmekti.

Günümüz dünyasında, politik, ekonomik, sosyolojik, psikolo-
jik ve stratejik gelişmelerin perde arkasındaki güçlere uygun düşen
ve Kur’anın Yahudi fitnesiyle ilgili uyarı ve öğretileriyle örtüşen bu
yalın ve açık gerçeği, samimi bir dille ve binbir delille ortaya koyan;
Milli, İslami ve insani kurtuluş yolları sunan ve bu yüzden hedef
alınıp karalanmaya çalışılan tek şahsiyet Rahmetli Erbakan Ho-
ca’ydı, şimdi de Milli Çözüm Dergisiydi.

Financial Times, tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Şener ve
Ahmet Şık’ın serbest bırakılmasında “DIŞ BASKILARın ve özellikle
AB’nin uyarılarının” etkileri olduğunu belirtmişti. Eh zaten Ergene-
kon senaryolarını da aynı odalar tertiplemişti. Hani Türk yargısı
ve AKP iktidarı bağımsız kararlar vermekteydi?

Siyonistlerin Sivil Servisi

George Friedman, karanlıklar prensi Richard Perle’nin bile il-

ham aldığı Şikago Üniversitesinin Siyonist-haham profesörü Leo

Strauss’un çömezlerindendi. STRATFOR’un önemli adamların-

dan Fred Barton, “US Diplomatic Security Service” adlı istihba-

rat biriminde görevliydi. Rusya, Ortadoğu ve özellikle Türkiye

üzerine yoğunlaşan Stratfor, İsrail’de yayınlanan Ynetnews’le ay-
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nı merkezden yönetilmekteydi. Stratfor aynı zamanda “casus

ayarlama şirketi ve ajan servisi” gibi çalıştığı da bilinmekteydi.

Örneğin STRATFOR, Türkiye bölge temsilcisine “TR325” kod

adını vermişti ve bunun Başbakan Recep T. Erdoğan’a ve Genel

Kurmay Başkanı’na “her an ulaşabilecek” kadar yakın ilişkiler

içinde olduğunu belirtmişti. Açıkça Stratfor CIA’nın gölgesi,

MOSSAD’ın “yedek”i idi.

Erdoğan “dedikodu” dese de, Stratfor’un “deşifre”lerini tedir-
ginlikle izlemekteydi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, protokolde genel müdür sevi-
yesindeki CIA Başkanı Orgeneral David Petraeus ile yaptığı görüş-
mede Stratfor belgelerinin gündeme gelmediğini söylemişti.. Başta
sağlığı ve Fethullah Gülen ile Ergenekon nedeniyle kavga ettiğine
yönelik Stratfor belgelerinin yer aldığı Taraf gazetesini sert şekilde
eleştiren Erdoğan, “Gazetelerde çıkan dedikodulara zaten ben pek iltifat

etmediğim için onları sorma gereğini de duymuyorum. Varsın o gazeteler

onlarla oyalana dursun. Onların sermayesi o zaten. Başka bir sermayesi

yok” demişti.

Erdoğan, “CIA Başkanı ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşmede özellik-

le hangi başlıklar öne çıktı” sorusuna, “CIA Başkanı, aslında Milli İstihba-

rat Teşkilatımızın (MİT) misafiri olarak buradaydı ve bizimle de görüşme

taleplerini ben de olumlu buldum ve kendileriyle üçlü bir görüşmeyi istih-

barat teşkilatı müsteşarım ve kendisi olmak üzere yaptık. Bu noktada ge-

rek bölgedeki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu, gerekse şu anda

son gelişmeler, malum Suriye, Irak, Irak’ı da iyi bilmesi hasebiyle değerlen-

dirme fırsatımız oldu. Bunları değerlendirdik” yanıtını vermişti.77

Stratfor raporlarına göre: AB, Yahudi Lobilerinin Avrupa Or-
ganizesiydi!

AB Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, “Avrupa
Dış Eylem Servisi”nin İktisadi Kalkınma Vakfı’na gelip, Suriye ve
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İran konusunda bilgi alışverişinde (ve yönlendirme girişiminde)
bulunduğunu söylemişti. Yani Türkiye AB’ye alınmasa da, dış po-
litikasını ABD ile birlikte AB şekillendirmekteydi.

• Eski CIA şefi Philip Giraldi: “Türkiye’nin Suriye stratejisini
NATO’nun belirlediğini” dile getirmişti.

• 1.Ergenekon gizli tanığı KISKAÇ, TSK’yı yıpratma operas-
yonlarını Polisteki bir ekibin yaptığını, 216. Duruşmada itiraf et-
mişti.

• Ve AKP Hükümeti ABD’nin tavsiyesiyle Irak Merkezi hükü-
metini devre dışı bırakıp, Barzani Kürdistanıyla resmen ve ale-
nen Bağımsız Devlet muamelesine karar vermişti.

ABD’nin Suriye politikası nasıl MGK kararı oluvermişti?

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 27 Şubat toplantısında ABD
politikasını benimsemesi ve bu politikaların MGK kararı haline gel-
mesi dikkat çekmişti. Oysa daha önceki MGK bildirilerinde Suriye
konusunda şunları söylemişti: 28 Aralık 2011: "Suriye'de sivil halka ve
muhaliflere yönelik şiddet ve yıldırma eylemlerinin bir an önce durdurulma-
sının ve Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesinin öne-
mine işaret edilmiş, bu çerçevede halkın meşru talepleri doğrultusunda de-
mokratik geçiş sürecinin süratle başlatılması gerektiği belirtilmiştir."

Şimdi, 27 Şubat 2012: "Suriye'de devam eden şiddet, yıldırma ve
toplu kıyım eylemlerine uluslararası toplumun seyirci kalmaması gerektiği
vurgulanmış, bu çerçevede Suriye halkının korunmasının ve insani yardım
ulaştırılmasının öneminin altı çizilmiştir. ...BM Genel Kurulunun 16 Şubat
2012 tarihinde ezici bir çoğunlukla kabul ettiği karardan duyulan memnu-
niyet dile getirilmiş ve 24 Şubat tarihinde Tunus'ta gerçekleştirilen Suri-
ye'nin Dostları grubu toplantısının sonuçları değerlendirilmiştir."

Peki ne olmuştu da 2 ay içinde MGK fikrini değiştirmişti? Yok-
sa ABD'nin "İnsani yardım" kılıflı işgal hazırlığına hizmet mi edil-
mekteydi?

Bu konuda herhangi bir yorum yapmadan sadece Şubat ayında-
ki trafiğe bir bakalım:
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10 Şubat 2012: Dışişleri Bakanı Davutoğlu Amerika'da.

14 Şubat 2012: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Org. James N.

Mattis Ankara’da.

16 Şubat 2012: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen

Türkiye’de ağırlanmaktaydı.

23 Şubat 2012: NATO'nun 1 numaralı komutanı Oramiral Ja-

mes Stavridis, 5 ay sonra yeniden Ankara'da.

Bunlar açık trafik. Gizli yapılan ve "teknik ekiplerin" de katıldı-

ğı çok sayıda görüşme de kulislerde konuşulanlar arasında. 

Serdar Turgut’un itirafları:

“Bir Bilen’in” AKP-cemaat operasyonu işaretleri!

WASHINTON’un istihbarat cemaatinin (Intelligence Commu-

nity) saygı duyduğu bir isim olan”Bir Bilen”, uzun zaman aradan

sonra telefon açtı. Bu sefer de direkt isim vermedi ve Stratfor’dan

bahsetmeye başladı:

CIA ve Stratfor ilişkisi

“CIA gibi kuruluşlar için açık istihbaratın toplanması ve dağıtılması çok

önemlidir. Özellikle açık istihbaratın dağıtımı dikkatli yürütülmelidir. Çün-

kü bilgi dağıtımında her türlü yönlendirme yapılabilir.

Bu yüzden istihbarat kuruluşları, bilgi dağıtımını bizzat değil Stratfor

gibi kuruluşlar aracılığıyla yapmayı tercih etmektedir.

Çünkü stratejik araştırma kuruluşları en idealidir. Bunların raporları

içine yedirilen bilgiler, istihbaratçıların bazen en büyük silahı haline gele-

bilirler.

CIA, Stratfor’un topladığı açık istihbarattan analiz için yararlanır ve

daha da önemlisi, bazı bilgileri Straftor ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla

dağıtıverir.

Gördüğüm kadarıyla bu aralarda size (Türkiye) çok yoğun bir ilgi gös-

terilmektedir.”
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Düşünce akışını bu aşamada keserek Taraf Gazetesi hakkında
çok ilginç bazı şeyler anlattı. Konuşmayı aynen aktarıp lafı uzat-
mak yerine özetini vereyim.

Bir bilene göre Taraf gazetesi

Dostuma göre, onun “bizim çocuklar” diye adlandırdığı insan-
lar Taraf Gazetesi’ni hergün çok dikkatli takip edermiş. Onlara gö-
re Taraf, açık istihbaratın dağıtımına en açık gazeteymiş. Bu Ta-
raf’ın yayıncılık politikasıyla ilgili bir şeymiş. Çünkü bir amaç için
yayılması istenen bilgileri içeren haberler en rahat bu gazetede ya-
yınlanıverirmiş.

AKP ile Cemaat arasını açma operasyonu kimin işi?

“Anladığım kadarıyla galiba hükümet ile cemaatin arasını açıp bir is-
tikrarsızlaştırma operasyonu var ve bu halen uygulanıyor” dedi. Ama
emin olduğum tek bir şey var: Türkiye üzerinde bir oyun oynandı-
ğı kesin artık.78

Bütün bunların anlamı:

1. Cemaatin de, AKP Hükümetinin de yuları CIA’nın elinde-
dir.

2. Her ikisini bir araya getiren de, şimdi çekiştiren de aynı si-
yonist merkezlerdir.

3. ABD Yahudi Lobileri Cemaati Erdoğan’a tercih etmektedir.

4. Bu kapıştırma, hem hükümeti hem de cemaati, ABD’ye da-
ha fazla mahkum ve mecbur etmek içindir.

Zaman ve Taraf’ın Kürdistan’a Özerklik Gayreti

The Taraf’ın Genel Yayın Yönetmeni ve dahi Başyazarı, sem-
bol ismi, kısaca her şeyi, Sabataist Ahmet Altan esrarengiz bir
adamdır. Yıllarca yalakalık yaptığı AKP’ye karşı şimdi Fetullahçı-
ların safındadır. Hani şu “Ben bu vatanı, bir kiraz ağacı gölgesi ve
bir kadın memesine satarım” diyen yazardır.
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Ahmet Altan dışında, İsmet Berkan, Hasan Cemal, yasemin
Çongar gibiler de aynı ayardadır.

CIA patentli tasarımların Türkiye sözcülüğünü yapan güru-
hun biri Zaman ise diğeri de Taraf’tır. Amerikan projeleri’nin
Türkiye sözcüleri bakın neler yapmaktadır.

1- Türkiye’nin iç çatışmalarla yorgun düşmesini sağlamak.

2- Misak-ı Mili sınırlarının bölünerek Büyük İsrail için zemin
oluşturmak.

3- Ülkenin bağımsızlığını tamamen ABD ve AB’ye ısmarlamak.

4- Bu plana/projeye direnç gösterenlerin zayıflatılmasını, ulu-
sal direncin paramparça edilip yok olmasını hazırlamak.

Son günlerde BOP Eşbaşkanına karşı kahraman gibi görünme-
ye çalışan Altan’ı ve gazetesi The Taraf’ın yaptıklarını bu gözle
değerlendirmek gerekiyor.

Eski dostlar, düşman olmuş görünüyor. Ortada bir düşmanlık
yok aslında. Bir tarafın verdiği sözleri yerine getirmemesinden
kaynaklanan telaş ve tedirginlik yaşanıyor. Kavgaları yok, birbir-
lerine kızmaları, beceriksizliklerini örtbas etmeyi amaçlıyor.

Erbil’den Abant’a yeni anayasanın şifresi:
Güneydoğu’ya Özerklik

Fetullah Gülen’in kurucuları arasında olduğu Abant Platfor-
mu, Yeni Anayasa toplantısında Özerkliği de gündeme almıştı.
Platform, 15-16 Şubat 2009 tarihinde Erbil’de, “Kürt sorunu: Ba-
rışı ve kardeşliği aramak” adıyla toplanmıştı.

Yeni anayasanın gündeminde özerklik olduğu kesinlik kazan-
mıştı. Fetullah Gülen’in kurucuları arasında olduğu Abant Platfor-
mu, yeni Anayasa toplantısında özerkliği tartışmıştı. TBMM Başka-
nı Cemil Çiçek’in de katıldığı toplantılar, 9-11 Mart‘ta yapılmıştı.
“Yeni Anayasa’nın Çerçevesi” başlıklı toplantıların şu başlıklar al-
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tında yapılacağı açıklanmıştı: “Vatandaşlık ve Kimlikler, Ana dilde
eğitim, Üniter Devlet Özerklik Dengesinde Yerel Yönetimler, Yeni
Anayasada Cumhurbaşkanının konumu, İnanç Özgürlüğü-Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Din dersleri.” Toplantıya Kemal Burkay, Hasan
Cemal, Tarhan Erdem, Fuat Keyman, Eser Karakaş gibi isimler ko-
nuşmacı olarak katılmıştı.

Özerklik talebinin, PKK’ya ait olduğu biliniyordu. Abdullah

Öcalan, 20 Ağustos 2010’da İmralı’dan yaptığı açıklamada, “Kürt-

ler ibadet eder gibi demokratik özerklik üzerinde çalışmalı. De-

mokratik özerklik Kürtlere ekmek ve sudan daha önemlidir” diyor-

du. Demokratik Toplum Kongresi de, 15 Temmuz 2011’de Diyarba-

kır’da toplanıp özerklik ilan ediyordu.

Başbakan Tayyip Erdoğan da 21 Eylül 2011’de gerçekleşen Oba-

ma görüşmesinden cebinde özerklikle dönüyordu. Obama, 90 da-

kikalık görüşmede, Erdoğan’ın önüne “özerklik” görevini koymuş-

tu. Erdoğan’a, tarihi bir konuşma yaparak özerkliğin ilanı görevi

veriliyordu.

Erbil’de de kirli niyetlerini kusmuşlardı!

Abant Platformu, 22 toplantısını 15-16 Şubat 2009’da Irak’ın

kuzeyindeki Erbil kentinde gerçekleştirmişti. “Kürt sorunu Barışı ve

Kardeşliği Aramak” adıyla düzenlenen toplantılara katılanlar, “Hepi-

miz evimizdeyiz, hepimiz Kürt’üz” sloganlarıyla halay çekmiş ve

ekranlara “Yüreğimizdeki sınırlar kalktı” mesajları veriliyordu.

Platform yayımladığı sonuç bildirgesinde, “Türkiye ile Irak

Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında münasebetlerin kurulması-

nı ve geliştirilmesini”; “sınırlardan geçişlerin kolaylaştırılması-

nı”; “Erbil’de Türk Konsolosluğu, Ankara’da da Erbil Irak Kür-

distan Bölgesel Yönetimi Temsilciliğinin açılmasını” talep edili-

yordu.

Şimdilik tek sorun; toplumu ürkütmeden “ özerklik” konu-

sunda nasıl bir kılıf uydurulacağı oluyordu.
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ABD, Türkiye’deki Azınlıkları Niye Dert Edinmişti?

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, yıllık raporun-
da Türkiye ilk kez "özel kaygı uyandıran ülkeler" arasında gösteril-
miştir. ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun (US-
CIRF) yıllık raporunda Türkiye, kategorisi düşürülerek ilk kez
"özel kaygı uyandıran ülkeler" arasında gösterilmişti. ABD Kongre-
si tarafından 1998'de çıkan dini özgürlükler yasası kapsamında ku-
rulan ve dünyada dini özgürlük koşullarını izlemek ve bu çerçeve-
de ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Amerikan Kongresi'ne tavsiye-
lerde bulunmakla görevli USCIRF, "2012 Yılı Dünyada Dini Özgür-
lükler raporlarında 2009'dan bu yana "izleme listesine" aldığı Tür-
kiye, bu yıl ilk kez, raporun en alt kategorisi olan ve dini özgürlük-
leri en çok ihlal edenlerin yer aldığı "özel kaygı uyandıran" ülkeler
listesine dahil edilmişti. Raporun Türkiye ile ilgili tespitlerin yer al-
dığı bölümünde, "Türk hükümetinin, din ve inanç özgürlüğüne
sistematik ve korkunç kısıtlamalar uyguladığı ve bunun ülkedeki
tüm dini toplulukları etkilediği ve özellikle de gayrimüslim dini
azınlıkları tehdit ettiği" öne sürülerek, "bu nedenle USCIRF'nin,
(ABD Dışişleri Bakanı'na) Türkiye'nin 'özel kaygı uyandıran ülke-
ler' listesine alınmasını tavsiye ettiği" belirtilmişti.

Türkiye’ye Çirkin İftira

Raporda, "devletin kamusal alanda din üzerindeki sıkı kontro-
lünün, özellikle Rum, Ermeni ve Süryani Ortodoks kiliseleri, Ka-
tolik ve Protestan kiliseleri ve Yahudi toplumu dahil gayrimüslim
dini azınlık toplulukların yanı sıra Sünni Müslüman çoğunluk ve
ülkedeki en büyük azınlık olan Aleviler için de dini özgürlükleri
ciddi biçimde kısıtladığı" ileri sürülmekteydi. USCIRF raporun-
da, "diğer kaygıların, Türk hükümetinin dini azınlık toplulukla-
rının din işlerine karışması, dini azınlıklara karşı sosyal ayrımcı-
lık ve arada sırada şiddete rastlanması, dini kıyafete yönelik kı-
sıtlamalar ve Türk toplumu ile medyasında Yahudi karşıtlığını
(anti-semitizm) içerdiği" belirtilmişti. Bunlara ilaveten raporda,
"Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki askeri kontrolünün, yerel
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Kıbrıslı Türk yetkililerce keyfi düzenlemelerin uygulanmasını
desteklediği ve bunun da Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan tüm gayrimüs-
limlerin dini faaliyetlerini kısıtladığı, özgürce ibadet etme ve di-
ni mülklerini onarma, bakımını yapma ve kullanma haklarından
yoksun bıraktığı ve bölgedeki gayrimüslim toplulukların uzun
vadede hayatta kalmasını tehdit ettiği" söylenmişti.

ABD Yönetimine Sözde Tavsiyeler

Raporun, ABD yönetimine "tavsiyelerin" yer aldığı bölümünde
de "ABD'nin Türkiye'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüğü
ve Türkiye'nin AB katılım sürecini desteklediğine" işaret edilerek,
"ABD politikasının, Türkiye'yi 'özel kaygı uyandıran ülkeler' arası-
na dahil ederek, Türkiye'ye, din ve inanç özgürlükleri konusundaki ulus-

lararası yükümlülüklerine uyması için çağrıda bulunması gerektiği" belir-
tilmişti. Oysa Bakanlık geçen yıl yayımladığı son raporunda, Tür-
kiye'de hükümetin dini özgürlükler alanında son dönemde attığı
olumlu adımlara atıf yapmış ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clin-
ton da, “azınlık mallarının iadesi kararından dolayı” Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.
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NATO PAŞALARI VE HAÇLI MAŞALARI

TSK, NATO’NUN MU,

YOKSA VATANIN MI HİZMETİNDEDİR?

Siyonist Yahudi sermayesinin Dünya hâkimiyetini kurmak ve

korumak, yani Gizli Dünya Devletinin silahlı kuvvetleri olmak

üzere hazırlanan NATO’ya, şimdi İsrail’i de sokma çabaları dik-

kat çekiyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in

NATO Zirvesi öncesi ABD ziyaretinde gündeme gelen ve Türki-

ye’nin itiraz ettiği belirtilen: “üye olmadığı halde, fiili ve etkili

bir pozisyon kazandırılmak üzere, NATO zirvesine İsrail’in de

çağrılma girişimleri”, yıllardır gündeme taşıyıp uyardığımız, ama

“komplo teorileri” diye karşı çıkıldığımız gerçekleri ortaya dökü-

yordu. Ve tabi artık TSK da, böylece NATO üzerinden İsrail’in

hizmetine sokulmaya çalışılıyordu. 

Ve daha ilginç bir gelişme yaşanıyor; ABD, Uludere’de 34 gen-

cin ölümüne yol açan bombalamanın, konvoy görüntülerini PRE-

DATÖR’lerin tespit ettiğini ve bunları TSK yetkililerine kendile-

rinin verdiğini itiraf ediyordu. Oysa daha önce GKB Necdet

ÖZEL, istihbaratın yerli kaynaklardan elde edildiğini söylüyor-

du. Yoksa, Sn. Necdet ÖZEL, ABD yıpranmasın diye, kendilerini

feda mı ediyordu?



NATO’nun kurmayları, İslam’ı düşman sayıyordu!

Amerikan ordusunun subay adaylarına “İslâm ile topyekûn sa-
vaş” dersi verdiği ortaya çıkıyordu. İslâm ile savaş için subay aday-
larına askeri okulda gerekirse “Mekke ve Medine'nin vurulabilece-
ği” öğretiliyordu! 

Pentagon'un eğitim materyalleri ABD basınına sızıyordu. İs-
lâm'a karşı topyekûn savaş ilan edilmesi konulu bir eğitim-brifingi
Huffington Post, wired.com gibi ABD'nin popüler haber portalla-
rında yayınlanıyordu.

Noah Shachtman ile Spencer Ackerman isimli gazetecilerin ele
geçirdiği ders içeriğinde şoke edici ifadeler yer alıyordu. Wired isim-
li dergide yayınlanan habere göre Amerikalı komutan 1.4 milyara
ulaşan Müslümanlara dikkat çekerek, "Amerika'yı İslâmcı terörist-
lerden korumak" için Hiroşima'da olduğu gibi atom bombası kulla-
nılarak topyekûn Müslümanlara savaş açılabileceğini savunuyordu.

Amerikan Genelkurmayı'na bağlı Kurmay Akademisi'nde veri-
len dersin içeriği ilk defa gün yüzüne çıkıyordu. 

Pentagon’un askeri ders notlarında tüyler ürperten ifadeler
yer alıyordu!

Gerekli görüldüğünde "sivil Müslüman toplulukları haritadan
silmek için Hiroşima örneği tekrar gözden geçirilmeli" şeklinde
cümleler bulunan raporun bir kısmında, "İslami teröristler 1949
Cenova Konvansiyonunu ihlal ettiğinden, Nagasaki ve Hiroşima
gibi tarihi örnekler Mekke ve Medine'nin yok edilmesi için bir
opsiyon olarak değerlendirebilir" açıklaması dikkat çekiyordu. 

İşte tam bu süreçte “ABD'nin umudu Türkiye” lafı ne anlama
geliyordu?

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, önemli
bir dost ve müttefik olarak gördükleri 'Türkiye ile yakın güvenlik or-
taklığını' geliştirmeyi arzuladıklarını belirtiyordu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Scott McIlnay, Washing-
ton’u ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile

AHMET AKGÜL 257



Orgeneral Dempsey'nin Pentagon'da düzenledikleri görüşmeyle ilgili
yazılı açıklama yapıyordu. Orgeneraller Özel ve Dempsey'in Türki-
ye'nin bölgedeki önemli liderlik rolü dâhil olmak üzere geniş yelpa-
zede bir dizi güvenlik konularını ele aldıklarını bildiren McIlnay, Or-
general Dempsey'nin, ABD Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında
Orgeneral Özel ile ilk kez bir araya geldiğine dikkati çekiyordu.

Sözcü McIlnay, açıklamasında, "İki lider, Türkiye'nin bölgedeki

önemli liderlik rolü dâhil olmak üzere geniş yelpazede bir dizi güvenlik ko-

nularını ele aldı" ifadesini kullanıyordu.

Açıkça soralım:

ABD ve NATO “Müslümanları ortadan kaldırmak, tehdit olmaktan

çıkarmak ve Mekke Medine’ye saldırmak” için Türk askerini mi kullan-
mak istiyordu?

“Ergenekon davasının savcısıyım” diyen Erdoğan 28 Şubat so-
ruşturmasından niye rahatsız oluyordu?

Sözde devlet içinde derin yapıları gün yüzüne çıkaran Ergene-
kon operasyonu hakkında “Davanın savcısıyım” diyerek soruştur-
mada yapılan gözaltı dalgalarına destek veren ve savcıların arkasın-
da olduğunu gösteren Başbakan Erdoğan’ın 28 Şubat soruşturma-
sıyla ilgili çıkışları kafaları karıştırıyordu. "Bu dalgalar toplumun hu-

zurunu kaçırıyor. Atılması gereken adımların atılması ve bitip kapatılması

gerekiyordu. Bu dalgalarda bu ülke boğulur. Bu iş bu kadar uzatılmamalı"

diyen Başbakan, sahi ne demek istiyordu?

Başlatılan 28 Şubat post-modern darbesi soruşturması toplu-
mun büyük bir kesimi tarafından destek görürken Başbakan Recep
Tayip Erdoğan'dan yapılan gözaltı dalgalarına ilginç bir çıkış dik-
kat çekiyordu. "Bu dalgalar toplumun huzurunu kaçırıyor" diyen Sn.
Başbakan acaba:

1- Üzerinden kuru kahramanlık sergilemeye ve siyasi rantını
devşirmeye çalıştığı bu operasyonların, aslında kendi kontrolleri
dışında, başka odaklarca yapıldığını mı ima ve itiraf ediyordu?
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2- Yoksa, bu dalgaların sonunda kendilerini de mi kuşatıp boğa-
cağından kuşkulanıp feryat ediyordu?

"28 Şubat dalgaları toplumun huzurunu kaçırıyor" muş!

İtalya dönüşünde havalimanında gazetecilere açıklamalarda
bulunan Başbakan, 28 Şubat soruşturması kapsamında yapılan
son gözaltı dalgasıyla ilgili sorulara da cevap verirken “bu dalga-
ların toplumun huzurunu kaçırdığını düşündüğünü” aktaran
Başbakan, "1 dalga, 2 dalga, 3 dalga, 4 dalga filan... Bunlar top-
lumun huzurunu da doğrusu kaçırıyor. Bundan bizler de ciddi
manada rahatsızız. Atılması gereken adımlar atılmalı, sonra biti-
rilip kapatılmalı” ifadelerini kullanmaya hangi korku ve kuşkula-
rı neden oluyordu?

Hani, Başbakan: "Ergenekon'un savcısıyım" diyordu!?

"Bu dalgalar böyle arka arkaya geldikçe kusura bakmasınlar, bu dalga-
larda bu ülke boğulur" şeklinde konuşan Başbakan, sürecin uzatıl-
maması gerektiğini söylüyordu. Önceleri, güya darbe girişimleri-
ni ve devlet içindeki derin yapılanmaları gün yüzüne çıkaran Er-
genekon operasyonu devam ederken, "Davanın savcısıyım" diye-
rek soruşturmanın arkasında olduğunu gösteren Başbakan, 28
Şubat soruşturmasına söylem bazında aynı desteği vermemesi,
acaba insafa geldiğini mi yoksa tezgâhın kendilerini de içine çe-
keceğini mi gösteriyordu?

Eski Cumhuriyet Savcısı ve Fetullah yanlısı Gültekin Avcı’nın,
Başbakan'ın açıklamasını "çok yanlış ve talihsiz" olarak nitelendir-
mesi, AKP'ye oy veren yüzde 50'lik kitlenin hayal kırıklığı yaşadı-
ğını ifade etmesi de kafalarda yeni soru işaretleri doğuruyordu.

"28 Şubat en alçak darbe" ise, o sürece arka çıkan Fetullah
Gülen’in konumu ne oluyordu?

28 Şubat post-modern darbesinin en alçakça tezgâhlanan darbe
olduğunun altını çizerek: "Toplumun büyük kesimi maddi ve manevi eli-
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minasyona uğratıldı. O dönem yaşadıkları nedeniyle psikolojik sorunlar ya-

şayan insanlar hala şifa bulamadı. Gözaltı dalgalarında toplum nefes boru-

larının açıldığını, demokrasiye biraz daha yaklaşıldığını görüp seviniyor. Ya-

ni Başbakan'ın dediği gibi insanların huzuru kaçmıyor" şeklinde konuşan
Gültekin Avcı, o süreçte Erbakan’ı arkadan bıçaklayan ve darbeci-
leri haklı bulan Fetullah Gülen’i niye sorgulamıyordu?

Başbakan'ın son çıkışının yargıya müdahale anlamına gelebi-

leceğini de vurgulayan Avcı, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. Sa-

dece askeri çekirdeğe yönelik gözaltılar yaşandı. Soruşturma, darbenin

sermaye ve siyasi kanatlarına henüz ulaşmadı. Eğer bundan sonra her-

hangi bir dalga gelmezse yargıya yapılan bu müdahale netlik kazanmış

olur. AKP, sayesinde yüzde 50 oy aldığı vaatlerinden vazgeçmiş sayılır" di-

yerek tehditler savuruyordu. Daha önce her fırsatta, TSK’yı töh-

met altına sokan ve dolaylı biçimde PKK’ya haklılık kazandıran

açıklamalarıyla meşhur, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin

Çelik’in, bu sefer:

“Türkiye’nin her sabah yeni bir 28 Şubat operasyonuyla uyanması

yanlıştır. TSK’yı şamar oğlanına çevirmemek lazımdır”

Şeklinde beyanatlar vermesi, telaş ve tedirginliğin sadece Baş-

bakanı değil, tüm AKP kurmaylarını kuşattığını gösteriyordu.

Sn. Başbakan, İtalyan basınına “NATO Suriye’ye müdahale et-

meli” ifadesinden geri adım mı atıyordu?

Başbakan Tayyip Erdoğan, İtalyan Corriera Della Sera gazetesine

verdiği röportaja atılan başlığın kendi sözleri olmadığını belirterek

“Suriye konusunda, NATO'nun askeri müdahalesini istemeye hazırım” şek-

linde bir başlık atılmış, bu başlık şahsıma ait değildir. Zaten röportajın ta-

mamını okuduğunuzda böyle bir ifadenin olmadığını göreceksiniz” diyordu.

Ancak: “Sınırlarımıza herhangi bir tecavüzde bulunulması ha-

linde, biliyorsunuz NATO’nun 5. maddesi devreye girer.” diyen

Sn. Başbakan, NATO’nun niçin kurulduğunu bilmiyor muydu?
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NATO, bilindiği gibi II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış olan
güçlü ve etkili bir kollektif savunma sistemidir. ABD’nin liderliğin-
de kurulmuş ve gelişmiştir, ama Siyonist Yahudi hedeflerine hizmet
için kurulup kullanıldığı kesindir. İlk kuruluş hedefi Soğuk Savaş
yıllarında Avrupa ve “Hür Dünya Devletlerini” Sovyetler ve Komü-
nizm tehlikesinden korumak olarak gösterilmiştir. 

1992_de Komünizmin çöküşünden sonra İskoçya’da yapılan
NATO toplantısında teşkilatın yapı ve hedefleri masaya yatırılmış
ve köklü değişikliklere gidilmiştir. O zamana kadar görevi “Kızıl
tehlikeye karşı mücadele” olarak belirlenen NATO, o tarihten son-
ra “Yeşil Tehlike ve Küresel Terörizm” diye İslam Dinine ve Müslü-
man ülkelere karşı mücadele ile yükümlü hale getirilmiştir. Böyle-
ce Komünistlerin yerini Müslümanlar almış vaziyettedir.

2001 yılından sonra da artık açıkça Küresel teröre ve İslami hare-
ketlere hep aynı kare içinde yer verilmiştir. Mesela, Ortadoğu’dan ve-
ya Alt Kıta denen Pakistan ve Hindistan’dan gelen kişiler peşinen
“muhtemel suçlu” ilan edilmiş veya “terörist olabilir” gibi mesnetsiz
suçlamalar yöneltilmiştir. Olaylar anlamsız ve korkulara dayanan
ırkçılık boyutuna ulaşmıştır. Son yıllarda Avrupa’da izlenen ırkçılık
akımları bütün bu haksız ve dayanaksız propagandanın neticesidir.

NATO 2001_den sonra hızla değişmeye yönelmiştir. ABD’nin,
Afganistan’a müdahalesi 2001 yılında gerçekleşmiştir ve hala çık-
mış değildir. ABD, Afganistan’a girdikten bir süre sonra orada ABD
olarak “global terörizmle” mücadele ettiğini belirterek dünya ülke-
lerinin de katkıda bulunmalarını talep etmiştir. Bu sebeple 13 ülke
daha Afganistan askeri harekâtına katılıp destek vermiştir.

Daha sonra NATO’nun 5. Maddesini kullanan ABD, NATO üye-
lerinden de yardım istemiştir. (Bir üye düşman tarafından saldırıya
uğradığı zaman, diğerleri, kollektif olarak ona yardım etmekle yü-
kümlüdürler) maddesi. (Buna savaş maddesi de denir) Ama bura-
daki savaş zaman içinde İslam ve Müslüman Afganlılarla mücadele
haline dönüşmüş vaziyettedir.
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NATO, son “Arap Baharı” diye bilinen olayların gelişiminde, hal-
kı ayaklanan Libya’da da aktif bir rol üstlenmiştir. Recep T. Erdoğan
iktidarı da bu vahşete iştirak etmiştir. Kaddafi güçlerinin alt edilme-
si NATO güçleri sayesinde gerçekleşmiştir. Oysa Kaddafi ve Libya,
devlet olarak hiç bir dış ülkeye saldırmış ve kimseye savaş açmış de-
ğildir. Tam tersine, saldıranlar Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda
ve daha sonra da NATO yolu ile ABD ve maalesef Türkiye’dir. NATO
bombardımanları sonucunda Libya tam bir harabeye çevrilmiştir. Ne
de olsa artık NATO yeni sömürgeciliğin etkili bir aleti haline gelmiş-
tir. Şimdi Suriye için aynı Siyonist süreç yürütülmektedir.

NATO artık ABD’yi ve Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerini
koordine eden Siyonizmin emrindedir. Bu durum ABD’nin diğer
bölgelerdeki askeri hareketlerde elini güçlendirmektedir.

Emperyalist Batılı devletlerin güvenliği için NATO tam anlamıy-
la bir güvenlik merkezi haline getirilmektedir.

NATO, zaman içinde “Siyonizmin Dünya Ordusu” kurmak
amacı ile dünya çapında bir işbirliğinin hareket noktası haline dö-
nüşmektedir. NATO’nun etkili olması için bütçesinin de güçlü ol-
ması gerekmektedir ve bu da bütün üyelerin katkıları ve katkıların
da devamlılığı ile olabilir. Bu da üye ülkelere ilave yük getirecektir.

ABD ve Avrupa devletlerinin tam bir ahenk içine çalışabilmele-
ri için NATO en büyük koordinasyonu gerçekleştirecektir ve daha
şimdiden bu maksat için Füze Kalkan sistemini 4 ülkeye yerleştir-
miştir. Polonya, Romanya, Türkiye ve İspanya. Bu sistemler Avru-
pa ve ABD’yi yeterince etkili olarak koruyabilecektir.

Bu sistemler sayesinde çok daha kapsamlı ve küresel boyutta is-
tihbarat toplama, izleme ve gözetleme yapılabilecektir ve tabi Siyo-
nist ve emperyalist güçler için… 

Özetle, bir “Dünya Devletinin” emrine konmak üzere tüm alt
hazırlıklar tamam gibidir. Chicago- ABD toplantısı NATO’nun artık
bir “Dünya Ordusu” rolünü tescil etmek içindir.”79
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Peki, o zaman Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel Ameri-
ka’da hangi rolü oynuyordu?

Genelkurmay Başkanı Org. Özel, Pentagon'a çıkarma yapıyor,
ABD'li mevkidaşı ile bir araya gelerek, 'Akıllı Savunma Sistemi'
konusunda fikir alışverişinde bulunduğu söyleniyordu.

ABD Genelkurmay Başkanı Org. Martin Dempsey'in davetlisi
olarak Pentagon'a çıkarma yapan Org. Özel'in 21 Mayıs'ta Chica-
go'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ön görüşme yaptığı
öğreniliyordu. Görüşmede, NATO'nun yeni stratejisi "Akıllı Sa-
vunma Projesi" kapsamında ittifakın üyeleriyle Türkiye'nin yapa-
bileceği ortak projeler üzerinde çalışılacağı belirtiliyordu.

Yeni formüle göre: ittifaka üye ülkeler bağımsız girişimlerden
vazgeçmesi, ortak projeler üretmesi, kendi aralarında işbirliği
içinde hareket etmesi planlanıyordu. Yeni sistemde, Türkiye'nin
ağırlıklı olarak insani yardım projelerinde ortak çalışmalar yapa-
cağı ve NATO’ya katkı sağlayacağı öngörülüyordu. Bir hafta bo-
yunca ABD'de kalan Org. Özel'in temaslarını tamamladıktan son-
raki ilk durağı Çankaya Köşkü oluyordu. Org. Özel, Chicago'da-
ki NATO zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'e ön bilgi aktardığı belirtiliyordu.

Siyonist CFR’nin övgüsü, hangi tavizin rüşveti oluyordu?

Bu arada ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından olan ve ta-
mamen Yahudilerin kontrolünde bulunan Dış İlişkiler Konseyi
CFR'nin Beyaz Saray için hazırladığı rapor, medya ile paylaşılıyor-
du. 'Türkiye-ABD İlişkileri: Yeni Ortaklık' başlıklı 96 sayfalık rapor
için 23 uzman görev alıyordu. Raporda, "Türkiye, bölgesel ve kü-
resel bir güç haline geldi. ABD'de politika oluşturanlar, Türkiye-
ABD arasındaki stratejik ilişkiyi hayata geçirmek için her türlü ça-
bayı sarf etmeli" deniliyordu. Raporu hazırlayan Çalışma Gru-
bu'nun başkanlığını ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Yahudi Madele-
ine Albright yürütüyordu. Siyonist Yahudilerin AKP Türkiyesine ve
Türk askerine övgüler yağdırması “Yoksa Türkiye’yi ve Türk aske-
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rini yeni maceralara sürükleme hazırlığı mı yapılıyor?” sorusunu
akla getiriyordu.

Ve tabi sormak gerekiyordu: 

1- GKB Sn. Necdet Özel; NATO’nun ve arkasındaki Siyonist
ABD ve Haçlı AB’nin, Türkiye’ye yönelik düşmanca niyet ve hedef-
lerini bilmiyor muydu; yoksa bile bile, ama stratejik bir taviz ve tes-
limiyetle, bu oyunları bozacak günü kollayarak, Amerika ve Avru-
pa’yı mı oyalıyordu? 

2- Sn. Necdet Özel, Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesinin,
ülkemizin başını büyük bir belaya sokmak, İran’la bozuşturup ka-
pıştırmak üzere, dış güçlerce tertiplenen tarihi bir tuzak olduğunu
fark edip direnecek askeri ferasetten ve milli hassasiyetten uzak mı
bulunuyordu; yoksa, sonunda emperyalist güçlerin hezimete uğra-
tılacağı Ortadoğu girdabına iyice batmaları için, çok yüksek ve in-
ce bir siyaset mi takip ediliyordu?

Sn. Başbakanın, “gözaltı dalgalarından ürkmeye başlaması”
doğrusu bizim umutlarımızı artırıyordu!

Amerika’daki NOTO Zirvesine, üye olmadığı halde İsrail’in de
çağrılma girişimleri, Türkiye’nin bu gelişmelere tepki göstermesi
ve ABD-NATO yetkililerinin Türkiye’yi tehdit eder mahiyette
“üzüntülerini beyan etmeleri”, acaba AKP iktidarının mı, yoksa
Genelkurmayın mı “milli dirayet ve cesaretiyle” gerçekleşiyordu?”

"Amerikan dış ve savunma politikasının bundan böyle tek amacı şu şe-

kilde belirtiliyordu: 'Batı Avrupa'daki, Asya'daki ya da eski Sovyetler Bir-

liği'ndeki devletlerden hiçbirinin Birleşik Amerika'nın karşısında dik dura-

cak, ona kafa tutacak güce erişmesine izin vermemek”80

Stratejisi izleyen işte bu ABD, yarın Ortadoğu'da "Ben de va-
rım!" diyecek bir Türkiye'nin önünü kesmek ve gücünü tüket-
mek istiyordu.
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Nitekim Ankara'da terörle mücadeleden sorumlu üst düzey
bir emniyet yetkilisi ve bir başka üst düzey istihbarat görevlisi
ayrılıkçı Kürt hareketi üzerine konuşmasında, Türkiye'nin en ya-
kın müttefiki olarak bilinen ABD ve AB ülkelerinin, PKK’ya en
büyük desteği verdiğini söylüyordu.

Ve yine E. Orgeneral Çevik Bir'in: "Suriye İstihbaratı'nın İsrail
gizli servisine angaje olduğunu bildiklerini" söylemesi karşısında İsra-
il tarafının sessiz kalıp cevap vermemesi (a.g.e. s.24) Suriye olay-
larını İsrail ve ABD’nin kışkırttığını gösteriyordu. 

Üstelik Genelkurmay Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde
hazırlanan raporların, ABD'nin bölgede apaçık bir Kürt devleti-
nin kurulması için yoğun çaba sarf ettiğini gözler önüne serdiği
ve bu belgelerin aynı zamanda ABD ile Türkiye arasında yaşanan
adı konmamış gizli bir savaşın ipuçlarını da verdiği (a.g.e. s.31)
zaten biliniyordu.

"Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Güneydoğu
Anadolu'da Devam Etmekte Olan Bölücü Hareket'in Gelecekteki
Muhtemel Seyri ve Türkiye'nin Bütünlüğüne Etkileri' adlı dokü-
manda İsrail, PKK'yı ulusal çıkarları dolayısıyla destekleyen ül-
kelerin başında geliyordu. Dokümanın birçok yerinde ABD, İn-
giltere ve Fransa gibi ülkeler üstü kapalı olarak 'Bazı gelişmiş Ba-
tı Ülkeleri' şeklinde geçiyordu.

Oysa Türk kamuoyunda bilinen, bundan çok farklıydı. Yıllar-
ca PKK'nın özellikle İran ve Suriye tarafından desteklendiği vur-
gulanıyor ve Türkiye birçok kez bu ülkelerle çok ciddi sorunlar
yaşıyordu.

“1996 Mart'ında P. Kur. Yb. Mehmet ilhan Ünver tarafından ha-
zırlanan, 'Ortadoğu Barış Süreci ve Türkiye Üzerine Etkileri' adlı
dokümanda Türkiye'nin Suriye ile arasında çok sık gündeme geti-
rilen Hatay sorununun aslında kimler tarafından gündeme getiril-
mek istendiğini çok açık gösteriyordu. Buna göre İsrail, Suriye'nin
üçe bölünmesini istiyordu. Fakat İsrail'in bu projesi Türkiye'yi de
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tehdit ediyordu. Çünkü bu projeye göre Hatay da üçe bölünmüş
Suriye'nin Şii - Alevi bölümünde yer alıyordu.

İşin ilginç tarafı Hatay sorunu hep Batı kamuoyu tarafından ya
da CIA kaynaklı bazı kuruluşlar tarafından ısıtılıyordu. En son
01.06.1994 tarihinde Washington'da Amerikan Barış Enstitü-
sü'nde, eski CIA şefleri tarafından yeniden gündeme getiriliyor
ve Suriye'nin Hatay yarası kaşınmak isteniyordu. Söz konusu as-
keri dokümanda aynen şu ifadeler yer alıyordu:

"Sağlık durumu iyi olmayan Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın ölü-

münden sonra ülkede karışıklıklar çıkabilir. Bu durumda ortaya çıkacak is-

tikrarsızlıktan yararlanacak bazı güçler, Suriye'yi bölme planını yürürlü-

ğe koyabilirler. Bu plana göre İsrail'in tasarladığı Suriye şöyledir:

Suriye etnik ve dini yapısına uygun olarak çeşitli devletlere ayrışacak-

tır. Kıyıda bir Şii-Alevi devleti, Şam'da buna düşman bir başka Sünni dev-

leti, Havran - Kuzey Ürdün - Golan bölgesinde de bir Dürzî devleti. Bu ya-

pı, barış ve güvenliğimizin garantisi olacaktır ve bu hedef erişebileceğimiz

kadar yakındır.”

İşte bugünkü Suriye problemi, bu Siyonist projelerin bir neti-
cesidir ve AKP dış güçlere figüranlık etmektedir.
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AMERİKA’NIN ULUDERE TUZAĞI DEŞİLİYOR
VE SORU:

TÜRKİYE’Yİ ABD Mİ, AKP Mİ YÖNETİYOR?

Uludere faciası yaşandığı günlerde, yani üç ay kadar önce Mil-
li Çözüm Dergisi’nin tespit ve tahlillerini: “peşin fikirli bir AKP kar-
şıtlığı ve hayali komplo kurguları” olarak yorumlayanlar bari şimdi
olsun, uyanacak ve utanacaklar mıydı? Çünkü o tarihlerde Milli
Çözüm’ün bütün saptamaları, bugün aynen ispatlanmıştı ve biz-
zat Başbakan ve içişleri Bakanı tarafından itiraf edilmek zorunda
kalınmıştı.

Irak sınırında kaçakçılık yapan, çoğu lise talebesi 34 gencimi-
zin ölümüyle sonuçlanan bombardımanın ardından, doğru verile-
re, tarihi ve tabii gerçeklere dayanılarak tarafımızdan şu tahmin-
ler yapılmıştı:

1- Bu talihsiz olay kesinlikle TSK’nın kasıtlı bir katliamı olma-
yıp, ABD’nin Predatör görüntüsü diye MİT üzerinden silahlı kuv-
vetlerimize aktardığı, yanlış ve kasıtlı bilgiler sonucu acele ve
acemilikle yol açılan bir faciadır.

2- Amerikanın hedefi:

a) TSK ile halkımız arasına itimatsızlık ve düşmanlık sokmak

b) İktidarı ve Genelkurmayı suçlu ve sorumlu duruma düşü-
rüp daha çok avucuna almaktır. Ve tabi MİT’in tavrı ve tarafı bir
daha sorgulanmalıdır.

3- Bölge halkının koyu bir fakirlik ve çaresizlik sonucu mecbur
kaldıkları kaçakçılık ve hatta PKK’ya mahkûm bırakılan açlık soru-



nu, Türkiye’ye çağ atlattığını savunan AKP iktidarının yüzkarası ve
sosyal yarasıdır; ve ne kadar kalkınmışlığımızın aynasıdır.

4- Bu elim ve vahim olayların ABD’nin yanlış ve yanıltıcı istih-

barat sonucu meydana geldiğini o günden bu güne hala inkâr

eden Sn. Başbakanın ve Genelkurmay Başkanının bu tavırları:

a) Ya koyu bir bilgi noksanlığından, yani gaflet ve cehaletten

kaynaklanmaktadır.

b) Veya stratejik tanrıları ABD’yi aklamak veya hıyanetini sak-

lamak hatırına “önek ve yüksek bir fedakârlık(!)” rolü oynan-

maktadır!?

5- Tam bu hengâmede kalkıp: “Her kürtaj bir Uludere’dir” diyen

Recep Erdoğan, acaba Uludere’de cinayet işlediklerini mi itiraf

ediyordu, yoksa “zaten her gün yüzlerce kürtaj yapılıp cana kıyı-

lıyor, Uludere’de 34 kişinin öldürülmesi niye bu kadar abartılı-

yor?” demeye mi getiriyordu. Evet, Türkiye’nin en acil sorunu,

bu kafalardan ve kuşatmadan artık kurtulmak oluyordu! Ve tabi

bu benzetmelerin, nasıl bir zekâvet seviyesi ve basiret göstergesi

olduğunu da psikologlara sormak gerekiyordu.

6- Başka ülkelere, komisyoncu aracılar üzerinden pazarlamak

için kampanyalar yürüten, insansız hava ve keşif aracı Predatör-

leri, hem de iki misli fiyatla Türkiye’ye satması için, Sn. Cumhur-

başkanı Abdullah Gül’ün, NATO zirvesi için bulunduğu Ameri-

ka’da Başkan Obama’ya bir nevi yalvarması, Milli Görüş Gömle-

ğini çıkaranların ve Erbakan çizgisinden kopanların, hangi dere-

keye yuvarlandıklarının acı ve acıtıcı bir fotoğrafıydı.

Başbakan mı, İçişleri Bakanı mı yanlış konuşmaktaydı?

Uludere faciası, “Türkiye istihbaratının kimler tarafından edinildiği

ve yönlendirildiği” sorusunu gündeme taşıyıp tartışılması gerekir-

ken, maalesef gerçeklerin üzerini örtecek konular ve sorularla

toplum oyalanmıştır.
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Başbakan Erdoğan’ın Uludere'de 34 vatandaşımızın öldürül-

mesi nedeniyle yapılan tartışmalarla ilgili "Allah aşkına tazminatsa

tazminat" sözleriyle, bunların vicdan ayarını yansıtmaktaydı.

Bir Amerikan gazetesinde çıkan "Uludere'nin istihbaratını biz ver-

dik" açıklaması ile başlayan tartışmalara Başbakan Erdoğan'ın şu

sözleri, işbirlikçilik sıfatlarını ve ABD’ye sadakatlerini ortaya

koymaktaydı:

"Görüntülere ilişkin CD'leri izledim. Otuz-kırk kişilik gruplar! Katırlar

var, insanlar var! O yükseklikten bu Ahmet midir Mehmet midir bilmek

mümkün değil! TSK görevini samimi şekilde yapmıştır. Hata da olabilir.

Hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık. Tazminatı da açıkladık ama birile-

ri istismar ediyor. Allah aşkına tazminatsa tazminat. İlla terör örgütünün

istediğini mi söyleyeceğiz? Kusura bakmasınlar."

Oysa, ta başından:

”Biz tongaya geldik ve kasıtlı bir istihbaratla yanlış yönlendirildik” de-

nilip olayda yakınlarını kaybedenlerin acısı paylaşılarak hafifletil-

meye çalışılamaz mıydı? Evet, tazminat ödeneceği açıklandı ve

bölgeye ziyaretler yapıldı ama bu dönemde hep sanki "olayın so-

rumluları araştırılıyor" havasını oluşturmuşlardı. Başbakan Erdo-

ğan'ın bu açıklaması herkeste olayın kendi açılarından "kapanmış

olduğu" gibi bir izlenim uyandırmıştı.

Ama bir Amerikan gazetesi ortalığı karıştırıncaya kadar, hep

olayın sorumlularının araştırıldığı sanılmaktaydı. Yetkililer de

olayın yargıya intikal ettiğini söylüyor ve sonucun beklenmesi

gerektiğini ifade ediyorlardı! Cumhurbaşkanı Gül bile olayın ay-

dınlatılacağını ifade ederken Başbakan Erdoğan'ın "Allah aşkına

tazminatsa tazminat" açıklaması soruşturmanın nasıl saptırıldı-

ğını ve gerçeklerin çarpıtıldığını ortaya koymaktaydı. Hatta

ABD’nin bu açık hıyanet ve hakaretini saklamak ve stratejik tan-

rılarını aklamak adına sanki Başbakan ve Genelkurmay Başkanı,

kendilerini feda kılmaktalardı!?

AHMET AKGÜL 269



Halkımız her konuda olduğu gibi yine aldatılmıştır!

Uludere olayının bir katliam değil, bir facia olduğu ısrarla vur-

gulanmalıdır. Çünkü “katliam” denilirse, bunun kasıtlı yapıldığı

varsayılacaktır. Oysa ne TSK’nın ne de iktidarın böyle bir şey

yapması imkânsızdır. Ancak AKP iktidarının ve Genelkurmayın

asıl hatası, ABD’nin istihbarat tuzağına kapılmaları ve hala

ABD’yi aklamaya çalışmalarıdır. ABD medyasına sızan bilgilerle

birtakım veriler ortaya çıkmıştır. Fakat bunlar tam bir sinir har-

bine çevrilmiş durumdadır. Bizi ilgilendiren tarafı Türkiye’nin

içinde bulunduğu durumla alakalıdır. 

İstihbarat ve güvenliğimizin kimler tarafından nasıl çekip çev-

rildiği ve Türkiye’nin hangi teknolojilere ve stratejik hıyanetlere

mahkûm edildiği üzerinde durulmalıdır. Bölgedeki gözlemleri Pre-

datörler ile Heronlar yapmaktadır. Bu bilgileri bizden önce tekno-

lojiyi gerçekleştirenler üretmekte ve istedikleri gibi istedikleri so-

nuçları elde etmek için kullanmaktadır. Türkiye’nin o dönemdeki

konumuna ve sorunlarına göre tavır alınmaktadır. Eğer ABD ile İs-

rail ile ilişkileriniz onların istedi düzlemde ise, Türkiye istihbara-

tına ve gerekli kurumlarına başka bilgiler aktarılmaktadır. Değilse

istedikleri sonuçları elde etmek için yanlış ve kasıtlı bilgiler akta-

rılmaktadır. İktidarların yuları Amerika’nın avucundadır.

Uludere’de ölen masum 34 kişinin, sosyal durumları, ekonomik
sıkıntıları ve imkânsızlıkları üzerinde ayrıca durulmalıdır. Bunların
içinde çocuk yaşta olanlar vardır. Kimisi öğrenci, kimisi evinin ih-
tiyaçlarını karşılamak için kaçakçılık yapmaktadır. Bu çaresizlik
AKP Türkiye’sinin yüz karasıdır. İnsanlarımızın rahat yaşayabilme-
lerini sağlamak için gerekli tedbirler niçin alınmamıştır. Örneğin,
54. Erbakan Hükümeti zamanında sınır ticareti serbest bırakılmış,
bölgede ciddi ekonomik bir rahatlık sağlanmıştır. Bu masum ve ça-
resiz insanların hiç yok yere kuşatılarak öldürülmelerini basit bir
olay gibi geçiştirmek yanlıştır. Bu, bir kaza değil, istihbaratımızı
elinde tutanların kasıtlı bir tezgâhıdır. Kürt halkının daha uç nok-
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taya itilmesinin bir bahanesini oluşturmaktadır. Uçurumun bu ka-
dar derinleştirilmesi kimin işine yaramaktadır?

Kesinlikle bilelim ki, bu insanlar sadece Kürt oldukları için öldürülmü-

yor, gücü ellerinde tutanlar kimleri hedef seçmişse o kesimden insanlar öldü-

rülüyor. Alevi-Sünni gerilim ve çatışmaları, laiklik gerekçesiyle öldürülen

masum insanlar, sağ-sol çatışmalarından ölenlerin sayısı bilinmiyor. Öyley-

se, güvenliğimizi sağlayan istihbaratın kanıt ve karar mekanizmasının, bir

an önce bizim denetimimize girmesi, yani Erbakan’ın bir ömür harcadığı

“yerli ve milli teknoloji hamlesinin” mutlaka başarılması ilk şarttır. Eğer biz,

güvenliğimizin sağlanmasını gâvurların ellerine terk ediyorsak, onlar keyif-

lerince istedikleri gibi bizi bilgilendirip yönlendirmeleri kaçınılmazdır. Bir de

bilgilerimizin onların elinde olması Türkiye’nin en büyük açmazıdır.

Bu gerçeklerden yola çıkarak Malatya Kürecik’te ABD ve NATO’nun,

büyük gözlerinin bizim her ayrıntımızı kontrollerine aldıklarını bir daha

sorgulamalıdır. Son günlerde yapılan açıklamalarda Kürecik Radar Üssü-

nün öncelikli amacının Türkiye’nin korunması olduğu vurgulanmaktadır.

Ne kadar ilginç değil mi? Acaba Türkiye’nin güvenliği kime karşı sağlan-

maktadır? İran mı, Irak mı, Suriye mi? Bölgede başka kim var komşumuz

olarak? Peki, düne kadar sıfır sorunlu olan bu ülkeler nasıl oldu da bize

düşman ve hasım olmuşlardı? AKP iktidarı birkaç yıl hem sorunsuz, hem

de iyi ilişkiler üst düzeyde iken şimdi birdenbire neden kanlı bıçaklı durum-

dayız?81 Türkiye’de AKP’mi ABD’mi iktidardadır?

Bu yalan rüzgârı, sonunda AKP’yi yıkacaktır!

Uludere olayı ile ilgili her açıklama kafaları biraz daha karıştır-
mış, yeni soruları gündeme taşımıştır. Özelliklede bunca zaman
sürdürülen araştırma ve soruşturmadan bir sonuç alamayan ilgili-
lerin Wall Street Journal Gazetesi'ndeki haberi yalanlamalarının ar-
dından, açıklamaların birbirini takip etmeye başlaması bu kafa ka-
rışıklığını daha da artırmaktadır. Aylardır unutulmaya terk edilen
olayla ilgili önce Başbakan, ardından da İçişleri Bakanı'nın yaptık-
ları açıklamalar olayın perde arkasını biraz olsun aralamıştır. İyi de
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bu açıklamaları yapmak için araştırma sonuçları yeni mi ortaya çık-
tı? Niçin bugüne kadar bu bilgiler halkımızdan saklandı. Olayın
hemen ardından bugünkü açıklamalar yapılmış olsaydı hükümete
güveni artırmaz mıydı?

Başından beri istihbarat konusunda bir sakatlığın, belki de yan-
lış bilgi ulaştırmanın varlığı ortadaydı. Gerçi İçişleri Bakanı yaptığı
açıklama ile “elde edilen görüntülerin yanlış değerlendirilmesi so-
nucu” olayın yaşandığını ifade ediyor olsa da belli ki bazı hususla-
rın açıklanmasından hala sakınılmaktaydı.

Bu arada Bakan'ın “vurulanların kaçakçılık yaptığını, vurulmayıp ya-

kalanmış olsalardı kaçakçılıktan yargılanacak olacaklarını” söylemiş ol-
ması nasıl yorumlanacaktı? Çünkü böyle bir yaklaşım yanlış istih-
barata dayanarak 34 kişinin hayatını kaybetmiş olmasının gerekçe-
si olamazdı. Zaten gergin bir bölge söz konusu ve olayı istismar et-
mek için çırpınan grupların bulunduğu bir noktada Sayın Bakan'ın
bu yaklaşımı Kenan Evren'e atfedilen, "Asmayalım da besleyelim
mi?" yaklaşımından daha tehlikeliydi ve AKP’nin kurumsal karak-
terini sergilemekteydi.

Sayın Başbakan Erdoğan ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin son
açıklamalarını yapmak için neden bugüne kadar beklemişlerdir?
Bu olayın sürüncemede bırakılması sanki unutulmaya terk edilme-
si gibi bir görüntü vermektedir. Hâlbuki olayın hemen ardından ol-
masa bile birkaç gün içinde ulaşılan sonuç açıklanmış olsaydı sanı-
yorum bugün yaşanan gerilim yaşanmazdı. Çünkü, çatışma bölge-
lerinde bu tür istenmeyen olaylar yaşanabilmektedir. Kıbrıs Barış
Harekâtı sırasında kendi gemimizi vurduğumuzu unutmuş değiliz. 

Bu noktada vur emrini veren komutanların hedef tahtası haline getiril-

mesi de doğru değildir. Ona araştırmanın sonucuna göre ilgili makamlar

karar vermelidir. Ancak, özellikle İçişleri Bakanı yaptığı açıklama ile med-

yanın önüne bazı komutanları atmış yani harcamış gibidir. Elbette görün-

tüleri inceleyip karar verme durumunda olan Başbakan ya da İçişleri Ba-

kanı değildir. Ancak, işin siyasi sorumluluğu her zaman siyasilerin üzerin-
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dir. Ülkenin başka türlü idare edilmesi de mümkün değildir. Bu olayda top-

lumu ilgilendiren taraf olayda iç ya da dışarıdan kaynaklı bir kasıt olup ol-

madığı, siyasi iktidarı güç durumda bırakma niyetinin bulunup bulunma-

dığıdır. Esas araştırılması ve tespit edilmesi gereken husus ABD ve İsrail’in

TSK’yı halkın gözünden düşürme amaçlı ve kasıtlı bir yanıltma tezgâhıdır.

Çünkü böyle bir durum yoksa sadece olay görüntülerin yanlış değerlendi-

rilmesinden kaynaklanmış ise bunun açıklanması için bugüne kadar bekle-

menin anlamı kalmayacaktır. Kaldı ki adı ister Heron ister Predatör olsun

insansız hava araçlarından gelen görüntülerin Türkiye'nin ne kadar işine

yaradığının da bu olay vesilesiyle yeniden değerlendirilmesi lazımdır.82 11
Yıllık AKP iktidarı, hala Türkiye’yi ABD ve İsrail Heronlarına
mahkûm bırakıyorsa, asıl bunun sorgulanması zamanıdır.

Şimdi Erbakan Hoca’nın “Barbar Batılı, barış çağrısından ve hoşgö-
rü edebiyatından anlamamaktadır. Onlar sadece müeyyide-güçle hizaya
sokulacaktır. Bu nedenle, elerindeki nükleer başlıklı füzeleri, uçak gemile-
rini ve diğer bütün silah ve saldırı sitemlerini etkisiz kılacak ve çalışamaz
hale sokacak teknolojileri hazırlamak kaçınılmazdır ve Allah’ın inayetiyle
bunlar tamamlanıp kahraman Ordumuzun ilgili birimlerine teslimatı ya-
pılmıştır. Ülke ve bölge şartları olgunlaştığında, Türkiye ile zalim güçlerin
hesaplaşması yakındır ve zulüm saltanatı yıkılacaktır” anlayışına ve
yaklaşımına karşılık, Akevler ekibinin “Zulmün yıkılması Adil
Düzen’in hâkim kılınması” için öngördüğü “Apartman Projesi”
insanı acı acı güldürmekte ve Hocamızın değerini ve önemini bir
kez daha ortaya koymaktadır.

“Yeni Medeniyet Projesi; 100 dairelik apartman” hikâyesi!

"Yüz Dairelik Apartman Projemiz" her iki sorunun çözümü olacaktır.

Önce yüz daire beş dönüm arazi üzerinde çevrilmiştir. Gelişigüzel içe-

riye girilemez ve çıkılamaz. Apartmanın içine girme bir veya iki kapıdan

yapılır. Sıkı kontrol olmayacaktır, kapıdan herkes kolayca girecek ve çıka-

caktır, ne var ki herkes kartla girecek ve kartla çıkacak, kartın girişi ve çı-

kışı kaydedilecektir. Sonra bir olay olduğu zaman bir düğmeye basılarak
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kapılar kilitlenecek, apartmana giriş ve çıkışlar durdurulacaktır. Apart-

man sık yerleşimli bir alandır. İnsanın olmadığı yer yoktur. Nerde ne iş

yapsanız mutlaka çevrenizce görülmektedir. Apartmandaki herkes herkesi

tanımaktadır. Gelen yabancıyı hemen görmekte ve o da derhal tanınır hâ-

le gelmektedir. Böylece "güvenlik sorunu" çözülmüş olmaktadır.

Diğer taraftan herkes bulunduğu yerde iş yapmakta, ihtisas apartman-

ları doğmaktadır. Aynı işi yapan kimseler aynı apartmana kolayca gelebil-

mektedir. Bu da "yararlanma mülkiyeti" ile "işletme mülkiyeti"nin birbirin-

den ayrılması sayesinde olmaktadır. İnsan nerede iş bulursa orada evi de

bulmakta ve oraya taşınmakta, kira derdi de olmamaktadır. Bu sayede in-

sanların iş sebebiyle evlerinden başka yerlere hareket etmelerine yani git-

melerine gerek kalmamakta, "trafik sorunu" da işte böyle çözülmektedir.

Geliştirilmiş haberleşme imkânları ile insanlar bedelsiz görüşmekte, bir şey

göndereceklerse bedelsiz gönderebilmektedirler. İnsanlar bucaklarında otu-

rup dışarıya fazla gidip gelmedikleri ve evlilikler bucak içinde olduğu için

akrabalık seyahati yapmak zorunda kalmayacaklardır. Genel Hizmetler

(25 hizmet) ayaklarına gelecektir. Kişi doktora gitmeyecek, doktor onun

evine gelecektir. Böylece "ulaşım sorunu" da bu şekilde çözülmüş olacaktır.

İşte... "Yüz Dairelik Apartman Projesi" yalnız bir "mesken projesi", yal-

nız bir "işyeri projesi" değildir, aynı zamanda tüm insanlığın "Yeni Mede-

niyet Projesi"dir.”83

Güya Hz. Peygamber Efendimizin, Mekke dönemi ardından

başvurduğu Hicret sonrası Medine’de ki SİTE DEVLETİ süreci-

nin örnek alınarak hazırlanan bu “100 dairelik apartman proje-

siyle” Akevler Ekibi; 

a) Türkiye’deki sefalet ve rezaleti ortadan kaldıracak

b) Siyonist ve emperyalist zalim sistemleri yıkmış olacak

c) Ve sonunda ülkemizde, bölgemizde ve yer yüzünde Adil

Düzeni kurmayı başaracaklardı?!
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İyi de, Hz. Peygamber efendimiz, acaba Bedir, Uhud ve Hen-
dek Muharebelerini ve askeri hareket ve stratejik taktiklerle ger-
çekleşen Mekke Fethi’ni niye yapmışlardı?

Şu Akevler Ekibi’nin, Adil Düzen hazırlıkları konusundaki,
hayret ve hayranlık uyandıran ilmi feraset ve faziletleri yanında,
Cihat ve zulmü bertaraf etme hususundaki bu fikri ve fiili zaafi-
yetleri bize sadece “Vermemişse Ma’bud, neylesin Mahmut?” deyimini
çağrıştırmaktaydı.

Bu arkadaşlarımıza bir iki hatırlatma da biz yapalım ve katkı
sağlayalım:

1) AKP’nin TOKİ kurumuna müracaat edip, onların yüz değil
binlerce dairelik “site”lerinden yararlanıp Adil Düzeni biran ev-
vel kurmaya baksınlardı..

2) Sünnete, tarihi ve tabii seyrine uygun olsun diye, o apart-
man siteleri arasındaki ulaşım ve iletişim için, safkan Arap deve-
leri bulup, kapı önlerine koysunlardı..
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Erdoğan’ın 28 Şubat İstismarı ve
CEMAAT-HÜKÜMET KAVGASINI

KİMLER KURGULAMIŞTI?

“Erbakan bütünüyle ve samimiyetle Siyonizme ve Batı sistemine kar-
şıydı. Batı’nın sömürü hakimiyetine son vermeyi hedefleyen D-8 gibi küre-
sel atılımlar başlattı. Erdoğan ise Batıcı olmamakla beraber, Batı ile uzlaş-
mayı, bu sayede iktidar olmayı ve yol almayı başarmıştı. Batı da Erdoğan’a
inandığı için, AKP üzerine çarpı atmamış ve TSK’nın darbe girişimlerini
onaylamamıştı.”84

Diyen Ruşen Çakır’a sormak lazımdı:

Bu BATI dediğin şeytan şakirtleri mi ahmaktı, Recep Erdo-
ğan’ın niyetini ve hedefini anlamamış, TSK’yı bırakıp Ondan ta-
raf çıkmıştı?

Yoksa sizlerin mi, BATI’nın yeni İslamcı figüranlarını fark ede-
meyecek kadar beyni dumura uğramıştı?

Oysa bunlar, Batı emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi için en bü-
yük engel sayılan Türkiye’nin zayıf düşürülmesi için dış güçlerle
işbirlikçilerinin TSK’ya karşı ortak operasyonlarıydı.

Siyonizm ve Batılı güçlerin “asla yenilmez ve baş edilmez” ol-
duklarına inanmak, önce İslam itikadına aykırıydı, bu düşünce

84 Erbakan’la Erdoğan’ın Temel Farkı / Ruşen Çakır / Vatan Gazetesi /
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“Batı’yı tanrılaştırmak ve mecburen tabi olmak” sonucunu doğur-
maktaydı. Ve işte bu yüzden Erdoğan da, Fetullah Hoca da, Ruşen
Çakır gibi medya fetvacıları da, ismen ve resmen olmasa da, fikren
ve fiilen BATI’NIN KULLARIYDI!

Erbakan’ın farkı ve fazileti ise; asla şirke, teslimiyete ve acziyete
düşmeden, Siyonist odakları bırakıp da, onların figüran ve taşeron
kuyruklarıyla uğraşmaya ve kabadayılık satmaya yeltenmeden, her
türlü tedbire tevessül ederek zalim güçlerle mücadele azminde yat-
maktaydı.

Şimdi, Bay Ruşen Çakır, iddia ve itiraf buyurduklarınızdan
anlaşıldığına göre:

• AKP, Batı’nın (Siyonist Yahudilerin ve Haçlı emperyalistle-
rin) onayını ve desteğini almış ve güvenini kazanmışsa…

• TSK ise, Batı’nın izni ve icazeti olmadan darbe bile yapamı-
yorsa…

• Fetullah Gülen de, Batılı odaklarca şişirilip (pardon saygı
gösterilip) sahip çıkılıyorsa…

• Ve zatıâliniz gibi, çok bilgili, sezgili, dengeli ve deneyimli
gazeteciler de, “Batılı odaklarla yerli ortakları arasındaki patron-
piyon ilişkisine, bir sürü hikmet ve kerametler uyduruyorsa”,
Türkiye Batı’nın postmodern bir sömürge eyaleti sayılmaz mıydı?

Erbakan’ın Libya ziyareti öncesi, Kaddafi’yi
MİT ve CIA şişirip kızdırmıştı!

Erbakan, 1995 yılındaki seçimlerden birinci olarak çıkmayı başar-
dı. Ancak DYP-ANAP yakınlaşmasına engel olamadı. Bunun üzerine
güven oylamasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hükümet dağıldı. 8
Temmuz 1996'da Refah-Yol hükümeti kurulup çalışmalara başladı.
Yeni oluşumdan sonra Rahmetli Erbakan daha önceden kafasına
koyduğu programı hayata geçirmek üzere 2-7 Ekim 1996 tarihleri
arasında Başbakan olarak Mısır, Libya ve Nijerya turuna çıktı.
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Ve bu gezi Erbakan’a yönelik tezgâhlanan 28 Şubat’ın başlangı-
cı yapıldı.

Nasıl mı?

Tarihler 1995 Ekim ayının sonlarıydı. Filistin İslami Cihad Ör-
gütü'nün lideri Dr. Fethi Şikaki Libya'daki Filistinlilerin sınır dışı
edilmesini engellemek için Kaddafi'ye gitti ve çok sıcak karşılandı.
Şikaki dönüşte biraz tatil için Malta'ya uğradı. Ancak adanın en sa-
kin yerlerine Pedal çeviren İslami Cihad'ın lideri kendisini bekle-
yen tehlikenin farkında olmamıştı. Gece yarısı Malta'ya gelen
MOSSAD ajanları turist kıyafetleriyle peşine takılıp Onu vurmuş-
lardı. Cinayetin CIA'nın merkezi olan Malta'da olması Kaddafi'yi
sarsmıştı. CIA’nın lojistik desteğiyle MOSSAD Şikaki’yi ahirete
yollamıştı.

İşte Erbakan’ın Libya ziyareti öncesinde de şeytani bir plan ha-
zırlanmıştı. Ankara’da birileri hummalı bir çalışma başlatmıştı.
Şimdi Ergenekon tutuklusu bir Paşa daha sonra İstanbul'da bir
Özel Üniversite'nin sahibi olan hırslı genci ayarlamış, eline sarı bir
zarf verip CIA'nın merkezi olan Malta'ya yollamıştı. ABD'den arka-
daşı olan ve Çatlı'ya kimliğini veren Mehmet Özbay'ı da oraya ça-
ğırmıştı. İki genç ajan, adanın en lüks otelinde kalmışlardı. Daha
sonra önü açılacak olan Paşa'nın güvendiği isim Özbay'a sarı zarfı
uzatmıştı. Derin Ankara'nın hassasiyetle üzerinde durduğu Belge-
ler ertesi sabah CIA'nın Malta sorumlusu "Rhodes" kod adlı ajana
ulaştırılmıştı.

Rhodes, Şikaki suikastına da bulaşan CIA ajanıydı. Rhodes al-
dığı zarfı kendi kanalları içinde kısa zaman sonra Kaddafi'nin çadı-
rına ulaştırdı. Zamanlama çok enteresandı. Çünkü iki gün sonra
Erbakan, Trablusgarp'ta olacaktı... 

Mehmet Özbay ve Rhodes belgelere bir takım eklemeler de yap-
mıştı, yani özenli bir imalattı. (Bu konuda Türkiye’nin Libya Büyü-
kelçilik mensupları da önemli destekler sağlamıştı. Yoksa CIA aja-
nı olarak Kaddafi’yle görüşmek ve yönlendirmek imkânsızdı. A.A.)
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Kaddafi zarfın içinden çıkan notlara bakınca çıldırmıştı. Çünkü
Erbakan'ın koalisyon ortağı olan partinin lideri Bayan Çiller CIA
ajanı olarak tanıtılmıştı. Üstelik kendisinin ucuz atlattığı suikast-
tan, yani Rhodes'un kurduğu Tezgâhtan Erbakan’ın koalisyon or-
tağının haberi olduğu yazılmaktaydı. Özbay ve Rhodes'un titizlikle
hazırladığı belgeler işe yaramıştı ve zaten dengeli ve disiplinli bir
psikolojiye sahip olmayan Kaddafi zıvanadan çıkmıştı. Tarihler 6
Ekim 1996 günü iki lider çadırda bir araya geldiğinde Rahmetli Er-
bakan şaşırmıştı. Kaddafi esip savurmaktaydı.

28 Şubat’ın ABD Yahudi patronları ve yerli CIA ajanları Kadda-
fi’nin kurusıkıları bahanesiyle, Erbakan’a linç kampanyası başlat-
mıştı. Zaten balans ayarıyla yakında sonuç alacaklardı... Böylece
hem (Din düşmanlığına alet edilen) laiklik ilkesi, hem de (Mason-
ların ve Sabataist cuntanın gizli saltanat) ülkesi kurtulacaktı!

Bugün bile Malta'da hangi Türk şirketlerinin hesapları olduğu
ve kimlerin orayı Üs olarak kullandığı hala konuşulmazdı. Kimle-
rin orada hangi gizli görüşmelere katıldığını da kimse yazamazdı.85

Erbakan Hoca Kaddafi’nin kızdırılıp kışkırtıldığını, daha doğ-
rusu kandırıldığını hemen anlamış, ama devlet adamı ciddiyetiy-
le davranıp, Onu muhatap almamış ve asıl hedefine yani Tarihi
D-8 projesine sekte vuracak çıkışlardan kaçınmıştı.

Biz de, daha o günlerde Milli Gazete’de, “Kaddafi’nin doldu-
ruşa getirilmesi ve boş yere estirilip gürletilmesi konusunda, dö-
nemin Türk Büyükelçiliği üst düzey görevlilerinin nasıl bu tezgâ-
ha destek verdiklerini” yazmıştık.

Ve yıllar sonra Erbakan’dan kurtulmak ve Ecevit’in deyimiyle
“Milli Görüş’ün kökünü kurutmak” üzere ABD’nin derin devleti
olan Yahudi Lobilerinin tertiplediği ve yerli asker-sivil işbirlikçile-
rinin figüranlık ettiği 28 Şubat darbesinin, gayrimeşru meyvesi
olan Recep T. Erdoğan Hükümeti, gâvurların bu iyiliklerinin diğer
bir diyeti olarak, Libya’nın NATO saldırılarıyla yerle bir edilmesine
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ve bir yıl önce elinden madalya alıp övgüler dizdiği Kaddafi’nin
vahşice katledilmesine taşeronluk yapmıştı. Hala bunu, “Erba-
kan’ın intikamını aldı” gibi gösterenler ise, yalan söyleye söyleye
yalama olmuş yağcılardı. Şimdi soralım, Erbakan’a şeytanı bile şa-
şırtan tuzaklar kuran CIA, acaba Fetullah Hoca’ya ve Tayip Erdo-
ğan’a niye bu kadar sahip çıkmaktaydı?

TSK düşmanlığı gâvur Uşaklığıdır!

ABD ve İsrail’in asıl hedefi Türkiye’yi hırpalayıp kendilerine
sürekli mahkûm ve mecbur bırakmak ve bunun için de öncelikle
TSK’yı yıpratmaktı. İşte bu amaçla her ikisi de kendi güdümle-
rinde bulunan Cemaatle AKP hükümetini TSK’ya karşı işbirliği-
ne zorlamıştı. Oysa Fetullahçılık Nurculuğun bir ekolü olarak,
hep siyaset üstü kalmak iddiasındaydı. Ama emir Yahudi Lobile-
rinden gelince, uymak lazımdı.

Aslında hem Fetullah Gülen hareketi hem de AKP, her ikisi
de, Erbakan’a hıyanetinin, yani Milli Görüş’ün; Batı’dan bağımsız
ve her yönden kalkınmış Büyük Türkiye davasını engellemenin
hatırına, Amerika’nın yüksek himayesine hak kazanmışlardı.
Hem Cemaati hem de Hükümeti, “milli hedefler güden, yerli ve
kaliteli hizmetler üreten müstakil oluşumlar” zannetmek veya
öyle göstermek; eğer akıl fukaralığı değilse, kesinlikle bir propa-
ganda ve parlatma hesaplıydı.

İşte Ruşen Çakır’ın fırçaları ve çarpıtmaları da bu amaçlıydı.

Sözde “darbe hazırlığı” bahanesiyle komutanları, paşaları, kur-
may subayları, Amerikan karşıtlarını tutuklama furyası başlatılır-
ken, Balyoz operasyonuyla ilgili yandaş gazeteler şu manşetle çık-
mışlardı:

“Askerlerin Fetullah Gülen’i Bitirme Planı”!

Şimdi o gazetelerin bazıları MİT’çilerin ifadeye çağrılmasıyla de-
şilen kriz için:
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“Hükümetin Cemaati bitirme hesapları”!.. diye manşet yapmışlardı..

• Yani şimdi TSK ile AKP aynı çizgide mi buluşmuşlardı?

• Fetullahçılar bu denli etkili ve tehlikeli konumda ve makam-
larda mıydı?

Sn. Ruşen Çakır Hükümet-Cemaat kapışmasıyla ilgili şunları
yazmıştı:

“Öncelikle Erbakan’ın siyasete hep sıcak bakmış olan Nakşibendilikten,
Gülen’in de siyasete mesafeli olmaya çalışmış Nurculuktan geliyor olmaları-
nı akılda tutalım. Öyle ki Gülen’in Nurcu hareketin gövdesinden kopmasın-
da, bu hareketin Adalet Partisi’nin peşinde aşırı politize olması hayli etkili ol-
muştur. Hatta sırf bu nedenle Gülen ve onu izleyen gençlerin ilk yıllarda AP
yerine Erbakan’ın liderliğindeki Milli Nizam Partisi-Milli Selamet Partisi’ne
daha fazla sempati duymuş oldukları söylenir. Fakat bu durum çok belirleyi-
ci olmadı, zaten uzun da sürmedi. 1970’lerin ortasından itibaren Gülen hem
kendisini, hem takipçilerini siyasetten tamamen koparıp başta eğitim olmak
üzere toplumsal alanlarda hummalı bir kurumsallaşmaya yöneldi.

Bu faaliyetler kısa sürede meyvesini vermeye başlayınca Gülen ve ce-
maati İslami kesim içinde hızla ünlendi; kimi zaman ilgi ve merak, kimi
zaman da endişe ve kuşku konusu oldu. Örneğin İran devrimiyle özellikle
gençlerde yaşanan radikalleşme geleneksel İslami yapıları da bir şekilde et-
kisi altına almaya başladığında, bu gelişmenin önüne çıkan engellerden bi-
ri de Gülen cemaati oldu. Gülen’in “devrimci İslam”a karşı iç ve dış odak-
lar tarafından kayırıldığı yolundaki sayısız komplo teorisinin herhangi bir
değeri bulunmuyor. Buna karşılık Gülen’in nerdeyse yoktan var ettiği ha-
reket, içinden çıktığı geleneksel Nurculuk’tan ziyade Milli Görüş’ün, Gü-
len’in kendisi de bir nevi Erbakan’ın alternatifi olarak öne çıktı, en azın-
dan böyle bir algı oluştu.”

Evet, Ruşen Çakır’ın: “Gülen hareketinin Erbakan’ın alterna-
tifi olarak öne çıkarıldığı” tespiti doğruydu. Ama; “Cemaatin,
CIA ve Batılı güçlerin özel desteğiyle değil, Fetullah Gülen’in
şahsi gayret ve marifetiyle yükseldiğine” acaba kendisi de inanı-
yor muydu?
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“Bir süre İslamcıların iç meselesi muamelesi gören ve fazla merak
uyandırmayan bu (en hafif deyimiyle) “rekabet”, 1994 yerel seçimlerin-
de Refah Partisi’nin (RP) elde ettiği zaferle birlikte tüm Türkiye’nin ilgi-
sini çekmeye başladı. Şöyle ki RP’nin siyasi yükselişine neredeyse para-
lel olarak Gülen hareketi de toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda-
ki “sessiz ve derinden” gelişimini belli bir noktaya getirmişti ve artık ale-
ni bir şekilde kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırdı. Sonuçta RP’nin si-
yasi yükselişini durdurma karşısında giderek daha da çaresizleşen iç ve
dış odakların büyük bölümü Gülen hareketine, bir nevi “can simidi”ymiş
gibi sarıldı. Gülen’i RP ve Erbakan’ın temsil ettiğini düşündükleri “radi-
kal İslamcılık”ın bir tür “panzehiri” olarak gördüler ve onun “ılımlı” yo-
rumlarının egemen olması için ellerinden geleni yaptılar.

Cemaat kendini ısrarla “siyasetler üstü” olarak tarif ediyor ve yur-
tiçi ve dışındaki okullarını öne çıkarıyordu; ancak Gülen’in kendisi
Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Alparslan Türkeş gibi dönemin önde gelen
siyasetçilerle düzenli görüşmekten geri kalmıyordu, ama nedense Er-
bakan ile hiç bir araya gelmiyordu.

28 Şubat süreci zaten birbirlerine fazla güvenmeyen Milli Görüş ile
Gülen hareketlerinin aralarının daha da açılmasına neden oldu. Fakat
yaklaşık 10 yıl sonra, yine TSK yüzünden yollar birleşti; Milli Görüş
gömleğini çıkartmış olduğunu söyleyen Tayyip Erdoğan liderliğindeki
AKP ile Gülen’in öncülüğündeki hareket Türkiye’ye damga vuracak
bir işbirliğini hayata geçirdi.”

Doğrularla yanlışları harmanlayan Ruşen Çakır:

“28 Şubat süreci hem Milli Görüş, hem de Gülen hareketine çok
ağır darbeler indirdi. (Bu tespit yanlıştır, Çünkü 28 Şubat’tan Fe-
tullahçılar kârlı çıkmıştır. A.A.) Fakat bu darbelerin söz konusu ha-
reketlerin kaderlerine farklı etkileri oldu. Şöyle ki, Milli Görüş bölün-
dü: RP’den sonra Fazilet Partisi’nin de kapatılmasıyla, Recep Tayyip
Erdoğan’ın başını çektiği “yenilikçi” kanat ayrılıp AKP’yi kurdu. Gü-
len hareketiyse, tam tersine “ricat” (geri çekilme) halinde olmasına
rağmen birlik ve beraberliğini daha da güçlendirdi.
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Türkiye son beş yıldır, 28 Şubat’ta çile çekmiş olan bu iki kesimin
(AKP ve Gülen hareketi) güçlerini birleştirip geçmişin hesabını sorma-
larına tanık oluyor. Tabii ki bu süreçte yalnız değiller. İçerde ve dışarıda
çok sayıda kişi, çevre, grup, cemaat... kimi zaman farklı, kimi zaman or-
tak saiklerle bu sürece dahil oldular. Sonuçta, ilk bakışta AKP hükümetiy-
le Gülen hareketinin bir ittifakı olarak görünen şey aslında çok daha geniş
çaplı bir koalisyondur.” diyordu.

O Zaman, Bay Ruşen Çakır, hani Dış güçler ve işbirlikçi çev-
reler Gülen’e ve AKP’ye yardım etmiyordu?

“27 Nisan olayı AKP hükümetine TSK ile doğrudan hesaplaşmayı
daha uzun süre erteleyemeyeceğini açık bir şekilde gösterdi. Artık, bu
konuda çok uzun bir süredir hazırlıklar yapmış olan Gülen hareketiy-
le iş ve güçbirliğine gitmeleri kaçınılmazdı ve öyle oldu. Yani Erdoğan
ile Gülen’in yollarını kesin bir şekilde yeniden birleştiren kişi dönemin
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt’tan başkası değildi.

Bu işbirliği ilk meyvesini 2007 genel seçimlerinde verdi. AKP’nin
yüzde 47 gibi yüksek bir oy oranına ulaşmasında, yıllarca epey işleri-
ne yaramış olan “partilerüstü” imajlarını açıkça riske atan Gülen ha-
reketinin katkısı hayli yüksekti. Ama hareketin siyasi tarafını en bariz
biçimde belli etmesi 12 Eylül referandumunda olmuştur. Referandum-
da elde edilen başarı da her iki tarafta da yaptıklarının doğru olduğu
düşüncesini güçlendirdi.

Referandumdan kısa bir süre sonra yapılan genel seçimlerde
AKP’nin yüzde 50’yi aşmasını, ülkede askeri vesayetin ölüm ilanı ola-
rak nitelemek yanlış olmayacaktır. Ne var ki bu büyük seçim zaferin-
den kısa bir süre sonra yeni iktidar bloğunun iki ana bileşeni, AKP ile
Gülen hareketi arasında sorunlar çıktığı söylentileri ortalığı kapladı.
Taraflar daha bunları yalanlamaya fırsat bulamadan MİT krizinin
patlak vermesiyle iddialar yepyeni boyutlar kazandı. 

Özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya’nın başta Müsteşar Hakan Fi-
dan olmak üzere eski ve yeni 5 MİT yöneticisini “şüpheli” sıfatıyla ifa-
deye çağırmasıyla patlak veren krizle birlikte, kimi zaman açık ama
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genellikle üstü örtülü bir şekilde dile getirilen, Gülen cemaatinin dev-
let içinde güçlü bir şekilde örgütlenmiş olduğu iddialarını yeniden tar-
tışmaya başladık. Yıllardır ülkenin gündeminde olan bu iddiaların AKP
iktidarıyla birlikte daha da arttığını biliyoruz ama bu sefer yeni bir du-
rumla karşı karşıyayız: İktidar partisi çevreleri, daha önce yaşandığı
gibi bu tür iddiaları yalanlama yarışına girmiyor; hatta bazen örtük,
bazen aleni bir şekilde Gülen hareketinin devlet içindeki unsurları ara-
cılığıyla hükümete politika dayatmak istediğinden şikâyet ediyorlar.

Kürt ve PKK sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da
her iki kanadın, kimi zaman mutlak bir şekilde ortak hareket ediyor
görünseler de çok farklı, hatta zıt görüşlere sahip olduklarını da bili-
yorduk ki son MİT krizi bu farklılıkların ne derece hayati olduğunu ka-
nıtladı. Her ne kadar sonradan, savcının tek amacının KCK’ya sızmış
bazı MİT unsurlarının yasadışı faaliyetlerini soruşturmak olduğunda
ısrar edilse de MİT’çilerin davetiyle esas olarak hükümetin PKK ve
Öcalan’la görüşme politikalarının masaya yatırılmak istendiği açıktır.
Bu durum, hükümete yakın bazı kişilerin de vurguladığı gibi siyasetin
üzerinde bir “yargı vesayeti” kurma arayışı olarak görülebilir.

Öte yandan Mavi Marmara olayının ardından Erdoğan ile Gülen’in
İsrail’e bakışlarında çok önemli farklılıklar olduğunu öğrenmiştik. Ay-
rıca Gülen cemaatine yakın yayın organlarında son dönemde Suriye
ve İran konusunda çıkan haber ve yorumlara baktığımızdaysa hükü-
metin hayata geçirmeye çalıştığı dengeli politikaların epey uzağında,
bu ülkedeki rejimlerin bir an önce alaşağı edilmesine yönelik yakla-
şımların öne çıktığını görüyoruz.”

Yani ılımlı Fetullahçılar, artık katı ve baskın politikalara mı
başlamıştı? İsrail’e saygılı Fetullah, İran’a ve Suriye’ye karşı niye
böylesine saldırgandı?

“Hatırlayalım, Fidan ve diğerlerinin “şüpheli” sıfatıyla ifadeye
çağrıldığı ve kendilerine Öcalan ve PKK ile görüşmelerin de sorulaca-
ğı öğrenildiğinde, burada esas hedefin başta Erdoğan olmak üzere AKP
hükümeti olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı. Bir süre sonraysa Gü-
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len cemaatine yakın bazı isimler bu iddialara karşı “Ne alakası var.
Savcılar KCK içinde karışık işler çeviren MİT elemanlarını soruşturu-
yor, hükümet politikalarını değil” şeklinde savunmalar geliştirmişti.

Bu krizi hemen hükümet-Gülen hareketi arasındaki çekişmeyle
ilişkilendirmek hiç de şaşırtıcı değildi, çünkü uzun süredir, özellikle
özel yetkili mahkemeler ekseninde Gülen hareketinin bilgisi dahilinde
bir tür polis-savcı-yargıç üçgeni kurulmuş olduğu ve bu durumun gi-
derek hükümeti de rahatsız ettiği yolunda iddialar vardı. Kriz patlak
verir vermez, daha savcıya bir şey olmadan İstanbul’daki üç polis şe-
finin kızağa alınması (daha sonra devamı da geldi) bu teoriyi güçlen-
dirdi. Daha önemlisi, yakın bir zamana kadar birçok konuda elele ha-
reket etmiş olan bazı medya kuruluşları ve gazeteciler arasında çarpı-
cı bir bölünme yaşandı. 

İktidar partisi sözcülerinin temkinli açıklamalarına ve Fetullah
Gülen’in Başbakan’a yolladığı sıcak geçmiş olsun mesajına rağmen,
her iki tarafın eli kalem tutanları, sanki uzun bir süredir bu anı bek-
liyorlarmış gibi yoğun bir savaşa giriştiler. Savcıların (ve onlarla bir-
likte hareket eden polislerin) tezlerinin ve bazı iddialarının, hiç de adı
“cemaatçi”ye çıkmamış anaakım medyanın bazı organları ve bazı po-
püler gazeteciler tarafından dolaşıma sokulması bu savaşı daha ente-
resan kıldı.” 

İktidara bile karşı koyacak ve politika dayatacak kadar güçlü olan bu

organizenin gerçek sahibi CIA değil de, Fetullah Hoca ise, ülkesine dön-

mekten niye aciz bulunmaktaydı?

“Fetullah Gülen, 20. yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’ye damgası-
nı vurmakla kalmadı küresel bir hareketi yoktan var etti. Bu hareke-
tin, Müslüman Kardeşler, Rabıta, Tebliğ Cemaati gibi diğer uluslaröte-
si İslami yapılanmalardan en önemli farkı, dini değil eğitimi ön plana
çıkarması; böylece sadece Müslümanlara değil her inançtan insanlara
seslenebilmesidir. Bu hareketin 21. yüzyılda da etkisini kaybetmemesi,
tam tersine sürekli güçlenmesine bakarak tam bir başarı öyküsüyle
karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu başarı kolay el-
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de edilmemiştir ve ana öznesi Fetullah Gülen’in kendisidir. Onun ilk
günden itibaren her adımını özenle attığını, her öğrencisini bizzat ya-
kından kontrol ettiğini biliyoruz.”

Diyen Ruşen Çakır, kelimenin tam anlamıyla palavra sıkıyor-
du ve bunları yaranma kasıtlı söylediği sırıtıyordu. Çünkü yapı-
lan icraatlar ve teşkilatlanmaların büyük kısmından Fetullah Gü-
len’in haberi bile olmuyordu, O sadece bir vitrin mankeni işlevi
görüyordu.

“Gülen hareketi bir başarı öyküsüdür ama tarihinde başarısızlıklar da
vardır. Bana göre bunların en çarpıcılarından biri 28 Şubat sürecinin baş-
larında geliştirilen, ama bir süre sonra sıra kendilerine gelince yanlış oldu-
ğu anlaşılan, diğer İslami yapıların uğradığı mağduriyetlere kayıtsız kal-
ma stratejisidir. Son MİT krizininse çok daha büyük bir stratejik hata ol-
duğu kanısındayım. “Gülen hareketini, belki de tarihindeki en büyük hata-
ya ne sevk etmiş olabilir?” diye sorulacak olursa öncelikle AKP hükümeti-
nin ve tabii ki Erdoğan’ın gücünü yanlış hesapladıklarını; buna bağlı ola-
rak AKP’nin kendi desteklerini asla riske atmak istemeyeceğini düşünmüş
olduklarını söyleyebilirim.

Ancak esas sorun, AKP ile Gülen hareketinin Türkiye’ye bakışlarında
ciddi bir kopuş yaşanması ve cemaatin de bu kopuşu kabullenmeye yanaş-
mamasından kaynaklanıyor. Şöyle ki askeri vesayetin tasfiyesi için polis-
özel yetkili mahkemeler işbirliğiyle yürütülen operasyonlar hep birlikte öne
çıkarıldı. Ama belli bir aşamadan sonra hükümetin ülkeyi “normalleştir-
mek” istediğini, ama diğer tarafın operasyonları sonlandırmak bir yana
hayatın her alanına el atmaya giriştiklerini gördük. Şike soruşturması bu-
nun en açık örneğidir.”86

Ruşen Çakır’ın Cemaat ile ilgili sorularına Yeni Şafak gazetesi
yazarı Ali Bayramoğlu şu yanıtları veriyordu:

“Fetullah Gülen’e yakın emniyetçilerin 2002-2003 yıllarındaki
Sarıkız, Ayışığı gibi kendi varlıklarını da özellikle hedefleyecek as-
keri darbe girişimlerini saptadıkları, buna bağlı olarak cemaatin
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sosyolojik ve yarı-politik dokusundan çıkıp çok daha aktif bir ör-
gütlenmeye gittiklerini, yani kendilerini agresyon içinde savunma-
ya yöneldiklerini görüyoruz. İşte cemaatteki bu yönelişle AKP’nin
askerle karşı karşıya kalışının paralelliği, zaten tabii olan ama bu
koşullarda çok daha pekişen bir işbirliğine yol açtı.

Her ne kadar mecburen ortaya çıkmış olsa da bu ittifakın ba-
şarılı olduğunu görüyoruz. Sonuçta askeri vesayet büyük ölçüde
geriletildi, hatta tasfiye edildiğine inananlar da var...

Nitekim cemaat benim gözümde her zaman Türkiye’de İslami hareke-
tin modernleşmesinin; İslam ile Batı, İslam ile teknolojinin bir tür sentezi-
nin ve yeni Türk muhafazakârlığının köklerinin oluşmasının bir aracı ol-
du, hâlâ da böyle. Bugün sorun bu dokunun cemaat olma sınırlarını aşma-
sı, politik olarak aktif hale geçmesidir. Çünkü bir yerden sonra sosyolojik
örüntü, doku gölgede kaldı ve politik yön ön plana çıktı.

Elbette tehlikeli. Kontrol dışı bir doku oluşuyor. Güçlü olduğunuz emniyet,
adliye ve mülki amirliklerdeki kişi profiliyle oralarda üretilen politika, sıkça
cemaatin istediği ve söylediğinin ötesine geçecek araçlar üretebilir. Bir polis
sadece cemaat mensubu değil, bakışıyla da bir polistir. Şunun farkına varma-
lı cemaat: güçlenme, yayılma, kadrolaşma arayışı güvenlik birimleri ve stra-
tejileriyle yapılıyorsa, kendisini kontrol eden, uygulamalarla tanımlayan do-
ku olmaya başlıyor. Dahası cemaatin siyasi alandaki genel görüşleri asayiş
mantığına endeksleniyor. Yani polisiye düşünmeye teslim oluyor. Ve cemaat
son dönemlerde olduğu gibi ülkede ciddi bir otoriterleşme kaynağı olmaya
başlıyor. Bu, Gülen’i seven pek çok insanı tedirgin edecek bir durumdur. 

O mücadeleyi sürdüren emniyet-yargı-siyasi iktidar bloğu, bunu yapar-
ken (Fetullahçı Emniyet) kendi konumunu güçlendirmek ve kendi araların-
daki ilişkilerde pozisyon almaya yönelik bir strateji de izlemeye başladı. Üç
yönü vardı bu stratejinin. Önce orduyu tuş aşamasına getirip öyle tuttuğu
müddetçe güçlenen, KCK gibi operasyonlarla ve güvenlik diliyle daimi ha-
le gelen bir güç ürüyordu. 

İkincisi kendisine yönelik eleştirileri cezalandırmaya, yetkisini bu isti-

kamette kullanmaya başladı. Bunların bir kısmı gazeteci, bir kısmı devlet
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memuruydu. Mesela Hanefi Avcı. Hiç kimseye kefil değilim ama bu olay-

da biliyorum ve hissediyorum ki Avcı gibilerin başına gelenler bu palazlan-

mayı (Fetullahçı yapılanmayı) görüp ona dikkat çekmelerinden, bunu yük-

sek sesle dile getirmelerinden kaynaklanıyor. 

Üçüncüsü son MİT krizinde olduğu gibi (Cemaat) bu gücü
devlet içinde kritik bölgelere yayılmak için araçsallaştırdı. Kürt
politikası burada kritik bir rol oynadı, daha doğrusu büyük iç ça-
kışmaya vesile oldu. Zira malum yapının gücü, Büşra Ersanlı, Ra-
gıp Zarakol olayları, KCK operasyonları üzerinden iş Kürt politi-
kasını uygulamada tanımlamaya kadar uzandı. İşte o noktadan iti-
baren asıl sorun başladı. Kürt politikasında ve genel demokratik-
leşme konularında Başbakan’ın etrafında daha meşruiyetçi bir an-
layış ve ekiple, bu KCK operasyonlarını sürdüren ve her operas-
yonla biraz daha protein alan ve siyasi olarak konumunu belirle-
yen cemaat merkezli grup arasında bir kopuş yaşanmaya başladı. 

Burada şu çok önemli, daha önce söyledim, bu çerçevede, güvenlik poli-

tikaları, güvenlik gücü ve dili cemaatin mücadelesinde var oluş aracı hali-

ne dönmeye başladı ve ciddi bir şekilde otoriterleşmeye özdeş hale geldi. Ör-

neğin hükümet çevresinden ne zaman demokratikleşmeye yönelik bir niyet

beyan edilse bu tür adımların demokratikleşmeye değil, Ergenekonculara

yarayacağı şeklinde bir algı yaratıldı. Özetle seçimlerden sonra güvenlik

bürokrasisi içinde kimin nerde olduğu bir kavgaya yol açmaya başladı.”87

Ali Bayramoğlu’nun bu itiraflarıyla:

1- Fetullahçıların Emniyet ve yargıda önemli ölçüde ve etkin
biçimde kadrolaştıklarını

2- AKP iktidarına kafa tutacak hatta kapışacak güce ulaştıkla-
rını

3- Cemaatin eğitim-öğretim hizmetlerini, dini ve ahlaki gay-
retlerini çok aşıp, artık devleti ve düzeni şekillendirme gayesine
odaklandıklarını açıkça ortaya koymuşlardı.
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4- Şimdi sormak lazımdı:

Bütün bunları CIA’nın, yani Amerika’nın değil de zavallı Fe-
tullah Gülen’in kotardığına inanmak şapşallık derecesindeki bir
saflık mıydı, yoksa “kiralık yazar” olma mecburiyetiyle gerçekle-
ri saklama ve saptırma hesaplı mıydı?
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MASONLUK VE İRTİBATLARI

“Masonluk”la ilgili, Orhan Koloğlu’nun:
SAPTIRDIKLARI VE SAKLADIKLARI

Masonluk; farklı din ve kavimden, farklı köken ve kültürden,
farklı sınıf ve seviyeden, makam ve menfaat düşkünü insanları,
“Yahudilerin Dünya Hâkimiyeti” hedefine hizmet ettirmek üzere,
“Kardeşlik, eşitlik, yardım severlik” gibi sloganlarla bir araya geti-
rip organize ettikleri, Siyonizmin alt ve yan kuruluşları olan “gizli
ve kirli” örgütlerdir. Siyonist Yahudiler, farklı ülkelerdeki etkili in-
san kesimlerini MASONLUK yoluyla, dünya ekonomisini ise DO-
LAR vasıtasıyla güdümüne almış vaziyettedir. Çeşitli araştırma,
alıştırma ve aşılama aşamalarından, Rotary ve Lions kulüplerinde-
ki hazırlık çalışmalarından sonra Masonluğa kaydı yapılan insan-
lar, görünüşte eski din ve kültürlerine bağlı kaldıkları halde, ger-
çekte “gönüllü ve güdümlü bir Siyonizm fedaisi haline getirilmek-
te” ve Beynelmilel Yahudiliğe hizmet ve sadakatleri ölçüsünde 33.
dereceye kadar yükseltilmektedir.

Masonluğun Avrupa’da ortaya çıkışı ve yaygınlaşması Tapınak
Şövalyeleri gibi Hristiyan fanatikler eliyle yapıldığı zannedilse de,
bunların arkasında, daha önceden Hristiyanlığı da bozup dejenere
eden, hatta protestanlığı şubesi haline getiren sapkın Yahudilerin
bulunduğu tarihi ve bilimsel bir gerçektir. Ancak sürekli kendileri-
ni gizlemek ve insalığın kin ve nefretini Hristiyanlar ve başka odak-



lar üzerine yöneltmek isteyen Siyonist merkezler, Haçlı zihniyetle-
rini ve Hristiyan emperyalizmini kendilerine siper edinmişlerdir.

Beş yıl kadar önce İstanbul Pera Palas Konferans salonunda
Kürsüye çıkıp Masonik ve Kemalist ulusalcılara: “Hem Masonluğa ve

yan kuruluşlarına girmek hem de Atatürkçü geçinmek çelişkidir ve sami-

miyetsizlik içermektedir. Çünkü Mustafa Kemal kökü dışarıda fesat ocak-

ları ve Yahudi uşakları oldukları gerekçesiyle Mason Localarını 1935 yılın-

da kapatmış birisidir.”

Şeklindeki itiraz ve uyarılarıma salonda bulunan Orhan Koloğlu
kafalılar oldukça alınmış ve kalkıp “Masonluğun masum ve kanuni bir
dernek” olduğunu anlatmaya girişmiş ve tabi becerememişlerdi.

Herhalde “bu acı gerçekleri” içlerine sindirememiş olacaklar ki,
Orhan Koloğlu 2012 yılında “İslam Âleminde Masonluk” diye bir ki-
tap derlemiş (yazmış demiyorum, çünkü o konuda hazırlanmış ki-
taplardan alıntıları bir araya getirmiş) ve bazı saptırmalarını kendi
saptamaları gibi okuyucuya yutturmaya yeltenmişti.

1974-1979 arası Bülent Ecevit’in özel himmetiyle Basın Yayın
Genel Müdürü yapılan, aldığı Sabataist Sedat Simavi Gazetecilik
ödülleriyle tanınan, Sosyalistliği Sabataistliğine, Kemalistliği ise
İslam Kinciliğine kılıf yapan Sn. Orhan Koloğlu, 295 sayfalık
alıntı derlemesi kitabını, asıl şu maksatlarla piyasaya çıkardığı sı-
rıtıvermekteydi:

1. Uluslararası Siyonist merkezlere bağlı olan, kuruldukları
ülkelerde Millet ve Hükümet üstü etkileri bulunan, tehlikeli ve
şaibeli Masonluğu masumlaştırıp, “bir tanışma, dayanışma ve ile-
ri atılımlara öncülük yapma” derneği gibi sunmak. (Bak. Sh:9)

2. Beynelmilel Masonluğun arkasında Siyonist mahfillerin de-
ğil, Hristiyan emperyalistlerin bulunduğu kanaatini kafalara ka-
zıyıp, Yahudi fesatlığını aklamak ve saklamak. (Bak. Sh:13 ve 60) 

3. Mustafa Kemal’in “Mason Localarını, kökü dışarıda fesat ocakla-

rı ve Yahudi uşakları” olduğu için değil “zaten kendi Partisi CHP’nin ay-
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nı Masonik hedeflere hizmet için yola çıktıkları, bu nedenle artık Masonlu-

ğa ihtiyaç kalmadığı” için kapattığını savunmak, dolayısıyla Cum-
huriyet’in ve Atatürk Devrimlerinin zaten bir masonluk projesi
olduğunu ispatlamak. (Bak. Sh:206-207) 

4. Atatürk’ün; Masonik Fransız Devriminin aydınlanmacı kafa
yapısında sahip, “Sosyalist ve Bolşevik” zihniyetli birisi olarak
tanıtmak ve Kurtuluş Savaşımızın Sovyet Rusya’nın yardımı sa-
yesinde kazanıldığını ortaya atıp, Komünistliği kutsamak.(Bak.
Sh: 202-203)

5. İslam ülkelerindeki bütün ilerici ve devrimci hareketlerin,
Mason olmuş âlimler ve siyasetçiler sayesinde başarıldığını ka-
nıtlamak. (Bak. Sh: 15-21-25-30-34-39-43-45) 

6. Ömrü Masonluk ve Siyonizm ile mücadele ile geçmiş ve so-
nunda Mason ve Sabataist ittihatçılar eliyle devrilmiş bulunan
Sultan Abdülhamit Han’ı bile “Mason destekçisi, yabancı ve yıkıcı Lo-

caların işbirlikçisi” gibi gösterip “bu kadar güçlü Mason Localarıy-
la ve Siyonist odaklarla uğraşmanın yanlışlığını ve hele onlara
karşı asla başarılı olunamayacağını” vurgulamak ve beyinleri esir
almak. (Bak. Sh:108-115)

7. Masonlara karşı en ciddi ve cesaretli Siyasi Mücadeleyi baş-
latan ve Dünya Siyonizm’ine savaş açan ERBAKAN’ın, kendisinin
ve partilerinin başına gelenleri aktarıp, bunların ne denli “Dinci,

gerici ve ülkeye zarar verici” olduklarını hatırlatmak ve İslam’a sarı-
lanları korkutmak. (Bak. Sh:261-273)

İşte Orhan Koloğlu’nun yanlış saptama ve çarpıtmaları:

"Masonluk insanlar arasında adaleti, eşitliği gerçekleştirmeyi, kardeş-

lik duygularını güçlendirmeyi amaçlayan, alegorilerle örtülü, öğretileri

sembollerle yapan bir ahlak sistemidir. İnisiyasyon için ezoterik uygulama-

ya tabi olmak gereklidir." Diyen O. Koloğlu bu kökü dışarıda fitne
ocaklarını, sanki bir hayır kurumu gibi sunmaktadır.

Buradaki bazı deyimler şu şekilde açıklanmaktadır.
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Alegori: Kinayeli anlatım; bir şeyi başka bir türlü söylemek de-
mektir. Bir hikâye anlatılır, fakat bunun arkasında başka bir anlam
vardır. Masonlukta çeşitli derecelerde genellikle eski mitoslardan,
kutsal kitaplardan alınmış öykü, masal gibi anlatılar kullanılır ki,
bunlar alegoridir. (iyi de masonların gizli ve kirli işleri ve ilişkileri
yoksa, niye böyle dolaylı ve kapalı anlatımlara gerek duyulmaktadır?)

Sembol: Simge, remiz anlamındadır. Soyut bir kavramı temsil
eden somut bir nesne, şekil, bir işaret, bir kavram, bir söz ya da ha-
rekettir. Semboller, düşünmeye gerek duymadan doğrudan ruha
veya bilinçaltına etki yaparlar. Semboller, masonik eğitimin esası-
dır. (Masonluk hayırlı ve yararlı bir kuruluş ise, böylesi garip sem-
bollere ve acayip şekillere niye başvurulmaktadır?)

Ezoterizm (Batınilik, içsellik): Bu, kendi içine dönük, dışa ka-
palı, apaçık olmayan demektir. Yetenekli olmayanlara anlatılama-
yan, kapalı -bir bakıma dışa yansıtılmayan- bilgiler demektir. Dola-
yısıyla masonluk dışa kapalıdır, ama gizli değildir. (Bu ifadeler, tam
bir safsata ve sahtekarlıktır. Dışarıya kapalı olan zaten gizli çalış-
maktadır. Gizli yapılarında mutlaka gizli hedefleri vardır.)

İnisiyasyon: Tekris diye anılan, yani üye olma töreni de farklı
şekillerde yapılabilir. Üyeler çırak, kalfa, üstat aşamasını tamamlar-
lar. (Bu kutsama törenlerinin tamamen Kabala usülleri ve Siyonist
Yahudi öğretileri olduğu niye saklanmaktadır?)

Bunlara ek olarak masonluğun kendine özgü bir felsefesi olma-
dığı, her felsefeden yararlandığı ileri sürülmektedir. Loca çalışma-
larında bazı semboller önemlidir. Bunlar "Üç Nur" denilen Kutsal
Kitaplar, Gönye ve Pergel'dir. Kuran'ın kutsal kitaplar arasına katıl-
masının da çok sonraları gerçekleştiği kabul edilmelidir. Localar,
üyeleri tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir. Bu yönetim ve ça-
lışmalar "ritüel" denilen çalışma kılavuzu kitapçıklarında yazılı
olan kurallara göre düzenlenir. Localar özerk iseler de, üyelerinin
her biri o ülkedeki Büyük Loca'ya bağlı olarak hizmet verir. Her ül-
kede tek bir büyük loca bulunmasının esas olmasına karşılık Ame-
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rika Birleşik Devletleri'nin bundan muaf sayılması da ilginçtir.
Anımsamak gerekiyor ki çağımızda belki 3 milyondan fazla mason
ile ABD dünyanın bu alanda en çok yandaşı bulunan ülkesidir. Ay-
rıca Amerika kökenli gelişen Rotary Kulüp ve Lions Kulüp'ün doğ-
rudan masonlukla bir ilgisi bulunmasa da çok sayıda mason kö-
kenli üyeleri bulunduğunun bilindiği belirtilmektedir. (Sh. 9-10)
(Yani masonlar Yahudiliği, Hrıstiyanlığı ve Müslümanlığı açıkca is-
tismar etmekte, öte yanda da laik geçinmektedir.

Fransız Devrimine masonların katkısı!

Bir meslek grubunun içe kapalı kurumunun yerine, bir gizlilik
perdesinin arkasından da olsa, evrensel amaçlı bir yapı belirmiş ol-
maktadır. Masonluğun Fransız devrimi üzerinde çok önemli etkisi
olduğu açıktır. Bu da Devrim'den önce değil, 1793'te doruğa varan
'toplumu Hristiyanlıktan temizleme' akımının yerine konmak için
aranan sloganlara gerek duyulunca ortaya çıkmıştır. 1789-1795
arasında bireysel olarak masonlar rol oynamışlardır. (Sh.12-13)

Masonluğun Osmanlı’ya bulaştırılması:

“(1850'lerde) Osmanlı topraklarındaki masonluk tam anlamıyla bir
koloni (sömürge) farmasonluğu niteliğini haizdi. Gerçekten sayıları düzi-
neyle sayılan localar asla özerk değildi. Hepsi de kendi aralarında rekabe-
te girişen ve zıt ulusal çıkarlan temsil eden çeşitli yabancı obediyanslara
bağlıdırlar: İngüiz Büyük Locası, Fransız Büyük Locası ve Büyük Doğusu,
Hamburg Büyük Locası, Yunan Büyük Doğusu ve başkalan”

Osmanlı ekonomisinin kapitülasyonlar bağımlılığıyla tamamen
Avrupa'nın güdümü altında bulunduğu bir dönemde, özellikle iş
çevrelerinin ağırlık taşıdığı bir ortamda, yönlendirici olmak için ör-
gütlenmesinin gizliliğinden yararlanmanın arandığı açıktır. Başlan-
gıçta Müslümanların son derece az ilgi gösterdiği bir ortamda, Os-
manlı'nın Rum, Ermeni gibi devlet hizmetinde de görevlendirdiği
gayri-Müslimleri yanına çekmeden yararlanmanın tasarlandığı bel-
lidir. Tabii ki ilkeler ve törenler geleneksel şekilde yapılıyordu, an-
cak bunların İslami yapı ile bağdaşması beklenemezdi. (Sh.15)
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İran'da Masonluğun yaygınlaşması

İranlıların masonlukla ilk teması ülkelerinin dışmda olmuştur,
en çok Hindistan'da ve daha sınırlı olarak Avrupa'da. Bu da kolon-
yalist masonluğun hem Doğu'dan hem de Batı'dan ilerleyerek İslam
dünyasının içine yerleştiğini kanıtlar. Kalküta'da 1730'da, Mad-
ras'ta 1758'de, tabii sadece İngiliz tüccar ve askerler arasında ilk lo-
calar kuruldu. Doğal olarak Hindistan'daki çeşitli ve birbirinin ra-
kibi dinlerden de içlerine tercihli üyeler aldılar. Hindistan'ın sö-
mürgeleşmesinde etkili olan bu ayrılıkları kendi kurumları içinde
kaynaştırma çabasında başarılı oldukları anlaşılıyor. İran kaynakla-
rında ilk mason bahsine Hindistan'daki faaliyetleri çerçevesinde
Mir Abdallatif Şuştari'nin (ölümü 1805) "Hindistan Anıları" isimli
kitabında rastlıyoruz. Masonluğu Avrupalılar arasmda geniş yayıl-
mış, hâkim, herkese açık ve dinden bağımsız olarak tanımlar, Hint-
li ve İranlıların farmasonluğu "faramuşi" ve locaları "faramuşhane"
diye isimlendirdiklerini kaydeder. Şuştari, Hintliler ve İranlıların
bu kavramları (faramuşi = unutkanlık; faramuşhane = unutma evi)
kurumları ile ilgili her soruda şu yanıtı vermeleri gerektiği için yer-
leştirdiklerini belirtir: "Ben hatırlamıyorum."

1730'da İngilizlerin kurduğu Kalküta Locası'ndaki sayısız Müs-
lüman üye arasında tabii İranlılar da vardı. 1799-1803 yıllan ara-
sında İngiliz dostlarının yardımıyla Avrupa'yı dolaşan, Hindistan'a
yerleşmiş olan bir İranlı Türk, Mirza Abu Talip Han Esfehani, ay-
rıntılı bilgi veren ilk düşünürlerdendir:

Londra'dan uzakta pek güzel bir bahçe var, sadece farmasonlara
ayrılmış. Bu mezheple ilgili pek çok garip şeyler söyleniyor. Özel
kuralları ve ancak kendileri tarafından anlaşılan ve birbirlerini ba-
zı işaretlerle ilk bakışta tanımlamalarını sağlayan bir sistemleri var.
Ölüm korkusu bile onlara mezheplerinin sırlarını açıklattıramıyor.
Bu konuda elde edebildiğim tek bilgi şudur: Kral Süleyman, Kudüs
mabedini yaptırmaya hazırlanırken dünyanın dört bir tarafından
fakat özellikle Avrupa'dan duvarcılar (masonlar) ve diğer işçiler ge-
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tirtmiş ve bu kişiler bir araya toplanınca, meslekleriyle övünerek,
ancak kendi mesleklerinden kişilerin anlayabileceği esrarengiz ba-
zı törenler icat etmişler. (Sh.21)

1858’de Mirza Malkom Han ilk İran “faramuşhane”sini kurdu.
Sonra Avrupa’da diplomat olarak masonlarla ilişkide oldu. Bu ko-
nusundaki açıklamasında şu ifadeyi kullanır: 

“Bir sürü Hristiyan tarikatın ruhunu öğrendim ve gizli cemiyetler ve

farmasonluğu, Avrupa’nın siyasal bilgeliği ile Asya’nın dini bilgeliğini bağ-

daştıracak bir plan yaptım.” (Sh:23)

1951'de kurulan Pehlevi Locası -ki daha sonra Hümayun Loca-
sı adını almıştır- resmen tanınmamış ise de İran'da masonluk yeni-
den canlandı. Üyeleri üst tabakaya mensuptu, yüzde 51'i yönetimin
önde gelenlerindendi. Tahran'daki ABD Elçiliği görevlilerinden
William Koren, Pehlevi Locası'nı şöyle değerlendiriyor:

"Üyesi olduğu belirtilen bireylerin -ki birçok senatör, geçmiş hükümet

bakanları ve diğer İranlı liderlerden oluşur- karakterleri ve önemleri şunu

önerir ki, tamamen bir dostluk örgütü olmasına karşılık loca daha çok po-

litik ve ekonomik gücü temsil etmektedir.”

Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin iktidara geri dönmesiyle 1955-
1978 arasında birçok düzenli, resmi mason locaları kuruldu. Bun-
lar Fransız, İskoç ve Alman localarına bağlıydı. 1969'a kadar Fran-
sız Büyük Locası'na bağlı olarak 10 Fransız locası kuruldu. İlk İs-
koç locası olan Light of Iran (İran'ın Işığı) İngiliz subayları tarafın-
dan Şiraz'da kurulmuştur. 1957'de İran- hlar için ilk İskoç locası
açıldı ve 1969'a kadar 13 İskoç locası daha kuruldu. Alman Büyük
Locası'mn güdümünde de 3 loca kuruldu.” (Sh.25)

Irak’ta masonluk teşkilatları

Irak'a İngilizlerin Basra Körfezi'ndeki "East India Company" şir-

keti kanalıyla girmişti. Bilindiği gibi bu şirket, bütün Hindistan ti-

caretinin deniz bağını sağlıyordu, bunun için de bütün sahil şeyh-

liklerini ticari çıkarla kendisine bağlamıştı. İlk resmi loca olan
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"Mezopotamya Locası" 1918'de Basra'da İngiliz subayları ve görev-

lileri tarafından kuruldu. İngiltere Irak'ı tam işgaline alınca

1920'lerde toplam 10 resmi loca kurulmuştu. Çoğu İngiliz Büyük

Locası'na bağlıydı. Basra, Bağdat gibi birçok İngiliz görevlinin bu-

lunduğu petrol bölgesi Kerkük'te de vardı. Osmanh'ya karşı ayak-

lanmasına yardımcı oldukları Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı krallığa

getirtmişlerdi. Onun hizmetinde- ki reis, bakan, general, hukukçu

ve diplomatları da localara aldılar. Masonluğa karşı hiçbir yasakla-

ma yoktu. Ancak ikinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla işbirliği

yapan milliyetçiler karşı çıkıyorlardı ama kısa süre kaldılar. Buna

karşılık 1958'deki askeri darbe iktidarı ele geçirince, İngiltere'ye

hizmet ediyor sayılan locaları yasakladı. Bu konuda ilk adım atan

Arap rejimi oldu. 1968'de sosyalist Baas Partisi iktidara gelince ana-

yasaya aykırı ilan edildi ve üyeliğin hapis cezası getireceği ilan edil-

di. 1975'te Ceza Kanunu'nun 201. maddesinde Siyonizm'e destek

niteliği kaydıyla, cezasının idam olduğu ilan edildi.

Suudilerin masonlarla irtibatı!

Suudi Arabistan'da (Vehhabilikle birlikte kurulan) localar

1978'de (İslam aleminde nefret uyandırmasın diye) kapahlmıştır.

Musul'da 1964'ten beri kapalıdır. Lübnan'da 1970 İç Savaşı'ndan

sonra localar kapandı. (Sh.30)

Beyrut'ta masonluğun kökleşmesinde Amerikalı Protestanların

ve Protestan misyonerlerin özel bir etkinliği olmuştur. Suriye Pro-

testan Koleji'nin Başkanı Rahip D. Bliss'in 1871'de kolejin temeli

atılırken yaptığı konuşma gerçekten ilginçtir. (Sh.31)

Masonluğun Mısır’a ve Ezher Ulemasına taşınması

Mısır'da ilk kez 1747'de sadece Avrupalıların üye oldukları loca
kurulmuştur. 1798'de Fransız işgali sırasında yine localar kurul-
muş ve yerli memurlar baskıyla buralara sokulmuşsa da ordu çeki-
lince localar kapanmıştır. 1811, 1812, 1815'te yine sadece yabancı-
ların üye oldukları localar kuruldu. 1839'da Mısır'a sığınmış ihti-
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lalci İtalyanlar içe kapanık localar kurdular. îlk Müslümanları da
kabul eden Fransız Locası, 1845'te İskenderiye'de kuruldu. (Sh.34)

Konuyla ilgili olarak Yılmaz Altuğ'un verdiği bir bügiyi de doğru-
luk derecesi üzerinde yorum yapamayarak aynen aktarıyoruz: "Mısır

Valisi Mehmed Ali Paşa'nın en küçük oğlu Mehmed Halim Paşa, 24 Haziran

1861'de bazı Türk masonlarım 33. dereceye yükseltip bunlardan dokuzu ile

Türk Yüksek Şûrası'nı kurmuştur. Burada tartışmalı olan, kendisinin nerede

mason olduğudur. Beş farklı iddia var: İngiltere'de, Mısır'da, İstanbul’da Bul-

wer Locası'nda, Fransa'da, İstanbul'da Fransız Locası'nda." (Sh:35)

Hidivlik makamını ele geçirme mücadelesi devam ederken ma-
sonluğa "Mısırlı Müslüman Milliyetçiliği"nin karışması yepyeni bir
dönemi başlattı. 1870'te İstanbul'da verdiği konferansta, peygam-
berliğin insan becerisi ve yeteneğine dayandığını ileri sürmesi üze-
rine ulemanın tepkisiyle ülkeden çıkanlan Cemaleddin Afgani Mı-
sır'a gitti ve 1876'da "Kevkeb-i Şarki" (Doğu Yıldızı) Locası'nda
tekris edilerek mason oldu. Pan-İslamcı akımın en öndeki düşü-
nürleri arasında sayılan, İngiliz işgaline karşı Mısır'da milliyetçi
akımı destekleyen ama Osmanlı'ya da karşıtlığını saklamayan Afga-
ni'nin masonluğu gerçekten ilginçtir. (Sh.37)

Politikayı locaya sokmanın yanı sıra Afgani, "Evrensel Yüce Mi-
mar" fikrini reddetmekle, dinsizlikle de suçlandı. Buna karşılık, İn-
giliz viskonsülünün başkanlığındaki bir mason heyeti Hidiv'e loca-
yı din ve politika alanına karıştırmama güvencesi verdiler ve Cema-
leddin'i arkadaşlarıyla birlikte locadan çıkardılar. O da Fransız Bü-
yük Doğusu'na bağlı yeni bir loca kurdu. Bu girişim büyük ilgi gör-
dü ve 300 üye toplanan locaya, sonraki olaylarda önemli roller oy-
nayan Abduh, Zaglul, Yakup Sarınu (Abu Naddara diye ünlüdür),
Edip İshak, Hidiv İsmail'in oğlu ve halefi Tevfik, Urabi Paşa, Şerif
Paşa, Butros Gali Paşa, Süleyman Paşa, Abaza Paşa gibi en önde ge-
len sivil ve askerler katıldı. Cemaleddin'in teşviki ile, Beyrut'ta
Amerikalıların çevresinde oluşan bir mason grubu da Mısır'a geçti
ve onlara katıldı. Böylece Mısır Milliyetçi Partisi (Hizb el Vatani)
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kuruldu. Hidiv İsmail'i öldürmeyi planladıkları ileri sürülmüştür,
en azından devrilip ülkeden uzaklaştırılmasında rol oynadılar.
Kendisi de mason olan Tevfik'in Hidivliğe getirilmesi işlerine geli-
yordu çünkü Afgani'ye büyük saygısı olduğu biliniyordu. (Sh.39)

Mason Muhammed Abduh’un Cemaleddin Afganiye mektupları!

“Davamızı, sizin akılcı ‘Dinin kafasını, din kılıcından başka şeyle kes-

meyiniz’ kuralınıza uygun olarak yürütüyoruz. Burada olsaydınız, bizi, şu

anda, zahit ve mümin olarak rükû ve secdeye varırken, Allah'ın emirleri-

ne asla karşı gelmeden ve bütün emirlerini yerine getirirken görebilirdiniz:

Umut olmasaydı yaşam ne kadar sıkıçı olurdu." (Sh:41)

İslam âleminde yeni bir canlanma arayışı sırasında, emperyalist-
lerin de kandırıp kışkırtmasıyla masonluktan da yararlanma dene-
mesi açısından en önde gelen isim Afgani olacaktır. Daha sonra Mı-
sır Başmüftülüğü'ne İngilizlerce getirilecek -öğrencisi diyebileceği-
miz- Abduh'u da çok etkilediği açıktır. Abduh'un önemli katkısıy-
la çıkan, XX. yüzyıl başının en etkin İslamcı dergisi El Manar, Şa-
hin Makarius’un “Hakaik el Asliyye fi Tarih al Masuniyya al Ama-
liyye” adlı kitabını "Masonluk cemiyetinin büyük yararlarını yan-
sıtan bu kitabın yazarına teşekkür ediyoruz" diyerek kutlamıştır.
Modern Batı yaşamını İslam'la bağdaştırma konusunda fetvalar ya-
yınlamakla ünlü olan El Manar, Abduh'un masonluğa girdiğini de
saklamayıp, siyasal bir gereklilik olarak sunmaktadır. Ancak bu
yüzden, bir kesim Afgani ve Abduh'u İslamcı akımın lideri ilan
ederken bir kesim de bidat'çılıkla (yani Hazreti Peygamber zamanı-
na ait olmayan batıl ve bozuk şeyler uydurmakla) suçlamıştır.
Özellikle Abduh modern yaşam konusunda verdiği fetvalar tartış-
malara yol açmıştır.

Bu iki kişinin özellikleri konusunda, El Ezher'de eğitim almış,
mahkemelerde uzun süre çalışmış ve ikisini de tanmış olan Mısırlı
Yusuf bin Nehbanî ile Al Manar'ın yayımcısı Reşid Rıza arasında
1908'de geçen bir tartışma, Müslüman masonluğu kavramına ışık
tutacaktır:
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(Hem Afgani, hem de Abduh) İkisi de (Siyonist ve emperyalist gü-
dümlü) mason locasına girmişlerdir. Din ile hiçbir şekilde bağdaşma-
yan, tam aksine bütün dinleri reddeden bir örgüte üye olan bir kim-
se nasıl İslam lideri olabilir? sorusuna Reşid Rıza cevaben şöyle de-
miştir: 'Evet, onlar masonluğa girdiler, ama ben görmedim.’ (Sh.43)

Osmanlı’da Masonluğun tahribatları:

Bektaşilik:

Arap âleminde bu geri kalışa çözüm olarak, XVIII. yüzyılın or-
tasında belirip (İngiliz Yahudilerince desteklenen) güya, Hazreti
Peygamber dönemine yönelme amacı güden Vehhabilik gösteril-
miştir.

Osmanlı Devleti'nin temel anlayışını oluşturan Hanefiliğin ise en
hoşgörülü mezhep olduğu bilinir. Dolayısıyla içinden üreyen tarikat-
larda -Bektaşilik, Nakşibendilik, Mevlevilik gibi- devrimci, eylemci de-
ğil, uzlaşmacı fikirler egemendir. Nitekim Yeniçeriliğin Tanzimat kar-
şıtı tutumuna destek verdiği düşüncesiyle 1826 olayında binlerce Bek-
taşi de öldürülmüş ve tekkeleri kapatılmıştı. Yine de inançlarından
vazgeçmeyenler bir süre Nakşibendilik şemsiyesi altında çalıştıktan
sonra tekrar eski yapılarını canlandırmıştır. Ancak gizliliğe eskisinden
daha fazla dikkat etmeye özen göstermişlerdir. Bektaşilerin her şeyle-
rini gizli tutma âdeti vardır ve örgütlenmeleri saklıdır. Aralarında bir-
takım remizler de kullanılmaktadır. Bu sebeple tarihte ünlü olan Batı-
nilerle ilişkileri olduğunu düşünenler de çıkmıştır. Bölge reisi olan Ba-
ba’ya tam itaat şarttır. (Sh.45) 

(Bu Bektaşilerin daha sonra kolayca Masonluğa intisap etmele-
ri, zaten aynı kabalis öğretilerden beslendikleri içindir.)

“Yahudilerin localara kaydolmaları ve daha sonra masonluğa Siyonist
damgası vurulması, siyasi bir propaganda oyunundan başka bir şey değil-
dir.” diyen Orhan Koloğlu özenle Yahudilikle Masonluk ilişkisini
saklamaya çalışmaktadır!

“XIX. yüzyılda Avrupa'da Yahudi sorunu bulunmayan belki sa-
dece iki ülke vardı: İngiltere ve Osmanlı. İngiltere Hıristiyanlığa
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geçen bir Yahudi'yi başbakanlığa getirebiliyordu. Sultan Abdül-
mecid ise "Yahudilerin insan kanı içmeye dayalı dini ayinler yaptıkları

yolundaki hurafelere asla itibar edilmemesi gerektiğini" bir irade res-
men açıklamıştı. Böylece Avrupa'dan daha ileri bir ilke oluştur-
muştu. (Sh.60)” 

Masonluğun Yahudilere açılımı daha çok Amerika'da görülür.

Ama Detroit'teki Palestine: (Filistin) Locası’nın bin üyesi arasında

tek bir Yahudi bulunmaması da ilginçtir. Açıkçası, Osmanlı dışında

bütün Avrupa'da mevcut olan düşmanlık sebebiyle Yahudiler loca-

larda da varlıklarını hissettiremiyorlardı. Zaten Siyonizm deyimi-

nin bütün dünyada işitilmesi 1897 kongresinden sonradır. Onların

Filistin'e yönelik girişimini de Sultan Abdülhamid'in geri çevirdiği

bilinir. Esasen Siyonizm'in de masonlukla hiçbir bağı yoktu.

(Sh.62)” diyerek gerçekleri ters yüz eden açıkca okuyucuya yalan

söyleyen Orhan Koloğlu’ya sormak lazımdı. Bu Masonluk, fesatcı

ve dışa bağımlı şeytani bir yapılanma değil de, öyle hayırlı ve yarar-

lı kurum ise ne diye Yahudi yakınlarıyla irtibatı saklanmaktadır?

Mason locaları, yardım kuruluşlarıymış!..

Italia Risorta Locası'nın üstadı olan A.Geraci'nin Murad'ın ye-

tersizliğini belirtip Abdülhamid'in hükümdarlığını onaylayan me-

sajını evvelce aktarmıştık. Rus Savaşı sırasında Osmanlı toplumu-

nun yaşadığı büyük bunalıma çözüm aramak ve yardımda bulun-

mak amacıyla localar arasında "Anadolu'da Açlıkla Mücadele Ko-

mitesi" kurulmuştu. Abdülhamid'e bağlılığıyla tanınan Ermeni

Noradungiyan'ın başkanlık ettiği komitenin dört asbaşkanından

biri de Geraci idi. Bütün dünyaya yaydıkları sirkülerde şöyle di-

yorlardı: “Cemiyetimizin ana ilkesi olan insanlığın uluslararası kardeşlik

ilkesi hiçbir zaman daha acil bir şekilde ispatlanma zorunluluğunda bıra-

kılmamıştır. Böylece ırk ve inanç farklılıklarıyla fazlaca bölünmüş Doğu

dünyasına farmasonluğun sınır tanımayarak, nerede olurlarsa olsunlar

acı çeken insanları kardeş kabul ettiğini ve her an onlara yardıma hazır

olduğunu gösterelim."
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Bağış kampanyasını kurucu localar, ellişer lira yatırarak başlat-
mışlardı. Bu yıllarda locaların açık ve kapalı toplantılarında Sul-
tan'a bağlılık ve saygı mesajlarının çok sık yinelendiği görülüyor. 7
Mart 1882'de Boğaziçi Yıldızı, Italia Risorta, Ser ve Proodos locala-
rı birlikte, haricilere açık bir ziyafet vermiş ve erkek-kadın 250 ki-
şi katılmıştır. Açılış konuşmasını yapan Geraci, masonların din ve
politika ile ilgilenmediklerini açıklamış, Proodos'un üstadı Stame-
los Padişah'ın sağlığına kadeh kaldırmış, Boğaziçi Yıldızı'nın üsta-
dı ise masonluğun Sultan Abdülhamid tarafından korunduğunu
belirtmiştir. (Sh.109) diyen Orhan koloğlu, hayatını Mason şebeke-
lerine siyonizmle mücadele ile geçirmiş ve sonunda onların partisi
İttihat ve Terakki tarafından devrilmiş olan Abdülhamit Hanın, Ma-
sonların belasını def etme ve hıyanetlerini engelleme girişimlerini
onları desteklemiş gibi göstermekten utanmamıştır.

Locanın Devrim Merkezi gibi çalışması

Tüccarı ve düşünürü çoğalan bir kentte mason locası gereksin-
mesinin hissedilmesi doğaldı. Ticari açıdan daha çok İtalya ile bağ-
lantıda olduklarından Selanik'te İtalyan masonluğu daha çok ilgi
görmeye başlamıştı. Örneğin İstanbul'daki Italia Risorta Locası'na
1867-1923 arasındaki 245 katılımdan sadece 6’sının Türk olduğu
saptanmıştır. İtalyan masonluğunun İzmir ve Orhaniye'de kurduğu
locaları da büyük gelişme sağlayamamıştı. Selanik'te 1864’te kuru-
lan Macedonia Risorta Locası da dil sorunundan pek taraftar topla-
yamamıştı. İtalyan Büyük Maşrıkı'nm Büyük Üstadı Emesto Nat-
han 1900 yılı sonbaharında yardımcısı Ettore Ferrari'yi İstanbul,
Selanik ve İzmir vadilerindeki locaları yirmi yıllık uykudan uyan-
maya çağırmak amacıyla yollamıştı. Bu çerçevede Macedonia Ri-
sorta Locası, Selanik'te bir bahçe içindeki iki katlı binasında tekrar
faaliyete başladı. Mayıs 1902’ de tekris edilip locanın üstatlığına ge-
tirilen Yahudi Emanuel Carasso'nun katkısı büyük olmuştur. 1862
Selanik doğumlu olan Carasso, tanınmış bir Yahudi tüccar ailesine
mensuptu. 1880'te aile İtalyan uyruğundan çıkıp İspanyol, sonra
da Osmanlı uyruğuna alınmıştı. Hukuk eğitimi gören Emanuel, Se-
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lanik'te avukatlık yaparken bir yandan da Selanik Hukuk Mekte-
bi'nden krimonoloji dersleri veriyordu. Dolayısıyla Türkçesi kuv-
vetli ve şehirde saygı duyulan bir insandı. (Sh.121)

Masonlar, toplantı yeri olarak, yabancılara ait olmakla Osmanlı
polisinin müdahale hakkı bulunmayan diplomatik binalara yönelme-
yi uygun bulmuşlardı. Bir mason locasının hedefe konması doğaldı.
Başına Emanuel Carasso (Türk kaynaklarında Karasu) gibi uzman bir
hukukçunun getirildiği Macedonia Risorta Locası'mn bu iş için seçil-
mesinde İtalyan Büyük Maşrıkı'nın da etkisi bulunduğu açıktı.

İttihat ve Terakki partisinin tahribatları:

1906 yılı Ağustos'unda kurulacak yeni İttihat ve Terakki'nin alt-
yapısını oluşturacak kadroların, 1903 yılı başından itibaren locaya
kabul edilen Türklerden oluşturulması amaçlanmıştı. Aralarında
dönmeler ya da diğer Balkanlı millet kökenlilerin de bulunmasına
rağmen hepsine Türk denmesinin sebebi, isimlerin niteliği ve ge-
nelde devletin görevlileri olmalarındandır. 1906 yılı Ağustos'unda
kurulan İttihat ve Terakki'nin İkici Meşrutiyet'in ilanına varan ey-
lemlerinin planlanması ve yürütülmesi açısından önemli bir rol oy-
nadığı kabul edilen Macedonia Risorta'mn üyeleri konusunda en
sağlıklı bilgileri veren Lacovella'nın eseri önemli bir kaynaktır.
1908 Temmuz'unda (Sabataist Mason İttihatçıların tezgahladığı 31
Mart ihtilaliyle) hedefe varılan eylemle mason bağının açıklanma-
sına kadar geçen sürede Macedonia Risorta'da 154 kişinin tekris
edildiği anlaşılmaktadır. Bunların 42'sı Türk ismi taşımakta, ama
çoğu Yahudi ve Ermeni dönmesi olmaktadır. İttihat ve Terakki'nin
kurulmasından, yani 1906 Ağustos'u öncesinde ise Türklerin sayı-
ları sadece 25 kadardır. (Sh.122)

31 Mart İnkılabın Mason Bağlantıları

Meşrutiyet'in ilanı Rumeli'de - özellikle Manastır, Serez ve Se-
lanik'te - İstanbul ve Anadolu'dan çok ayrı şekillerde karşılan-
dı.Manastır ve Serez'de anayasanın yürürlüğe konduğu İttihat ve
Terakki örgütleri tarafından önce açıklandı (Rumi 10 Temmuz=23
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Temmuz 1908), sonra da Padişah'a telgraf gönderilip buna bağlı
kalması konusunda uyarıldı. Aksi halde biatlarını geri alacakları
yazılmıştı. (Sh.137)

19 Ağustos'ta Türk farmasonları Pera Palas'ta, Kudüs Locası Üs-
tadı Mısır kökenli Muhammed Ürfi Paşa’nın başkanlığında 36 kişi-
lik, bir ziyafetle anayasayı kutlamıştı. (Sh.138)

Atatürk’ü Mason gösterme çabaları

Eski bir İttihatçı ve mason olarak Celal Bayar'ın bu konudaki
düşüncesi, Mithad Gürata'nın Atatürk ve Masonlar kitabına göre
şöyle: "Atatürk'ün masonluğu hakkında bir bilgim yoktur. Yüzbaşılığı sı-

rasında, Selanik'te bir locaya girmiş olduğu söylenirse de, bu rivayetten ile-

ri değildir."

Yazar Cemal Kutay bana; Atatürk'ün, 196 kayıt numarasıyla,
Mithad Şükrü'nün evinde, Talat Bey ve Kâzım Nami tarafından tek-
ris edildiğini söyledi. Ama sonradan daha Selanik’teyken birader-
likten vazgeçtiğini ve "Biz kendi yolumuzda devam edelim" deyip top-
lantılara hiç katılmadığını ekledi. Bu kayıt pekâlâ İttihatçı kayıt nu-
marası da olabilir. Dolayısıyla Atatürk’ün Masonluğu ile ilgili kesin
delil mevcut değildir.

Masonluk üzerine pek çok eski söylentiyi aktarmakla tanınan
yazar Ertuğrul Düzdağ bir gün masonların 33. dereceli bir büyüğü-
ne: “Atatürk niçin sizi kapattı? diye sorunca, şu yanıtı vermiştir.

-Hıncı vardır da ondan... Vaktiyle Selanik'te mülazım iken masonluğa

girmek için başvurmuş, fakat ne sebeple ise kabul olunmamıştı. Onun inti-

kamını aldı. Yoksa prensip itibarıyla bize hasım değildi. Husumeti şahsi idi."

Bütün bu iddialar “Atatürk resmen masonluğa girmemiştir ama, fik-

ren ve fiilen masonluk prensiplerine göre hareket etmiştir.” İmajını güç-
lendirmek içindir.

İtalya'daki faşist rejimden kaçıp İsviçre'ye sığınmış olan eski
İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza da (ki, Mustafa Kemal Paşa'yı
Mütareke sırasında İstanbul'da şahsen tanımış ve konuşmuştur)
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Modern Avrupa'nın Kurucuları adlı kitabında Atatürk'ten büyük
saygıyla bahsedip mason olduğunu söylemektedir. Belçika ve
Hollanda mason arşivlerinde çalışmış olan Hüseyin Özgen ise,
Atatürk'ün masonluğu ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadı-
ğını belirmiştir. Buna karşılık, Daniel Ligou'nun Mason Ansiklo-
pedisinde Atatürk'ün mason olduğu hakkındaki kaydın herkes
tarafından benimsenmesi sonucu Batı'nın bunu tartışmasız kabul
ettiğini bildirmewktedir. (Sh.204)

Atatürk Mason Localarını Neden Kapatmıştı?

Locaların kapatılmasında Layiktez'in kitabında çok kısa olarak
bahsedilen, başka kaynakta da rastlamadığımız devrim karşıtı bir
olayın etkisi olabilir mi?

“İzmir'de bir locada Harf Devrimi'ne karşı bir konuşma yapılmış. Ko-
nuşmacı kardeş eski harfleri öğrenemeyecek olan yeni nesillerin geçmişi-
mizden kopacakları tezini işlemiş, bunu öğrenen Atatürk de 'Masonları ile-
rici bilirdim, devrimleri savunacaklarına köstek olmaya başladılar. Galiba
kapanmalarının zamanı geldi,' gibi bir ifade kullanmış.” (Sh:206) iddi-
aları gariptir ve temelsizdir. Oysa Atatürk’ün:

“Ben bu cemiyete girmem. Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil,
ancak kendi prensiplerime uyarım.” (Sh:207) dediği bilinmektedir.

Bizim düşüncemiz şöyledir:

Atatürk, çağının en çok okuyan, araştıran, öğrenmeye çalışan
kişilerin başında geliyordu. Her tezi inceliyor, Osmanlı/Türk toplu-
muna bunların uygunluğunu değerlendiriyordu. Bunun için geçer-
li olacak yöntemi planlıyordu. Dolayısıyla mason kurumunu anla-
maya çalıştığı ve hakkında bilgi topladığı doğruydu. Ancak özel
seçkinlerden oluşan ve kökü dışarıda bulunan bir örgütün, daha
1922 başında "Türkiye'nin sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylü-
dür," diyen biri tarafından bütün çözümlere örnek sayılmasını ka-
bullenmek, akla ters düşüyordu. (Sh:209)

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yapısına değişiklikler getiren
1935 Mayıs'ındaki Kurultayı sırasında, konunun gündeme getiri-
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liş şeklini milletvekillerinden İbrahim Arvas Tarihi Hakikatler adlı
anılarında şöyle anlatmaktadır:

"Mustafa Kemal Paşa bir gün eski Adliye Vekili Mahmud Esad Boz-

kurt'u çağırdı, kendisine masonların taksimat, teşkilat ve ahvalini bildirir

bir kitap verdi. 'Bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Partisi Grup

Başkanlığı'na ver, grupta bunlara şiddetli bir hücum yap; ve grupça kapan-

masına delalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır,' dedi. Grup

günü Mahmud Esad Bozkurt riyaset makamına bir takrir verdi ve takriri-

nin okunmasını reisten rica etti. Kâtip takriri okudu. Grup dinledi. Hüla-

sası şöyle idi:

'Bizim ebai emced (çok eskiden beri) gelen atalarımızın mensubu bu-

lunduğu tarikatları (bile hurafelere dalmaları ve bünyelerinde karan-
lık kişileri barındırmaları sebebiyle) kapattık. Masonluk da kökü dışa-

rıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bunun

ne işi vardır? Bunu da grup kararıyla kapatalım.' Ve söz istedi, kürsüye ge-

lerek takririni gayet veciz olarak izah etti. Meclis'teki masonları bir telaş-

tır aldı, hele sözcüleri Şükrü Kaya'yı görse idiniz, başından süt dökülmüş

kediye benziyordu. Meşhur hatip Mahmud Esad Bey'e söz yetiştirilebilir

miydi! Şükrü Kaya “masonluğun bir hayır müessesesi” olduğunu kürsüde

söylediği zaman grubun hemen bütün azası yüzüne karşı şöyle haykırdılar:

'Hayır hizmetleri dediğiniz nedir, birisini gösterebilir misiniz? Sen yalan

söylüyorsun, in aşağı!' dediler.

Mahmud Esad ise masonluğun kökü dışarıda bulunan, gizli, memleket

ve millet için muzır bir tarikat olduğunu ve her yerde umumi reislerinin,

yani maşrıkı azamlarının Yahudi olduğunu birçok vesikalarla ispat etti.

Şükrü Kaya, Kâzım Özalp, Mazhar Germen, (gibi masonlar) son çare-

yi Umumi Kâtip Recep Peker'e ilticada buldular. Ve salonda oturan Recep

Peker'in etrafını alarak yalvarmaya başladılar. Gruptaki hava çok elekt-

rikli idi. Heyecan son haddini bulmuş, her tarafta kapatalım sesleri yükse-

liyordu. O sırada Recep Peker söz istedi ve kürsüye gelerek, 'Arkadaşlar,

çok mühim bir iş üstündeyiz, müsaade buyurun, bu işi bir defa da Devlet

Reisi'ne götürelim, onun da görüşünü alalım, gelecek hafta bugün tekrar

306 TUZ KOKARSA



huzurunuza getireceğim,’ dedi. Bu söz grubun tasvibine mazhar oldu ve

mesele gelecek haftaya kaldı. “Bir hafta sonra olsun, biz herhalde bütün lo-

caları kapatırız” dediler. Ertesi hafta Recep Peker geldi ve kürsüye çıkarak

şu müjdeyi verdi:

-Arkadaşlar, bugünden itibaren Türkiye'de masonluk kalmamıştır ve
bütün localar kapanmıştır!

Salonda bir kıyamettir koptu, alkışlar, bağırmalar ve “kahrolsun Yahu-
di uşakları” sesleri tavanları çınlatıyordu. Şükrü Kaya ile arkadaşları or-
tadan sırra kadem basmışlardı."

“Anıların olaylardan otuz yıl sonra ve Arvas 80 yaşındayken ya-
zılmış olması yüzünden bazı olayların birbirine karıştırıldığı ve aşı-
rı abartmalar yapıldığı görülüyor. Nitekim Atatürk'e “Defolun gidin!..
Yahudi'ye uşak mı olacağım... Hepinizi divanı harbi örfiye gönderir astırı-
rım!" gibi sözlerin yakıştırılması, bu lafların ondan çok, mason kar-
şıtı olduğu anlaşılan Arvas'ın ürünü olduklarını düşündürüyor.”
Diyen Orhan Koloğlu, anlaşılan Mason localarının kapatılmasını ve
Atatürk’ün haklı suçlamalarına hala içine sindiremiyordu. Oysa
Kurultayda ismen masonluğu hedef alan bir önerge verilmiyor, ama
parti programının 69. maddesi şöyle değiştiriliyordu:

"Beynelmilelce maksatlarla (küresel amaçlarla) cemiyet yapılamaya-
cağı gibi, kökü yurtdışında olan cemiyetler kurmakta yasak olacaktır. Mil-
letler arasında işbirliği yapmakta, devletin fayda göreceği maksatlarla ce-
miyet kurmak veya kurulu olanların şubesini açmak için, İcra Vekilleri He-
yeti'nin (Bakanlar Kurulu) kararı lazımdır." (Sh.235)

13 Yıllık Uykudan Uyanış ve İnönü’nün, Atatürk tarafından
kapatılan Mason Localarına tekrar resmiyet kazandırması!

5 Şubat 1948 tarihinde "Türkiye Mason Demeği' ismiyle bir
dernek kurmak üzere 7 kişinin imzaladığı dilekçe İstanbul vila-
yetine sunuldu. imzacılar her biri 33 dereceli Mason olan şu ki-
şilerdi:

Ticaret Odası Sicil Müdürü Mecdi Akasya, Emekli Çocuk Esir-
geme Kurumu Müdürü Cevdet Hamdi Balım, Emekli Polis Müfet-
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tişi Muhip Nihat Kuran, Profesör Hazım Atıf Kuyucak, Profesör
Mustafa Hakkı Nalçacı, Doktor Orhan Tahsin.

Girişim kamuoyuna ilk olarak 6 Şubat tarihli Vatan gazetesiyle
duyuruldu. Asıl önemlisi, kısa olan habere Mim Kemâl'in bir deme-
cinin eklenmiş olmasıydı:

"Ben de bir şayia halinde bazı şeyler duymakta idim. Fakat bu kadar

kat'i bir safhaya girmesinden haberim yoktu. Yalnız bir müddet evvel bazı

arkadaşlar böyle bir teşebbüse geçmek istediklerini söylemişlerdi. Onlara

daha vakti değil demiştim. Çünkü:

Masonluk muazzam bir teşkilattır. Faaliyeti hükümet tarafından tatil

edilmeyen, kendi verdiği bir kararla kendini tasfiye eden, daha doğrusu bir

uyuma devresine giren bu teşkilat namına söz söylemek, onu uyku halinde

çıkarıp faaliyete geçirmeye kalkışmak bir kişinin veya heyetin hakkı değil-

dir. Bu hak bana bile verilmemiştir.” (sh. 240) Bu itiraflar, Türkiye Ma-
sonlarının dış güçler ve Siyonist merkezlerce yeniden açıldığının
ifadesiydi.

“Masonlukta esrar yoktur, ketumluk vardır. (tam bir safsata ve sap-
tırmadır) (...) Cumhuriyet devrinde masonluk CHP büyüklerinin göster-

dikleri kesin istek üzerine kendi kendini feshetmiş, locaları Halkevleri'ne

devredilmiş; yıllık balolardan, yardımlardan toplanan paralan da banka-

dan alınarak harcanmıştı. (bu iddialar yalandır ve Atatürk’ün mason
localarını kapattığı gerçeğini gizleme amaçlıdır.) Masonluk günlük si-

yasetle uğraşmaz; masonlar içinde başka başka siyasi partilere mensup

olanlar vardır. Gerçek bir masonun vasıfları şöyle sıralanır: 

1. Allah'a inanmak gerekir (Bir ve büyük Allah’a değil, Kainatın
Ulu Mimarı denen mason ilahına)

2. Her türlü dini akideye hürmet edilecektir. (Halka hoş görünecek-
tir.)

3. Bütün masonlar kardeştir. (Mason olmayanlar yabanidir.)

4. Muhtaç kardeşe yardım mecburiyettir. (Mason biraderliği din kar-
deşliğinden ve milli mesuliyetten çok ileridir.)
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5. Masonlar yoksullara yardımla mükelleftir. (Bu yoksullar, sadece

masonluğa hizmet edenlerdir.)

6. Milliyetçi olmamak lazım gelir fakat her memleketin masonluğu mil-

li bir mahiyet arz edebilir. Binaen aleyh masonlar içinde, koyu milliyetçi-

ler bulunabilir. (İslam şeriatına bağlılık yasak, ırkçılık serbestir.)

7. Masonlar kendi biraderlerine yalan söylemeyecektir. (Başkalarını

aldatmak caizdir.)

8. Masonlar; Okuryazar, bilgili, aydn kimselerden seçilir. (Aydın, dini

bağlardan sıyrılmış masonluğa sığınmış demektir.)

9. Borçlu, batakçı olmamak dışında, ailesinin geçimini sağlayacak de-

recede mali durumu iyi olanlar kabul edilir. (Dikkat edilirse bu şart ma-

sonluğa en çok burjuvaların girebildiklerini gösterir.) 

“Her şeye rağmen ihtirasla ve menfaat için katılan da bulunabilir.(O

zaman ki Türkiye nüfusu) 18 milyon nüfuslu bir memlekette 2-3 bin

mason devede kulak kalır; fakat mademki demokrasiyi kabullendik, varsın

masonlar da localarını açıp çalışsınlar; bu, üzerinde durulacak önemli bir

mesele değildir. Umulur ki masonluk yoluyla bir kısım Türk vatandaşlan

arasında kardeşlik kurulsun. Bu hale göre masonluğun ihyası lazım mıdır,

değil midir hükmünü okurlara bırakıyorum.” (Sh:243) sözleri masonlu-

ğu meşrulaştırma, hatta masumlaştırma gayretleridir.

28 Ekim 1955'te Ankara'da düzenlenen toplantı sonucunda

Türkiye Büyük Locası kuruldu ve şu kararlar açıklandı:

• Merkezi Ankara'dadır. 

• Müstakildir, kendisine eşit veya üstün hiçbir otorite tanıma-

maktadır. 

• İstanbul veya İzmir vadilerindeki provensiyal (taşra) mahiyet-

teki büyük localar geçersiz sayılmaktadır. 

• Türkiye'de bir tek obediyans olması fikri esas alınmıştır.

(Sh:250)
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Evet açıkca anlaşılıyor ki, ülke çapındaki bütün Mason Loca-
ları tek bir merkeze bağlıdır, onlarda Siyonist Yahudi odaklarla
irtibatlıdır.

Milli Nizam'ın Cesur ve Onurlu Kampanyası!

Mason karşıtlığının bir parti programının parçası haline gelme-
si Necmettin Erbakan'ın başkanı olduğu Milli Nizam Partisi’nin
kuruluşuyla başladığı görülüyordu. Tabii ki ne tüzüğünde ne de
programında “masonlukla savaş” diye bir kayıt yoktu. (Ama “ma-
sonlar üye olamaz” maddesi MNP tüzüğünde bulunuyordu.) An-
cak 8 Şubat 1970 günü yapılan kuruluş töreninde gençlerin oku-
dukları parti marşında (Abdurrahim Karakoç'un şiiri) mücadele
edilecek güçler arasında masonluğun da bulunduğu açıkça belirti-
liyordu!

"Kör dünyanın göbeğine... 
Milli Nizam yazacağız! 
Kuşların gözbebeğine... 
“Hak yol İslam” yazacağız!

Yola, dağlara, pınara... 
Yıldıza, aya, çınara...
Yağmur yüklü bulutlara... 
Milli Nizam yazacağız.”

“Memurların masasına
Solcuların kafasına
MASONLARIN LOCASINA
Milli Nizam yazacağız.”

Masonluğun bu şekilde siyaset aracı yapılmasının arkasında Demirel

ve Erbakan arasında, daha mühendislik eğitimi günlerinde başladığı söyle-

nen bir çekişmenin bulunduğu iddia ediliyordu. Asıl büyük çatışma, 1969
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Mayıs'ında Türkiye Odalar Birliği Genel Kurulu'nda, Erbakan'ın başkan-

lığa seçilmesi ile su yüzüne çıkıyordu. AP’li Ticaret Bakanı'nın talimatıyla

Erbakan’ın seçimle geldiği görevden alınması -koltuğundan polis gücüyle

kaldırıldığı söylenir- gerginliğe tuz biber ekiyordu. Hele Erbakan'ın AP'li

rakibi Sırrı Enver Batur'un mason olması bardağı taşırıyordu. Batur, 9

Ağustos 1969'da yaptığı basın toplantısında mason olduğu yolundaki iddi-

alara şöyle cevap veriyordu:

"Masonlukla milliyetçilik arasında hiçbir fark yoktur. Mason, her şey-

den önce dinini ve milliyetini savunur... Masonluğum, müktesep vasıflarım

arasında en fazla şeref duyduğum bir vasıftır, gururumdur."

O yıl milletvekili seçimi için Erbakan'ın Konya'dan AP adayı olma gi-

rişiminin Demirel'in etkisiyle veto edilmesi iplerin tamamen kopmasına se-

bep oldu. Böylece Erbakan Milli Nizam Partisi'ni kurmaya mecbur kalı-

yordu. Partinin marşında, solcularla Ecevit CHP'sinin, masonlarla da De-

mirel AP'sinin hedef alındığı belli oluyordu. Milli Nizam Partisi' nin “bu

şarkı yüzünden kapatıldığı” yandaşlarının temel tezini oluşturuyordu.”

(Sh:262)

Evet düşmanın şahitliği, en geçerli ve gerçekçi delildir ve bu iti-
raflar Erbakan’ın şerefidir. Evet, O masonlara ve Siyonist odaklara
karşı en cesur ve vakur mücadeleyi başlatan ve şeytani kesimlerin
uykularını kaçıran, oyunlarını bozan Erbakan kutlu bir şahsiyettir.
Yıllarca Mason Demirel’in şimdi Yahudi lobilerinden cesaret madal-
yalı AKP’nin peşinden giden Nurcu, Süleymancı, tarikayçı geçinen
nursuz ve şuursuz kesimlerin bu talihsiz tavrı, acaba gaflet ve ce-
halet midir, yoksa bir nasipsizlik alameti midir?
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“MİLLİ”LERLE “HAİN”LERİN MÜCADELESİ Mİ
YOKSA “DİNCİ”LERLE “DİNSİZ”LERİN

ÇEKİŞMESİ Mİ?

ABD’nin derin devleti olan Yahudi Lobileri, yani “Gizli Dünya
Devleti”, çeşitli ülkelerdeki güdümlü “kukla iktidarları”; bunlar
sonradan şımarıp kendilerine kafa tutmasın ve milli atılımlara
kalkışmasın diye, hep “ortak güç odakları ve etkin sivil organizasyon-
ları” ile sürekli dengelemeye ve kontrol etmeye çalışır. İşte Türki-
ye’deki Hükümet, Cemaat ortaklığını ve kapışmasını da, aynı Si-
yonist merkezler ayarlayıp kullanmaktadır. 

Ve zaten Milli Görüş kaçkını AKP’yi iktidara getiren güçlerin,
bunları avucunda tutacak “emniyet sübap”larını içlerine sokma-
dan öyle başıboş bırakacaklarını sanmak saflıktır. İşte Fetullahçı-
lık denen CIA destekli organizasyon, AKP’yi dengeleme ve hiza-
ya getirme aracıdır. Hükümet de, Cemaat de, aynı odakların dü-
men suyundadır. Bu kavgaları “iyilerle kötülerin, millilerle işbir-
likçilerin” kapışması sanmak yanlıştır. Olsa olsa “rol kapma yarışı
yapan figüranların, senarist patronlara hizmet sunmalarıdır.” Ergenekon
tezgâhını da böyle değerlendirmek lazımdır. Yani bütün bu yay-
garalar “Millilerle işbirlikçilerin hesaplaşması” değil, Ameri-
ka’nın sömürü arabasının atlarını değiştirme operasyonlarıdır.
Tabi bu arada ABD ve AKP’nin başını ağrıtan ve cırtlak ses çıka-
ran alakasız ve günahsız insanlar da susturulmaya çalışılmakta-
dır. Yani olay “Dincilerle Dinsizlerin köşe kapmacasıdır”. 



“Dinci” diye, dindar dürüst, onurlu ve şuurlu Müslümanlar
değil; din istismarcısı ve ılımlı İslamcı kesimler anlatılmaktadır.

Evet, ulusalcılık ve katı Laik-Kemalist kılıflı kesimler, açıkça
İslam düşmanlığı yaparak, yani DİNSİZLİK yaparak küresel güç-
lere hizmet sunarken; “Dinci”ler ise istismarcılık ve sahtekârlık-
la Siyonizm’e yaranma telaşındadır. Bu “Dincilerle Dinsizlerin
çatışmasını, millilerle işbirlikçilerin hesaplaşması” gibi sananlar
ve sunanlar, yanılmaktadır. 

Milli Gazete’de yazan Burhanettin Can’ın, ya bilgi noksanlı-
ğından, ya hükümete yaranma arzusundan “Hıram Abbas’tan Ha-
kan Fidan’a istihbarat savaşları” yazısında Mason Hıram Abbas’ı
ve Hakan Fidan’ı kahramanlaştırma çabaları da hem alakasızdı,
hem de saptırmacaydı.

“Hiram Abbas Olayı”

“Hiram Abbas, MİT müsteşar yardımcılığına kadar yükselip MİT'in

mevcut durumundan memnun olmayan, Türkiye'nin büyümesi için MİT'in

bünyesinde köklü reform yapılmasını savunan, bunun için de mücadele

eden, kavga veren, raporlar sunan, Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail pro-

jelerinin varlıklarını zamanında hissedip yönetimi uyaran, tecrübeli ve ey-

lemci bir istihbarat elemanıydı. 6 Eylül 1989 yılında yazdığı bir raporda

bu iki projenin varlığına dikkat çekmeye çalışmıştır.88

ABD planını bu şekilde özetleyen Hiram Abbas, bu durumun Türkiye'yi

çok etkileyeceğinin göz önüne alınması gerektiğini vurgulamaktaydı.

ABD'nin Türkiye'yi Ortadoğu'da jandarmalığa soyundurmak için Kürt ve

Ermeni kartlarını kullanacağını üstü kapalı bir şekilde uyarmaktaydı.89

Şeklinde Mehmet Eymür’ün yanlış tahlillerini, doğru tespitler
gibi savunan Burhanettin Can yanılmaktaydı.

Sn. Can’ın Hakan Fidan’la ilgili zannı ve saplantıları da ger-
çekleri yansıtmamaktaydı.
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"Türkiye MOSSAD'ının Başına Getirilen Tehlikeli Adam": Hakan Fidan

“Benzer bir durumu Hakan Fidan'ın sorgulaması olayında yaşamakta-
yız. Hakan Fidan MİT'e müsteşar olarak atandığında, İsrail'de gazeteler Fi-
dan aleyhine "Hakan Fidan, MOSSAD'ı korkutuyor" başlıkları atarak bir
kampanya başlatmışlardır. Özellikle İsrail'in önde gelen gazetelerinden Ha-
aretz, "Fidan'ın, daha önceki görevlerinde, Türkiye'nin İran ile bağlarının
güçlendirilmesinde merkezi rol oynadığını" ve "Hakan Fidan'ın MİT'in ba-
şında kalması halinde; iki ülke arasındaki istihbarat değişiminin daha fazla
zarar göreceğini; İsrail hakkındaki birtakım özel bilgilerin "düşman ülke" ve-
ya örgütlerin eline geçeceğini" manşetine taşıyarak Hakan Fidan'a açık bir
şekilde savaş ilanında bulunmuştur. Daha da vahim olanı uluslararası ilişki-
leri hiçe sayarcasına İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın 2010 yılında:

"Türkiye dost bir ülke ve stratejik bir müttefik. Fakat son haftalarda
İran destekçisi bir adam Türkiye MOSSAD'ının başına atandı. Onların
elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz, bu sırları
İran'a açabilecekleri şeklinde. Bu da çok rahatsız edici." demiş/diyebilmiş
olmasıdır.90

Ehud Barak'ın "Türkiye MOSSAD'ı" tabirini nasıl yorumlamamız ge-
rekmektedir? Bunun manası, MİT'in MOSSAD'la o denli iç içeliği var ki
bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bunu ayırmaya kalkan Ha-
kan Fidan, İsrail için çok tehlikeli bir düşmandır. Daha önceki atanmalar-
da CIA ve MOSSAD'dan onay alınıp alınmadığını bilmiyoruz.

Hakan Fidan'ın MİT konusundaki düşünceleri Hıram Abbas'ın düşün-

celeri ile büyük oranda örtüşmektedir. Fidan, Abbas gibi MİT'in içeriden

ziyade dışa açılmasını Ortadoğu'da aktif olmasını ve siyasetin elini güçlen-

direcek faaliyetlerde bulunmasını ve CIA gibi çok daha büyük oynamasını

savunmaktadır. Fidan ve ekibinin hükümetle uyumlu çalışması, dış politi-

kada hükümete ayak bağı olmayıp yardımcı olmuş olması, son yıllardaki

en önemli gelişmelerden biridir. Genelkurmay'ın elindeki son teknoloji ürü-

nü elektronik haberleşme ve dinleme sistemlerinin (GES) MİT'e devredil-

mesi ile MİT'in Ortadoğu'da istihbarat konusunda çok güçlenmiş olması,
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Türkiye'ye uluslararası güç mücadelesinde çok önemli bir avantaj sağla-

mıştır.”91 diyen Burhanettin Can yanılmaktadır.

İşte HİRAM ABBAS’ın Perde Arkası

1932’de İstanbul’da doğdu. Babası İran işgalindeki Güney Azer-
baycan’dan göçen bir ailenin çocuğuydu. Babası Galip Eldem ma-
sondu. Bu yüzden oğluna Yahudi efsanesindeki “HİRAM USTA”nın
adını koyuyordu. Hiram Abbas önce malum ve meşhur misyoner
mektebi Saint-Joseph lisesinden mezun oluyor, Ankara Siyasalı bi-
tiriyor, sonra MİT’e alınıyor ve CIA’nın çeşitli okullarında 4 yıl özel
eğitimden geçiriliyordu. 12 Mart 1971 darbesi döneminde MİT İs-
tanbul Şubesini yönetiyordu. 12 Eylül Paşaları, O’nu emekliye sevk
ediyor, O da TİSK (Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyo-
nu) Genel Başkanı Halit Narin’in yanında çalışıyordu. Ve bu arada
Amerikan silah şirketlerinin Türkiye temsilciliğini yapıyordu. Da-
ha sonra Turgut Özal O’nu yeniden MİT Müsteşar yardımcılığına
getiriyordu. 12 Mart 1971’de GKB. Memduh Tağmaç, KKK. Faruk
Gürler, DKK. Celal Eyiceoğlu ve HKK. Muhsin Batur’un, Cumhur-
başkanı Cevdet Sunay’a verdikleri bir muhtıra ile Süleyman Demi-
rel Hükümeti istifaya zorlanıyordu, ama “alavere-dalavere, saf
Mehmet nöbete” cinsinden, asıl hedefin Erbakan’ın Milli Nizam
Partisi’nin kapatılması olduğu anlaşılıyordu. Ve “laik cumhuriyet için
en büyük tehdit ve tehlike olarak Milli Görüş’ün gösterildiği” MİT rapor-
larını Hiram Abbas hazırlıyordu. 

Ve İşte HAKAN FİDAN Bulmacası!

1968 Ankara doğumludur. Astsubay olarak Kara Kuvvetleri
Muhabere ve Dil Okulu mezunudur. TSK’daki Astsubaylık süre-
cinde, Almanya NATO İstihbarat Harekât Başkanlığında görevde
bulunmuş ve Amerika’daki özel bir üniversitenin siyaset ve yöne-
tim bölümünden diploma uydurulmuş olup, Bilkent Üniversite-
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si’nde lisans ve doktora dereceleri kondurulmuştur. Mecburi hiz-
met süreci bitince Astsubaylıktan istifa edip hızla yükselerek Bü-
yükelçilik Danışmanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nda bu-
lunmuştur. Bazıları haklı olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ku-
rumu, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Kurulu Üyeliklerine ve
OYAK Genel Kurulu Üyeliğine getirilmesi üzerinde şüpheyle
durmuştur. Ve derken AKP tarafından MİT’in başına oturtulmuş-
tur. “Tayyip Erdoğan yanlısı” iddiaları yanında, Fetullah Gülen’e
yakın olan Sn. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından ne-
den desteklendiği hala yanıtsız ve karanlık bir konudur.

İsrail’in Hakan Fidan aleyhinde atıp tutmasının “onun daha
rahat hizmet sunmasına zemin hazırlama” kasıtlı olduğunu bile
anlamayan kesimlerin bu oltayı kolayca yutmaları ayrı bir feraset
sorunudur. Bu arada, MOSSAD’ın, güya İran yanlısı ilan ettiği
Hakan Fidan başkanlığındaki MİT’e resmi yazı gönderip: “İran
destekli KUDÜS ORDUSU örgütünün Türkiye’de İsrail diplomatlarına ve
konsolosluklarına yönelik saldırı hazırlığı içinde olduklarını bildirmesi ve
gerekli önlemlerin alınmasını istemesi” de, İran’a saldırı için bahane
arayan İsrail’in yeni tertipler peşinde olduğunu gösteriyor ve şu
soruyu akla getiriyordu: 

“MOSSAD’ın, Hakan Fidan MİT’ine güvenmesi ve işbirliği is-
temesi bir oyun mudur, yoksa zaten içli dışlı olmalarının doğal
bir sonucu mudur? 

TSK'yı Hırpalama Hazırlıkları ve Gizli Evrak Hırsızlıkları..

Balyoz CD’lerinde Sahtekârlık yapılması

“Ülkemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, yasal mevzuata uygun
olarak, emir komuta zinciri içerisinde ve bir yıl önce yapılan planlama çer-
çevesinde, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde icra edilen 1'inci Ordu Komutanlı-
ğı Plan Semineri'ne ait gizli belgelerin bir çete tarafından çalındığını” Ya-
vuz Selim Demirağ anlatıyor. (Bak. TSK’ya indirilen Balyoz -Digi-
tal Terör- Togan yy. Giriş bölümü) 

Bu yasal belgeler içerisinde hiçbir suç unsuru bulamayan ifti-
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ra çetesi, darbe hazırlığı izlenimi veren sahte dijital belgeler üre-
terek, bunları önce 17 Nolu CD'de topluyor. Ancak bu CD içeri-
sindeki belgelerin, diğerlerinden bariz bir şekilde ayrıldığını, tu-
haflığını, tutarsızlığını, inanılmazlığını, ikna edebilirliğinin ol-
madığını, yani sahte olduğunu kendileri de anlıyor. Bu sahte bel-
geleri çalınan gerçek belgelerle harmanlayarak bu kez sahte 11
Nolu CD’nin içine yerleştiriliyor. Bu iki CD’ye 16 Nolu CD’yi de
dâhil ederek üçünü birlikte gerçek 16 adet CD arasına gizleniyor.
Kendince “Bakınız diğer CD’ler gerçekse bu üç CD de gerçektir"
demek isteniyor.

Çaldığı gerçek belgeler arasında bir subaya ait el notlarından
istifade ederek bu sahte CD’lere inandırıcılık kazandırmak iste-
niyor. Bilgisayar ortamında, bu subayın el yazısından bir kısım
harf ve kelimeleri kes-yapıştır yöntemiyle adeta bir hırsız gibi ça-
lar ve çaldığı bu harflerden “Or. K.na” ve “K.özel” kelimelerini
oluşturuyor. Bunları sırasıyla 11 Nolu CD ve 17 Nolu CD üzeri-
ne bir yazı veya imza makinesiyle yazdırıyor.

İşte kamuoyuna "vatansever bir subay" olarak açıklanan, şim-
dilik kimliği meçhul şahıs tarafından bir gazeteciye gönderildiği
söylenen ve içindeki birçok sahte dijital belgeyle darbe hazırlığı
görünümü verilen CD'ler bunlardan oluşuyor. Ve Türk Silahlı
Kuvvetlerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyasının düğmesine
basılıyor. Halkımızın aklıyla alay edercesine günlerce yazılı ve
görsel basında sürdürülen kirli bir propagandadan sonra, bu
CD'ler o gazeteci tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
veriliyor. (sh: 83-85)

Kes-Yapıştır Çetesi’nin İşi ORAJ Planı

İftira çetesinin hazırlamış olduğu sahte 11 Nolu CD içerisinde
toplumda infial yaratacak SUGA, ÇARŞAF, SAKAL adı altında çeşit-
li eylem planları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ORAJ Hava
Harekât Planı’dır.

Hava Kuvvetleri teknik bir sınıf olduğundan iftiracılar sahte bel-
ge üretirken çok zorlanır. Gerçek Bir Hava Harekât Planı hazırla-
mak mesleki bilgi, beceri, zekâ ve uzun zaman ister. İşin doğrusu
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iftira çetesi; yapmış olduğu büyük hatalarla tüm bu niteliklere sa-
hip olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Çünkü:

• Mevcut yönergelere vakıf değillerdir.

• Planlama usül ve tekniklerini bilmemektedir.

• Askeri yazışma usulleri ve literatürüne yeterince, hâkim olma-
dıkları görülmektedir.

• Askeri bilgi ve beceriden de yoksun kimselerdir. (sh: 116-117)

Her an ve hepiniz dijital bir teröre maruz kalabilirsiniz. 25 ku-
ruşluk bir CD ile alnınızın ortasından aniden vurulabilirsiniz.

Kafes, Poyrazköy, Amirallere Suikast, Casusluk ve Şantaj ile
Balyoz davalarında da buna benzer komplolar yaşanmıştır.

1'inci Ordu Komutanlığında, yasal ve emir komuta zinciri içeri-
sinde 2003 yılında yapılan seminere ilişkin belgeleri çalan iftira çe-
tesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini tasfiye etmek için bunu bir fırsat bi-
lerek uyduruk belgelere darbe hazırlığı görüntüsü vermek için dü-
şünür taşınır. Deniz Kuvvetlerinden emekli olan personelin listesi-
ni kolaylıkla temin eder ve bunu Deniz Kuvvetlerinden Emekli
Müzahir Personel Listesi'ne dönüştürmeyi başarır. Fakat ele geçir-
diği bu listenin güncel olup olmadığına dikkat etmediklerinden ve-
fat eden emekli personeli bile suçlu listesine almıştır. 

Evet, sahte belge düzenleyicileri bunun farkına varmamıştır.
16'ncı sıradaki Tuğa. Burhan DURCAN 5 Temmuz 2000 tarihinde,
19'uncu sıradaki Tuğa. Nevzat Hilmi SERTEL ise 3 Kasım 1998 ta-
rihinde vefat ettikleri halde, herhalde ruhları gelip darbe teşebbü-
süne katılmıştır!? Sahtekârların foyaları kaçınılmaz olarak bir kez
daha ortaya çıkmıştır. (sh: 156-159)

Lehte olan delillerin karartılması:

İlk örneğimiz; 1 Nolu CD'nin içinden çıkan ve daha önce de
bahsettiğimiz "SAVUNMA SANAYI.xls" dijital belgesinde HAVEL-
SAN'da çalışıyor olarak listelenen toplam 357 kişi bulunmaktadır.
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Oysa, HAVELSAN'ın yanıtına göre; Balyoz belgesinde HAVEL-

SAN'da çalışıyor olarak görünen kişilerden 117'sinin 2002- 2003

yıllarında HAVELSAN'da çalışmadığı ortaya çıkmıştır.

İkinci örneğimiz; "SAVUNMA SANAYI.xls" belgesinde yer alan

ASELSAN'da çalışıyor gösterilen personel listelerinde yer almaktadır. 

ASELSAN'dan da gönderilen yanıtta, Balyoz belgesindeki liste-

de adı geçen üç kişinin bu kurumda 2007'de, bir diğer kişinin ise

2006’da çalışmaya başladığı açıkça ortaya çıkmıştır. (Sh: 168-170)

İftiracıların Yapmış Olduğu Birinci Hatası:

Vazife kısmında "Darbe için elverişli koşulları oluşturmak maksa-

dıyla; İstanbul Fatih Camii'nde G Günü S Saatinde (28 ŞUBAT 2003)

tedhiş faaliyeti icra edilecektir." denilmektedir.

Çarşaf Eylem Planı'nda eylem tarihi 28 Şubat 2003 olarak so-

mutlaştırılmış, ancak planın EK-A'sı olan Hedef Analizinde ise ke-

şif faaliyeti tarihi olarak MART 2003 tarihi verilmiştir.

Bunun anlamı şudur: 28 Şubat 2003'de gerçekleştirilecek ey-

lemin keşfinin, eylemden sonraki bir tarih olan MART 2003'de

yapılmasıdır. Bunu mantıklı olarak kabul etmek mümkün değil-

dir. Oysa önce keşif yapılır, sonra keşif sonuçlarına göre eylem

gerçekleştirilir. Eylem gerçekleştirilmiş ise neyin keşfi neyin ana-

lizi yapılacaktır?

İftiracıların Yapmış Olduğu İkinci Hatası:

"Durum" başlığı altında; "Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratma-

ya yönelik faaliyetlerin arttığı gözlenmektedir" ifadesi yer almak-

tadır.

Peki, 2003 yılında Türkiye'nin gündeminde TSK'yı yıpratma-

ya yönelik herhangi bir faaliyet var mıdır? Kesinlikle hayır. Açın

bakın o günlerin gazetelerine, böyle bir şeye rastlanmayacaktır.

Oysa TSK'yı yıpratmaya yönelik saldırılar, sahte planda yer al-
dığı gibi 2003 yılında değil, 2007 yılı ve sonrasında başlamıştır. 
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İftiracıların Yapmış Olduğu Üçüncü Hatası:

Sözde Çarşaf Eylem Planında; "Cami ve çevrede bulunan kamera-
ların durumu tespit edilecektir." şeklinde bir husus yer almaktadır. 

Oysa, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatih İlçe Müftülüğü ile
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan yazışmada; söz konusu
tarihte Fatih ve Beyazıt Camileri ile çevrelerinde, kamera sistemle-
rinin mevcut olmadığı; 2005 yılından sonra sistemlerin kurulduğu
saptanmıştır.

İftiracıların Yapmış Olduğu Dördüncü Hatası:

Sözde Çarşaf Eylem Planı'nda; "Operasyon esnasında muhabere,
emniyetli cep telefonları ile sağlanacaktır" ibaresi yer almaktadır.

Oysa, söz konusu belgenin hazırlandığı iddia edilen 2003 yılı
Şubat ayında Türkiye’de emniyetli cep telefonu var mıdır? (sh:
226-229)

Gelin aklımızı ve mantığımızı bilimsel çerçevede kullanalım
ve şeytanın avukatlığını yaparak kendi kendimize şu soruları, so-
ralım.

1. Ordu Komutanına yazıldığı iddia edilen, iki kişiyi ilgilendi-
ren, resmi hiçbir yazı formatını içermeyen ve Donanma Komu-
tanlığı dâhil hiçbir askeri makamı ilgilendirmeyen bu yazı Göl-
cük'te bir astsubayın kullanım dışı kalan eski bir hard diskinde
ne aramaktadır?

Bu belge neden daha önce ortaya çıkan sahte 11 Nolu CD içe-
risinde yer alan belgeler arasında bulunmamıştır?

Bulunmamasının nedeni, sonradan ortaya çıkan yalanları ört-
mek amacıyla üretilerek Gölcük Donanmaya konulması mıdır?
(sh: 264)

Dijital Teröristlerin Dijital Hataları

Daha önce senaristlerin sahte 11 Nolu CD ile piyasaya sürdüğü
yalanları bir bir yatsıdan önce sönmeye başlayınca, bunlar paniğe ka-
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pılmış ve iftiralarını güçlendirmek için yeni bir komplo hazırlamış-
lardır. Bu yeni komplosunda daha önce yapmış olduğu hatalarını
örtmek için, yeni iftira belgeleri hazırlamış ve bunları üniformalı iş-
birlikçileri eliyle Gölcük Donanma Komutanlığına koymuşlardır. 

Bu konulan sahte belgeler arasında; farklı kişi ve bilgisayarlarda
oluşturulduktan sonra "Birleştir" klasörü dışında toplanan, takiben
"gsalkaya" ve "ckoylu" tarafından "Birleştir" klasörü altında göz-
den geçirilip derlendikleri izlenimi veren dosyaların ilk oluşturul-
dukları ve asıl sahiplerince son kayıtlarının yapıldığı tarihlere iliş-
kin ilginç bir tespit ortaya çıkmıştır. (sh: 350-351)

Not: Bir soru da biz soralım: TV ekranlarından izlediğimiz gi-
bi; Gölcük Donanma Komutanlığı aramasında, paket paket Milli
Çözüm Dergileri de, güya saklandıkları yerden çıkarılmıştır. Res-
mi ve hukuki çerçevede her ay yayınlanan ve alenen satılan Mil-
li Çözüm Dergisi, İslami Temelli, Milli Görüş istikametli ve Mil-
li değerler eksenli yazılar içermesine rağmen, hangi komutan ve-
ya kurmay ve hangi gerekçe ile bu dergileri götürüp, gizli askeri
mahzenlerde saklamıştır? Yoksa içyüzlerini ve işbirlikçilerini de-
şifre eden, ama açıkça Milli Çözüme yanıt veremeyen Cemaat
ajanları mı, bunları suç unsuru gibi, kendi ayarladıkları gizli böl-
melere sıkıştırmışlardır?

Kürtçü ve bölücü Şerafettin Elçi’nin itirafı:

'MİT, Kürtlerin haklarını almasına ikna oldu'

BDP listesinden Diyarbakır bağımsız milletvekili Şerafettin
Elçi, MİT'in Kürt sorununda çözüm yanlısı olduğunu belirterek,
teşkilatın Kürtlerin temel haklarını alması konusunda ikna oldu-
ğunu ileri sürdü.

BDP listesinden Diyarbakır bağımsız milletvekili Şerafettin Elçi,
MİT'in Kürt sorununda çözüm yanlısı olduğunu belirterek, teşkila-
tın Kürtlerin temel haklarını alması konusunda ikna olduğunu söy-
lüyordu. Elçi, CNN Türk ekranlarında Cüneyt Özdemir'in sorula-
rını yanıtlarken. "Mücadelede aklınla hareket etmek başkadır duygula-
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rınla hareket etmek başkadır. MİT aklıyla hareket ediyor. Bu olayı nasıl ön-

leyebilirim, nasıl çözerim anlayışıyla yaklaşıyor. Yangına körükle gitmiyor.

Ama polis şu anda tamamen Kürtlerin üstüne nasıl şiddetle yürüyüp, bu-

runlarını sürteriz Kürtleri nasıl dize getiririz anlayışıyla hareket ediyor."

ifadelerini kullanıyordu. "MİT eğer Başbakan'dan tam destek alırsa et-

kili bir rol oynayabileceği kanısındayım" şeklinde konuşan Elçi, şunla-
rı söylüyordu: "MİT'in soruna bakışı geçmişteki temasları da belli. MİT,

Kürtlerin temel haklarını almasına da ikna olmuş durumda. Devletin di-

ğer kurumlarında böyle bir şey yok. Kürtlerin en sınırlı haklarını alması-

na bile karşı çıkılıyor. 'Kürtler bunu alırsa şımarır ayrılır' diye düşünüyor.

Oysa Kürtler değer gördüğü zaman bu devletin kendilerini de temsil ettiği-

ni gördüğü zaman neden ayrılsın? Umarım KCK operasyonlarının durma-

sı böyle bir sürecin emaresi olsun"92 itiraflarıyla, maalesef MİT’in
Kürtlere Federatif Özerklik yolunu açan Siyonist projelere taşe-
ronluk yaptığını ilan ediyordu.
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AKP’NİN MANEVİ TAHRİPÇİLİĞİ VE

MASONLARLA İLİŞKİLERİ

Başbakan Erdoğan’ın 28 Şubatçılara kıyağı..!

Refah Partisi’ni iktidara getiren 24 Aralık 1995 seçimleri öncesinde

grup başkanvekili olan Şevket Kazan’a bir aracı mesaj getirir. Dönemin

Kara Kuvvetleri Eğitim (daha sonra EDOK) Komutanı Korgeneral İzzet-

tin İyigün’lerin başı dardadır. İyigün Paşa’nın oğlunun İstanbul’da kurdu-

ğu işlerden dolayı oldukça sıkıntılı durumları vardır. Sıkıntılarında çözümü

için tek adres o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip

Erdoğan’dır. Şevket Kazan görüşme talebini kabul edip İzzettin İyigün’ün

sıkıntılarını dinledikten sonra Tayyip Erdoğan’ı telefonla Ankara’ya çağırır

(Tabi bütün bunları yaparken asla Erbakan Hoca’ya danışmamış ve haber-

dar kılmamıştır. A.A.). Ankara’ya gittiğinde, lütfedip Erbakan Hocayı kar-

şılamaya bile tenezzül buyurmayan Recep T. Erdoğan, Şevket Ağabeyini

kırmayarak koşup Ankara’ya gelir ve İyigün Paşa ile görüşüp İstanbul’a

dönüşünde de söz konusu sıkıntıları çözüverir. Refah Partisi yönetiminde

bu diyalog “askere Refah Partisi’ni anlatabilmek” adına aradığı köprü için

“iyi fırsat” olarak değerlendirilir (Daha doğrusu Şevket Kazan gizli ve kir-

li ilişkilerine böyle bir uyduruk yorum getirir).

Derken seçimler yapılır. Refah Partisi, DYP ile Hükümeti kurmayı başa-
rır. 28 Şubat sürecine girildiğinde bir sabah herkes gibi Erbakan ve kurmay-
ları da Sincan’da tankların yürütüldüğünü ve komutu verenin İzzettin İyi-
gün Paşa olduğunu duyunca şaşırır. Ama bu şaşkınlık sade vatandaşın şaş-



kınlığından farklıdır. Erbakan ve kurmayları önce “tankları yürüten İyigün
Paşa mı değil mi” sorusuna cevap aramış ve maalesef haberler doğru çıkmış-
tır. İzzetin İyigün kendisine ulaşabilen Refahlı Bakanlara tek kelime konuş-
mamaktadır. Düşünülür taşınılır Tayyip Erdoğan’ın devreye sokulması kara-
rına varılır. Ama Erbakan asıl şoku burada yaşayacaktır. 28 Şubat sürecin-
de kapalı kapılar ardında hocasına sert eleştiriler yapan Tayyip Erdoğan, İz-
zetin İyigün ile görüşmeye yanaşmamıştır.93 Yani Şevket Ağabeyinin
çağrısı üzerine koşup Ankara’ya gelen ve İzzettin İyigün Paşa’nın
sorununu seve seve halleden Recep Erdoğan, Erbakan Hoca’nın ri-
casını takmamış ve hatırını kırmıştır. Ve zaten aynı Şevket Kazan,
bütün bunlara rağmen, daha sonra emekli olan İzzettin İyigün’ü
Erbakan’dan habersiz İzmit’ten hem de kazanacak yerden FĞ Mil-
letvekili adayı gösterme sözü verecek, durumun farkeden Hoca,
“çok istiyorsa, Kilis’ten aday olmasını önerecek” ama İzzettin iyi-
gün’ün, Kilis’in DP adayı eski GKB Doğan Güreş’in oylarını böl-
mek istemediği anlaşılınca Erbakan Hoca: “Ya öylemi, Çerkez’ler
birbirine zarar vermek istemiyor demek ki.!” Diyerek, Onun da,
Şevket Kazanın da asıl mahiyet ve niyetini açığa vurmuşlardır.

Şimdi asıl şu sorulmalıdır: 

Şevket Kazan’ın bir telefonuyla koşup Ankara’ya gelen ve İz-
zettin İyigün’le görüşüp sorunlarını halleden Recep T. Erdoğan,
Erbakan Hoca’nın davanın selameti için yaptığı teklife niçin ku-
lak asmamıştır?

Biz Milli Çözüm olarak bunun yanıtını zaten çoktandır biliyo-
ruz. Çünkü Şevket Kazan da, Oğuzhan da, Recep T. Erdoğan da,
Erbakan’a karşı aynı saftadır.

Gültekin Avcı’nın samimiyet testi!

“Açtığı yaralar hâlâ şifa bulmamış 28 Şubat müdahalesini, sembolik
bir soruşturma ve yargılamaya tabi tutmak, demokratik samimiyet ve
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inandırıcılığı bozar. Ergenekon'a ve cuntacılara moral ve motivasyon sağ-
lar. Antidemokratik protokol kuralları hâlâ işliyor. İl ve ilçelerde garnizon
komutanı seçilmiş belediye başkanlarının ve cumhuriyet başsavcılarının
önünde yer alıyor. TSK'da eşi başörtülü olanlar, AK Partili yakını olanlar,
İslami cemaatlere muhabbeti olduğu saptananlar, AK Partili belediyelerde
eşleri çalışanlar halen "sakıncalı personel" olarak görülüyor. Çocukları
FEM dershanelerine gidenler takip altında tutuluyor. TSK'da rütbeli per-
sonel hâlâ Zaman, Yeni Akit, Taraf gibi gazeteleri okuyamıyor. Ama Cum-
huriyet, Sözcü veya Hürriyet okuyorsanız sorun olmuyor. Medyanın tüm
renkleri, kışlada eşit fırsata sahip değilse, askeri vesayetin bittiğini kimse
iddia edemez. Demokrasinin yerleştiğini de söyleyemez. YAŞ'ta ihraçların
önü alınmış olsa da, subayların liyakate göre terfi edemediğini, halen ko-
runan ve kollanan dışlayıcı tekçi bir ideolojik çizginin olduğunu, bu çizgi
dışında olduğu değerlendirilenlerin yükselemediğini biliyoruz.

Lütfen adam gibi bir 28 Şubat soruşturması yapılsın.

Gerçekçi bir 28 Şubat soruşturmasında, suç sürecinde rol alan ve mü-
dahaleye alenen destek veren/yol gösteren medya, STK, üniversite, yargı,
siyaset aktörleri bu soruşturmanın içinde "silahlı örgüt üyesi" olarak yer
almalıdır. Beklenen de bu olduğu ve soruşturmanın ayak sesleri duyulup o
ayağın basacağı yerler tahmin edildiği için, oligarşik medyada bir kargaşa
başlamıştır. "Gazeteciler görüşlerinden, hatta fikri planda darbeci olmala-
rından yargılanmamalı" diyen liberallere katılıyorum. Lakin şu husus unu-
tulmamalıdır. 28 Şubat sürecinde TSK içinde bir silahlı suç örgütü teşekkül
etmişti. Bu suç örgütünü kanunlarımız "terör örgütü" olarak adlandırıyor.
Şu halde "28 Şubat silahlı terör örgütü", sivil toplumda faaliyet gösteren
pek çok kişi ve kuruma oynamaları gereken roller biçti. Görevler verdi. Bu
suç örgütünün sivil üyeleri, askeri kanattan daha şehvetli, daha aktifti. Bir
gazetecinin askeri bir yönetim modelini desteklemesi kendi görüşü olabilir.
Ama o gazeteci/ler, 28 Şubat silahlı suç örgütünün, hükümeti illegal bir şe-
kilde devirmek için kendilerine verdikleri talimatlarla kalem oynatıp, mil-
lete kara propaganda yapmışlarsa, bu soruşturmanın içinde şüpheli olarak
yer alacaklardır. Çünkü darbe ekiplerinin veya terör örgütlerinin emir ve
talimatlarıyla gündem oluşturmak, milletin bir bölümünü tehdit addetmek
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ve kaotik zemin inşa etmek, basın özgürlüğünü ve gazetecilik faaliyetini
aşan eylemlerdir. 28 Şubat suç örgütünün tüm ayakları soruşturulacaksa,
bu soruşturma Ergenekon soruşturmasından büyük bir soruşturma olur.
Sanık sayısı 1000'i bulur. O dönemin bazı acar gazetecileri ve medya yüz-
leri yakın bir zamanda 28 Şubat soruşturmasının "silahlı terör örgütü üye-
leri" olarak karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın. "28 Şubat terör süreci"nin
tüm cuntacı yargı ve medya unsurları yargılansın. Ezilenlerin çığlıkları ve
gözyaşları unutulmasın.94”

Diyen, Bay Gültekin Avcı eğer 28 Şubata destek verenler de suça
teşvikten yargılanacaksa, o süreçte “ordu endişelerinde haklıdır, Erbakan
derhal hükümeti bırakmalıdır, zaten yüzüne gözüne bulaştırmıştır” diye zır-
valayan Fetullah Gülenden de hesap sorulması gerekmez mi?

Sn. Gültekin Avcı, şayet Fetullah Gülenin de “Demokratik seçim-
lerle ve Milli İrade neticesinde oluşan bir hükümete karşı, askerleri kışkırt-
tığı ve destek çıktığı için” yargılanması gerektiğini söyleyebilirse, ken-
disinin demokrasi konusundaki iyi niyetine ve samimiyetine biz de
inanıp destekleyeceğiz. Aksi halde “demokrasi havariliği kılıfıyla
TSK nefretini kustuğuna” ve Orduyu şamar oğlanına çevirme ve
ABD karşıtlarını tasfiye etme senaryosundaki kiralık rolünü oyna-
dığına kanaat getireceğiz. 

İşte Dindar ve Cesur Recep T. Erdoğan’ın Marifetleri

Recep Tayyip Erdoğan AİHM’de Başörtüsü ayetlerini inkâr et-
mişti!

“Açılan bir dava için (yalancı şahitlik yapmak gibi) zalime yardım eden bir

kimse, o işten vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabı altındadır” (Hadis-i Şerif)

Tayyip Erdoğan CAMİ kelimesini yasaklatıp, yerine “İBADET

YERİ” kavramını getirtmişti!95
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“Saltanatın Allah’a karşı gelmekle sağlamlaştırmaya çalışan kimseyi

Hz. Allah kıyamet günü bütün hilelerini hiçe sayarak cezalandırır” (Ha-
dis-i Şerif)

Recep Tayyip Erdoğan DOMUZ yetiştirenleri desteklemişti!96

“Şüphesiz Allah ve Resulü, içkinin, murdar hayvanın, domuzun ve put-

ların satılmasını haram kıldı” (Hadis-i Şerif)

Recep Tayyip Erdoğan DOMUZ’u helal et sayıvermişti!97

“Kur’an’ın haram kıldığı şeyleri helal addeden kimse Kur’an’a inanma-

mıştır.” (Hadis-i Şerif)

Tayyip Erdoğan evinde KUR’AN öğretene hapis cezası istedi:98

“Kadı zulmetmedikçe Allah Teâlâ Hazretleri onunla birliktedir (yar-

dımcısıdır). Zulme yer verdiği zaman onu terk eder, artık şeytan onunla be-

raber olur” (Hadis-i Şerif)

Tayyip Erdoğan 12 yaşından önce KUR’AN eğitimine yasak
getirmişti!99

“Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile de-

ğişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyor-

lar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır.

Onlar için elem dolu bir azap vardır.” (Bakara 174)

Recep Tayyip Erdoğan EZAN sesini kıstırıvemişti! 100

“Resulullah (s.a.v) sabah vakti baskın yapardı. (Baskından önce yerle-

şim bölgesine) kulak kabartır, (ezan okunup okunmadığını kontrol eder)

ezan sesi işitilecek olursa durur, işitmezse saldırıya geçerdi” (Enes R.A.)
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Recep Tayyip Erdoğan AYET meallerini değiştirmişti!

“Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile de-

ğişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyor-

lar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır.

Onlar için elem dolu bir azap vardır” (Bakara 174)

Recep Tayyip Erdoğan’dan ilköğretim kitaplarında MİSYO-
NERLİK’e izin verilmişti!

“Çocuğu anne ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya Me-

cusileştirir. Tıpkı hayvanın doğurunca azaları tam olarak yavru doğurma-

sı gibi. Siz kesmezden önce, kulağı kesik olarak doğmuş hayvana rastlar

mısınız?” (Hadis-i Şerif)

Tayyip Erdoğan Amerika’ya IRAK’ı işgal ederken yardım et-
miş, Nato’nun Libya katliamını bizzat desteklemişti101

“Kim bir kabileye yardım edip onları desteklerse, onlardan olur. Biz zor-

bayı memnun etmek için, bir Müslümanı tehdit ederek kötülük yapan bir

kimse, kıyamet günü zorbayla birlikte cezalandırılacaktır.” (Hadis-i Şerif)

Tayyip Erdoğan, İsrail’i BOYKOT’u engellemişti!102

Resulullh (s.a.v) buyurdular ki: “Kıyamet günü, dört şeyden sual

edilmedikçe, kulun ayakları (Rabbinin huzurundan) ayrılamaz: Ömrünü

nerede harcadığından; Ne amelde bulunduğundan; Malını nerede kazandı-

ğından ve nereye harcadığından; Vücudunu nerede çürüttüğünden”

Tayyip Erdoğan ZİNA’yı suç olmaktan çıkarma şerefine eriş-
mişti!
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“Bir şehirde zina ve riba (faiz) yaygınlaşırsa, onlar Allah’ın azabını
kendilerine hak etmiş olurlar” (Hadis-i Şerif)

Tayyip Erdoğan sayesinde yurt dışı KUMAR oyunu serbest ha-
le gelmişti:103

“Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşa-
yan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler.
Böylece o memleket hakkında hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstü-
ne getiririz” (İcra16)

Sn. Mehmet Şevket Eygi Beyefendi şöyle uyarıyordu!

Dünyada her devirde ve her coğrafyada hırsızlık, yolsuzluk, kötülük ol-
muştur ama bu kadar hiç olmamıştır. Kötülüğün saltanatı devrinde yaşan-
maktadır. Vicdansızlık ahlaksızlık yaygınlaşmıştır. Ben bu satırları Müslü-
man bir okur-yazar sıfatıyla kaleme alıyorum. İslam’ın değerlerine, normla-
rına, ölçülerine, kıstaslarına göre hüküm veriyorum. Bir kere dinsizlik çok
ilerlemiş ve azgınlaşmıştır. Müslümanların büyük bir kısmı ipin (habl-i me-
tin) ucunu kaçırmıştır. Müslüman bir toplumda para ana değer olunca yıkı-
lış, çöküş, çürüme kaçınılmazdır. Zina, sadece İslam’da değil öteki dinlerde de
büyük günahtır, suçtur, haramdır. Terakkiperver Kemalist rejimin Ceza Ka-
nununda bile zina suçtu ama bugün artık (AKP sayesinde A.A.) serbest bıra-
kılmıştır. Helalinden kazanıp zengin olmak elbette suç ve ayıp değildir ama
kirli, kara, necis, haram para ve malla zengin olmak haramdır, hayâsızlıktır.

Müslümanlığın temel emirlerinden/farzlarından biri emr-i mâruf ve
nehy-i münkerdir. Bu farz büsbütün terk edilir veya gereği gibi ve gerektiği
miktarda yapılmazsa toplum çökecektir. Norveç, Japonya, Avusturya gibi
ülkeler Müslüman değil ama oralarda, birçok İslam ülkesinde olduğundan
daha fazla ahlaki kurallara riayet edilmektedir.

Türkiye toplumu sağlıklı, dengeli bir toplum mu, yoksa sağlıksız, den-

gesiz, vahim bozukluklar içinde çırpınan bir toplum mudur?Soruyorum:

Fuhuş giderek ve hızla yaygınlaşmıyor mu? Yine soruyorum: Haram yeme
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ve devlet malını talan etmek gözü açıklık sayılmıyor mu? Çocuklar ve genç

nesiller iyi yetiştiriliyor mu? Doğruları, iyileri, güzelleri bilenler, bilmeyen-

lere öğretiyor mu? Türkiye’nin milli geliri adaletli bir şekilde paylaştırılıyor

mu? Yazın sıcak günlerde İslam şehirlerinde dolaşınız, nice hamam anası

gibi üryan Müslüman kadın ve kız göreceksiniz. Tesettürsüz İslam olur

mu? Bankalar bankalar bankalar… Allah’a ve Resulüne savaş ilan etmiş

ribacılar (faiz yuvaları iliğimizi sömürmüyor mu?) Zengin, varlıklı, im-

kânlı, paralı kesimde korkunç boyutlarda israf yapılmıyor mu? Günde beş

milyon ekmeğin çöpe atıldığı bir ülkede yaşanmıyor mu? Devlet TC başlık-

lı resmi vesikalarla kadın satılmasına izin vermiyor mu? Resmi ve yasal fu-

huştan KDV ve gelir vergisi alınmıyor mu? Genelevlerin kapısında resmi

polisler nöbet tutmuyor mu? (AKP) Türkiyesi devlet olarak, kadınlara res-

men yasal fuhuş yaptırtmayınca dair uluslararası sözleşmelere atılan im-

zaya sahip çıkıyor mu? Hapishanelerde tecavüze uğrayan çocukların,

Okulda hamile kalan 13 yaşındaki kızların, Her yerde yaygınlaşan mey-

hane ve batakhanelerde yıkılan yuvaların, PKK terörünün gölgesinde ya-

pılan yüz milyarlarca dolarlık uyuşturucu ve silah kaçakçılığının, hesabı

gerçekten soruluyor mu? 

Onların dinleri para, kıbleleri karıdır. Kötü düzen ve sistemin haram

rantlarıyla, haram yağlı kemikleriyle semirenler çoğalmıştır. Camiden çı-

karken kurşuna dizilen Başbağlar şehitlerinin hakkını arayamayanlar ha-

la kahraman sayılmaktadır. Yağcılar, yalakalar, meddahlar, pohpohçular,

dalkavuklar. Kemik yalayıcıları. Düzen-bazlar...ortalığı kaplamıştır. Aman

dikkatli olun tökezlemeyin emi.(yoksa akıbetimiz felaket olacaktır)104

Masonluğun üst kılıfı olan BÜYÜK KULÜP’ün, muhterem ve
muhtemel kurmaylarının hangileri AKP ile derin ilişkiler için-
deydi?

Siyasetçiler, işadamları, emekli subaylar ve büroktarların da
aralarında olduğu 7 bin 300 üyesi bulunan Büyük Kulüp'te, 25
Mart'ta yapılacak seçim için yarış kızışmıştı. Başkan Duran Ak-
bulut, 16 yıldır oturduğu koltuğu bırakmak istemiyordu. Karşı-
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sında ise Kaptanoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz
Kaptanoğlu vardı. Akbulut'un listesinde emekli Orgeneral Nejdet
Timur'un; Gündüz Kaptanoğlu'nun listesinde ise emekli Tuğami-
ral Prof. Dr. Erkan Demirtaş'ın yer alması bekleniyordu. Bir ke-
reye mahsus 50 bin lira ödenerek üye olunan kulüpte yıllık aidat
ise 250 liraydı. Kasasında 14 milyon lirası bulunan kulübün 11
kişilik yönetim kurulunun yanı sıra disiplin, balotaj gibi kurulla-
rına da iki yıllık yönetici seçilecekti. Büyük Kulüp'e başbakanlar,
genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, iş adamları, sanat-
çılar üye olmaktaydı. Bu masonik kulübe 900 üyenin seçkin ço-
cukları yeniden kayıt olmuşlardı. 

Duran Akbulut (Büyük Kulübün şimdiki başkanı): Yahudilerin
şirketi ADIDAS’ın eski yönetim kurulu başkanı. Türkiye futbol fe-
derasyon üyeliği, AKP İstanbul adaylarının perde arkası belirleyici
isimlerinden. Emre Alkin (sabataist) (Işık İlkokulu; Saint-Michel
Lisesi mezunu. Şu an Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
olan Alkin aynı zamanda İzmir Göztepe’de Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek Üyesidir.
Hüsamettin Özkanın dünürü.) Tevfik Altınok (2002-2003 yılları
arasında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kan Danışmanlığını yürütmüş, 1993-2000 yılları arasında ise Koç
Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansal Hizmetler Grup
Başkanlığı başta olmak üzere grubun çeşitli finans şirketlerinde Yö-
netim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. İslam Kalkınma Ban-
kası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Guvernör
ve Guvernör Vekilliği, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Üyesi) Yasin Ekinci (Türkiye Jokey Kulübü’nün eski başka-
nı. AKP’li Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Diyarbakırlı olmalarının ha-
ricindeki ortak tutkuları “at sevgisi”.) Mesut Parlak (Öğretim üye-
si. Başörtülü kızların hizaya sokulması için notlarını düşüreceğini
söyleyen adam.) Hakan Öncel (Avukat. Merkezi Paris’te bulunan ve
dünya masonluğunun güdümünde olan Uluslararası Avukatlar Bir-
liği’nin üyesi.) Koptagel İlgün (Acıbadem Üniversitesi Hastanesi
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Başhekimi Prof. Dr. – Mason) Süleyman Güzel (İşadamı) Mehmet
Moğultay (CHP’li eski Adalet Bakanı. 3000 kadroyu çoğu sicilli
PKK lılarla doldurup itirazlar üzerine “ne yani bu kadroları Milli
Görüşçülere ve MHP lilere mi bırakacaktım?” diyen solcu mason.)
Şükrü Aytekin İlhan (Eski Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul
Barosu Basın Danışmanı.) Mahmut Tanyol (Tanyol Otomo-
tiv Yön.Krl.Bsk.) Nejdet Timur (28 şubatdan daha etkili bir darbe
gereğini gazeteci Mustafa Balbay’a söyleyen dönemim Karakuvvet-
leri Kurmay Başkanı Emekli orgeneral) Gündüz Kaptanoğlu (Yahu-
di ön ismi Merey) (Büyük kulübün yeni başkan adayı. 2002 seçim-
leri öncesinde Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı Büyük Kulüp top-
lantısında Şadan Kalkavan’ın önerisiyle Recep Bey’in AKP’ye millet-
vekili olarak aldığı ve halen Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı
görevini de yürüten armatör Cengiz Kaptanoğlu'nun ağabeyi.) Er-
kan Demirtaş (Prof. Dr. Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim
üyelerinden Mason Süleyman Demirel'in özel doktorlarından) Er-
sin Eti (Mehmet Ali Ağca’ya Papa suikastinde avukat desteği veren
P2 Mason Locasının Türkiye bağlantılarıyla ilişkili Dr. Yüksek Mü-
hendis.) Ayşe Botan Berker (Amerika ve İngiltere merkezli Yahudi
güdümlü Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye Genel Müdü-
rü) Mahmut Naibi (Taç Spor Kulübü’nün sahibi ve Yönetim Kuru-
lu Başkanı, eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılarından) Ercan
Targay (Türk Armatörler Birliği Koop. Bşk - Mason.) Vildan Yirmi-
beşoğlu (Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ve Ka-Der’in öncü kuru-
cularından. AKP döneminde hazırlanan TCK’nın Kadın Çalışma
Grubu’nun basın sözcülerinden.)

Bu seçkin ve etkin masonik Büyük Kulüp üyelerinin bir kısmı-
nın AKP iktidarı ve Başbakan Erdoğanla samimi ve derin ilişkiler
içinde olması ise dikkatlerden özenle saklanıyordu.

Büyük Kulüp denen bu kirli derin devlete alnı secdeye değen ve
Milli değerleri önemseyen kişiler alınmamaktadır. Hiyerarşik bir
yapılanmaya sahip gizli örgütlenme 4000 kişiden oluşmaktadır. İş
adamı, gazeteci, asker, akademisyen hepsi saygın güya laik Kema-
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list büyük bir karanlık yapılanmadır. Askerler Konsey'de çoğu za-
man başkan değildir, üyedir ve yardımcıdır. Emekli olduktan son-
ra büyük holdinglerde danışman sıfatıyla yüksek maaşa bağlanan-
ları araştırılırsa kimler olduğu anlaşılacaktır. (Korkmaz Yiğit'in da-
nışmanı Güven Erkaya ve Cavit Çağlar-Hayyam Garipoğlu'nun da-
nışmanı Teoman Koman, Fenerbahçe Cumhuriyet'inden Atilla Kı-
yat gibi) 28 Şubat irticaya karşı mücadele değil İstanbul dükalığına
karşı ekonomik mücadele başlatan Erbakan’ın Arslanlarını kafese
sokma tezgahıdır. 5000 şirketin önü yeşil sermaye diye tıkanmaya
çalışılmıştır. Bu grupların gazeteleri, derin devletin 28 Şubat ope-
rasyonunda provakasyonculuk yapmıştır. 28 Şubatla bu kirli ve
masonik derin devlet, askerleri kullanarak Anadolu Arslanları de-
nilen ülkenin gerçek sahibi dindar kesimleri sindirmiş, Sebataycı
sermayeyi rahatlatmıştır.

2002 seçimleri öncesi, AKP İstanbul 1'inci bölge adaylarının
olduğu toplantıya Büyük Kulüpçü Yılmaz Küçükçalık'ın ev sahip-
liğindeki yemekte; ağabeyi Yaşar ve kuzeni Alaaddin Küçükça-
lık'ın dışında Duran Akbulut, Şadan Kalkavan, Cengiz Kaptanoğ-
lu, Atalay Şahinoğlu, Mehmet Yıldırım, Mahmut Kuşçulu, Refik
Arkan, Ulvi Gencal, Süleyman Çetinsaya, Taner Aşkın, Mustafa
Çıkrıkçıoğlu, Ahmet Yolbulan, Mehmet Kuriş, Aziz Yılmaz, Aslan
Adıgüzel, Ertuna Yaşar, Murat Aksu gibi iş âleminin tanıdık sima-
ları da katılmıştır.105

Yani AKP’nin güya dindar ve demokrat Milletvekili adayları-
nın tespitinde Masonik Büyük Kulüpçülerin de parmağı vardır.
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MİT’TE BİT YENİĞİ;
MOSSAD CEMAAT İLİŞKİSİ VE HAS PARTİ

Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 28 Şubat öncesinde
TSK’da olduğu gibi MİT bünyesinde de malum mezhepçi bir eki-
bin hızla kadrolaştığını ve üst makamlara taşındığını… Bunlara
MOSSAD tarafından özellikle sahip çıkıldığını… Bugün de ken-
di makamlarını ve ağırlıklarını korumak için Hakan Fidan’ın et-
rafında kümelenip onun adamı gibi davrandıklarını yazmıştı.
Eğer öyle ise, MİT hala gönüllü MOSSAD ve CIA ajanlarını bağ-
rında barındırmaktaydı. Yoksa, bu MOSSAD bağlantılı “mezhep-
sel şebekeyi” korumak üzere mi, özel kanunlar çıkarılmıştı?

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Suri-
ye'de 40 MİT'çi tutuklanmıştı!

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde Suriye'de 40 MİT'çinin
tutuklandığı yazılmıştı.

“Türkiye, 40 Türk istihbarat subayının Suriye ordusunca yaka-
lanması, Suriye ile bir diplomatik krize yol açmıştı. Türkiye, özgür
kalmalarını sağlamak amacıyla Suriye ile yoğun müzakerelere baş-
lamıştı. Suriye, tahliyelerin, halen Türkiye'de bulunan kaçak Suri-
yeli subaylarının iadesi karşılığı tutukladığı MİT ajanlarını bıraka-
cağını açıklamıştı. Suriye aynı zamanda müzakereleri, Türkiye'nin
toprakları üzerinden silah transferlerini ve isyancıların oluşturdu-
ğu Özgür Suriye Ordusu'nun askerlerinin geçişinin bloke edilmesi-



ne de bağlamıştı. Ayrıca, Türk subaylarının tahliyesine ilişkin mü-
zakerelerin sponsorluğunun İran tarafından yapılmasını da şart
koşmaktaydı.”

Haaretz haberinin son bölümünde; Suriye'nin, yakaladığını öne
sürdüğü Türk istihbaratçılarının "itirafları"nı da yayınladığı vurgu-
lanmıştı. Suriye'nin bu çerçevede "(İsrail istihbarat örgütü) MOS-
SAD tarafından eğitilen Türk istihbaratçılarının MOSSAD'ın Özgür
Suriye Ordusunu da eğittiğini açıkladıkları" yönündeki iddiası da
ortalığı karıştırmıştı.106

Bu habere göre, MİT Suriye’de iç savaşı körükleyip, bir dış mü-
dahaleye gerekçe hazırlamaktaydı.

Tam böyle kritik bir süreçte Çin’in müstakbel lideri Xi Jinping,
Türkiye’ye tarihi bir ziyaret yapmıştı. Çin Devlet Başkan yardımcı-
sının gündeminin birinci maddesi Türkiye’nin Suriye müdahale-
sinden sakındırmaktı.

Bu kritik ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun yakın çevresine Suriye konusunda yaptığı değerlendirmeler-
de: İsyanı desteklemek yoluyla Esad devrilmezse, Türkiye’nin aske-
ri müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu söylediği” medyaya yansı-
mış ve 40 MİT elemanının yakalanmasını normal karşılamıştı.107

Öncelikle hatırlatayım: Araştırma şirketi ANAR demek, Beşir
Atalay demektir. Beşir Atalay demek, Abdullah Gül demektir.

ANAR’ın Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu’nun Akşam gazetesi-
ne verdiği “2014 kavgası” başlıklı demeç oldukça enteresandı:
“Türk siyaseti 2014’te yeniden dizayn edilecek. Cumhurbaşkanı, Başbakan

değişecek. Tüzük gereği üçüncü dönemi bitirenler artık seçilemeyecek. AKP

yönetimi neredeyse topyekûn yenilenecek. Belediye seçimlerinden hemen

sonra genel seçime gidilecek. Kabine yeniden şekillenecek. Süreçte söz sa-
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hibi olmak isteyen birilerinin bu saldırıları (MİT krizi ortamını) yaptığını

düşünüyorum. 2014 yaklaştıkça aynı tarz saldırıların artmasından endişe

ediyorum. AKP’yi ve devlet aygıtını zayıflatmak, yanlış kararlar aldırmak

istiyorlar. Çok hırpalayıcı bir süreç olacak.”

Bence de çok hırpalayıcı bir süreç olacak. Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül işaret fişeklerini peş peşe patlatıyor. Tayyip Erdoğan da hasta

yatağından seyrediyor. Kulislere göre: “AKP içinde 20’den fazla milletve-

kili bir süre önce, Ankara Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan TBMM Mustafa

Necati Kültür Evi’nde bir toplantı yaptı. Toplantıya bazı AKP’li eski milletve-

killeri de katıldı. Toplantıda, ağırlıklı olarak milletvekilleri, Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yönelik ilgisizliğini ele aldı. Milletvekilleri “Baş-

bakan bizi hiç dinlemiyor. Önerilerimizi, taleplerimizi göz ardı ediyor, bizleri

dikkate almıyor” diye dert yandı. AKP’li milletvekilleri toplantıda partiden ay-

rılıp ayrılmamayı da tartıştı. Vekiller ayrılma durumunda seçenekleri masa-

ya yatırdı ve CHP ve MHP dışında bir partiye katılma konusunda ağırlıklı

mutabakata vardı. AKP’li mebuslar, “sayılarının 20’den fazla olması nedeniy-

le katılacakları partinin TBMM’de grup oluşturma avantajı yakalayacağını,

bu nedenle belirlenecek partiye elleri güçlü gideceğini” hatırlattı.

HAS Parti “figüranlık fırsatı” arayışındaydı!

Numan Kurtulmuş’un Akşam gazetesine ANAR’cı İbrahim Us-

lu’dan üç gün önce, “Başbakan hedefte, sert olmazsa gider” baş-

lıklı demeci de kafa karıştırıcıydı. Numan Kurtulmuş’un:

“Başbakan sert gidiyor ama bu davranışında haklı. Aksi halde kendisi

gider bunu biliyor. Çünkü doğrudan hedef kendisi. Sistemi değiştirme ko-

nusunda iktidar partisinin bahanesi yok. Temel eleştirimiz burada. Mille-

tin diliyle konuşarak iktidara geliyor ama bir süre sonra devletin diliyle ko-

nuşmaya başlıyorlar.” çıkışları anlamlıydı. Yoksa AKP’den kopanlar

HAS Partiye mi katılacaktı?
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Numan Kurtulmuş’un medya atağı dikkat çekiyordu. Kurtul-
muş, son günlerde yakın çevresi ile okyanus ötesine gidip bazı te-
masların(!) ne kadar faydalı olup olmayacağını araştırıyordu!?

Numan Kurtulmuş’u Saadet Partisi’nden uzaklaştıran Oğuzhan
Asiltürk’ün Ergenekon tutuklamalarıyla ilgili çıkışlarını bir de bu
açıdan değerlendirmek gerekiyordu.108 (Ve tabi Numancıların Fa-
tih Erbakan’ı yanlarına çekme çabalarını ve Oğuzhan Asiltürk’ün
kasıtlı olarak Fatih’i dışlamalarını da birlikte düşünmek lazım geli-
yordu) Bu arada gündemde kalmak ve medyatik olmak hatırına
HAS Partililerin 1 Mayısta: “Abdestli Kapitalizm” gibi sloganik sap-
lantılarla ortaya çıkan, “İslam’ı, Komünizmin alt yapısı” gibi sun-
maya çalışan ve bu temelsiz tavırlarıyla; “ılımlı İslam” safsatasıyla
kapitalizme uşaklaşan Cemaat ve İktidarı, sözde uyarıyor görüntü-
süyle, onlara dolaylı mazeret ve meşruiyet ayarlayan ekibe katılma-
ları da, düştükleri derekeyi yansıtıyordu. Zaten Milli Gazeteden ve
Saadet Partisinden ayarlatılıp HAS Partiye katılan şair İbrahim Te-
nekeci, bir TV programında, “HAS Partinin ihya değil imha hareke-
ti olduğunu” açıklayıp, bu ekipten ayrıldığını söylüyordu. Kurucu
üyesi olduğu HAS Partiden ayrılan İbrahim Tenekeci, Numan Kur-
tulmuş’un Milli Görüş’ün kökünü kurutmak niyetiyle yola çıktığı-
nı, geç anladığını vurguluyor ve Milli Çözüm’ün haklılığını ortaya
koyuyordu. HAS Parti Ardahan İl Başkanı Berkant Ezer de, aynı ge-
rekçelerle istifa edip yuvasına dönüyordu.

Kâşif Kozinoğlu ölmeden önce koğuş arkadaşına anlatmıştı:

Hasan Ataman Yıldırım, duruşmada şu önemli bilgiyi aktarmış-
tı: Kozinoğlu bana Afganistan’dayken bir CIA ajanın kendisine
“Türkiye’ye gitme seni tutuklayacaklar” diye uyarmıştı.

Silivri Cezaevi’nin küçük salonunda görülen 2. Ergenekon da-
vasının 156. duruşmasında talepler alınmıştı. Odatv davasından tu-
tuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde hayatını
kaybeden MİT Orta Asya Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu’nun koğuş
arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım çarpıcı açıklamalar yapmıştı: 
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Kozinoğlu MİT’e 2 yazı göndermiş ama yanıt verilmemişti

Yıldırım, ayrıca Kozinoğlu’nun MİT mensubu olduğundan
mahkemede konuşma izni için 2 kere MİT’e yazı yazdığını anlat-
mıştı. MİT mensupları, MİT kanununa göre teşkilatla ilgili bir açık-
lama yapacağı zaman izin alması lazımdı. “Kozinoğlu’nun tutuk-
lanma gerekçeleri arasında ‘kaçma şüphesi’ vardı. Kozinoğlu, ‘Ne
kaçması ben Afganistan’dan geldim’ diyordu. ‘Konuşsam devlet sır-
rı açıklamaktan suç olur, konuşmasam ben suçlu olurum’ diye kıv-
ranıyordu. Sonunda MİT’e avukatıyla ‘Konuşayım mı konuşmaya-
yım mı’ diye yazı yazdı. Avukat, Kozinoğlu’nun mektubunu MİT’e
göndermiş ama cevap alamamıştı. Kozinoğlu, MİT’e bir yazı daha
gönderdi, ama cevabı gelmeden kaybettik.”

Şimdi sormak lazımdı:

1- Kozinoğlu’nun tutuklanacağını CIA ajanı bilip uyardığına
göre, yoksa Ergenekon senaryolarının tamamı bir CIA tezgâhı
mıydı?

2- Ergenekon operasyonlarını, iddia edildiği gibi Emniyetteki
Fetullahçı ekip yaptığına ve gerekli bilgi ve belgeleri onların
ayarlayıp savcılara sunduklarına göre, özellikle komutanların ve
kurmay subayların tutuklanmaları üzerinde de bir şüphe bulutu
oluşturmaktaydı!?

3- Şimdi bu operasyonları yapan şube müdürleri ve polis şef-
leri görevlerinden alınıp başka yerlere tayin edildiğine göre, bun-
ların topladığı deliller ne derece güvenilir sayılacaktı?

İsrail-Cemaat İşbirliği mi?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK şüphelisi olarak ifadeye
çağrılması AKP ile çatışan Gülen Cemaati'nin İsrail ile işbirliği yap-
tığı kuşkusunu yoğunlaştırmıştı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK temsilcileriyle görüştüğü ve
bu görüşmelerin 2,5 yılda beş kez tekrarlandığına ilişkin bilgi 15
Eylül 2011'de basına sızdırılmıştı. Oslo süreci adı verilen bu görüş-
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melerin basına sızdırılması ve Uludere’deki istihbarat tuzağı” ile iki
defa “suikasta” uğrayan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bu kez de
KCK şüphelisi olarak ifadeye çağrılmıştı. Hedefte Fidan’ın olması
AKP ile çatışan Gülen Cemaati’nin İsrail’le işbirliği yaptığı şüphe-
lerini gündeme taşımıştı.

Oslo sürecinde, Brüksel’de yapılan görüşme kayıtlarının 15 Ey-
lül 2011’de PKK’ya yakın bir haber ajansının sitesine sızdırılması
İsrail’in planıydı. Uludere’de ise insansız hava araçlarından gelen
görüntülerin değerlendirilmesinde yaşanan yanılgı da dikkatleri
ABD ve İsrail’e yoğunlaştırmıştı. 

Bunlar MİT’in görevleri mi?

• MİT heyeti, istihbarat toplama ve bilgi edinme görevinin dı-
şında örgütün Öcalan tarafından yönetilmesine aracılık etti.

• Silahlı faaliyet yürütmesi en baştan beri öngörülen KCK yapı-
lanması, MİT heyetinin gözetiminde gerçekleştirildi.

• MİT gerek doğrudan temaslarında gerekse örgüt içindeki ajan-
ları aracılığıyla elde ettiği saldırı ve eylem talimatlarının engellen-
mesine yönelik harekete geçmedi.

• İstihbarat toplama vazifesi aşılarak devletin bütünlüğü ve ana-
yasal düzene karşı anlaşma noktasına gidildi.

• Örgütün silahlı eylemleri ve yapılanmasını önlemedi.

• Öcalan’la örgütün üst yönetimi arasındaki mektuplaşma trafi-
ğini üstlendi.

• MİT örgüte verdiği taahhütler kapsamında güvenlik güçleri-
nin operasyonlarını engellemek için çalışma yürüttü ve örgüte bil-
gi verdi.

Zaman Gazetesinden MİT'e ağır suçlamalar yöneltilmişti

• Öcalan ile terör örgütü arasında iletişimi yönetti

• Güvenlik birimlerinin operasyonlarını engelledi
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• KCK yapılanmasının tamamlanmasına izin verdi

• KCK’nın silahlı faaliyetlerini görmezden geldi

• PKK’nın taraf statüsünde kabul edilmesini temin etti

• İstihbarat görevi aşıldı, Öcalan’la anlaşmaya gidildi

MİT ile KCK/PKK terör örgütü arasında 'organik' ilişki olduğu
yönündeki iddialar gündemi sarsmıştı. İddiaya göre, İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı'nın KCK soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta
BDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda yapılan aramada ele geçirdiği bel-
geler, Hakan Fidan ve selefi Emre Taner'le yardımcısı Afet Güneş'in
ifadeye çağrılmasında gerekçe sayılmıştı. Aramalarda MİT-PKK
bağlantısını tamamlayıcı yeni deliller bulunduğu konuşulmaktay-
dı. İşte o iddialardan bazıları: 

MİT elemanları kuryelik yaptı: 

Yeni delillere göre, PKK'nın İmralı'daki lideri Öcalan'ın, terör
örgütünün Avrupa ve kırsal kadrolarıyla iletişimini MİT heyetinin
kuryelik yaparak sağladığı öne sürülüyordu. Ocak ayında Diyarba-
kır'da ele geçirilen el yazısı mektupların PKK/KCK'ya ulaştırılma-
sında MİT rol alıyordu.

MİT, özerklik ilanını devletten saklamıştı: 

MİT'in Öcalan'dan KCK'ya ulaştırdığı mektupta “alternatif dev-
let kurmaktan” söz ediliyordu. Bu mektup üzerine 14 Temmuz
2011'de DTK'nın demokratik özerklik ilan ettiği anlaşılıyordu. MİT
heyeti bu mektuptan, hatta demokratik özerklikten haberdar olma-
sına rağmen bunu ilgili kurumlara iletmemekle suçlanıyordu. 

PKK’ya yönelik operasyonlara engel çıkarmıştı: 

İddiaya göre MİT, örgüte verdiği taahhüt gereği güvenlik birim-
lerinin operasyonlarını engellemek için çalışma yürütüyordu. Üste-
lik bu çalışmalarla ilgili örgüte geri bildirimde de bulunuyor, aske-
ri operasyonların durmasını sağlıyordu.

KCK'nın taraf olarak kabul edilmesini sağladı: 

MİT, yabancı devlet ajanları ile yaptığı görüşmelerde
PKK/KCK'nın taraf statüsünde kabul edilmesine zemin hazırlıyor-
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du. Bunun için MİT, 'Oslo görüşmeleri' adı altında PKK/KCK'nın
kırmızı bültenle aranan Zübeyr Aydar, Mustafa Karasu ve Sabri Ok
gibi yöneticileriyle görüşmeye devam ediyordu.

KCK'nın tamamlanmasına göz yummuşlardı:

MİT heyetinin örgüt ile yaptığı görüşmelerde, KCK yapılanması-
nın tamamlanması için devlet birimlerinin oyalanması konusunda
taahhütte bulunduğu anlaşılıyordu. Öcalan, bir taraftan heyetle gö-
rüşüp öte taraftan avukatlar aracılığıyla eylem talimatları veriyordu.

Özerk Kürdistan mutabakatı: 

İstihbarat toplama vazifesi aşılarak devletin bütünlüğü ve anaya-
sal düzene karşı anlaşma noktasına geliniyordu. Yeni anayasada
özerk Kürdistan'a imkân tanınması, Öcalan'ın önce ev hapsine, ar-
dından özgürlüğüne kavuşması konusunda mutabakata varılıyordu.

Tatlıses'i vuran silah MİT'ten çıkmıştı:

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen suikast için İstan-
bul'a gönderilen 2 Kalaşnikof tüfeğin MİT'in haber elemanı tarafın-
dan suikastı düzenleyen Abdullah Uçmak'a İstanbul'da teslim edil-
diği iddia ediliyordu. MİT haber elemanının, saldırı ile ilgili kuru-
ma hiçbir uyarıda bulunmadığı öne sürülüyordu.

MİT haber elemanları 50 olaya karışmıştı: 

Son 3 yılda MİT'in haber elemanlarının İstanbul'da yaklaşık 50
olaya karıştığı tespit ediliyordu. MİT haber elemanlarının karıştığı
olayların büyük çoğunluğunun PKK-KCK eylemleri olduğu polis
tarafından da biliniyordu.

Hâkime kurşun sıkmışlardı

Mart 2011'de Başakşehir'deki adliye lojmanlarına gelen bir araç-
tan uzun namlulu silahla ateş açılıyordu. Kurşunlardan bazıları
mahkemeye giden hâkimin aracına isabet ediyordu. Yakalanan sal-
dırganların arasında bir MİT haber elemanı bulunduğu ortaya çıkı-
yor ve kayıtlara geçiyordu.109
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Özel kanun çıkmasaydı, İşte savcıların MİT’çilere soracağı Os-
lo Protokolünün maddeleri:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT’çinin ifadeye çağrılma-
sının nedeni olarak “Oslo Mutabakatı” gösterilmişti. BDP Diyar-
bakır İl Başkanlığında ele geçirilen belgelerde 9 maddelik muta-
bakat hususları zikredilmişti. 

O dönem Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olan Hakan Fidan
ile MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in Oslo’da terör örgütü-
nün elebaşlarıyla vardığı mutabakat metni, 13 Ocak günü düzen-
lenen KCK operasyonunda BDP Diyarbakır İl Başkanlığında ele
geçirilmişti.

İşte gündeme bomba gibi düşen ve Fidan’ı “şüpheli” duruma
düşüren o belge:

“Türkiye ve PKK temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde mutaba-
kata varılan hususlar:

a) Yaşanan çatışmalı sürecin Türkiye’de şiddet, can ve mal kaybına ne-
den olduğu gerçeğinden ve kalıcı barış, güvenlik, uzlaşı ihtiyacından hare-
ketle; taraflar Oslo toplantıları sürecinin devamı konusunda anlaşmışlardır.

b) Taraflar, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkeleri temelin-
de Kürt sorununun çözümünde diyalog ve müzakere yolunun esas alınma-
sı konusunda görüş birliğine ulaşmıştır ve bir an evvel müzakerelere başla-
manın gerekliliğine inanmaktadır. Oslo sürecinin başlangıcından bugüne
dek yürütülen çalışmalar ve atılan olumlu adımlar, Kürt sorununun siya-
set zemininde ve kamuoyu nezdinde tartışılabilir hale gelmesine ciddi kat-
kı sağlamıştır.”

Mutabakat Maddeleri:

1- Taraflar, süregelen Oslo ve İmralı süreci bağlamında Kürt
sorununun çözümü konusundaki kararlılıklarını koruduklarını
bir kez daha belirtmişlerdir. 

2- Taraflar, bu güne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgu-
lanan Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sür-
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dürülmesi ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçeve-
de sonuçlandırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda
varılan mutabakatları teyit etmektedir.

3- Taraflar, 10 Mayıs 2011’de İmralı’da yapılan görüşmede Sa-

yın Öcalan tarafından sunulan, “Türkiye’de Temel Toplumsal So-

runların Demokratik Çözüm İlkeleri Taslağı, Türkiye’de Devlet

ve Toplum İlişkilerinde Adil Barış İlkeleri Taslağı ve Kürt Soru-

nunun Demokratik Çözüm ve Adil Barışı İçin Eylem Planı Öneri

Taslağı” adı altındaki taslaklar konusunda, en geç Haziran’ın ilk

haftasına kadar görüş ve önerilerini bildirecektir. Kürt tarafı, sö-

zü edilen taslakları memnuniyetle karşılayıp, prensip ve ilkesel

olarak kabul edip uygun görmektedir.

4- Taraflar, aynı süre içinde yukarıda adı geçen taslaklarda

zikredilen “Anayasa Konseyi, Barış Konseyi, Hakikat ve Adalet

komisyonu” için isim düzeyinde çalışma yapacak ve netleştirdik-

leri isim önerilerini iletecektir.

5- Türk tarafı, seçimlerden sonra en kısa zamanda Örgütü tem-

silen iki kişinin Sayın Öcalan’ı ziyaret etmesi; yukarıda adı geçen

konsey ve komisyonlar kurulduktan sonra, birer alt komisyonları-

nın da Sayın Öcalan’la ilişkilendirilmesi garantisi vermektedir.

6- Kürt halkının siyasi ve legal temsilcileri; basın yayın organ-

ları ve çalışanlarına yönelik uygulanan baskı, tutuklama ve çalış-

malarını engelleme vb. yönelimlere son verilmesi ve KCK adı al-

tında gerçekleşen siyasi operasyonlarda tutuklananların serbest

bırakılması, bu sürecin yumuşatılması ve çözüm yönünde ilerle-

mesi için önemli bir adım bilmektedir. Bu çerçevede Türk tarafı

ilk adım olarak Nevroz ve sonrasında tutuklanan Kürt siyasetçi-

leri bırakmayı taahhüt etmektedir.

7- Taraflar, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi ve ortamın

normalleşmesi için, en üst düzeyde, kamuoyuna açık çağrı yapı-

lacağına söz vermiştir.
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8- Kürt sorununun nihai çözümünün, ancak çatışmasızlık ze-
mininde gerçekleşebileceğinden hareketle; tüm askeri, siyasi ve
diplomatik operasyonların ve eylemlerin durdurulması ve uygun
tedbirlerin karşılıklı geliştirilmesi temeldir. Bu çerçevede taraf-
lar, 15 Haziran 2011’e kadar her türlü operasyon ve askeri eylem-
lerini durduracaklarını belirtmiştir.

9- Taraflar, müzakereleri derinleştirmek ve gündemdeki konu-
ları tartışmak üzere hazırlıklarını yaparak 2011-Haziran ayının
ikinci yarısında bir araya gelmeye karar vermiştir.

Üç paragraflık giriş ve 9 maddeden oluşan iş bu mutabakat
metni, taraflar arasında arabuluculuk yapan HD (Hakem Devlet)
temsilcileri tarafından, taraflar adına imza altına alınmış ve aslı
HD merkezinde arşive alınmıştır.110

MİT Müsteşarı Fidan, PKK heyetine böyle demişti: “Beni Baş-
bakan görevlendirdi!”

13 Eylül 2011 günü internete düşen ses kayıtlarıyla, Hükümet-
PKK görüşmelerinin şekli ve içeriğiyle ilgili çok önemli gerçekler
ortalığa saçılıyordu. Üçüncü bir taraf ülkenin koordinatörlüğünde
AKP Hükümeti ve PKK heyeti Norveç’in Oslo kentinde bir araya
geliyordu. Görüşmede AKP Hükümeti’ni o dönem Başbakanlık
Müsteşar Yardımcısı olan şimdiki MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve
MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş temsil ediyordu. MİT Müste-
şarı’nın görüşmeye Tayyip Erdoğan adına katıldığı, Fidan’ın “Baş-
bakan’ın özel temsilcisiyim... Bu noktada Başbakan beni görevlendirdi” söz-
leriyle anlaşılıyordu. Karşılarında ise Mustafa Karasu, Sabri Ok ve
Zübeyir Aydar’dan oluşan PKK heyeti yer alıyordu.

‘Sayın Öcalan’la 2 saatten fazla görüştük’

Görüşmenin başında MİT Müsteşarı Hakan Fidan şöyle konu-
şuyordu:

“(...) İsmim Hakan Fidan. Müsteşar Yardımcısıyım, ama Sayın Başba-

kanımızın özel temsilcisiyim. (...) Olayın teknik görünen bir çalışmadan
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öte daha siyasi içerikli, daha farklı bir boyuta taşınması ihtiyacı hâsıl olun-

ca, Sayın Başbakanımız bu konuda beni görevlendirdi. (...) Sayın Başbakan

bu noktada ciddi olduğunu, samimi olduğunu, siyasi risk de yüklenmeye

hazır olduğunu birkaç defa söyledi. Bu çerçevede biz arkadaşlarımızla be-

raber çalışmaya başladık. Orada Sayın Öcalan’la iki saatten fazla bir gö-

rüşmemiz oldu, kendi odasında. Hükümetin çok ciddi niyeti var. Bu iyi ni-

yeti Türkiye’deki reel şartların izin verdiği ölçüde hayata geçirmeye, reali-

ze etmeye çalışıyor. Bu noktada Sayın Başbakan beni görevlendirdi.”

Şikâyet ettiğiniz bürokrat, polis ve asker var mı?

PKK temsilcilerinin KCK’ya yönelik gözaltı ve tutuklamaların-

dan şikâyetçi olmaları üzerine Fidan, “Ben bunları gittiğim zaman İçiş-

leri Bakanı ile uzun uzun konuşacağım” diyor ve şöyle devam ediyor-

du: “...Geliştirilen bir özgürlük alanı açıldı. Bu özgürlük alanı içerisinde

örgütün alt birimleri, eski alışkanlıklarından hareketle ‘Daha fazla mevzi

kazanalım, daha fazla örgütlenelim’ mantığı içerisinde. Bir noktaya kadar

hani tolere edebiliyorsunuz; çünkü dediğim gibi alandaki valiler, emniyet

müdürleri bu noktada gerçekten çok değerli insanlar. Yani şu anda sizi bil-

miyorum, spesifik olarak isim vererek şikayet edebileceğiniz; ‘Şu adam

düşmandır, bu adam şeydir’...”

Öcalan’ın serbest bırakılması

MİT Müsteşar Yardımcısı Güneş ise, “Öcalan’ın serbest bırakılma-

sı”nın dahi gündemde olduğunu belirtiyordu: “Yani neresinden ba-

karsak bakalım, çünkü çözümün parametreleri içinde işte basit birtakım

taleplerden, Anayasa değişikliğinden Öcalan’ın serbest bırakılmasına ka-

dar çok geniş bir skala var. Bunların 3 ayda, 5 ayda, 1 senede tamamla-

nabilmesi söz konusu değil.”

Görüşmeler MGK kararıyla yapılmamıştı

2937 sayılı MİT yasasının 4. maddesi 'Milli İstihbarat Teşkila-
tı'nın Görevlerini düzenliyordu. Bu maddede "MİT istihbarat dışı
faaliyette kullanılamaz" şeklinde bir düzenleme yer alıyordu. PKK
ile görüşme bir istihbarat faaliyeti içine girmiyordu. Kanun açıkça
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"MİT’e istihbarat görevi dışında görev verilemez" ve "bu teşkilat
devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet
istikametlerinde yöneltilemez" hükmünü getiriyordu. Bunun tek
istisnası var o da 4/f maddesi; "MGK'da belirlenecek diğer görevleri

yapmak." oluyordu. Ancak MGK'da da MİT'e böyle bir görev veril-
mediği bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in MİT-
PKK görüşmeleriyle ilgili sözlerinden anlaşılıyordu. Orgeneral
Özel, Milliyet'ten Fikret Bila'ya konuyla ilgili "TSK'nın böyle bir sü-

reçle yakından uzaktan ilgisi yoktur, olamaz" şeklinde konuşmuştu.

700 polis şark tayinine mi gönderildi, yoksa sürgün mü edil-
mişlerdi?

KCK operasyonlarını yürüten Terörle Mücadele, Organize Şube
ve İstihbarat Şubesi’nde görevli 700 polise şark tayini çıktığı yazıl-
mış, İçişleri Bakanı ise iddiayı yalanlamıştı. İstanbul Emniyet Mü-
dürü Çapkın ise "Sıradan rutin bir iş" olduğunu vurgulamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, 8 Şubat’ta Terörle Mücadele
ve Organize Suçlar Şube Müdürleri’yle İstihbarat Şube Müdür Yar-
dımcısı’nın görevden alınması, 15 Şubat’ta ise emniyet amiri ve ko-
miser düzeyinde 10 memurun başka yerlerde görevlendirilmesinin
ardından 3. bir tayin dalgası daha yaşanmış; KCK operasyonlarını
yürüten Terörle Mücadele, Organize Şube ve İstihbarat Şubesi’nde
görevli polis memurları, pazar sabahı uyandıklarında cep telefonla-
rında “şark tayini” mesajı ile karşılaşmıştı. 

Bu atamanın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 350, İstih-
barat Şube Müdürlüğü’nde 200, Organize Şube Müdürlüğü’nde ise
150 polis memurunu kapsadığı ortaya çıkmıştı. Tayinlerin, Emni-
yet Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği
açıklanmıştı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün görevdeyken Bal-
yoz Darbe Planı iddialarına ilişkin geniş çaplı operasyon yapılmış-
tı. Soruşturma kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli
Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden

346 TUZ KOKARSA



Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygın ve
eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da arala-
rında bulunduğu 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral, 27 subay
ve 1 astsubay gözaltına alınmıştı. Muvazzaflar Merkez Komutanlı-
ğı’nda, emekliler ise Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanmıştı.

Ergenekon soruşturması kapsamında ise 10’uncu dalgadan sonra
yapılan tüm operasyonlara bizzat imza atmışlardı. Prof. Dr. Yalçın
Küçük, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, eski Genelkurmay
Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel ve eski MGK Genel
Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın da bulunduğu 30’un
üzerinde kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Eski Özel Ha-
rekâtçı İbrahim Şahin ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 şube mü-
dürünün de aralarında bulunduğu 20’den fazla Özel Harekâtçı polis-
le bazı askerler de gözaltına alındı. Aralarında 2’si aktif görevde, 3’ü
eski 5 rektör ve çok sayıda profesörün olduğu 43 kişi yakalanmıştı.

Devrimci, Karargâh Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar da iki
müdür döneminde yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tali-
matı ile “Devrimci Karargâh Örgütü’’ soruşturması kapsamında hak-
kında yakalama kararı çıkarılan Hanefi Avcı, İstanbul Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alın-
mıştı. Şimdi bütün bu operasyonları yapan polislerin ve amirleri-
nin sürgün gibi doğuya yollanması elbette kafaları karıştırmıştı.

Savcılık dosyasında bulunduğu öne sürülen iddialar ilginçti:
KCK’yı MİT yönetiyor!

Hakan Fidan, Emre Taner ve Afet Güneş’i ifadeye çağıran Özel
Yetkili Savcılık’ın dosyasında MİT’e ağır suçlamaların yer aldığı
iddia edilmişti. 

İddiaya göre; PKK/KCK soruşturması kapsamında 13 kişinin
tutuklandığı 13 Ocak 2012’de gerçekleştirilen operasyonda BDP
Diyarbakır İl Başkanlığı’nda yapılan aramalarda; MİT heyeti ile
kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticileri arasında gerçek-
leşen ve Oslo görüşmelerini tamamlayıcı nitelikte olduğu öne sü-

AHMET AKGÜL 347



rülen toplantılara ait 12 adet ses kaydı, Öcalan’ın KCK Yürütme
Konseyi Başkanlığı’na yazdığı 6’sı el yazısı olmak üzere 19 dokü-
man ele geçirilmişti. Bu belgelere göre, MİT heyetinin istihbarat
toplama ve bilgi edinme görevinin dışında örgütün yönetilmesi-
ne imkân ve fırsat verdiği bildirilmişti. “Silahlı faaliyet yürütme-
si” öngörülen KCK yapılanmasının MİT heyetinin gözetiminde
tamamlandığı ileri sürülmekteydi.

Başbakan’ın yakın çevresinden Fidan değerlendirmesi: Cema-
at, Erdoğan’ı ifadeye çağırdı!

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili ola-
rak, “Cemaat, Erdoğan’ı ifadeye çağırdı” denilmesi dikkat çekiciy-
di. Hakan Fidan olayı ile ilgili Başbakan Erdoğan’ın yakın çevrele-
rinde yapılan değerlendirmeler şöyleydi:

“Erdoğan’la Cemaat arasında en önemli kırılma 2009 yılında
gerçekleşti. Erdoğan, Cemaat’in devlet içinde, özellikle de Emni-
yet ve yargı içindeki kadrolarının Cemaat hiyerarşisine göre ha-
reket etmesinden ve kendisini oldubitti ile karşı karşıya getirme-
sinden tedirgindi. 2009’da Cemaat’in kontrol altına alınmasını
gündeme getirdi. Hatta o günlerde ‘benim omzuma çıkıp ateş edi-
yorlar’ diyerek tepkisini gösterdi. Cemaat bunu kabul etmedi.
Referandum ve seçimler yaklaşınca Cemaat’in kontrol altına alın-
ması ertelendi.”

“Hakan Fidan’ın Cemaat’le ilişkisi vardı. Amerika’da eğitim
almıştı. Ama Fidan, Başbakan Erdoğan’a tam bağlıydı. Cemaat’in
MİT’teki taleplerini karşılamadı. Bunun üzerine Fidan’a yönelik
eleştiriler arttı. Cemaat içinde ‘dönek’ muamelesine uğradı.”

Dinlemelerde Cemaat tekeli

“Erdoğan 2011 seçimlerinden sonra yasadışı dinlemelerdeki Cemaat te-

kelini kırmak için bütün dinleme ve izlemelerin fiili kontrolünü MİT’e bı-

raktı. Başbakan’ı buna yönelten ana etken, Cemaat’in kendisi ve yakın çev-

resi ile ilgili dinleme yapması ve arşiv tutulduğu konusunda yapılan ihbar-

lardı. Cemaat, zaman zaman Başbakan’a ve yakın çevresine şantaj imasın-
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da bulunmaktaydı. Cemaat’in elindeki bazı yasadışı dinleme araçları geri

alındı. Bu işler için MİT devreye sokulunca, Fidan’a karşı tavır sertleşmeye

başladı. Başbakan’a yakın olan Fidan’ın savcılığa çağrılmasından Çankaya

haberdardı. Abdullah Gül’ün gelişmelerde hem bilgisi, hem etkisi vardı.”

Bu iddialarda doğruluk payı olsa da, gerçeği tam yansıtmıyor-

du. Çünkü cemaat de, hükümet de aynı lobilerin güdümünde bu-

lunuyordu. Bunların kapışması, basit menfaat kavgalarını ve ikti-

dar hırslarını gösteriyordu. Yoksa aynı elin parmaklarının birbi-

rini kaşımasını, kapışma diye gösterenler toplumu aldatıyordu.

BDP’nin, Recep Bey’e desteği: “Bu ekibe sahip çıkılması lazım”

DTK Eşbaşkanı ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Oslo'da devlet

adına KCK yöneticileri ile görüşen MİT yetkililerinin şüpheli sıfa-

tıyla ifadeye çağrılmasını, "Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çö-

züm arayışlarının önünü kapatmaya dönük bir operasyon" şeklinde de-

ğerlendirdi. MİT yetkililerinin ifadeye çağrılmasının son derece

önemli olduğunu kaydeden Tuğluk şunları söyledi: "Bu ekip İmra-

lı'da üç yıldır diyalog sürecini yürüten bir ekip. Ve bu görüşmelerin sonu-

cunda da ortaya çıkan bir süreç var. Bunların ifadeye çağrılması demek,

hesap vermeye çağırmak anlamına geliyor. Dolayısıyla şöyle bir durum söz

konusu; 'bir daha bunu yapamazsınız, yaptıklarınızın da hesabını verecek-

siniz' anlamına geliyor.”

Şu hale bakın..

• İktidar ve Muhalefet ABD Yahudi Lobilerinden icazetliydi!

• MİT, MOSSAD’la ilişkiliydi!

• Cemaat CIA yönlendirmeliydi!

• Üst düzey polis müdürleri, ABD Büyükelçisine brifing-tek-

mil vermekteydi!

• Bazı askerler Gladyo ve Mason Locası hizmetlisiydi!

• Ekonomi IMF’nin ve Siyonist sermayenin, iç politika AB’nin,

dış politika İsrail’in güdümündeydi!
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• Ve zaten Başbakan, yabancı ve yıkıcı gizli bir proje olan
BOP’un görevlisiydi!

Peki, Allah aşkına bu ülkeyi kimler yönetmekteydi? Herhalde
demokrasi dedikleri böyle bir şeydi!? Bu kadar gerekli ve değer-
li olmasa, gâvurlar ilaç diye bize tavsiye ederler miydi?
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MİLLİ GÖRÜŞ MÜNAFIKLARI

Oğuzhan Asiltürk’ü Anlamayan Ahmaktır!
KAÇAK OYNAMAK DEĞİL, AÇIK KONUŞMAK ZAMANIDIR

Mustafa Kamalak’ın Talihsiz Tavrı

20 Mart 2012 tarihinde ÇAY TV. Bakış Açısı programına katı-
lan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın, “üstadım”
diye iltifatlar yağdırdığı Abdurrahman Dilipak gibi şarlatanların;
“cihat paralarıyla alınan malları zimmetlerine geçirmekle suçla-
nan, Erbakan’ın çocuklarıyla ilgili, kasıtlı ve saptırıcı soruları
karşısında, Oğuzhan Asiltürk’ü aklayıcı, hatta haklı çıkarıcı tu-
tarsız tavırları….. Ve rahmetli Hocamızı töhmet altında bıraka-
cak kaçamak yanıtları,” tam anlamıyla mide bulandırmakta ve
kendisine umut bağlayan gönüldaşlarımızı hayal kırıklığına uğ-
ratmaktaydı. 

Hayret ki hayret, bir etiket uğruna bunca hakaret ve hıyanete
nasıl sessiz ve tepkisiz kalınırdı?! Eh, ne diyelim, Oğuzhan gibi
lidere işte böyle bir gölge yakışırdı.

Milli Gazete Kulis Ankara’da Mustafa Yılmaz yazmıştı:

Musa Saffet Bayramaşık’ın asıl adı Mois'miş!

Musa Saffet Bayramaşık adına ilk kez Süleyman Arif Emre be-
yin hatıralarında rastladım. Milli Nizam Partisi kurulduktan bir
süre sonra; ısrarla Erbakan Hoca ile görüşmek ister. Sonunda



kendisine randevu verilir. Görüşmede Bayramaşık; Musevi asıllı
olduğunu ve "Amerika'daki Musevi Cemaati" adına geldiğini söy-
ler. Talebi nettir: "Amerikan Musevileri, Milli Nizam Partisi'nin
İsrail karşıtı söylemlerden vazgeçmesini istemektedir." (Bize aynı

dönemde, Ankara’daki parti seminerlerinde anlatıldığına göre; Saffet Bay-

ramaşık’ın istediği bir değil üç tanedir. Birincisi söylenmiş, ikincisi: “Parti

programından, Masonlar üye olamaz” kaydının silinmesi, üçüncüsü ise:

“Görünüşte mücahit muttaki bilinen, ama gerçekte Yahudi ve Ermeni dön-

mesi olan bazı kişilerin Erbakan’ın yakın çevresine yerleştirilmesine müsa-

ade edilmesidir. A.A.)

Sonra mı? Ardından, Milli Nizam Partisi, Türk siyasetinin en

kısa ömürlü partilerinden biri olarak tarihe geçer. Çünkü bu gö-

rüşmenin üzerinden daha bir ay geçmeden parti Anayasa Mahke-

mesi tarafından kapatılır.

Aynı isme daha sonra Nihal Atsız'ın mektuplarında denk gel-

dim. Atsız, bir dostuna yazdığı mektupta şunu soruyor: "Karayım

Türkü olduğunu iddia eden, Musevilikten dönüp şimdi Müslüman olan ve

Musa Saffet Bayramaşık adını alan şahsı tanıyor musun? Bana geldi. Fa-

kat herkes ona şüpheli şahıstır diyor."

Bitmedi; geçenlerde, ilahiyat haber diye bir sitede ilginç bir

röportaj gördüm. Röportajda İlahiyatçı Mahir Durmaz ilginç bir

hatırasını anlatıyor. Ben özetliyorum:

"1975 yılında müftü iken Şişli'de büyük bir evde toplantıya

çağrılmış. Toplantıda; "Musevi Hahambaşı David, Rum Patrikha-

nesi'nden Athena Goras'ın yeğeni ve bazı devlet ricali varmış. Ev-

deki toplantıda, 'Üç semavi dinin ortak yönleri ile ilgili uzun ko-

nuşmalar' yapılmış. Peki, bu ilginç toplantının ev sahibi kimmiş?

"Musa Saffet Bayramaşık!"

Şimdi durup dururken bunu niye mi yazdık?

Röportaja göre Musa Bayramaşık'ın gerçek adı Mois'miş! Ne
kadar ilginç... Munis Tekinalp'in gerçek adı da Mois'di. Hani şu;

352 TUZ KOKARSA



Tekin Alp adıyla Türk Ruhu kitabını yazan adam! Türkiye'de Mu-
nis oluyordu, Amerika'da Mois? Bu durumda insan sormadan
edemiyordu: Acaba yakın tarihimizde adını Musa ya da Munis
olarak bildiğimiz daha kaç tane Mois vardı ve hala hangi makam
ve pozisyondalardı?”111

Mustafa Yılmaz’ın sorularına iki soru da biz katalım:

1- Milli Görüş kurmayları arasında da bu tiplerden bulunmak-
ta mıydı? Veya Milli Görüş gibi Siyonizmin en tehlikeli saydığı
bir oluşum başıboş bırakılır mıydı?

2- Bütün partilerin toptan yasaklandığı 12 Eylül darbesine ka-
dar, Erbakan’ın büyük değişiminin temellerini attığı Milli Sela-
met Partisi niye hemen kapatılmamıştı?

“Kadro Hareketi'nin bereketi” yazısı kafaları karıştırıyordu!

Rusya'da Putin-Medvedev ikilisi muazzam işler başardı. Bilindiği gi-
bi SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu'nu uzun zaman
Boris Yeltsin yönetti. Batı yanlısı ve Liberal politikalarıyla tanıdığımız
Yeltsin döneminde önce eskiye göre iyileşme görülmüş, ilerleyen süreçte
ise işler bozulmuş, devlet bitme noktasına gelmişti. Bisküviyi, deterjanı,
pantolonu dahi dışarıdan alıyorlardı. Devasa sanayi tesisleri özelleştir-
me adı altında yok pahasına satılıyor, elde edilen parayla da devletin
çarkı döndürülmeye çalışılıyordu. Ne zaman ki Putin Devlet Başkanı,
Medvedev Başbakan oldu; işler gözle görülür oranda düzelmeye başla-
dı. Ülkede müthiş bir kalkınma hamlesi göze çarpıyordu. Kısa zaman-
da Rusya kendisini toparladı. Önceki dönemde özelleştirilen stratejik
öneme sahip tesisler bir, bir geri alınmaya başladı. Rusya Küresel bir ak-
tör olarak sahnedeki konumunu yeniden kazandı.

Sadece Rusya'da değil; Sudan'da da benzer şeyler yaşandı. Hasan
Turabi-Ömer Beşir birlikteliği de bir zamanlar inanılmaz başarılara
imza atmıştı. Dünyada açlık sorunu olan ülkeler listesinde bulunan,
Nil'in suladığı bereketli tarım arazilerinde ekmeklik buğday dahi üre-
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temeyen, yeraltı kaynaklarını işletemeyen Sudan, bu ikilinin iş başına
gelmesiyle hızlı bir kalkınma sürecine girdi. Önce Batılı Emperyalist-
leri ülkeden kovdular. Yerli işbirlikçiler yönetimden uzaklaştırıldı,
Milli kadrolar iş başına getirildi. Malezya-Çin konsorsiyumuna Petrol
arama izni verildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Ülke ekonomisi kı-
sa zamanda % 50'nin üzerinde petrole dayalı hale geldi. Geçmişte aç-
lık sorununu çözemeyen Sudan kadro hareketinin bereketiyle yerli oto-
mobilini üreten, yerli uçağını uçurmaya hazırlanan konuma yükseldi.
Ne zaman ki, Ömer Beşir tek adamlığa özendi, eski hocasını dışladı;
önce, Sudan emperyalistlere yumuşak lokma haline geldi, sonra ikiye
bölündü. Şimdi de "Arap Baharı"ndan korkan Beşir bir daha aday ol-
mayacağını açıklamak zorunda kaldı. Yaşanan ayrılık neticesinde mu-
azzam şahlanış hüsranla sonuçlandı.

Türkiye siyasetinde de benzer örnekler mevcuttur. Hatırlanacağı
gibi Erdal İnönü'nün Genel Başkanlık yaptığı SHP'nin Genel Sekreteri
Deniz Baykal idi. Fotoğraf şuydu: Biri, İsmet İnönü'nün oğlu olması dı-
şında başka hiçbir özelliği olmayan Erdal İnönü... Diğeri de; kurt politika-
cı ve aşırı hırslı Deniz Baykal. O günkü şartlarda ikisi bir birini tamamlı-
yordu. (Bu benzetme ile, Fatih Erbakan’la Oğuzhan Asiltürk’e mi dikkat
çekiliyordu? A.A.) Mesela mitinglere birlikte çıkarlar, önemli ziyaretlere
beraber giderlerdi. Bu şekilde yönetilen SHP tarihinin en yüksek oyunu al-
mış, 1989 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere
Türkiye genelinde ezici bir çoğunlukla belediye başkanlıklarını bu partinin
adayları kazanmıştı.

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var" özdeyişini herkes çok iyi bilir.
Unutmamak lazım ki; tarafı olduğumuz birini alkışlamak için bile iki
ele ihtiyaç var. "Bilindiği gibi her kriz bir fırsat sunar." Mazinin Sa-
adetli günlerini yaşamak isteği ve düşüncesi münferiden konuşuldu-
ğunda herkesin arzusu ve beklentisi olduğu görülür. Ama nedense bu
konuda atılması gereken adımlar bir türlü atılmaz. "Halil İbrahim be-
reketi" diye bilinen meşhur hikâyede olduğu gibi bireysel adımlar da
muazzam kitleleri hareketlendirmeye yetebilir. Yeter ki biz doğru isti-
kamete yönelelim; Allah tamamına erdirir. 27 Şubat vesilesiyle bu
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adımlar atılabilir. Asıl vefa da bu olsa gerek. Kadro hareketi bereket
getirir.”112

Sn. Sadrettin Karaduman, son yazılarında hep böyle yuvarlak

muğlak (kapalı ve muammalı) ifadeler kullanıyor, nedense mera-

mını ve masajını net olarak ortaya koymaktan sakınıyordu. Bu

tavrı ile sanki, “şimdilik zemin hazırladığı gizli ve kirli bazı plan-

ları var” gibi davranmak Ona yakışmıyordu.

Yukarıdaki yazısını ve özellikle son kısmını okuyunca aklımı-

za şu sorular takılıyordu:

a) “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözünü, Fatih Erbakan’la

Oğuzhan Asiltürk arasındaki rekabet ve husumeti yatıştırıp ba-

rıştırmak için mi hatırlatıyordu?

b) Yoksa; kulislere yansıdığı ve gazete köşelerine yazıldığı gibi:

* Yeni bir grup kuracak kadar küskün ve dışlanmış milletveki-

li AKP’den ayrılacak

* Bunlar Numan Kurtulmuş’un HAS Partisine katılacak

* Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan karşıtları da, bir şekilde

HAS Partiye aktarılacak

* Milli Görüş’ün asıl partisi diye bu oluşum, yıpranan ve yır-

tılacak olan AKP’nin yerine kullanılacak

Böylece 21 Şubat Salı günü, Konya Erbakan’ı anma progra-

mında konuşurken bir onurlu ve şuurlu gencin kalkıp:

“Hem Rahmetli Hocamıza “Cihat parasını zimmetine geçirdi”

diyerek iftira etmekten, hem de gelip O’nun aziz hatırasını istis-

mar etmekten utanmıyor musun?

Sorusu üzerine, bütün salonun karşısında:

“Ne söylemişsem doğrudur, sözlerimin arkasındayım” diyerek iftira-
sını açıkça ilan eden ve yazıklar olsun ki, oradaki sözde binlerce
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Milli Görüşçüden hiçbir tepki görmeyen Oğuzhan Asiltürk de,
asıl amacına erişmiş ve Milli Görüşü bitirmiş olacak” denilen ye-
ni harekette bileşilmesi gerektiğini mi ima ediyordu?

c) Sn. Karaduman kimlerden ve hangi yönde adımlar atmasını

bekliyordu?

d) Ya da “Mazinin Saadetli günlerini yeniden yaşamak” üzere

AKP’den kopacak Milletvekillerinin Saadete katılmasını mı isti-

yordu? Sahi, samimiyetle merak ediyoruz, Sadrettin Karaduman

kardeşimiz ne demeye getiriyordu?

e) Sn. Karaduman:

“Sudan’da Ömer Beşir, tek adamlığa kalkıştı ve ülkenin bölünmesine yol

açtı” sözleriyle, Sn. Recep T. Erdoğan’ı uyarıp, “Sn. Abdullah

Gül’ü dışlamaya kalkışmayın. Uyum içinde BOP’a hizmet etmeye

bakın” mesajı mı veriyordu?

f) Sadrettin Bey kardeşimiz, bu tılsımlı örnek ve öğütleri; han-

gi şifreli kitaplardan okuyor ve hangi esrarengiz şahıslardan din-

liyordu?

Bütün bu ikaz ve ihtarlarımızın kutsal davamızın ve milli çıkar-

larımızın hatırına yapıldığını da herkesin bilmesi gerekiyordu.

İşte 21 Şubat Konya Programıyla ilgili 23.02.2012 tarihinde

temin ettiğimiz canlı yayın görüntüleri ve Asiltürk’ün iftiralarla

dolu o TV konuşması:

Bir katılımcı soruyor: 11 Eylül 2011 Pazar günü SP Bursa İl

Teşkilatında düzenlediğiniz toplantıda “Erbakan Bey, zeki bir kişiy-

di, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait bütün taşın-

mazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti” diyorsunuz. Burada

ise Erbakan’ın üstün meziyetlerinden bahsediyorsunuz. Bu yap-

tığınız ikiyüzlülük değil mi ve sahtekârlık olmuyor mu?

Oğuzhan Asiltürk’ün cevabı: “O söylediğimde gerçekti, bu söyledi-

ğim de gerçektir…”
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Farklı bir katılımcı sesleniyor: “O söylediğinin neresi gerçek! Cihat

malını zimmetine mi geçirdi Hoca?”

Oğuzhan Asiltürk: Evet! (hemen lafını değiştirip bağırarak)… Ha-

yır! Hoca değil… Ama, Hoca’nın çocukları zimmetine geçirdi!

Daha sonra canlı yayın kesilerek reklâm giriliyor ve bu soru-

ları soran gençler apar topar oradakiler tarafından zorla salondan

çıkartılıyordu.

Ve tabi Oğuzhan Asiltürk, bu sözleriyle ve binlerce Milli Gö-

rüşçü önünde:

“Erbakan Hoca’nın cihat paralarıyla mal mülk alıp kendi üstüne tapu-

ladığını, ölünce de hepsinin miras olarak çocuklarına kaldığını, şimdi Fa-

tih ve Elif Erbakan’ın da bunların üzerine yattığını” açıkça ilan ve iftira

ediyordu… Yani “Hoca bunları kendi üstüne tapu etmeseydi, ço-

cukları da zimmetine geçiremeyecekti” demeye getiriyordu.

Şimdi şunları sormak gerekiyordu:

1- Oğuzhan’ın iddiasına göre, Erbakan Hoca cihat paralarını

mala çevirip kendi üstüne yapmasaydı, bugün çocuklarına miras

kalmayacaktı. Çocuklarının ise, babalarından kalan mirasın nasıl

kazanıldığını bilmeleri ve hele Rahmetli babalarından şüphe et-

meleri imkânsızdı.

O halde “bu mallara el konulmasın ve cihat paraları zayi olma-

sın diye bunları güvenilir bir heyet yerine kendi üzerine alması”

bile Erbakan için oldukça yanlış ve yakışıksız bir davranış sayıl-

maz mıydı?

2- Hoca, hâşâ bu denli duyarsız ve tutarsız bir insan mıydı?

3- “Nasıl olsa çocuklarım, davanın hakkını gasp etmezler” di-

ye düşünmüşse ve iddialara göre şimdi çocukları da bunları ver-

mediğine göre, Rahmetli Hocamız, öz evlatlarının bile karakteri-

ni tanımayacak ve beytülmal konusunda bu denli tedbirsiz dav-

ranacak kadar saf mıydı?
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4- Tamamen iftira olarak hazırlandığı ve çocukları üzerinden
Hoca’nın suizan altında bırakılıp camiamızın kafasının karıştırıldı-
ğı çok açık olan bu iddialar doğru ise, Oğuzhan Asiltürk sağda sol-
da fesat çıkarıp kin kusacağına, elinde de belgeleri ve şahitleri var-
sa, dava parasını kurtarmak için hukuki yollara niye başvurmazdı?

5- Haydi O yalan uydurup iftira atıyordu, peki çocukları niye
bu haksız ve ahlaksız isnatları susturacak girişimleri bir türlü
başlatmazdı?

6- Ve Türkiye’deki marazlı ve Masonik medya, Milli Görüş’e
sızdırdıkları has adamı olan Oğuzhan’ın yıpranmaması için mi,
bu gelişmeleri uzun zaman duymazdan gelip gündeme taşıma-
mışlar, ardından da, şeytani bir kinle Erbakan Hocayı suçlamak
için kullanmışlardı? Kendisi evli olduğu halde ve yine resmen ev-
li olan ve kocasından ayrı yaşayan sekreterini alıp evine götüren
dönemin Adalet Bakanı arkadaşının bu uçkur kazasını da, malum
medya niye haber bile yapmamıştı!? Çünkü bunları yazmak, el-
bette Erbakan’ı zora sokardı, ama Milli Görüş’teki kendi ajanları
da deşifre olacaktı!

7- Şimdi iman, iz’an ve insaf ehli söylesin:

Oğuzhan Asiltürk, özel ve yabancılara kapalı bir mekanda is-
tişare mi yapmaktaydı, yoksa herkese açık bir ortamda ve mil-
yonların izlediği tv ekranlarında, Erbakan Hoca’ya ve çocukları-
na iftira mı atmaktaydı?

Milli Çözüm sayesinde boyası dökülüp foyası açığa çıkan
Oğuzhan Asiltürk : “Biz bunları istişare maksatlı konuştuk” yalanı ve
kıvırtmasıyla hangi safdirikleri kandıracak ve hangi gayretsizlere
“mazeret” olacaktı? Bu tıynetsiz tiplerden lider değil, hak davaya
asker bile çıkmazdı.

Kuran’a göre iftiranın ve ona karşı susanların cezası

Nur Suresi:

11 - Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla ve iftirayla gelenler, içi-
nizden sizinle birlikte davranan bir ekiptir; siz onu (iftira olayını)
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kendiniz için (kötü) bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayır-
dır. (çünkü bu tavırları, münafıkların tanınmasına ve ayrışmasına
vesile olacaktır.) Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan (bir
ceza) vardır. Onlardan (iftiranın) büyüğünü yüklenene ise daha
büyük bir azab vardır. 

12 –Onu işittiğiniz zaman, erkek mü'minler ile kadın mü'min-
lerin kendi nefisleri adına hayırlı bir zanda bulunup: "Bu, açıkça uy-

durulmuş iftira ve yalandır" demeleri gerekmez miydi? 

13 - (Bu asılsız ve kasıtlı iddiaları ortaya atanlar, bunları ispatla-
mak üzere) Ona karşı dört şahitle gelmeleri gerekmez miydi? Şahit-
leri getirmediklerine göre, artık onlar Allah katında alçak yalancı-
ların ta kendileridir. 

14 - Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üzerinizde fazlı ve rah-
meti olmasaydı, içine daldığınız dedikodudan (ve bu iftiralara sessiz
ve tepkisiz kalmaktan) dolayı size büyük bir azab dokunuverirdi. 

15 - O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız ve hak-
kında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söyleyip tekrarladınız ve
bunu kolay (ve basit bir şey) sandınız; oysa o Allah katında çok bü-
yük bir (vebal) dir. 

16 - Onu işittiğiniz zaman: "Bu konuda söz söylemek (ve mü-
nafık iftiracıları haklı görmek) bize yakışmaz. (Allah'ım) Sen yüce-
sin; bu, büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi? 

17 - Eğer iman edenlerden iseniz, bunun gibisine (Peygamberin
namusuna ve hak dava elçilerinin onuruna yönelik iddialar karşı-
sında tepkisizliğe) bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt ver-
mektedir. 

18 - Allah size ayetleri açıklıyor; (ve uyarıyor) Allah bilendir,
hüküm ve hikmet sahibidir. 

21 - Ey iman edenler, şeytanın adımlarına tabi olup (münafıkları
takip etmeyin) Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten
o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve münkeratı (haksız ve ahlaksız id-
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diaları) emretmektedir. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti ol-
masaydı, sizden hiç birinizin (ve özellikle iftiralara gereken tepkiyi
göstermeyenlerin) ebedi olarak temize çıkması mümkün değildi.
Ancak Allah, dilediğini (iyi niyetini ve meşru mazeretini bilip mer-
hamet ettiklerini) temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir.

SUSANLAR KUSANDAN ALÇAK!

Bir mü’mine, iftiraya
Susanlar, kusandan alçak!
Her hileye, entrikaya
Susanlar, kusandan alçak!

Tek Allah’a biat eden
Malla canla, cihat eden
Kutlu Zat’a, isnat eden
Susanlar, kusandan alçak!

“Hırsız” diyen, Hocasına
Lanet karı, kocasına
Kül atılmış, goncasına
Susanlar, kusandan alçak!

Vicdan sönmüş, yok gayreti
Ne tepkisi, ne hayreti
“Dilsiz Şeytan”, çok iğreti
Susanlar, kusandan alçak!

Hoca gibi şahsiyeti
Tan edenin, pis niyeti
Yok bunların, haysiyeti
Susanlar, kusandan alçak!
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Unutma, fani cihandır
Hakkı tutan, şeref Han’dır 
Elbet hayat, imtihandır
Susanlar, kusandan alçak!

İslam, Allah yapısıdır
Saadet, Hak kapısıdır
Münafıklar, kir pasıdır
Susanlar, kusandan alçak!

Milli Görüş, Hak’ka ricat
Dik durmayan, bulmaz necat
Ey vefakâr, ehli cihat
Susanlar, kusandan alçak!

Kalbi kara, AK sanıyor
Adı HAS ya, pak sanıyor
Cahil onu, HAK sanıyor
Susanlar, kusandan alçak!

Haydi diril, doğrul artık
Dost uğrunda, yoğrul artık
Hainlerden, kurtul artık
Susanlar, kusandan alçak!

Tam böyle bir sırada Recai Kutan Bey’in kalkıp (26 Şubat
2012 tarihli) Yeni Şafak Gazetesine:

“AKP’nin Milli Görüşten ayrılmasına biraz sitem edildi ama,
sonradan anlaşıldı ki o kararları haklıydı. Kaldı ki biraz daha
sabretseydi, zaten parti Tayyip Erdoğan’a kalacaktı. AKP’nin şim-
diki yöntemleri de çok başarılıydı. AKP sayesinde tabular orta-
dan kalktı, pek çok sorun müzakere edilmeye başlandı.”

Şeklinde beyanlarda bulunması, Erbakan Hoca’nın hangi kadro-
lar ve kafalarla bunca hizmeti nasıl başardığının yeni bir kanıtıydı.
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Sn. Recai Kutan bu itiraflarıyla.

• Önce, rahmetli Hoca’nın AKP’ye ilgili tespitlerini bütünüy-
le haksız ve yakışıksız bulduğunu, dolaylı biçimde ortaya koy-
makta…

• Sonra, AKP’nin Dinen, vicdanen, aklen ve ahlaken yanlış ve
zararlı olan bunca tahribatını doğru bulmaktaydı.

• Madem öyle ise, adama sormazlar mı, hala Saadet partisin-
de, bunlar ne aramaktaydı, niye durmaktaydı?

Daha sonra Sn. Recai Kutan ESAM web sitesinden, Yeni Şafak-
taki röportajında söylediklerine değil, manşetten veriş şekline
itiraz edip tekzip yayınlamıştı. Ama 27.02.2012 tarihli STAR Ga-
zetesindeki röportajında:

Türkiye sizce iyi yolda mı, Hükümet başarılı mı? Sorusuna:

“Türkiye’nin genel gidişini iyi istikamette olduğuna dair benim kana-

atim vardır. Bakanlar kurulunda iyi niyetle gayret gösterenlerin bir kısmı

da bizim eski arkadaşlarımızdır. Benim için mühim olan bunların başarılı

olmalarıdır. Ülkenin buna ihtiyacı var. Elbette başarılı oldukları çok mese-

le var. Erbakan Hoca da, tabii haklarını helal etti bu kardeşlerimize, ben

şahidim” şeklinde AKP’ye iltifatlar yağdırmıştı…

Üstelik Sn. Kutan: “bundan bir süre önce yine enteresan bir rüya gör-

düm. Erbakan Hoca çocuklarıyla ilgili konuştu. Tabii çocukları özellikle Fa-

tih bize emanet. O vesileyle “çocukların durumuyla ilgilensen” diyordu” de-
mesine ve Hoca’ya söz vermesine rağmen; Oğuzhan Asiltürk’ün
hem Hocamızı töhmet altında bırakan, hem de çocuklarını cihat
malını gasp etmekle suçlayan tavırlarına niye karşı çıkmamaktay-
dı? Bu muhteremler ne zaman konuşup gerçekleri açıklayacaktı?

Bütün bu gerçeklere ve gelişmelere rağmen, hala AKP’ye ve
HAS Partiye payanda olmak… Veya “Ben sadece malıyla ve canıyla

cihat eden bir Müslüman olarak anılmak isterim” diye vasiyet eden, ha-
yatını ve rahatını inancına ve insanlığa vakfeden Erbakan Hoca-
mız için: “Canının rahatı için, cihat paralarını mala çevirip üzerine ge-
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çirdi ve çocuklarına miras bırakıp gitti” diyecek kadar alçalan Oğuz-
han Asiltürk zihniyetine “biat ve itaat” edebiyatı yapmak, bizzat
Siyonist odaklara ve NATO’ya taşeronluk yapmaktan farksızdı.

Siyonizmin jandarması ve Son Haçlı İttifakı: NATO

Obama'nın Başkanlık görevine geldiği ilk günden beri: “ABD
artık 11 Eylül sonrası izlemiş olduğu kaba kuvvete dayanan dış siyasetini
bırakacak, onun yerine diyalogu önceleyen daha yumuşak bir siyaset uy-
gulayacak” beklentisi vardı.

Yahudi güdümlü Washington'un buradaki amacı ise bütün fa-
aliyetlerine uluslararası toplumu katmış gibi göstererek, hem da-
ha az masrafla dünyayı yönetmek, hem de anti-Amerikancılığın
arttığı 11 Eylül sonrası dönemde dış politikasına uluslararası bir
meşruiyet kazandırmaktı. Tabii güvenlik konusunun merkezde
yer aldığı uluslararası sistemde, yeniden şekillenen güvenlik pa-
radigmalarının uygulanması konusunda en büyük iş şüphesiz
NATO'ya kalmıştı. Batı'yı komünizm tehlikesinden koruyan NA-
TO, şimdi de yeni düşman olarak seçilen İslam dünyasına karşı
Batı'yı savunmak zorundaydı.

Buradaki en büyük soru işaretini ise Türkiye'nin NATO'nun ye-
ni güvenlik misyonuna uyum sağlayıp sağlamayacağı konusu oluş-
turmaktaydı. Artık NATO ile olan 60 yıllık münasebetimizi değer-
lendirme ve sorgulama zamanıydı. Bütün ön yargıları bir kenara bı-
rakarak sormak zorundayız. 60 yıllık üyeliğimiz boyunca NATO,
bize ne kazandırmış, hangi sorunlara yol açmıştır?,

Örneğin Güney Kıbrıs NATO üyesi değil, Kıbrıs meselesinde bi-
zim yanımızda yer almış mıdır? Ermenistan meselesi yıllardır ulus-
lararası arenada bizi zor durumda bırakmaktadır. NATO bir kere
olsun Türkiye’ye sahip çıkmış mıdır? Hepsini geçtim 30 senedir
Türkiye'nin kanayan yarası olan terör meselesinde elini taşın altına
bir kez koymaya kalkışmış mıdır? Cevap: Tabi ki de hayır.

İşin garip tarafı bütün bu kötü geçmişe rağmen; Türkiye, Ba-
tı'nın kendisini sıkıştırmasına izin vermekte ve Batı müttefiki ol-
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mayı İslam dünyasına tercih etmektedir. Bu durum aynen hem
Türk hem de Batı medyasına yansımış durumdadır. Çoğu düşü-
nür Türkiye'nin Batı'ya bir alternatif bulamadığını ve Batı'ya rağ-
men diğer bölgelerde inisiyatif alamayacağını söylemeye başladı.
Birkaç gün önce Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Rasmus-
sen'in ziyareti sırasında iki tarafın vermiş olduğu mesajlar da bu
görüşleri destekler niteliktedir.

Rasmussen'in söyledikleri arasında ise bize en dikkat çekici
gelen, “Arap Baharı devam ettikçe Türkiye'nin rolü ve liderliği-
nin önem kazanacağının altını çizmesidir. Batı bu coğrafyadaki
sınırları değiştirmeye çalıştıkça şüphesiz model bir ülkeye ve
tampon bölgeye ihtiyaç duyacaktır. Biz Türkiye'nin Esad yöneti-
mine karşı Humus'a kadar bir tampon bölge oluşturma fikrini
eleştirirken, görüyoruz ki Batı, İslam dünyasına karşı Türkiye'yi
tampon ülke haline getirme kararı almış bile. Biz Kürecik'teki üs-
sün varlığını eleştirirken, Rasmussen İzmir üssünün NATO'nun
Kara Kuvvetleri Komutanlığı olacağını söylemektedir.113

Afganistan’daki ABD komutanının itirafıyla “NATO üssünde
bulunan Kur’an-ı Kerimler ve İslami içerikli eserler, uygun olma-
yan yöntemlerle yakılıp imha edilmişti.”

Acaba NATO, aynı uygun olmayan yöntemlerle Müslüman ülke-
leri ve sonunda Türkiye’yi de imha etmeye yönelmeyecek miydi?

Bu yazıyla ilgili bir okurumuzun önemli ve isabetli yorumu:

MİLLİ ÇÖZÜM’ÜN SAĞLAM TESPİTLERİ

Yazar Hasan Bağgülü, Şubat 29, 2012 

Bu yazının yayınlanmasından bir hafta sonra Fatih Erbakan,
Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına çıkıp: 

“Şu anda o partinin (HAS PARTİNİN) içerisinde de, o kesimde de pek çok

insan, gerçekten de umduğunu bulamayanlar, Erbakan Hoca’nın aslında

özellikle vefatından sonra, yeniden Erbakan Hoca’ya olan sevgileri, bağlılık-
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ları depreşen pek çok kimse bize de ulaşarak, bizim partimizdeki büyükleri-

mize de ulaşarak, aslında yeniden bir araya gelmek istediklerini ifade edi-

yorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi diğer partilerden de, AKP’nin içerisinde,

bütün Milli Görüş kökenli partilerden de hepsini bir araya toplayarak; Er-

bakan Hoca ve Milli Görüş ortak paydası altında buluşarak yeni ve güçlü bir

hareket olarak ortaya çıkılması çok faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.” gi-
bi laflar ediyordu. Bunun üzerine herkesin aklına şu sorular takı-
lıyordu: 

A. Fatih Erbakan, Rahmetli Babasına bin türlü hakaretle hıya-
net edip ayrılan HAS Partililerle ve yine AKP’li döneklerle birle-
şip SP’den koparak yeni bir oluşum peşinde miydi? 

B. Olaylar Ahmet Akgül Hocamızın, aylar öncesinden uyardı-
ğı ve yukarıdaki yazıda da anlatıldığı gibi geliştiğine göre, Milli
Çözüm’ün bu feraset ve önsezisine saygı duymak ve şapka çıkar-
mak gerekmez miydi? 

C. Hem şahsına, hem davasına, hem de babasına; “Cihat para-
sını zimmetine geçirmek gibi” iftiralar atan Oğuzhan Asiltürk’e
karşı net bir tavır alamayanlar, hatta hala birlikte el kaldırmak-
tan sakınmayanlar, acaba HAS Partiye ve AKP’ye giden kaşarlan-
mış kaypaklar arasında, hangi hayırlı ve başarılı hizmetleri yürü-
tebileceklerdi?

D. Daha sonra Bursa’da bir gazetecinin: “Saadet Partisi YİK
Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün İstanbul’da (ve Konya’da), Necmet-
tin Erbakan’ı anma gecesindeki konuşması sırasında salonu bo-
şalttılar, bunun sebebi parti tabanının size olan teveccühü mü,
yoksa Oğuzhan Asiltrük’ün, ailenizin hakkında yaptığı iddialar
mı?” sorusuna:

“Babamın arkadaşıdır, aykırı bir şey söylememiz çok doğru olmaz.

Kendileri 40 sene boyunca birlikte çalışmışlardır. Dolayısıyla onlar bizim

büyüklerimizdir. Yaşlıların bilgileri ve tecrübesi, gençlerin de dinamikliği

ile biz yolumuza devam edeceğiz. “Babamın bir sözü vardı, “yaşlılar yapa-

bilse, gençler de bilebilse?” diyenlere sormak gerekirdi:
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Peki daha önce, milleti defalarca evine toplayıp “Bunlar haindir,
müfteridir. Davamızın, camiamızın ve teşkilatımızın bir saat bile olsa bun-
ların eline terk edilmesi asla doğru değildir”

Derken, aklınız ve vicdanınız neredeydi?

O gün mü, nefsi ve fevri hareket etmiştiniz, yoksa şimdi mi
yan çizmekteydiniz?

E. Bu çirkin iddialarla ilgili, avukatları eliyle sözde tekzip ya-
yınlayanların; asıl iftiraları atan Oğuzhan Asiltürk’e tek kelime
değinmeyip, hatta bir nevi sahiplenip, sadece bu konuyu günde-
me taşıyanları suçlu ve sorumlu gösterme çabaları, nasıl bir vic-
dan göstergesiydi ve nasıl bir psikolojiydi? Oysa nifak ve iftira
ekibi, Milli Çözüm Dergisinin duyarlı ve cesur tavrı üzerine, tü-
kürdüklerini yalamaya ve geri adım atmaya mecbur edilmişti.
Hala Milli Çözüm sitesindeki, Oğuzhan’ın Konya hakaretleri, na-
sıl silinip temizlenecekti?

Oğuzhan Asiltürk'ün "Zeynep Erbakan Hanımefendiyi, SP Ha-
nım Komisyonları Başkanı yapıp, diğer kardeşlerine karşı kış-
kırttığını ve Erbakan ailesini birbiriyle boğuşturmaya çalıştığını
yazan Milli Çözüm uyarılarını dikkate almayanların, bugün mah-
keme kapılarında "Miras Kavgası" peşine düşmesi, hem kendile-
ri hem de camiamız için en azından "mahcubiyet verici" değil
miydi? Hala Oğuzhan'ın ve takımının hıyanetlerini fark edeme-
yen ve cesaretli bir tavır sergilemeyen kimselerden, dava için ne
beklenirdi?

“İftira”nın Hedefleri ve Sebepleri

“İfk”: o konuda masum ve günahsız birisine çamur atmak; ağır
bir suçu ve sorumluluğu başkasının sırtına bırakmak, kötülemek
istediği kişiler hakkında, asılsız ve alakasız iddialar uydurmak ve
yaymaktır.

“İftira” ise: aynı anlamda, yalan ve yakışıksız ithamlarla, hasım-
larını ve haset ettiği insanları karalamaktır.
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“Bühtan” ise: kendi işlediği cinayet ve rezaletleri, başka insanla-
rın üzerine yıkmaktır.

“Kim bir hata (veya kasıtla) bir günah işler de bunu bir suçsuza yük-

lerse, gerçekten o, bir bühtanı apaçık bir günahı sırtına almıştır.”114

Ancak ne var ki, hemen bütün peygamberler ve hak dava önder-
leri, böylesi asılsız isnat ve ithamlara maruz kalmış ve çirkin iftira-
lara uğramışlardır. Bu bir imtihandır.

Ya hakkında kafasına doldurulan yalanlar ve önyargılarla veya
solcu ulusalcıların ve sağcı ırkçıların İslam düşmanlığından kay-
naklanan saptırma ve sataşmalarıyla Bediüzzaman’a hücum edil-
mektedir.

Kur’an ayetlerinin, herkesi bağlayan genel hükümleri ve temel
prensipleri yanında, her olay, oluşum ve şahsa yönelik özel işaret-
leri ve gizli beşaretleri (müjde ve alametleri) olabileceği tüm mü-
fessirlerce kabul edilmiştir. Ne var ki, açık haberler ve genel hü-
kümler; bütün Müslümanları bağlayan, iman ve amel edilmesi
mecbur tutulan esaslar olmasına rağmen, özel müjdeler ve işari
manalar, sadece öyle düşünenleri teselli ve tatmin eden şeylerdir.
Ve herkes inanmaya mecbur edilemeyecektir.

Bediüzzaman Hz.leri çok önemli bir İslam Âlimidir, ancak elbet-
te, kendisinin de defalarca itiraf ettiği gibi, özellikle siyasi tercih ve
teşebbüslerinde, bazı tevil ve tefsirlerinde hatalı olabilir. Bu tür ha-
talar ilmi ve vicdani içtihatlar cinsinden ise bir sevap, nefsi ve dün-
yevi amaçlar içinse bir günah içerir.

Bediüzzaman’ın, Cumhuriyet devrimleri sırasında, “Türk Milleti-

ni dinden uzaklaştırmak, manevi ve ahlaki değerlerini yozlaştırmak iste-

yen çoğu Sabataist bir gizli zındıka komitesinin ve masonik şebekenin tah-

ribatını dizginlemek, ama dış güçlerin desteklediği bu güçleri de idare edip

dengeleri gözetmek” isteyen Mustafa Kemal’i, bu hıyanet ekibinin ba-
şı zannedip tepki göstermesi de bu cinstendir. 

AHMET AKGÜL 367

114 Nisa: 112



Bediüzzaman’ın 12. Şua’da (Risale-i Nur Külliyatı sh: 989 Ne-

sil yayınları):

“…O kumandan ya ölecek veya tebdil edilecek (böylece) ordu tahak-

kümden kurtuluverecek” dediği, yani, Kemalizm kılıfıyla uydurulup

zorla uygulanan bir zulüm zihniyetinin tebdil edilip değiştirile-

ceğini, dinsizliğe alet edilen Mustafa Kemal’in gerçek ve gerekli

kimliğinin ortaya çıkarılıp, ordu eliyle Kemalizm’in yürütülme-

sinden vazgeçileceğini haber verdiği hizmet, Milli Çözüm’ün yaz-

dığı “Bizim Atatürk” kitabıyla gerçekleşmiştir. Bu kitabımızdan

sonra “Atatürk’ün Dindarlığı” konusunda onlarca kitabın yazıl-

ması ve birçoğunda “Bizim Atatürk” kitabımızın kaynak gösteri-

lip alıntı yapılması da önemli ve talihli bir gelişmedir. 

Bediüzzaman’dan önce nice büyük İslam âlimleri ve tasavvuf ehli,

ayet ve hadislerin hususi mana ve mesajlarına, dikkat çekmişlerdir.

Bu tür özel işaret ve beşaretleri nedeniyle Bediüzzaman’ı, hâşâ

sapıtmış ve sanki dinden çıkmış gibi gösteren cahil yazarların (Bak.

A. Bican Ercilasun. 25 Mart 2012. Yeniçağ) ve tutarsız ilahiyatçıla-

rın (Bak. Zekeriya Beyaz. Kendi Belgeleriyle Said Nursi – Sancak

Yayınları) Bediüzzaman düşmanlıklarını, Üstadın menfi Milliyetçi-

liği ve ırkçılık düşüncesini ilmi ve İslami delillerle reddedip çürüt-

mesinde aramak gerekir.

Solcu ulusalcıların Bediüzzaman düşmanlıkları ise, Risale-i

Nur’ların Allah’ın varlığını ve iman esaslarını akli, vicdani, Kur’ani

ve ilmi delillerle ispat edip, inkârcı tabiatperestliği ve komünistliği

çürütüp çöpe attığı içindir; ve bu nedenle Ona sahip çıkan ve say-

gı duyan kimselere bile edepsizce hücum edilmektedir. (Bak. 28

Mart 2012. Aydınlık. Isparta’ya Said Nursi’li Tanıtım.) Aynı sağcı

ırkçıların ve solcu ulusalcıların, şeriatçı Mehmet Akif’e sahip çık-

maları ise hayret vericidir ve herhalde istismar içindir.

Bediüzzaman keskin bir feraset ve önseziyle, Fetullah Gülen
CEMAATİ’nin “diyalog ve ılımlı İslam” safsatasıyla, İslam’a sal-
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dıran dış düşmanlara yardım ve yataklık yapacaklarını şöyle ha-
ber vermektedir:

“Zahiri düşmanların zuhur ve tehacümünde (dış düşmanların ortaya

çıkıp Müslümanlara hücum etmesi halinde) dahili adavetleri (içerideki

düşmanlık, haset ve rekabet hislerini) unutmak ve bırakmak” lazım gelir-

ken; Şu İslami CEMAAT’e hizmet ettiğini söyleyenlere ne olmuş (yoksa

izan ve vicdanları mı bozulmuş) ki, hücuma geçmiş bunca düşman varken,

cüzi (küçük ve şahsi) husumetler için, kafir ve zalim düşmanların, ülkemi-

ze ve İslam alemine yönelik saldırılarına zemin hazırlıyorlar?!

Bu durum bir sukut (alçalma alametidir), bir vahşet cinayettir ve İsla-

miyet’e karşı da bir hıyanettir” (Bak: Mektubat. 21. Mektup. Beşinci

Vecih-Elhasıl.)

Çeşitli iftira ve iddialarla kötü gösterilmeye çalışılanlardan bi-

risi de Mustafa Kemal’dir.

İnkârcılığını ve İslam düşmanlığını “Laiklik ve çağdaşlık” kılı-

fıyla gizlemeye çalışan ve günümüzde “ulusalcı”lığa sığınan kesim-

ler, Atatürk’ü dini ve manevi değerlere inanmayan, hatta bu “geri-

ci düşünceleri(!)” yıkmaya çalışan DİNSİZ birisi olarak göstermek-

tedir ve Atatürk üzerinden kendi dinsizliklerine mazeret ve meşru-

iyet uydurma gayretindedir.

Aynı şekilde, sözde bazı dindar çevreler ise, yine Atatürk’e “Dec-

cal-yalancı ve İslam’dan uzaklaştırıcı dinsiz hain” diyerek, güya

Onun tahribatını ancak kendilerinin tamir edeceğini söylemekte ve

Atatürk üzerinden bir din istismarı sürdürmektedir. Dikkat edilir-

se hem ulusalcı “DİNSİZ”ler, hem de istismarcı “DİNCİ”ler, Mus-

tafa Kemal’i dinsiz göstermektedir. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü

Dincilerin de, Dinsizlerin de, yuları Siyonist merkezlerin elindedir

ve Atatürk’ü böyle göstermek onların işine gelmektedir. Ve zaten

bir zamanlar Lozan delegesi, Milletvekili ve bakan yapılırken Mus-

tafa Kemal’e övgüler dizen Rıza Nur gibi mason kahpelerin, daha

sonra “Hayat Hatıratım” diye uydurduğu kitaplarda Atatürk’e iz’an
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ve vicdan dışı, haksız ve ahlaksız isnatlarda bulunması da yine ma-

sonların tertip ve teşvikidir.

Türkiye’miz ve Milletimiz, belki de tarihinin en tehlikeli dö-
nemlerinden birine gelip dayanmıştır; parçalanıp dağılma tuza-
ğıyla karşı karşıyadır.

Şanlı Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan Lozan antlaşmasıyla er-
telenen SEVR’in gereği için hazırlıklar son aşamadadır. Ve yeni
Anayasa, maalesef ÖZERK KÜRDİSTAN’ı engelleyen maddeleri
kaldıracaktır.

Daha da beteri, medya hipnozuyla toplum uyutulmuş ve milli
duyarlılıkları kurutulmuş durumdadır.

“Sünnetullah” denilen doğal ve sosyal yasalar gereği, gaflet ve
dalalete düşen toplumları: Ya büyük Liderler, Ya da büyük fela-
ketler uyarıp kurtarmaktadır.

Kader, Mustafa Kemal’i sanki

1- İstiklal savaşıyla Türkiye’yi işgalden kurtarmak.

2- Cumhuriyeti kurmak.

3- Yeni medeniyet arsası olacak Anadolu’daki yozlaşıp yıkıl-
mış enkazı kaldırmakla görevli kılınmıştır.

RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZ İSE:

a- 300 yıldır insanlığı sömürü kıskacına alıp Gizli Dünya Dev-
leti’ni kuran Yahudi Siyonizm’inin maskesini indirip tanıtmış.

b- Siyonizm’in şeytani tezgâhını bozmak üzere, ülke, bölge ve
dünya çapında teşkilatlar kurup tedbirler almış.

c- Türkiye merkezli, İslam endeksli ve insan eksenli Adil Dü-
zen projelerini ve emperyalizmin nükleer silah sistemlerini etki-
siz bırakacak üstün teknolojileri hazırlamış çok ender ve önder
bir lider konumundadır.

İşte bu yüzden, haksızlık ve ahlaksızlık üzerine kurulu sömü-
rü çarklarına çomak sokulan Siyonist Yahudi lobiler, emperyalist
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güçler, işbirlikçi masonik merkezler, din düşmanı kesimler ve
din istismarcısı çevreler Erbakan Hoca’ya ömrü boyunca hücuma
kalkışmışlardır. Aynı salyalı saldırılar vefatından sonra da, mal
varlığı bahanesiyle sürdürülmeye çalışılmakta, hem Milli Görüşe
sızan münafıklar, hem de fırsatçı odaklarca iftiralar atılmaktadır.

Oysa çok zengin olan Sinop beylerinden annesi tarafından de-
desinden kalan arazi ve arsalar,

Ağır ceza reisi rahmetli babasından kalan binalar,

Kendisi aldığı, birkaç ev, arsa, tarla ve yazlık, bazı banka mev-
duatları,

Ve ortağı bulunduğu bazı şirketteki hisse varlıklarıyla bütün
malının karşılığının 148 kg altın değerinde olduğunu;

Yani yaklaşık 15 milyon TL tuttuğunu; kendisinin niye böyle
istismara ve dedikoduya müsait şekilde açıkladığını daha şimdi
yeni anlıyoruz.

Evet, Hocamızın bugün hem bizzat çocuklarına intikal eden
hem de tedbir olarak başka kişiler üzerine kaydedilip gündeme
gelen bütün mal varlığı toplamı ancak 15 milyon civarındadır. Ya-
ni “cihat paralarını, kendi üstüne yapıp çocuklarına aktardı” id-
diaları, alçakça bir iftiradır. Üstelik bu iftiralar, Onun sayesinde
adam sınıfına katılan münafıklarca yapılmaktadır. Her şeye rağ-
men, Hocamız tarafından bütün altyapısı tamamlanan ve Onun
sadık talebeleri ve takipçileri eliyle hedefe ulaşacak olan KUTLU
DEVRİM yakındır ve yaşanacaktır. Suriye bahaneli büyük bir fe-
laket kapımızdadır, ama bu inşallah zalimlerin yıkılışı ve büyük
Türkiye’nin şahlanışıyla sonuçlanacaktır.

Necmettin Aydın’ın basın açıklaması ve yanıtımız:

Merhum Erbakan Hocamızın büyük kızları Zeynep Erbakan Ha-
nımefendi’nin sağlık durumu ile ilgili bilgiler basında yer aldı. Bo-
şanma dosyasından alındığı belirtilen bu raporların Hacettepe ve Ga-
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zi Üniversiteleri gibi ciddi kurumlar tarafından verildiği, epilepsi -
organik delüzyonel (şizofreni benzeri) mental bozukluk ve bipolar
tanıları konulduğu görülmektedir. Raporlardan da anlaşıldığı gibi,
bu hastalıklar sürekli ağır ilaç tedavisi, daimi terapi desteği ve
stresten uzak bir hayat gerektiren bir durumdur. Çünkü bu tür ra-
hatsızlıklarda ne zaman geleceği belli olmayan fiziksel temelli nöbet-
ler söz konusudur. Daha da önemlisi, psikolojik açıdan aşırı coşku
ve arkasından intihara varabilecek depresyon söz konusudur. 

Bir psikolog kimliğiyle, kendisinden, ailesinden ve tüm ya-
kınlarından binlerce özür dileyerek bu raporların ne anlama gel-
diğini özetlemeye çalıştım. Tüm bu açıklamalardaki asıl amacım,
öncelikli olarak Zeynep Hanımefendi’yi korumaktır. Gerçeğin bi-
linmesi onu koruyacak en güvenli kalkandır. Ancak şunu da ifa-
de edeyim ki hastalık asla ayıp değildir; Allah’tandır ve hastalar
Allah’ın emaneti ve imtihanıdır. Asıl ayıp olan hastalığın kullanıl-
ması, istismar edilmesidir.

Hal böyleyken;

1-Bu durum bilindiği ve bu güne kadar hiçbir siyasi tecrübesi
olmadığı halde (Hatta Fatih Erbakan için tecrübesiz denilirken)
özellikle bu hanımefendi Hanım Kolları Genel Başkanlığı gibi nor-
mal insanlar için bile çok stresli olan bir göreve niçin getirilmiş-
tir? Açıkça içine sokulduğu bu stres ortamı; Türk Ceza Kanunu 84.
Maddeye göre ciddi bir suçtur. Zira ‘Başkasını intihara azmettiren,
teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da baş-
kasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ TCK Madde 84

2-Bu durum bilinmesine rağmen Zeynep Hanımefendi’nin gün-
lerce teşkilat–teşkilat dolaştırılarak kardeşlerinin, özellikle Sayın Fa-
tih Erbakan’ın aleyhine konuşturulduğu anlaşılmaktadır. Sayın Ka-
malak’ın “Bu mesele kardeşler arası miras kavgasıdır. Partiyi ilgilen-
dirmez” sözü ile eşinden ve çocuklarından kopmuş bir kişinin kar-
deşlerine karşı da kışkırtıldığı çok açıktır. Böyle bir yaklaşım, aile
bağlarından kopartılmış ve sağlık raporundan anlaşıldığı kadarıyla
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rahatsız bir kadının depresyonunu artıracağı kesindir. Söz konusu
ruh haliyle Zeynep Hanımefendi’nin ciddi manada özellikle kendisi-
ne zarar verecek yanlış kararlar alması da kuvvetle muhtemeldir.

3-Bu güne kadar Türk siyasi hayatında hiç olmayan olmuştur.
Bir hanımefendi üzerinden, hatta daha kötüsü hasta bir hanımefen-
di üzerinden siyasi bir operasyon yapılmaktadır. Savaşın bile bir
hukuku vardır. Mafya bile, hanımlar ve çocuklar üzerinden vur-
maz. (Bu konuyu; SÖZCÜ Gazetesi yazarı Necati DOĞRU bey
17/03/12 tarihli ‘Kız kardeşi silah yaptılar, Fatih ERBAKAN ı vuru-
yorlar’ başlıklı yazısında çok güzel özetlemiştir).

4-Yine bu süreçte iğrenç bir biçimde Merhum Erbakan Hocamı-
zın kemiklerini sızlatırcasına evlatlarına ve dolayısı ile kendisine
zimmet suçlaması yapılmıştır. Tüm Milli Görüş camiası Merhum
Liderlerine yapılan bu iftiradan dolayı galeyan halindedir.

Milli Görüş Camiası olanı biteni anlamış ancak kabullenmek-
te zorlanmakta ve şoktadır. Çok yakında bu şok geçecek Milli Gö-
rüş tabanı canlarından çok sevdikleri Milli Görüş davalarına, Ho-
calarına ve ailesine yapılanların hesabını soracaktır. Aksi takdir-
de bu haksızlık karşısında susmanın ne olduğu çok iyi bilinir.

Tüm bu olanların baş sorumlusu Genel Başkan olarak Sayın
Kamalak’tır. Rahmetli Hocamız ve ailesinin, Davamızın, Saadet
Partimizin itibarını, haysiyetini ve şerefini koruyamamıştır. Hat-
ta Rahmetli Hocamızın ailesinin, Milli Görüş Camiasının ve Sa-
adet Partimizin içine fitne sokmuştur. Siyasi, ahlaki, İslami, insa-
ni tüm meşruiyetini kaybetmiştir. Derhal istifa etmelidir. 

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde Başbakan Yardımcılığı ve
Başbakanlık yapmış olan Sayın Erbakan’a ve evlatlarına yapılan bu
saldırılar karşısında Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyo-
rum. Saygılarımla

Necmettin AYDIN
20. Dönem Zonguldak Milletvekili

Saadet Partisi Kurucu Üyesi ve Eski Genel Başkan Yardımcısı
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Sn. Necmettin Aydın’a şunları hatırlatmak lazımdı:

1.En sinsi ve tehlikeli yalan; eksik anlatılan doğrulardır!

2.“Katıra gücü yetmeyip, palanına saldırmak” çok ucuz ve
uyuz bir kahramanlıktır!

3. a. Aziz Hocamız’a yönelik, bu tür iftira kampanyasını; ve
asılsız iddialarla çocuklarını birbirine kışkırtma kumpasını baş-
latanın da…

b. Sn. Mustafa Kamalak’ı bir vitrin mankeni yerine koyanın
da, Oğuzhan Asiltürk olduğunu, artık çocuklar dahi anlamasına
rağmen, hala suçlu ve sorumlu olarak SP resmi Genel Başkanı’nı
gösterip saldırmak, asıl hedefi saptırmak ve camiamızı kandır-
mak amaçlı bir sahtekarlıktır ve çok çiğ ve çirkin bir Oğuzhan ya-
lakalığıdır!

4.Bir dava için, tehdit ve tehlike unsurlarını önem ve öncelik
sırasına koyamamak, AHMAKLIK; ama güya ciddiyet ve cesaret
gösterisiyle, gerçek ve çirkef hıyanet odaklarını saklayıp aklama-
ya çalışmak ise MÜNAFIKLIK’tır.

5.Sn. Mustafa Kamalak’ın, zafiyet ve acziyet içinde olması
farklıdır, ama sadece O’nun istifasıyla SP’nin şahlanacağını san-
mak farklıdır. Partimizin başında Oğuzhan Asiltürk ve yalakaları
bulundukça, getirilecek her genel başkan, maalesef kukla olmak-
tan kurtulamayacaktır. Öyle ise Milli Görüşçülerin dirilip derle-
nip bu nifak ekibini davadan uzaklaştırmaları tek ve son şansla-
rı ve sorumluluklarıdır!

6.Büyük dava önderleri ve tarihi devrimde değişim rehberleri
böyledir; Onların hayatları gibi vefatları da bir imtihan süreci, sa-
dıklar ve sahtekârların ayrışma vesilesi olmaktadır. Bu imtihan
öyle kurusıkı kabadayılıkla değil, ancak iman ve vicdan kararlılı-
ğıyla kazanılacaktır.

Allah’ın inayet ve selameti, hidayete tabi, hıyanete asi mümin-
lerin üzerine olsun. (Amin)
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SP GİK üyeleri bildiri yayınlayarak vicdanlarını bastırmaya ve
haklı tepkileri savmaya çalışmışlardı!

Erbakan ailesi içindeki miras kavgası ve Saadet Partisi (SP) Yük-
sek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün medyaya yansıyan
açıklamaları, Milli Görüş'te rahatsızlığa neden oldu. SP Genel İda-
re Kurulu üyeleri ile il başkanlarından oluşan bir grup bildiri hazır-
layarak, başta Erbakan ailesindeki miras kavgası olmak üzere son
dönemde parti içinde yaşananlardan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Sözcülüğünü parti eski Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ'ın
yaptığı grubun hazırladığı bildiri partinin Genel İdare Kurulu top-
lantısında okunarak, parti yönetimine iletildi. Genel İdare Kurulu
üyeleri ile il başkanlarının çoğunluğu tarafından imzalanan bildiri-
nin, partinin tabanından da destek gördüğü bildirildi.

Bildiride, Yüksek İstişare Kurulu'nun farklı gerekçelerle aylardır
toplanamadığını ve işlevsiz hale geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Erbakan'ın dava arkadaşları, aralarındaki anlaşmazlıklar ne-
deniyle aylardır Yüksek İstişare Kurulu çatısı altında toplanamı-
yor. İşlevsiz, toplanamayan, karar alamayan, tek adam merkezli
Yüksek İstişare Kurulu istifa etmeli."

Partide tek adamlığa soyunan kişinin Oğuzhan Asiltürk olduğu
iddia edilen bildiride, Fatih Erbakan'ın yanı sıra partinin ağabeyle-
ri konumundaki Şevket Kazan, Temel Karamollaoğlu, Yasin Hati-
poğlu, Ahmet Tekdal, Recai Kutan gibi eski yöneticilerden oluşan
Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de eleştirildi.

Erbakanların miras kavgası niye kızıştırıldı?

Bildiride ayrıca, Erbakan ailesinin miras kavgası ve Oğuzhan
Asiltürk'ün açıklamaları sert bir şekilde eleştirildi ve parti çalışma-
larına zarar verdiği belirtildi. Bildirilerinde, "Genel merkez tarafın-
dan, kırk yıllık geleneğimize uygun olmayan, camiamızın kabulle-
nemediği ve sahiplenemediği bazı söylem ve faaliyetler gerçekleşti-
rilmiştir. Parti yönetiminin sessiz kalması da tabanda rahatsızlık
yaratmıştır" görüşlerine yer verildi.
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Bildiriden satır başları

Milli Görüş camiasında son yaşanan gelişmeler üzerine, mevcut
gelinen durumdan rahatsız olan, camianın geleceği ve sorunların
daha fazla büyümemesi için, genel idare kurulu üyesi ve il başkan-
larından oluşan bir heyet tarafından hazırlandığı dile getirilen ve 7
maddeden oluşan bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Bilindiği üzere Necmettin Erbakan hocamızın vefatından bu
yana camiamızı derinden üzen ve gönül dünyamızı yaralayan ge-
lişmeler yaşamaktayız.

-Davamızın kuruluş gayesine, geleneklerine ve hedeflerine uy-
gun olarak, teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğini güçlendirme-
ye yönelik dostane ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak, tavsiye
mahiyetinde önerilerde bulunmak ve alınacak stratejik kararlar-
da abilik görevini yerine getirmesi gereken YİK, gelinen nokta iti-
bariyle işlevsiz hale gelmiştir. Mevcut haliyle YİK, toplanamayan,
karar alamayan ve sadece tek adam merkezli uygulamaların ya-
pıldığı bir yapıya dönüşmüştür.

-Merhum hocamızın camiamıza emaneti olan ailesine yönelik
olumsuz hareketler sergilenmiş ve aile içi problemler yaşanması-
na sebebiyet verecek tavır ve davranışlarda bulunulmuştur. Bu
durum camiamız içerisinde yeni bir tarafgirliğin oluşmasına se-
bebiyet vermiştir. Tarafların meselelerin çözümüne yönelik adım
atmaktan ziyade, daha da derinleşmesine yönelik adımları ve bu
durumun medyaya yansıması maalesef kamuoyu nezdinde mer-
hum hocamızı zan altında bırakmış, teşkilatlarımızda ise büyük
bir huzursuzluğa, heyecan eksikliğine ve atalete neden olmuştur.

-Bu süreçte genel merkez tarafından, kırk yıllık geleneğimize
uygun olmayan, camiamızın kabullenemediği ve sahiplenemedi-
ği bazı söylem ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

-Teşkilatta yapılan atama ve değişiklikler sürecin nazikliği ve
hassasiyeti dikkate alınmadan ve aceleci bir şekilde gerçekleşti-
rilmiştir.
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-Mahrem mevzuların uygun olmayan ortamlarda, basın önünde
ve provoke edilmeye açık bir şekilde dile getirilmesi, camiamız içe-
risinde fitne ortamının oluşmasına sebebiyet vermiş, teşkilat men-
suplarımızı arazi çalışmalarında zor durumda bırakmıştır.

-Yaşanan bu gelişmeler neticesinde hareketimiz dışa dönük fa-
aliyetlerden ziyade, içe dönük ve yıpratıcı bir yapıya dönüşmüştür.

-Bütün bu menfi durumlar karşısında Genel Merkezimiz, san-
ki yapılacak her şey yapılmış gibi davranarak, olumsuzlukların
daha da içinden çıkılmaz bir hale bürünmesine sebebiyet ver-
mektedir."

Akl-ı selim'e çağrı

Bildirinin son bölümünde ise, insanlığın kurtuluş ümidinin mil-
li görüş hareketi olduğu savunularak şöyle denildi:

"Ve onun yegâne temsilcisi Saadet Partimiz, yukarıda ifade edi-
lenlerden de anlaşılacağı üzere hem düzgün yönetilmemekte, hem
de yanlış ve hatalı tavırlar yüzünden daha da küçülmektedir. Bu
itibarla mevcut durumun bütün mesulleri süreci akl-ı selim ile de-
ğerlendirmeli, uzlaşmaz bütün tavırlarından vazgeçmeli, farklı ta-
raflar değil aynı ulvi gayeye çalışan tek taraf olduğu bilinciyle ha-
reket etmelidir. Şayet gerekli adımlar atılmaz ise camiamız 40 yıl-
lık geleneği, yetiştirdiği nesilleri ve bütün bu problemlerin üste-
sinden gelme iradesinin şuuruyla gerekeni yapacaktır."115

Bu bildiriyi yayınlayan SP GİK Üyelerinin bu tavrı, tarafımız-
dan şöyle yorumlanmıştı:

1- SP içindeki kasıtlı tahribatlara “Milli Görüşün kökünü ku-
rutmaya” ve çocukları üzerinden Aziz Hocamızı töhmet altına
sokmaya yönelik asılsız iddialara karşı en azından bir dava gay-
reti ve vicdan mesuliyetiyle atılmış ilk adım olması bakımından
tebrike şayan bir harekettir.
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2- Ancak maalesef; sonuç verici ve sorunu giderici bir tedbir
değildir. Sadece “tepkileri törpüleyici” ve haklı olarak feveran
eden “vicdanları bastırıp dindirici” bir girişimdir.

3- Çünkü kafa karıştırıcı iftira kampanyalarını ve parti içinde-
ki kamplaşmaları başlatan ve öyle gaflet ve cehaletle değil, bilinç-
li bir hıyanetle sürekli ortalığı karıştıran Oğuzhan Asiltürk ve
ekibi tasfiye edilmedikçe, bu tür cılız tepkiler, kesinlikle sıkıntı-
ları gidermeyecek, tersine kangrenleştirecektir.

4- Oysa bazı GİK üyelerinin temenni ve talepleri bir nevi
“ayıp savma” cinsinden ve “uyarı görevimizi yerine getirdik, baş-
ka elden ne gelir” kabilinden; yetersiz ve cesaretsiz tespitlerden
ibarettir.

5- Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin yol açtığı çıbanlar artık kan-
serleşmiştir. Milli Görüş bünyesindeki bu kanser urları ancak
ameliyatla, yani ciddi ve gerçekçi hazırlıklar ve yeni bir kongre
operasyonuyla vücuttan atılabilir, yoksa böylesi pansuman ted-
birlerle oyalanmak, sonunda bütün vücudu ölüme sürükleyebilir.

6- Bu süreç, Milli Görüş sadıklarının kendilerini ispat etmek
üzere önemli ve belki de son fırsat gibidir. Umuyoruz ki, samimi
ve seçme Milli Görüşçüler, Yeni Adil Düzen medeniyetinde, top-
lumun ıslahı ve kontrol altında tutulması aşamasında birer “MA-
YA” rolü üstlenecektir. Bir kazan süte atılan bir çay kaşığı maya-
nın, onu peynire çevirmesi gibi, öyle yalaka ve yalama değil, sa-
dık ve sağlam, cesur ve onurlu Milli Görüşçülere de inşallah ka-
der böyle bir misyon yükleyecektir. Yoksa bu konjüktürde ve he-
le bu kafa ve kadrolarla “büyük seçim sonuçları alınacak ve Mil-
li Görüş zihniyeti iktidara taşınıp tarihi inkılâplar başaracak”
beklentisi hem sünnetullaha terstir, hem de zaten fiili ve siyasi
iklim buna izin vermeyecektir. Yani Saadet Partisinin marazlı
münafıklardan ve menfaatçi yardakçılarından kurtarılıp, saf ve
sağlam bir çekirdek olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

7- Hâlbuki bazı GİK üyeleri bildirisinde:
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a) Partimiz için fitne ve fesat odağı olan kişiler ve ekipler be-
lirtilmemiş, muğlâk ve yuvarlak ifadelerle geçiştirilmiştir.

b) Bunların hangi tahribatları, hangi yöntemlerle yaptıkları,
“dava, itaat, biat ve cihat” gibi kavramları nasıl istismara ve su-
iistimale kalkıştıkları söylenmemiştir.

c) Acil, orta ve uzun vadeli hedefler ve topluma inandırıcı ve
umut aşılayıcı projeler bir kelime olsun gündeme getirilmemiştir.
Bu cılız itirazlar, taktik ve stratejik tedbirler olarak, sistemli, di-
siplinli ve organizeli bir tepkiye dönüştürülmemiştir.

d) İl il, ilçe ilçe teşkilat ve tabanımız dinlenip, bilgilendirilip
ortak ve caydırıcı bir “irade temsili” gösterilememiştir.

e) Oğuzhan Asiltürk ve ekibinin, kendi bozuk fıtratlarını ve
fırsatçılıklarını çok iyi bildikleri ve dile getirdikleri için, yıllardır
suçlayıp dışladıkları, “dava dertlileri ve zor dönem erleri “ile te-
masa geçilmemiştir.

8- İşte bütün bunlar; yukarıdaki yarım yamalak tepkilerin,
mevcut parti işgalini (çünkü Oğuzhan Asiltürk, üç beş yalakası
eliyle kendisini Yüksek İstişare Kurulu başkanı ve Milli Görüşün
fiili lideri ilan ve işgal etmiştir) ve SP’nin vitrin mankeni bir Ge-
nel Başkanla hezimete sürüklenmesine engel ve çare üretecek
ciddi ve cesaretli öneriler getirmediğinin göstergesidir.

9- Saadet Partisinde ve Milli Görüşçü derneklerde, fikren ve
fiilen bu haksızlık ve hıyanetlere karşı güç ve gönül birliği yapan-
lar, bunun sevabına ve şerefine erişecek; ama her halükarda, eze-
li kaderin sevki ve imtihanın tabii gereği olarak, sadıklarla sahte-
kârlar mutlaka elenip belirlenecektir.
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Oğuzhan Asiltürk’ün iftirasıyla ilgili:

BİR “YORUM” ANALİZİ VE DURUM TESPİTİ

“Oğuzhan Asiltürk’ü Anlamayan Ahmaktır” yazımıza Yavuz
Selim Bayrak kardeşimizin gönderdiği, Bahadır Ağan imzasıyla
hazırlanan uzun bir yorumu, özetleyerek, bazı sadeleştirme ve
düzeltmelerle, okurlarımızla paylaşmak istiyoruz?

“De Bana Ey Milli Görüş!

İddiamız, davamız, canımız, hayatımız, amacımız; gece ışığımız, gün-

düz yol haritamız, umudumuz, özlemimiz, aşkımız ve sevdamız Milli Gö-

rüşümüz! Sana ne oldu böyle, kimlerin elinde itilip kakılan, horlanıp haka-

ret yağdırılan bir akıbete uğradın.

De Bana Ey Milli Görüş!

Sen ki bizim heyecanımızdın, yaşam enerjimiz, ümidimiz, hayalleri-

mizdin. Uğruna akıttığımız terimizi de, sana olan tertemiz teslimiyetimizi

de, zor zamanlarında içimize düşen kor nedeniyle uykusuz geçirdiğimiz

gecelerimizi de inşallah birer beraat sertifikamız, sorgu sual zamanlarına

çıkınlarımızda sakladığımız azığımız, Mahkeme-i Kübra’da, Hakkın hiz-

metkarı olduğumuza dair kanıtımız gibi kurguladığımızdın.

Erbakan Hoca’nın sesini duymak içimize huzur ve umut aşılardı, o

nurlu cemaline bakmak gönüllerimizi ferahlatırdı. Hocaya hakaret edeni

bize hakaret etmiş sayar, “Savunan Adam”ı gönlümüzde apayrı yerlere ko-

yardık.



De Bana Ey Milli Görüş, ne oldu sana böyle?

Eskiden beri içimizi burkan sorular, hep vardı. Ama sormadığımız, ko-

nuşmadığımız, konuşamadığımız, konuşmayı sana karşı bir vefasızlık bir

saygısızlık sayarak içimizde sakladığımız, konular hep vardı. Aklımızdan

geçenleri, kendi iç dünyamızda bile sorguladığımızda, çok büyük bir ayıp

yapmış mahcubiyetiyle kendimize kızardık. Hiçbir zaman soramadık ve

sorgulayamadık: Bu Oğuzhan Asiltürk ne yapıyor? Neden kendisini Erba-

kan’ın bile üstünde görüyor? Neden davanın asıl sahibi ve hakimi gibi dav-

ranıyor? Neden birçok samimi kahramanı azarlıyor? Neden Tayyip Erdo-

ğan, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş, Mehmet Bekaroğlu vs her biri hem

onun sayesinde yükseliyor; hem de ondan zılgıt yiyor da ayrılıyor? Her ge-

çen gün tepelerde duyduğumuz ama duymazlıktan geldiğimiz, hissettiğimiz

ama mutlaka vardır bir sebebi dediğimiz hadiselere yorumlar yapardık.

Diyorduk ki: “Daha 40 yaşında kudretli içişleri bakanı yapılmış, ama hiç-

bir zaman hocaya başkaldırmamış tam bir vefa abidesi Asiltürk’ün mutla-

ka bildiği bir şeyler vardır.” Kendimiz bile, tam olarak inanamıyorduk bu

dediğimize ama inanmamız ve böyle davranmamız lazım diye hüsnü zan

bir tavırla kalbimizi ve beynimizi baskı altına alırdık.

Ey Milli Görüş!

Bil ki bizler, yani nefsi hesabı ve dünyevi çıkarı olmayanlar; yani seni

gerçekten, inananların ve insanlığın kurtarıcı davası tanıyıp tabi olanlar;

yani yetmiş yaşında direğe tırmanarak bayrak asanlar; yani mektebini ve

iş yerini, evini ve ailesini bırakıp miting meydanlarına ve toplantılara ko-

şanlar. Yani senin uğruna eşiyle dostuyla akrabasıyla tartışanlar; yani sa-

na hizmet için “Eşimin cenazesini toprağa, çocuğumu yengemin kucağına

koydum da nöbetime koştum” diyen cihada katılmak gerektiğine samimi-

yetle inananlar; her zaman sana sadık kaldık. Ne ikbal uğruna bir yerlere

kaydık, ne de üç kuruşa tamah edip senden ayrıldık. Biz dünya durdukça,

can var oldukça nefes aldıkça, hakikat davamıza inanmaya ve yeryüzün-

de Adil Düzeni kurmaya adanmış sadıklarız.
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De Bana Ey Milli Görüş!

Ama ne olur söyle, nedir bu yaşadıklarımız? Yüzde bir bile oy almaz-
ken, yukarılarda birilerinin yaptığı neyin kavgasıdır?

Partini kapatanlar, liderini de siyasi hayattan silmek için sanki trilyon-
ları zimmetine geçirmiş gibi muamele yaptı; “Bunlar zalimlerin ve hainle-
rin huylarıdır” deyip katlandık. Çünkü, “dava adamları iftiraya uğramaz-
sa olmaz. Büyüklüğün şanından ve davanın şiarındandır” deyip bağrımıza
taş bastık. Zira nice Nebiler ve mücedditler hep iftiralara uğramışlardı.

De Bana Ey Milli Görüş, Ya şimdi ne edeceğiz? Güya senin sahipliğini id-
dia eden, “Genel başkan kim olursa olsun milli görüşün yaşayan lideri artık
benim” diyen ve birilerinden biat isteyen Oğuzhan Asiltürk şimdi kalkıp Ho-
canın çocuklarını bu parayı zimmete geçirmekle itham ediyor. Uykumuzu
ümidimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi ipotek altına alıyor. Sonra da utan-
madan “Ben hoca zimmetine geçirdi demiyorum, O cihat parasıyla mal edi-
nip evlatlarına bıraktı, zimmetine geçirenler hocanın çocuklarıdır” diyor.

Ey Milli Görüş, De Bana Hele,

Senin liderin Hocan sağken, cihat paralarını zimmetine geçirecek kadar
duyarsız ve tedbirsiz miydi? Çocuklarına bile söz geçiremeyen bir acizlik-
te miydi? Ve hele trilyon suçla sebebiyle onlarca kişi mahkûm olurken ve
onlardan hiçbiri böyle söylemezken, Asiltürk tarafından ihanetle suçlanan
Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Numan Kurtulmuş bile böyle ağır bir it-
ham ileri sürmezken biz, yani senin gerçek neferlerin; içimizden, hatta üst-
lerimizden, hatta davanın en önemli kahramanlarından sandığımız kişiler-
den sadır olan bu itham karşısında ne yapmalıyız, Ne düşünmeliyiz? Bir
anda tüm hizmetlerimizi, tüm mazimizi, hatta tüm gelecek hayallerimizi
töhmet altında bırakan bu ithamın sahibi hakkında nasıl hareket etmeliyiz?

De Bana Ey Milli Görüş!

Hani ikbal düşünmedikleri için, Dünya makamlarını ellerinin tersiyle
ittikleri için, sana sadakati, hocaya sadakati şeref bildikleri için kurulan di-
ğer partilere geçmediklerini, burada kaldıklarını iddia ediyorlardı? Ama
şimdi ne oldu ki biri hacizler koyuyor tüm varlıklara, diğeri zimmetle it-
ham ediyor Hoca’nın çocuklarını?!
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Velhasılıkelam Ey Milli Görüş

Senden ayrılanlara sempati beslemiyoruz. Başka partilere, gruplara
göz kırpıp ihanet için bahaneler ve yöntemler aramıyoruz. “Döneklik dam-
gası yemeden, başka yerlere kaçmanın tam zamanıdır” diyerek el ovuştu-
rup yavaştan yavaştan yan çizmeye başlamıyoruz. Ama bu tuhaf şahısla-
rın ve bu tuhaf ithamların arasında, emin ol ki bir ümidimiz de yok artık.
Bizi böyle boşlukta ve umutsuzlukta bırakanlara ne denilmesi gerekiyorsa

Sen De Ey Milli Görüş! Ne olur Sen De…”

Bahadır AĞAN

Bu kardeşimize ve böyle düşünenlere 5 tebrikimiz, 5 tenkidi-
miz ve 5 tavsiyemiz var.

Tebriklerimiz:

1- Oğuzhan Asiltürk’ün bu kadar açıkça ve küstahça iftiraları
karşısında bile hala: “Belki bunları konuşmamıştır, konuşmuş olsa
bile kendi şahsi hatasıdır” gibi mazeretlere ve hikmetlere sığınma-
dan, mert ve net şekilde “acı gerçeği” fark ettiğiniz için tebrikler.

2- Bu gerçeği içinizde hapsedip “haksızlıklar karşısında susan
dilsiz şeytandır” durumuna düşmeyerek, duygu ve tepkilerinizi ya-
zıp bizimle paylaşma cesaretiniz için teşekkürler.

3- Her şeye rağmen sadakat ve samimiyetinizi muhafaza ettiği-
niz için takdirler.

4- Bu acı gerçeği fark eden, ama dile getiremeyen binlerce dava
dertlisi kardeşimize bir nevi tercümanlık ettiğiniz için tebrikler.

5- Oğuzhan Asiltürk’le ilgili, bir dava kurmayına ve olgun bir
Müslümana asla yakışmayan tavırlarını daha önce de sezdiğinizi,
ama “herhalde vardır bir hikmeti” diyerek, bunları dile getirmedi-
ğinizi itiraf ettiğiniz için de teşekkürler.

Tenkitlerimiz:

1- Sizlerin yılar önce de fark edip dile getiremediğiniz gerçek-
leri, başından beri gündeme taşıyan ve Erbakan Hoca’nın hangi
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mazeret ve hedefler için bu tipleri yanında tuttuğunu yazıp cami-
amızı uyaran Milli Çözüm Dergisine; “Siz haklı çıktınız. Oğuzhan ve

Şevket Kazan’ın dışlayıp suçlamasıyla size tavır aldık, hakkınızı helal

edin” bile diyememişsiniz. Yani hala vicdanınızla ters düşmekte-
siniz. Milli Çözüm Dergisinin doğru, onurlu ve cesur yayınları ve
sorumlu uyarıları üzerine; Fatih Erbakan’ı kızdırıp kışkırtarak ve
iftiralarla karalayıp bunaltarak, SP’den kopup ayrılmaya mecbur
etmek, böylece Milli Görüş’ü artık dirilemez şekilde bitirmek is-
teyen Oğuzhan Asiltürk ve hıyanet ekibi, görüldüğü gibi geri
adım atmak ve tükürdükleri balgamları yalamak zorunda kalmış-
tı. Kendilerini hem töhmetten hem de vebalden kurtaran Milli
Çözüme teşekkür yerine, sitem edenler ise, vicdani ayarlarını or-
taya koymaktaydı. Oysa sadece Allah’ın rızasını ve davasının ha-
tırını gözetenler, hiç kimseden dünyalık bir karşılık ummazdı,
nankör ve cahillerin kınamasından da korkmazdı.

2- Baki olan Hoca’mız değil, Rabbimiz ve davamızdır. Umut

kaynağımız parti ve teşkilat yöneticileri değil, Cenabı Hak’tır. Bi-

zim Aziz Hocamıza hürmet, muhabbet ve itaatimizin sebebi, Onun

mübarek şahsı değil, tercümanı ve takipçisi olduğu Kur’an’dır. Öy-

le ise ümitsizliğe düşmek yersizdir, yanlıştır ve haramdır.

3- Allah’ın zaferi, kalabalıklar eliyle değil, yüzde birin bile çok

altındaki azın azı sadık müminlerle, hatta çoğu zaman Kur’an’ın

anlattığı Talut-Calut hadisesinde olduğu gibi, bir seçkin kişi va-

sıtasıyla vermektedir. (Bak. Bakara: 246-252)

Hz. Davut’un kullandığı, düşman tarafında bulunmayan “sa-

pan taşı” gibi bir teknoloji sayesinde zalimler hezimete uğratıldı-

ğı gibi, bugün de rahmetli Hocamızın hazırlayıp kahraman ordu-

muzun yetkili birimlerine teslim ettiğini söylendiği, ABD ve İsra-

il’in atom füzelerini, uçak gemilerini ve bütün saldırı sistemleri-

ni çalışmaz ve işe yaramaz hale getirecek “teknoloji harikaları” ya-

kında patlayacak tarihi hesaplaşmada kullanılacak ve siyonizmin

saltanatı yıkılacaktır.
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Hocamızın haber verdiği ve zaten Kur’an’ın ve Resulülhahın

da müjdelediği bu gerçeklere inanıp inanmamak, herkesin kendi

sorunudur ve takdir edilen sonuç mutlaka yaşanacaktır.

4- “Öyle ki elçiler (ve davetçiler), (Haktan) umutlarını kestikleri ve ar-

tık kesinlikle yalanladıklarını (ve insanların Hak davaya değil dünyaya ta-

pındıklarını) hissettikleri bir sırada onlara nusretimiz (ve zafer müjdemiz)

gelecektir.” (Yusuf: 10) ayeti üzerinde dikkatli yoğunlaşmak, iman

ve ümidimizi olgunlaştırmak zamanıdır.

5- Saadet Partisi, bu farkına vardığınız ve şaşkınlığa uğradığı-

nız iftiracı soysuzlara ve hala bunlara susan onursuzlara rağmen,

bağrında sadık ve samimi dava ehlini barındıran bir yapıdır ve

mutlaka sahip çıkılıp korunması lazımdır. Çünkü Kahraman Or-

dumuz eliyle Hocamızın haber verdiği teknolojiler sayesinde, sü-

per şeytanların saltanatı yıkıldıktan ve Adil Düzen kurulduktan

sonra, bu sağlam ve sadık Milli Görüşçüler, Yeni Saadet Medeni-

yetinin “maya”ları olacaklardır.

Tavsiyelerimiz:

1- Erbakan Hocamızın; bugün ülkemizde, bölgemizde ve yer-

yüzünde yaptığı kutlu atılımlarını ve büyük devrime hazırlık ma-

hiyetindeki tarihi adımlarını gerçekleştirmek için bir parti resmi-

yetine ihtiyacı vardı ve Siyonist merkezler Hocayı kontrol altında

tutmak için kendi adamlarını ve ajanlarını Milli Görüşe sokmayı

şart koşmuşlardı.

Hocanın bunu kabul etmesi çok tehlikeli bir riskti ve ancak

büyük liderlerin yanaşabileceği bir tavizdi.

Şimdi Hoca, 50 yıl boyunca, bu kadar hizmetleri ve değişim te-

mellerini başardığına göre, bazı münafık marazlıları parti bünye-

sinde tutma tavizinden, Siyonist mahfillerden bin kere ziyade, ken-

disi karlı çıkmıştır. Öyle ise hala: “Madem bunları biliyordu, niye mü-

saade ediyordu?” soruları yersiz ve yanlıştır. Yani olaylara ve olacak-

ları, kuru kahramanlık slogan ve saplantılarıyla değil, Kur’an’ın ku-
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ralları ve Allah’ın “MEKİR-hile ile düşmanları mağlup etme” sıfa-

tıyla anlamaya çalışmalıdır.

2- “Oğuzhan Asiltürk’ün asılsız iddiaları ve parti yetkililerinin
kahreden suskunlukları” karşısında, onların yalanlarını ve hala “bi-
at-itaat” edebiyatıyla bu münafıklara yalakalık yapanları kınayıp
karşı çıkmamız ve camiamızı uyarmamız, imanın ve insanlığın ica-
bıdır. Bu kadar bile gayret ve hassasiyet göstermeyenler, imtihanı
kaybetmiş olacaktır.

3- Bu gerçekleri daha iyi kavramak, Erbakan’ı, Milli Görüş Da-
vasını ve Hak-Batıl hesaplaşmasını yakından tanımak, böylece sağ-
lam ve sarsılmaz bir iman ve umut sahibi olmak için, Milli Çözüm
Dergisini ve Ahmet Akgül’ün eserlerini dikkatle okumak, bize bü-
yük katkı sağlayacaktır.

4- Gerçek iman; savunduğun davada tek başına kalsan bile, mil-
yonlar senin yanındaymış gibi, aynı heyecan ve hissiyatı duymak
ve Allah’ın davasına ve insanlığın kurtuluşuna hizmet ediyor olma-
nın mutluluğunu yaşamaktır. Zaferi, Allah’ın nusretinden değil, ta-
raftarların kesafetinden bilmek şirk ve şaşkınlıktır.

5- Haşa Kur’an değişmediğine, Allah va’dinden dönmediğine,
Erbakan çizgisinden ve Milli Görüş prensiplerinden başka; hiçbir
ilmi, insani ve İslami hedef ve hizmet ortada görülmediğine göre;
bu dava Haktır, başındaki münafıklara rağmen zafere ulaşacaktır.
Ama bunun ille de seçimle, reyle, sistemle ve siyasetle olacağını dü-
şünmek te yanlıştır. Çünkü Allah, hiçbir beşeri kurala ve kuruma
bağımlı olmayandır.

Bediüzzaman Hz.lerinin “Kahraman ordumuzun, dizginini süf-
yani ve şeytani odakların elinden, NATO ve ABD’nin güdümünden
kurtarıp, İslam’a ve insanlığa hizmetkar ve yeniden Kur’an’a san-
caktar olacağını” müjdelediği tespitlerini dikkate almalıdır. (Bak.
Şualar: 5. Şua 3. Küçük Mesele ve 3. Hadise. 5. Şuanın en son kısmı)

İsrail’in Türkiye’yi Kuşatması, büyük hesaplaşmanın yakın ve
kaçınılmaz olduğunu gösteriyor!
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Siyonist İsrail, şeytani amacını gerçekleştirebilmek için
önündeki son engeller olarak gördüğü Türkiye ve İran'ı çember
içine alıyor.

Her fırsatta İran'ı vuracağını açıkça söyleyen İsrail, bölgedeki
faaliyetlerine hız vermiş durumdadır. Azerbaycan'la 1,6 milyar
dolarlık askeri anlaşma imzalayan İsrail Kafkasya'daki etkinliği-
ni giderek arttırmaktadır. İsrail'in Gürcistan'la yakın ilişki içinde
bulunmaktadır.

Azerbaycan’ın Türkiye'ye nispet yaparcasına İsrail ile kurdu-
ğu yakın ilişki kafaları karıştırmaktadır. Kısa bir süre önce İngil-
tere de yayımlanan The Times gazetesine açıklamalarda bulunan
bir MOSSAD ajanı Azerbaycan ile kurdukları yakın ilişkiyi "Bu-
radaki varlığımız bizi İran'a çok yakın kılıyor ve bu ülkeye saldır-
mamızı kolaylaştırıyor.” 2008 yılında da İsrail'de yayımlanan Ha-
aretz gazetesi İsrail ile Azerbaycan arasında istihbarat anlaşması
imzalandığını açıklamıştı. Azerbaycan'ın doğal kaynakları iştah
kabartırken, İsrail sadece askeri alanda değil ticari olarak ta
Azerbaycan’a yatırım yapmaktadır. İki ülkenin ortak İnsansız Ha-
va Aracı üreteceği de konuşulmaktadır.

ABD, İsrail ve Mısır’dan sonra en büyük yardım Gürcistan’a
yapıyor!

Bu arada Gürcistan'da ABD ve İsrail'in hatırı sayılır bir ağırlı-
ğı bulunmaktadır.

2009 yılında yaşanan kargaşanın ardından Gürcistan'ın İsrail
ve Mısır'dan sonra ABD'den en büyük askeri yardım alan üçüncü
ülke olması tesadüf sanılmamalıdır.

Olası bir İran saldırısında Gürcistan'ın üs olarak kullanılabi-
leceği de vurgulanmaktadır. Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvi-
li'nin ABD 'de eğitim görmesi eşinin de Musevi olması, bu ihti-
malleri daha da güçlü kılmaktadır.

Ünlü spekülatör George Soros’un bu ülkedeki etkinliği de
unutulmamalıdır.
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Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail hattı kuruluyor!

Kafkasya'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin Güneyinde
de İsrail'in bölge ülkelerle kurduğu ilişkiler gözlerden kaçmamak-
tadır. Son olarak İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında de-
nizaltı elektrik kablo hattı anlaşması imzalanmıştır. Kudüs'te im-
zalanan anlaşma, Güney Kıbrıs'ı Yunanistan üzerinden Avrupa kı-
tasına bağlayacak, tabi bu sistemi İsrail de kullanacaktır.

İsrail Türkiye’yi kuşatıyor!

İsrail yakın bir süre önce Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile savun-
ma işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. İsrail sadece Yunanistan ve
Güney Kıbrıs'la değil, Bulgaristan'la da askeri eğitim ve savunma
alanında önemli anlaşmalara imza atmış durumdadır.

Bulgaristan'da çok sayıda ABD askeri üssü de bulunmaktadır. İs-
rail Kuzey Irak'ta da bir hayli etkin konumdadır. Bütün bu ülkeler
yan yana getirildiğinde ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin İsrail tara-
fından kuşatılmasıdır.116

Öyle ise Türkiye, bu gavur kıskacından ve tarihin en büyük ku-
şatmasından, mutlaka kurtulmak zorundadır. Ve işte bu nedenle
İsrail’le ve arkasındaki ABD ve AB ile kapışması ve hesaplaşması
kaçınılmazdır. Zaman giderek daralmakta ve şartlar olgunlaşmak-
tadır. Evet hem zalim dış güçlerin, hem de hain işbirlikçilerin tez-
gahları yakında bozulacaktır. Kim ne düşünürse düşünsün, bizim
heyecanımız her geçen gün biraz daha artmaktadır.
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YA MİLLİ GÖRÜŞ VEYA KİRLİ DÜŞÜŞ!

Sabataist soylu ve Recep T. Erdoğan’ın özel dostu Mehmet Ali

Birand’ın hazırlayıp sunduğu “Son Darbe 28 Şubat” belgeseli:

• Askeri darbelere karşı çıkıyor

• Demokrasiyi savunup sahipleniyor

• Yakın geçmişe ışık tutuyor ve gizli gerçekleri açıklıyor gö-

rüntüsüyle

• Asıl suçlu ve sorumlu olarak Erbakan’ın kışkırtıcı ve ortamı

karıştırıcı davrandığını

• Şeriatçıların ve siyasal İslamcıların nasıl şımardığını ve re-

jim için bir tehdit halini aldığını

• Ve Erbakan’ın “Adil Düzen” gibi “dışı hoş içi boş” sloganlar-

la halkı oyaladığını ve oy avcılığı yaptığını beyinlere kazımak

• Ve AKP’nin ne kadar mantıklı, tutarlı ve başarılı olduğunu

kanıtlamak için hazırlanmış, saptırma ve sahtekarlıklarla dolu

bir programdır.

Ve zaten M. Ali Birand’dan gerçekçi ve gerekçeli bir program

beklemek te ahmaklıktır.

Sabataycı ahlaklı ve AKP yalakası Mehmet Ali Birand’ın Son

Darbe programında konuşan FİKRET BİLA: “28 Şubat sürecinde

medyanın oynadığı rolün belirleyici olmadığını düşünüyorum. Asıl siyaset



kurumu gerekeni yapmadılar. Askerin karşısında dik duramadılar. Erba-

kan tankların üzerine çıktı da basın yazmadı mı?” diyerek ucuz ve uyuz

kahramanlık taslamaktaydı.

Bay Fikret Bila, Erbakan Hoca “28 Şubatın asıl mimarı ve siz-
lerin de tanrısı olan ABD Yahudi lobilerinin arzuladığı şekilde
TSK içinde bir kavga ve kamplaşma olmasın ve halkımızla ordu-
muz karşı karşıya kalmasın; böylece, süreç kendisi ve partisi
aleyhine de olsa, Milli bünyemizde daha büyük tahribatlar yap-
masın” diye bilerek ve stratejik bir cesaretle öyle davrandı. Zaten
ABD ve İsrail uşağı olan kiralık medya mostraları da asıl bu yüz-
den Erbakan’dan kıcık almaktaydı. Fareleri fil sanıp uyuz kedile-
rin gölgesine sığınan pinti pısırıkların, Erbakan gibi dünyaya diz
çöktüren Siyonist şeytanlara kök söktüren bir kahramana, kaba-
dayılık dersi vermesi, ne kadar sırıtmaktaydı!

Birand’ın programa çıkardığı Abdüllatif Şener ve Nazlı Ilıcak gi-
bilerin kendi karakterlerine yakışan bir tavırla sırıtarak “Erba-
kan’ın, Adil Düzen söyleminin içi boş bir slogandan ibaret” oldu-
ğunu açıklamaları ise tam bir şarlatanlıktır. Yahu, adama sormazlar
mı, “sizlerin, aslında boş ve yalan olduğunu bildiğiniz sloganlarla halkın
aldatılmasına alet olmanız sadece Milletvekili seçilmek uğruna, Milli Gö-
rüş’e katılmanız, nasıl bir ruh hamlığı ve bayağılıktır?”

Ey Abdüllatif Şener! Sizin nasıl bir tiynet ve zihniyete mensup
olduğunuzu, Milli Görüş’ün marazlı ağabeylerinden Şevket Ka-
zan’ın özel himayesinde nasıl okutulup, hiçbir hizmeti ve hatta
sempatisi olmadan nasıl Milli Görüş’e sokulduğunuzu, Milletvekil-
liği ve Bakanlık koltuğuna nasıl oturtulduğunuzu yakinen bilen bi-
risi olarak çok iyi hatırlıyorum:

Erbakan Hoca’nın tertiplediği ve yabancı bilim adamlarına Adil
Düzeni tanıtmayı hedeflediği Almanya BERLİN konferansında
“Adil Ekonomik Düzen” konusunu size anlattırmıştı.

Elinize verilen konuları anlamadığınızı ve hatta inanmadığınızı
fark edince, toplantı sonrası otelde size bazı tavsiye ve uyarılar yap-
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mış ve Adil Düzeni kavramanız için adresinize bilimsel döküman-
lar yollamıştık.

Çünkü Adil Düzen, bazı Sabataist münafıkların ve sünepe ya-

zarların iddia ettiği gibi “içi boş sloganlar” değil, tamamen ilmi,

Kur’ani ve gerçekçi bir orijinal programdır. Bu konuda 600 sayfalık

“Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitabımız vardır. Ve üstelik Mı-

sır’da El-Ezher mensuplarına ve bazı Hocalarına kırk gün boyunca

münazaralı ilmi seminer olarak, kaynakları ve dayanaklarıyla bir-

likte, tarafımızdan aktarılmıştır. Anlayış kıtlığı ve beyin-bilgi kısır-

lığı olanlar “kof ve boş” diye karşı çıksa da, Adil Düzen insanlığı

huzura kavuşturacak tek ve gerçek bir ilmi hazırlıktır.

Rahmetli Erbakan Hoca’nın, "YENİ BİR DÜNYA VE ADİL DÜZEN"

kitabındaki: "Yeni dünyada ve Adil Düzen iktidarında, hakkı neyse devlet

sadece onu alacak. Devlet otoritesini kullanarak haksızlık yapmayacak.

Ondan dolayıdır ki iktisadi düzen insanlık tarihi boyunca sürekli değişip

durmuştur. Şimdi tekrar değişmeye mecburdur. Çünkü bu böyle gidemez.

Devlet imkanını ele geçiren odaklar, maalesef insanları eziyor. İnsanlar

günde bir doların altında yaşamaya mecbur bırakılıyor. İnsanlık yok olma-

ya gidiyor. Hak nedir bilmeyen” insanlara, istedikleri gibi hareket yetkisi

vermek en büyük hatadır. Hakkın her şeyin üzerinde olması lazımdır.

Onun için artık "İşçilik Dönemi" yerine Adil Düzendeki "Ortaklık Dönemi"

uygulanacak ve "Yeni Bir Dünya" kurulacaktır." (Sayfa 26)

Şimdi Erbakan'ın bu paragrafta dediklerini açalım ve anlamaya çalışa-

lım... Bu düzende:

a-İşveren olacak...

b-Çalışan da olacak...

c-Kredi işçiye/emeğe sağlanacak...

Böylece, İşçi bulan, emek bulan, işletme sermayesini de otomatikman

bulmuş olacaktır.

İşletmelere ise şu imkan sunulacak:
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- Ham maddeyi satın al, parasını devlet olarak karşılayalım, sonra
ürettiklerini satınca borcunu faizsiz kapatırız...

Faiz yok, icra yok, haciz yok, faizci zalim kapitalist düzendeki sair
olumsuzluklar yok. Böylece işçi ile işveren ortak hâle geliyor, Erbakan'ın
"Ortaklık Dönemi" başlıyor... İşveren bilgisini ve tecrübesini, emek sahibi
ise emeğini ve sermayeyi getirip koyuyor, böylece faizsiz, hızlı ve ucuz üre-
tim fırsatı doğuyor.

Mevcut faizli "zalim düzen"de sermaye ve kredi sadece işverene akta-
rılıyor.

Faizsiz "Adil (Ekonomik) Düzen"de ise sermaye ve kredi işçiye ve eme-
ğe sağlanıyor. Böylece işveren ile işçi arasında "ortaklık" kuruluyor, "den-
ge" oluşuyor. Artık greve, lokavta gerek kalmıyor, sosyal haklar kendiliğin-
den oluşuyor. Çünkü artık işçi iş aramıyor, işveren işçi arıyor. Böylece İşve-
ren de rahata kavuşuyor, çünkü sermaye bulma derdi kalmıyor.”117

3. Dünya Savaşı Yaklaşırken Türkiye Nelerle Meşgul edili-
yordu?

“Rusya Genelkurmay Başkanı General Nikolay Makarov “Batı, nükle-
er silah üretmek üzerine olduğunu düşündüğü İran’ı bu yaz vurabilir” di-
yordu. Rus RT televizyonunun haberine göre Makarov, başını ABD’nin çek-
tiği Batı ittifakının İran’ı vurmasının artık an meselesi olduğunu belirterek,
“Sanırım karar en geç yaz başına kadar verilecek” diye uyarıyordu. Ma-
karov, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemilerini çıkarması halinde gereken
karşı önlemi alacaklarını söylüyor ve Gürcistan’daki yeni askeri hazırlık-
lara karşı da bu bölgeye kuvvet kaldırdıklarını söylemeyi ihmal etmiyordu.
İran ise nükleer yakıt ürettiğini açıklıyordu. Cumhurbaşkanı Ahmedine-
jad’ın katıldığı törende Tahran’daki Araştırma Reaktörüne İran’ın ürettiği
nükleer yakıt yükleniyordu. 

Ankara’da da ise bir askeri işbirliği zirvesi yapılıyordu. ABD Başkan

Yardımcısı Joe Biden, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ve ABD Dışişle-

ri Bakan Yardımcısı William Burns’tan sonra ABD Merkez Kuvvetler Ko-

mutanı Org. James N. Mattis de Türkiye’yi ziyaret ediyordu. Mattis, Ge-

nelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’le bir araya gelip Orta Doğu’daki ge-
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lişmeler karşısında ABD ile Türkiye’nin takınacağı ortak askeri tavır ko-

nuşuluyordu. 

NTV’de Suriye’den haberler veriliyor, Beşşar Esad yönetiminin Hu-
mus’taki petrol tesislerini bombaladığı iddia ediliyordu! Gösterilen filmde
de şehirden kara dumanlar yükseliyordu. 

Bir devlet kendi petrol tesislerini bombalar mı? Çok açık anlaşılıyor ki
dış güçlerin kışkırttığı silahlı muhalif gruplar bu eylemleri yapıyor ve ABD
müdahalesine zemin hazırlıyordu.

İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom ise Birleşmiş Milletler’de yap-
tığı konuşmada “İranlılar Pers İmparatorluğunu canlandırmak, Orta Do-
ğu’da rejim değişiklikleri yapmak, bölgedeki tüm petrol sahalarının kontro-
lünü ele almak ve nükleer bomba yapmak istiyor, böylece dünyada süper
güç olabileceklerine inanıyorlar. BM, hem İran’ın nükleer programını hem
de Suriye’deki kıyımı durdurmalı” diye uyarıyordu.

Yani “Büyük Savaş” kaçınılmaz görülüyordu.

Ve böylesine kritik ortamda, içeride Ankara Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştir-
diği ve 22 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonuyla Tayyip Erdo-
ğan arasında ilişki kurulmaya çalışılıyordu. Zaman gazetesinde yer alan
haberde “AK Partili üst düzey bir yönetici ile bağlantısı olduğu öğrenilen
işadamı Ferit R., kurum üyesi Ali K.’nin hemşehrisi Bahri K., Binali Ö.,
Orhan N., Alaattin S., Çetin İ., Sedat S.’nin de aralarında bulunduğu 22
kişi gözaltına alındı” ifadesi kullanılıyordu. 

Bazı gazeteler ise, gözaltına alınan işadamlarından birinin “Tayyip Er-
doğan’ın da gözbebeği olan Kasımpaşa Spor Kulübü’nün Başkanvekili” Fe-
rit Rızvanoğlu olduğunu duyurmuştu. 

Anlaşılıyor ki, MİT üzerinden başlayan Çankaya muharebeleri, bu de-

fa yolsuzluk kartı ile devam ediyordu. Mesela MİT’te kadrolaşma yapılmak

istendiği ancak Tayyip Erdoğan’ın buna izin vermediği konuşuluyordu.”118
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İşte böyle bir süreçte, Genel Kurmay Başkanlarının, Kuvvet
Komutanlarının, Deniz, Hava ve Kara paşalarının ve kurmay Su-
bayların “Terörist” damgasıyla içeride tutulmaları, ABD ve İsrail
aleyhtarı yazarların susturulmaya çalışılmaları, hiçte iyi niyet ve
hayra alamet sayılmıyordu. Yoksa birileri eliyle, zalim güçlerin
irileri, muhtemel bir savaşta Türkiye’yi aciz ve çaresiz bırakmak
mı istiyordu?

Bir zamanlar, Milli Görüşü karalamak ve kendi kabahatlerini
kapatmak üzere: “Oğuzhan Asiltürk’ün Ermeniliğini” sürekli günde-
me taşıyan Ülkücülerin ağabeylerinden Ümit Özdağ’ın şimdiler-
de “Oğuzhan Hayranı” kesilmesi de kafaları karıştırıyordu. Ümit
Özdağ: “Oğuzhan Asiltürk, Bazı Harbiyelilerden Daha Harbiyeli”
diye övüyordu.

“Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş siyasetinin en öndeki isimlerinin ba-
şında gelmektedir. Bir politikacının Milli Görüş siyasetinin önde gelen
bir ismi olması TSK ile arasının iyi olmaması için başlı başına bir neden-
dir. (Bu yaklaşım Sn. Ümit Özdağ’ın kendi yanılgısı ve kuruntularıdır.
Çünkü TSK’ya samimiyetle sahip çıkan ve gavurlara muhtaç konum-
dan kurtarmaya çalışan tek lider Erbakan Hocamızdı ve O’nun fikri
ve ilmi varisleri olan Milli Çözümün tavırları ortadaydı.) 12 Eylül ve
28 Şubat’ta Milli Görüş geleneği TSK’dan ağır darbe yemiştir. 

Askeri müdahalelerden siyasi ve kişisel anlamda zarar görmüş bir
siyasetçi olarak Oğuzhan Asiltürk’ün Ergenekon davası ile ilgili tespi-
ti önemlidir. 

Asiltürk şöyle demektedir: “AKP hükümetine karşı darbe yap-
makla suçlanan subaylar vatansever ve milliyetçi oldukları ve
ABD’nin önümüzdeki günlerde İran’ı işgaline karşı çıkacakları
için tutuklanmışlardır.”

Oğuzhan Asiltürk’ün bu sözlerinin bir çok açıdan önemi vardır.
Herşeyi bir tarafa bırakalım, TSK’da bu kadar general, amiral ve üst
rütbeli subay tutuklanırken, NATO ve ABD’den “Ne oluyor? Acaba bil-
gi alabilir miyiz?” sorusunun dahi gelmemesi bence çok açıklayıcıdır.
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Asiltürk’ün bu açıklamasından sonra ona saldıranlar, “Ergenekon ope-
rasyonu bir NATO-ABD kararının uygulanmasıdır” diye yazan Hasan
Cemal, Prof. Dr. İhsan Dağı, Yasemin Çongar, Ergun Babahan, Bülent
Orakoğlu, Ali H. Arslan aynı tespiti yaptıklarında neden susmuşlar
hatta alkışlamışlardır?

Bence Oğuzhan Asiltürk’ün bu duruşunun bir başka önemi de son
yıllarda Harp Okulu ve Harp Akademisinden mezun oldukları halde
iktidarın parti okulundan mezun olmuş gibi televizyonlarda konuşan
“eski” Harbiyelilerden daha Harbiyeli olduğunu göstermesidir. Ne de
olsa Asiltürk, 2220 sene önce Türk Ordusu’nu kurumsallaştıran Oğuz-
han’ın ismini taşıyor.”119

Oysa Milli Görüşe, malum güçlerce kasıtlı olarak sokulan ve Er-
bakan tarafından stratejik bir sabırla kendisine katlanılan; “Ergene-
kon tertibiyle aslında TSK yıpratılmaya çalışılmaktadır.” dediği için Mil-
li Çözüm Ekibini suçlayıp dışlayan bu Oğuzhan Asiltürk; aslında
Siyonist odaklara: “Milli Türkiye, hazırladığınız tezgahın farkına varmış
ve gerekli önlemleri almaya başlamıştır. Ona göre davranınız.” Mesajları
yolluyordu. Yoksa, Ümit Özdağ’ın zannettiği gibi “damarlarındaki
Oğuz kanının gereğini” yapmıyordu.

Akif Beki Uyanmaya mı Başlıyordu?!

Uzun yıllar Başbakan’ın kerametlerini ve AKP’nin yüksek me-
ziyet ve marifetlerini yazan Akif Beki şimdi iktidarın ve kurum-
larının Ergenekonvari davrandığından şöyle şikayet ediyordu:

“Anti-Ergenekon'un da Ergenekon'un davranışlarını kopya eder hale
gelmesinden endişeliyim. Anti-Ergenekon olgusu, zaman içinde bir çeşit
mesleki deformasyona uğrama riski taşıyor.

“Devleti ve medyayı arındırdığımızı zannettiğimiz melanetler, bir de
bakıyoruz ki elimize yapışmış. Bir de bakıyoruz ki bir biçimde bünyenin te-
miz organlarına da sirayet etmiş. Bir bakıyoruz ki kurtulmaya çalıştığımız
her ne kötü alışkanlık, her ne adi yöntem varsa hepsi ‘yeni Türkiye’ye
(AKP yönetimine) de bulaşmış... 
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Ergenekon’culardan talimli olduğumuz bir dille, aşina olduğumuz tak-
tiklerle karşılaşıyoruz. 

Eski andıçları yazanlar içeride olduğu halde, onları aratmayan yeni
psikolojik harekât emirleri yazılıp uygulamaya konmuşçasına havalar es-
tiriliyor. Organize karalama kampanyaları yürütülüyor. Düşmanlaştırılan
kişi ve kurumların haysiyetine ağır saldırılar düzenleniyor. Ergenekon çe-
tesinin bile gitmediği kadar ileri giden örneklere rastladığımız oluyor. 

Ergenekon’la mücadelenin başlangıç idealleri açıktı. Ergenekon’suz, çe-
tesiz, andıçsız, iç düşmansız, psikolojik harekâtsız bir devlet özleminden
yola çıkılmıştı. Oysa bu mücadele, o görünmez devletin yerini yeni bir gö-
rünmez devletin alması için başlatılmamıştı. Anti-Ergenekon’un, Ergene-
kon’un yerine ikame edileceği hesaplanmıştı.”120

Sn. Prof. Sami Selçuk’un Başbakan’a yazdığı “Açık Mektup”ta
bazı haklı uyarıları yanında “AB içinde Türkiye’nin eritilmesi ve küre-
selleşme hevesiyle Siyonist sermayeye köleleşmesi” sürecinin sekteye
uğratılması konusundaki derin kuşkularını yansıtıyordu:

“AB'ye girmek isteyen Türkiye, hızla AB hukukundan uzak-
laşmaktadır ve bu haliyle Belçika'nın 181, Bolivya'nın 151, Fran-
sa'nın da 142 yıl gerisindedir.

Sayın Başbakan, 

Onca işinizin arasında size seslenmeyi ülkeme ve hukuka kar-
şı bir yükümlülük olarak görüyorum. Bu satırları yazarken olası-
lıkla komisyon, (MİT yasasıyla ilgili kişiye özel) değişiklik yapan
tasarıyı görüşüyor olacak. Hiç önemli değil. Seçim sisteminin
çarpıklığı yüzünden milletin vekilleri, özünde, nasıl olsa genel
başkanlarının vekilleri. Onların içinde en son sözü söyleyecek
olan da sizsiniz. Çünkü sayısal çoğunluğun başı sizsiniz. 

Türk hukuku, çağcıl değerlere yaslanan Batı kaynaklıdır; be-
nimseme yolu ile alınmıştır. Ancak Batı değerlerini, özellikle te-
mel Batılı kavramları/terimleri/kurumları/ilkeleri henüz yaşama
geçirememiştir. 
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Bunlardan biri de ‘izin’ kavramı ve kurumudur. 

18. ve 19. yüzyıllarda kamu görevlilerini, dolayısıyla devleti
korumak amacıyla, birçok ülkede bu sistem benimsenmişti. An-
cak uygulamada merciler, yine bizdeki gibi, izin yetkisini sürekli
kamu görevlisini koruma ve onu ayrıcalıklı kılma biçiminde kul-
lanıyordu. Sonraları bu sistemi Fransa 1870’te, Belçika da 1831
anayasasıyla kaldırdı. Belçika bu sistemin geri getirilmesini, ge-
lecek yasama organlarını bağlayacak biçimde, anayasal boyutta
yasakladı (madde 24, 1994 anayasası, madde 31). Bu sistem, Ka-
ra Avrupasında Almanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekos-
lovakya, Romanya ve Rusya’da yoktur. Latin Amerika’da 1861’e
dek sadece Bolivya’da vardı. Afrika’da da sadece dar bir kadro
için Togo’da vardır. 

Kısacası, 1999/4483 sayılı yasanın getirdiği izin sistemi, gü-
nümüzde hemen hiçbir uygar ve demokratik ve de gelişmekte
olan ülkede yoktur. Olanlarda da geçen yüzyıllarda tarihe karış-
mıştır. 

Bugün uygar dünyada benimsenen, yargısal güvence dizgesi-
dir. Buna göre soruşturmayı da kovuşturmayı da yargı yapacak-
tır. Bu konuda kimseye ayrıcalık tanınmamaktadır. 

Bu durumuyla AB’ye girmek isteyen Türkiye, AB hukukuyla
bütünleşmek şöyle dursun, hızla bu hukuktan uzaklaşmakta; ta-
sarı ise bunun bir örneğini daha vermektedir. Belçika’nın 181;
Bolivya’nın 151; Fransa’nın 142 yıl gerisindedir.

Sayın Başbakan, 

AB’ye girmek isteyen 21. yüzyıl Türkiyesi’ne yakışmıyor bu
tür çağ gerisi düzenlemeler. Yönetimin saydamlığı, hesap verebi-
lir olması, eşitlik, hukukun üstünlüğü, erkler ayrılığı, yargı ba-
ğımsızlığı ilkeleriyle çatışıyor. Devleti de yargıyı da kamu görev-
lisini de küçük düşürüyor. 

Buna karşın iktidarınız, tasarı ile 1983/2937 sayılı Devlet İs-
tihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı yasasının 26.
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maddesini bu yasa doğrultusunda değiştirerek, bu çağ gerisi sis-
temi şeddeli biçimde pekiştiriyor. Aslında buna gerek yok. Çün-
kü 1999/4483 sayılı yasanın maddeleri bu yasadaki boşlukları
doldurmaktadır. Ancak her iki yasada öngörülen ‘izin; ‘denetle-
nebilen bağımlı değerlendirme yetkisi’ içindedir. Dolayısıyla
aleyhine itiraz edilebilen, izin verence hukuksal inceleme sonu-
cu gerekçe gösterilmesi zorunlu, denetlenebilen bir izindir. 

Kişilere özgü kınanası yasal düzenlemelerden de vazgeçin.
Hukukun sütunlarından biri olan ‘yasal kuralların kişi dışılığı
(gayrişahsiliği) ilkesi’ni çiğnemeyin. İttihat ve Terakki’nin “Yok
yasa, yap yasa” anlayışını reddedin. 

Sayın Başbakan, 

Hukuk sadece sizin değil, peygamberlerin bile üzerindedir.
Kureyş’ten hırsızlık yapan biri el kesme cezasına çarptırılınca, ai-
le Hz. Peygamber’in çok sevdiği bir sahabeyi kendisine şefaat için
yollar. Hz. Muhammed şu yanıtı verir: “Sizden öncekiler şeriata
(hukuk, fıkıh) uymadıkları için yok oldular. Kızım Fatıma bu su-
çu işleseydi, yine elinin kesilmesine karar verirdim.” 

Nizam-ül Mülk’ün bir özdeyişiyle sözlerimi bitirmek isterim:
“İyi sultanlar, bilginlerle düşüp kalkanlardır. İyi bilginler ise, sul-
tanların kapısına sığınmayanlardır.” 

Bu yüzden ‘Aydınlanma’nın iki büyük devlet yöneticisi Kral
Büyük (II.) Friedrich ve Çariçe II. Katerina, sürekli olarak bilgin-
lerle düşüp kalktılar. Geleceğe, hukuk dahil, çok güzel şeyler bı-
raktılar. 

Bu yüzden Ebu Hanife, onca zor kullanılmasına ve işkencelere
karşın Tağuti sisteme, Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur’un İslam’a
aykırı fetva isteğine boyun eğmemiştir. Ebu Hanife ticaretle, yok-
sullukla boğuşan Spinoza gözlükçülükle uğraşmış, devlet yöneti-
minde görev almayı reddetmişlerdir. Seçim sizin... Saygılarımla.121
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Burada Sn. Sami Selçuk’a da sormak gerekiyordu:

İmamı Azam Ebu Hanife’ye, Batılıların bile hayran kaldığı en-
gin ve adil fıkıh-hukuk bilgisini ve yeni, hatta muhtemel sorunla-
ra çözüm üretme becerisini kazandıran Kur’ani kuralları ve Ne-
bevi düsturları esas alarak hazırlanan, çağdaş standart ve ihtiyaç-
lara da uygun bulunan “Adil Düzen” programlarını okumaya ve
bilimsel tenkit ve tahliller yapmaya cesaretiniz mi, yoksa Aydın-
lanmacı masonik felsefeniz mi yetersiz kalmaktaydı?
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WikiLeaks Belgelerinde:

AKP + CEMAAT + ABD + PKK + İSRAİL

MÜNASEBETLERİ

Herhalde Fetullahcıların “Sızıntı” Dergisini ima ederek, Barış
Pehlivan’la Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “SIZINTI-WikiLe-
aks’te Ünlü Türkler” kitabı, o güne kadar defalarca ve farklı ya-
yın organlarında yazılanları özetleyip bir araya toplanması ve bir
bütünlük oluşturup okuyucuya sunulması bakımından oldukça
yararlıydı.

Şimdi biz de, “Özetin özeti” sayılacak şekilde o bilgi ve belge-
lerin bir kısmını okurlarımızın dikkatine sunmaya çalışacağız.
251 bin 287 adet ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait yazışma, o gece
Wikileaks te yayınlanmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından
ABD büyükelçileri ve konsoloslarıyla yapılan yazışmaların yayın-
lanması, dünya için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını
ilan ediyordu.

28 Aralık 1966'dan 28 Şubat 2010'a kadar olan bir tarih aralı-
ğında yapılan yazışmalar, "süper güç" ABD'nin “yatak odası sır-
ları” özelliğini taşıyordu.

Türk Medyası: Kör, sağır ve dilsiz davranmıştı!

Belgelerin yayınlanmasının ardından Türkiye'de merkez medya
adeta üç maymunu oynamıştı. Sosyal medya olmasaydı, belki de
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halk belcelerde ya/anlardan hiç haberdar olmayacaktı. Bunun sebe-
bi malum. Amerikalı diplomatlar AKP'li politikacılar hakkında o
kadar ağır ithamlarda bulunuyordu ki, hükümet korkusu yaşayan
medya bu iddiaları yayınlarsa, arpasından olacaktı.

Beyaz Saray’ın itirafı!

Belgelerin gerçek olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktu,

ancak yine de gözler Beyaz Saraydaydı. 29 Kasım günü Beyaz Saray,

yaptığı açıklamayla belgelerin gerçek olduğunu kabul ederken,

“yazışmaların ABD'nin dış politikası anlamına gelmediğini” hatır-

latmıştı. Yayınlanan belgelerin “özel diplomatik görüşmeler” oldu-

ğunun ifade edildiği açıklamada, "Washington'a yapılan saha bildi-

rimleri doğası gereği samimi bir şekilde yapılır ve genellikle tam

bilgiden oluşmaz. Bir dış politika ifadesini yansıtmaz, aynı zaman-

da nihai kararlarımız da değildir," ifadesi kullanılmıştı.

Fehmi Koru'nun Kovulması

Wikileaks'in deyim yerindeyse Türkiye'deki ilk "kurbanı" NTV

Ankara Temsilcisi Murat Akgün olacaktı. Başbakan Erdoğan'ın Wiki-

leaks belgeleriyle ilgili yaptığı ve medyayı hedef aldığı konuşmadan

bir gön sonra Murat Akgün, NTV'deki görevinden alınmıştı. Konuy-

la ilgili medya sitelerinin yazdığına göre, bu ani görevden almada

Murat Akgün'ün eski ABD Büyükelçisi ve Başbakan Erdoğan'ın he-

defindeki isim olan Eric Edelman'la olan yakınlığı rol oynamıştı.

Ve asıl bomba Yeni Şafakta patladı. Gazeteciler.com sitesinde

Cenk Açık mahlasıyla yazan ve CİNE 5'in eski medya grup başka-

nı Levent Gültekin olduğu iddia edilen yazar, 6 Aralık 2010 tari-

hinde "Sahi Edelman Yeni Şafaktan ne istemişti?" başlıklı bir yazı

kaleme aldı. Wikileaks belgelerinin ortalığı kavurduğu günlerde

yayınlanan bu yazıda anlatılana göre, Yeni Şafak gazetesinin

ABD'nin Irak işgalinin başlamasıyla birlikte yaptığı haberler ABD

Büyükelçiliğinde rahatsızlık yaratmıştı. Öyle ki, bu rahatsızlık dö-

nemin Büyükelçisi Eric Edelman tarafından gazetenin yazan Fehmi
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Koru'ya da aktarmıştı. Koru, ABD Büyükelçiliğinin bu rahatsızlı-

ğım Yeni Şafak içinde gidermeye çalışmıştı.

Bir gün sonra, gazetenin yazan İbrahim Karagül, çok tartışılacak
bir makale yazmıştı. "Edelman benim de kellemi istemişti" başlıklı ya-
zıda İbrahim Karagül, isim vermeden Fehmi Koru’yu işaret ediyordu.

Türkiye Dünyanın Diline Dolanmıştı

Türkiye ile ilgili belgelerin ayrıntılarına en çok yer veren yayın,
kuşkusuz, Alman Der Spiegel olacaktı. Dergi, Başbakan Erdoğan'ın
İsviçre hesabı iddialarından AKP'li bakanlara yönelik ağır ithamla-
ra kadar Türkiye ile ilgili Wikileaks'te yer alan ağır ifadeleri yayın-
lanmıştı. İsviçre'nin en çok satan gazetesi Blick ise, İsviçre hesap-
lan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Türk lider Erdoğan için büyük
aksilik... Aslında o, geçen yıl Erdo-öfke (Erdowahn) unvanı almış
ve İsviçre'yi minare yasağı konusunda faşist bir devlet olarak ta-
nımlamıştı. Şimdi ise malvarlığını İsviçre'ye emanet ettiği ortaya
çıkmıştı. Ve bundan da haberi yokmuş!" Gazete devamında şu ifa-
deyi yayınlamıştı: "Erdoğan'ın kızgın olduğu görünüyor. Kendini öne atıp
malvarlığı ve İsviçre’deki hesaplarla ilgili iddiaların doğru olduğu ispatla-
nırsa istifa edeceğini söylüyor. Ama malvarlığının kaynağını da tam olarak
açıklayamıyor. Çocuklarının nasıl olup da yüksek vergiler ödediği sorusu
da hâlâ cevap bekliyor."

Euronews ise, Wikileaks'te Türkiye ile ilgili iddialara geniş yer
verirken, "Erdoğan ABD'ye Kızgın" başlıklı haberinde, "Türkiye ile
ABD ilişkileri, açıklanan belgelerden sonra biraz dumanlı. Başbakan Erdo-
ğan, kendisinin İsrail'e kini olan göz yumucu bir İslamist olarak tanıtılma-
sından rahatsız," ifadelerini kullandı.

Özür diplomasisi, yalan çıkmıştı!

Dünya belgeleri tartışırken, Wikileaks, Türkiye'nin gündemine
bir başka diplomatik kriz konusuyla taşınmıştı. Belgelerin yayın-
lanmasının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un kendilerinden özür diledi-
ğini açıklamıştı. Oysa bu yalan çıkmıştı.
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Davutoğlu'nun açıklamasının ardından Radikal yazarı Murat
Yetkin, Dışişleri kaynaklarına özür meselesini sormuş, onlardan şu
yanıtı almıştı: "Clinton, ABD belgelerinin yasadışı yollardan açığa
çıkmış olmasından dolayı 'profoundly sorry', yani derin üzüntü
duyduğunu açıkladı. Belgelerin Türkiye'de yarattığı tepki için de
'regret' ifadesini kullandı." Yetkin'in kaynakları Clinton'un özür di-
lemediğini, yalnızca üzüntüsünü bildirdiğini söylüyordu.

“Arşivdeki Atatürk” Gavurların kıcıklığını yansıtmaktaydı.

Wikileaks sitesi bilgisayar masaüstleri için afişler hazırlamış-
tı. Bunlardan birinde Wikileaks logosu bir arşiv odasını basıyor-
du. Açılan kapıdan ışık odanın içine vurmuştu. Odadaki raflarda
klasörlerin yanında kalpaklı bir Atatürk fotoğrafı vardı. Kuşku-
suz Atatürk'ün fotoğrafa Türkiye'yi simgeleyen bir semboldü.
Afişte ise "It's time to open the archieves (Arşivleri açmanın za-
manı)" yazıyordu.

Erdoğan’ın Yabancı Banka Hesapları!?

Wikileaks'in yayınladığı belgelerde en çok tartışılan konulardan
biri, 30 Aralık 2004 tarihli belgede yazılan iddiaydı. Bu iddiaya göre,
Başbakan Erdoğan'ın İsviçre bankalarında sekiz ayrı hesabı vardı.

Bu iddia, deyim yerindeyse, deprem etkisi yaratmıştı. Öyle ki, li-
berallerin kalesi Taraf gazetesi bile bu iddiayı 30 Kasım 2010 tari-
hinde manşetine taşımak zorunda kalmış ve haberine "Erdoğan'ın
İsviçre'de Sekiz Gizli Hesabı Var" başlığını atmıştı.

Neden İsviçre Bankaları?

Peki, Wikileaks belgelerinde geçen ve Erdoğan'ı kızdıran iddia,
yani İsviçre bankalarında gizli hesabı olmak, ne anlama geliyordu?
İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bankalardaki gizli hesaplarda 2 trilyon doların bulunduğu bilini-
yordu. CHP Milletvekili Atilla Kart'ın yaptığı açıklamaya göre de
bunun 60 milyar doları aşan kısmı Türklere ait bulunuyordu. 

Peki, neden İsviçre bankaları tercih ediliyordu?
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Çünkü toplam 385 bankanın faaliyet gösterdiği İsviçre bankacı-

lık sistemi, gizlilik ilkesi üzerine kurulmuştu.

İşte bu durum vergi kaçakçılığı konusunda İsviçre bankalarım

uygun bir yol haline getiriyordu.

Siyonist Yahudi diplomatın ABD’ye uyarısı: “Erdoğan'ın Arka-

sında Duralım!”

Tarih: 20 Ocak 2004. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edel-

man'ın Washington'a gönderdiği kriptoda Başbakan Erdoğan ve

AKP hakkında bilgiler bulunuyordu. "Gizli" sınıflandırmak bu bel-

genin "Yolsuzluklar" başlıklı bölümünde şu satırlar yer alıyordu:

"AK Parti'nin iktidara gelişi, Türk toplumunun yolsuzluklara

duyduğu tepkinin bir sonucudur. Erdoğan'ın kişisel servetini İs-

tanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde rüşvetle elde ettiği

hakkında ortaya atılan iddialar henüz kanıtlanmış değildir ancak

Hikmet Bulduk, Mücahit Arslan ve Cüneyd Zapsu gibi Başba-

kan'ın bazı danışmanlarının son zamanlarda ihaleleri etkileme gi-

rişimleriyle ilgili olarak hükümete yakın kesimlerden çok sayıda

duyum almaktayız. Akşam'ın Ankara Temsilcisi Nuray Başaran

bize Zapsu'nun kendisine 13 Ocak'ta, Tüpraş'ın özelleştirilmesi

ve Rusya'nın da bulunduğu bir konsorsiyuma devredilmesi ola-

yında Erdoğan'ın ve kendisinin doğrudan yarar sağladığını söyle-

mektedir. Ayrıca Erdoğan bir gıda dağıtım firmasının kayda de-

ğer miktarda hissesini satın almış ve bu hareketiyle kamuoyunda

büyük tartışmaların yaşanmasına sebep olmuştur."

Bu çarpıcı "iddianın" anlamını analiz etmek için Tüpraş'ın özel-

leştirme serüvenine mercek tutmak gerekiyordu. Öncelikle, Petrol-

İş Sendikası'nın hazırladığı raporları temel alarak, özelleştirmenin

yapıldığı 2003 yılında Tüpraş’ın değerini anlatalım:

-Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinin birinci sıra-

sında yer alıyordu. Ortadoğu ve Orta Avrupa’nın en büyük Avru-

pa’nın ise 7. büyük rafinesi sayılıyordu.
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-Türkiye’deki rafineri kapasitesinin yıllık toplamı 32 milyon

tondu. Bunun 27,6 milyon tonu Tüpraş’a ait bulunuyordu.

-2003’te 23,95 milyon ton petrol ürünü satışı gerçekleştiriliyordu.

14,3 milyar dolar ciro, 328 milyon dolar net kâr elde ediliyordu.

Hazineye8,6 milyar dolar vergi ve fon ödemesi yapılıyordu.

-Türkiye'nin yıllık vergi ve fon gelirinin %20'sini tek başına kar-

şılıyordu. 

ABD Abdullah Gül'e Nasıl Bakmaktaydı?

Peki, ABD belgelerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaş-

kanlığına yükselen Gül'ün çıkışı nasıl yer alıyordu?

16 Kasım 2002 tarihli belge, Abdullah Gül'ün AKP'nin ilk hü-

kümetini kurmak üzere yetkilendirildiği tarihte ABD Büyükelçiliği

Baş müsteşarı Robert S. Deutsch tarafından kaleme alınıyor ve Bü-

yükelçi Pearson'ın onayıyla Washington'a gönderiliyordu. Belge,

henüz milletvekili olamayan AKP lideri Erdoğan'ın Gül'ün Çanka-

ya'ya çıktığı sırada AKP'nin acil eylem planını basın önünde açık-

lamasını manidar buluyordu. Erdoğan'ın, böylece iplerin kimin

elinde olduğunu gösterdiği anlatılıyordu.

Aynı belgede Gül ile ilgili olarak şu tespit yapılıyordu: "Gül, uzun

süredir Ankara Büyükelçiliği'nin yakın ilişkide olduğu kişilerden biridir.

Amerikan zihniyeti ve ABD'nin dış politika öncelikleri konusunda mükem-

mel bir 'kavrayışa' sahiptir.''

9 Mayıs 2007 tarihli ABD'nin Ankara Siyasi Müsteşarı Janice

G. Weiner söz konusu telgrafta önemli bir iddiayı da dile getiri-

yordu. Buna göre hükümetin, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay'ın

yaptığı açıklamaya karşı sert cevabını Abdullah Gül kaleme alı-

yordu. Belgede Gül ile görüşen gazeteciye dayanarak Gül'ün Er-

bakan'dan ayrı bir çizgisinin olduğu, Fazilet Partisi'nden kopu-

şun haritasını Gül'ün oluşturduğu, Erdoğan'ın AKP içinde ger-

çekten saygı duyduğu tek ismin Gül olduğu da iddia ediliyordu.
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Abdülkadir Aksu Kimlerin Adamıydı?

Kuşkusuz, Wikileaks belgelerinde en ağır ifadeler eski İçişleri

Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında kullanılıyordu. Önce Abdülka-

dir Aksu’dan biraz tanıyalım. 

Aksu, AKP’den önce de uzun yıllar boyunca siyasetin içinde ol-

muş gizemli bir insandı. Sağ kökenli partilerin hemen hepsinde gö-

rev alan Aksu, ANAP döneminde 1089-1991 yılları arasında; AKP

hükümetinde ise 2002-2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yap-

tı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde de siyaset yapan Aksu son 25

yıl boyunca neredeyse kesintisiz olarak çeşitli partilerin Diyarbakır

ve İstanbul milletvekili yapılmıştı.

Abdülkadir Aksu’nun AKP içinde önemli bir özelliği ise, dev-

leti bilen bir isim olmasıydı. 1973 yılından 1987 yıllarına kadar

kaymakamlık, valilik, emniyet müdürlüğü yapmıştı. Aksu, Diyar-

bakır’a sonradan yerleşen Arnavut bir aileden geliyordu. Dedesi

Diyarbakır’a gelince Kürt Cemil Paşa’nın damadı olmuş, böylece

Aksu’yu her dönem Diyarbakır milletvekili yapan karışım ortaya

çıkmıştı. Kısacası, Aksu’nun bir yanı gayri resmi olarak Kürt,

öbür yanı resmi olarak devletti. Hep düzene uyan, liderine biat

eden bir isimdi Aksu. Düzene hiç karşı gelmemiş Aksu, Vecdi

Gönül ve Cemil Çiçek ile beraber, AKP'nin devletle hep uyumlu

çalışmış kanadını temsil ediyordu.

Suikastlar Hep Aksu’nun Döneminde Yaşanmıştı!

Prof Dr. Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Hiram

Abas, Bahriye Üçok, Mustafa Güngör, Necip Hablemitoğlu, Ra-

hip Santoro, Danıştay Saldırısı, Hrant Dink suikastları ve son

olarak Zirve Yayınevi katliamına kadar uzanan siyasi cinayetle-

rin tamamında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Aksu, bu ci-

nayetlerin faillerini bulma konusunda eksik kaldığı için kamu-

oyunda çok eleştirilip, cinayetleri ciddiye almadığı için suçlan-

mıştı. Malatya Zirve Yayınevi'nde işlenen misyoner cinayetleri
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sonrası Aksu gazetecilere gülerek açıklamada bulunması da dik-

katlerden kaçmamıştı. 

Fetullah Gülen’in ABD Macerası!

Fethullah Gülen, 1999'dan beri ABD'de yaşıyordu. Gülen tu-
rist vizesiyle gittiği ABD'de, 9 yıl sonra, yani 2008 yılında sürek-
li oturma ve çalışma iznine, yani Yeşil Kart'a sahip olmuştu. An-
cak “bu süreçin Gülen cemaati için oldukça sancılı geçtiği” söy-
lenerek, Cemaate yönelik CIA himayesi gizlenmeye çalışılıyordu.

Öyle ki, Gülen'in avukatları bu süreçte ABD İçgüvenlik Baka-
nı Michael Chertoff ile FBI Başkanı Robert Mueller'den güya şi-
kâyetçi olmuştu. Özellikle ABD Vatandaşlık ve Göçmen İşleri Da-
iresi'nin Gülen'in yeşil kart başvurusuna başta verdiği ret kararı
cemaati zor duruma sokmuştu.

Cemaatin yıllara varan yeşil kart mücadelesi sadece ABD'de
yürütülmüyor, Türkiye'de de yoğun bir lobi çalışması yapılıyor-
du. Örneğin, 2005 yılında 3 üst düzey Türk polisi ABD'nin İstan-
bul Başkonsolosluğu'nda görevli FBI temsilcisine (legat) gidiyor
ve Fethullah Gülen için bir istekte bulunuyordu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolos Vekili Stuart Smith Washing-
ton'a gönderdiği 4 Ağustos 2005 tarihli kriptoda yazdığına göre;3
üst düzey Türk polisi, Fethullah Gülen'in yeşil kartı için FBI'la
ilişkiye geçiyor ve yardım etmesini istiyordu.

CIA Gülen'e Kefil Olmuştu!

ABD İçişleri Bakanlığı adına savunmayı savcılar Patrick Me-
ehan ve Mary Catherine yapıyordu. Yeşil kart başvurusunun
reddedilmesinin gerekçeleri arasında en çarpıcı bölüm cema-
atin finansal gücüydü. Çünkü savcılar cemaatin 25 milyar do-
larlık bir güce sahip olduğunu söylüyor ve bu finansmanda
CIA'in katkısı olduğunu düşünüyordu. Cemaatin avukatları ise
Fethullah Gülen'in yeşil kart alması gerektiğine dair sundukla-
rı verilere birçok referans mektubu ekliyordu. Aralarında eski
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CIA Türkiye Masası Şefi Graham Fuller, eski CIA Analiz Bölü-
mü Direktörü George Fidas, eski ABD Büyükelçisi Morton Ab-
ramowitz gibi birçok kritik isim Fethullah Gülen için olumlu
referans mektubu veriyordu.

TSK'da Atlantikçiler ve Karşıtları

Wikileaks belgeleri, TSK içindeki ayrışmayı göstermesi bakı-
mından önem taşıyordu. Bu konudaki 18 Nisan 2003 tarihini ta-
şıyan ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson imzalı bir belge,
TSK'daki hizipleşmeyi konu ediniyordu. Belgede, TSK içindeki
bölünmenin ve üst rütbeliler arasındaki gerilimin geçmişteki her-
hangi bir dönemden çok daha görünür bir halde olduğundan söz
edilirken, bu durumun ABD için önem taşıyan operasyonel konu-
larda gecikmeye neden olabileceği endişesi dile getiriliyordu.
Kriptoda çoğunluğu hükümete yakın olduğu anlaşılan isimler
TSK'yı şöyle anlatıyordu:

“Bu kişiler, tutarlı biçimde hizipçilikle parçalanmış ve ABD'ye karşı da-
ha önce görülmedik derecelerde abartılı bir şüphe hissi besleyen bir Türk
Genelkurmayı tarif ediyorlar."

Wikileaks belgelerinde Genelkurmay içindeki üç ana hizip
şöyle sınıflandırılıyordu: Birincisi, Türkiye'nin stratejik çıkarı-
nın, ABD ve NATO ile sıkı bağları sürdürmekte olduğunu, istek-
li olsa da olmasa da kabul eden 'Atlantikçiler'. İkincisi, ABD ile
bağları sürdürme ihtiyacına öfkelenen, Türkiye'nin AB üyeliğine
karşı çıkan, kimseye güvenmemeyi (Irak topraklarında kurulacak
bağımsız bir Kürt Devleti'ni destekleme niyetinden emin olduk-
ları ABD de buna dahil) yeğleyen ve Kemalist devletin tavizsiz bi-
çimde korunmasında ısrar eden katı 'Milliyetçiler'. Üçüncüsü de,
'Avrasya' konseptinin, Rusya'nın hakimiyetindeki tabiatını kavra-
maksızın, uzun zamandır ABD'ye bir alternatif arayan ve Rus-
ya'yla ya da Rusya ile İran'ı veya Rusya ile Çin'i içine alan iyi ta-
nımlanmamış bir gruplaşma ile daha yakın ilişkiler kurmayı dü-
şünen 'Avrasyacılar'." Söz konusu ayrışmanın gerçeği yansıttığı,
2003'ten beri yaşanan gelişmelerle de doğrulanıyordu.
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Zorunlu Yatak Arkadaşlığı

Pearson, çeşitli kaynaklara dayanarak ordunun bundan sonraki
yolunu Washington'a şöyle rapor ediyordu: Büyükelçiyle konuşan
Faruk Demir'e göre şahin generaller Özkök'ü ya istifa etmeye zor-
luyor, ya da AKP'ye karşı sertleşmesini istiyordu Hava Tümgeneral
Suphi Acar ise ordu içinde bir kırılma yaşanmasını beklemediğini,
bunun yerine Özkök'ün emekliliği gelen komutanları emekli ede-
rek bir değişim gerçekleştireceği Pearson'a ifade ediyordu. Acar,
Özkök'ün bir yılda orgenerallerin yüzde 80'ini değiştirme imkânı-
nın olduğunu elçiye söylüyordu. Gerçekten de 2003 Şûra'sında De-
niz Kuvvetleri Komutanı Bülent Alpkaya, Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Cumhur Asparuk, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, 3. Ordu
Komutanı Taner Akbaş ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer
Kılınç yaş haddinden emekliye ayrılıyordu. 2004 yılında ise Jandar-
ma Genel Komutanı Şener Eruygur, Kara Kuvvetleri Komutanı Ay-
taç Yalman, 3. Ordu Komutanı Oktar Ataman emekli ediliyordu.

O günden itibaren gelişen strateji, orduyla Hilmi Özkök garan-
törlüğünde ilişki kurmaktı. Erdoğan, Özkök liderliğinin gün geç-
tikçe ordunun dönüşümü anlamına geleceğini biliyordu. Pearson,
bu stratejiyi belgede şöyle ifade ediyordu: "Başbakan Erdoğan, AKP
ile ordu arasındaki gerilimleri kışkırtmak isteyenleri kamuoyu
önünde azarlıyordu.

1 Mart Tezkeresi ve AKP içinde Kemalist İttifak

Konuya ilişkin bir diğer Wikileaks belgesi, Robert Deutsch’la
ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen 28 Şubat 2003 tarihli
telgraftı; konu ise yine tezkere oluyordu. Deutsch, Kemalistler ile
Bülent Arınç'ın tezkereye karsı bir ittifak yaptıklarını söylüyor ve
tezkereye ilişkin kulis tahminlerini de yazıyordu. Buna göre, Ame-
rikalıların görüştüğü Hasan Celal Güzel ve MHP'li Şevket Bülent
Yahnici tezkerenin geçeceğini düşünüyordu. Aynı telgrafta, Gü-
len Cemaatine yakın işadamı Mustafa Güney'in bir tespiti de ver
alıyordu. Bu tespite göre, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök-
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Başbakan Abdullah Gül ekseni tezkereyi desteklerken, Genelkur-
may İkinci Başkanı Büyükanıt-Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ekse-
ni tezkereye şüpheyle yaklaşıyordu.

Kısacası 1 Mart sürecindeki ABD belgelerinde, soğuk duş et-
kisi yaratan tezkerenin reddinin sorumluluğu orduya ve Kemalist
devlet bürokrasisine yıkılırken, tezkerenin geçmesi için tüm siya-
si prestijiyle kumar oynayan Erdoğan ve Gül takdir ediliyordu. 1
Mart tezkeresinin reddi, belgelerden anlaşıldığı kadarıyla,
ABD'nin Türkiye içinde yeni ittifaklar aradığının ikna edici kari-
nesi olmuştu. Ordu ve Kemalistler ABD'nin yeni siyasal yönelim-
lerine engeldi; AKP ise bu politikayı kolaylaştırıyordu.

1 Mart tezkeresinin reddinin ardından, Türkiye ile ABD ilişkile-
rinin her zamanki gibi olmayacağı aşikârdı. Tezkerenin reddinden
sorumlu tutulan TSK’ya yaptırımlar ardı ardına geliyordu. 4 Tem-
muz 2003'de, 11 askerin Süleymaniye'de kafasına çuval geçirilme-
si ABD yaptırımlarının zirvesiydi, ancak ilki değildi.

Önce 22 Nisan'da Kerkük'te Türkiye'den giden insani yardım
konvoyuna koruma sağlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir
tim ABD askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ertesi gün tim sı-
nırdışı edildi. Yaşananların bir kriz olduğu ortadaydı. ABD'nin net
bir mesajı vardı. TSK'yı Kuzey Irak'ta istemiyordu. TSK mensupla-
rına yapılan muamelenin anlamı buydu.

İlk belge 22-24 Mart 2005 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret eden
ABD'nin Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müşterek
Kuvvet Komutanı Michael MuIIen'in Özkök ile görüşmesini ele alı-
yordu. Mullen bu ziyareti esnasında aralarında Genelkurmay Baş-
kanı Hilmi Özkök'ün de olduğu bir dizi isimle görüşmüştü. Edel-
man tarafından kaleme alınan belgede Hilmi Özkök, 1 Mart tezke-
resinin reddedilmesini "Parlamenter bir kaza" olarak değerlendiri-
yordu. Özkök, Mullen'e bu kararın iki ülke ilişkilerine gölge düşür-
memesi temennisinde bulunuyordu. Özkök, tezkere kararına rağ-
men Türkiye'nin ABD'yi Irak’ta desteklediğini söyleyerek bardağın
dolu tarafına dikkat çekiyordu.
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ABD’de Ergenekon’un ters Tepme Kuşkuları!

Jeffrey'in Balyoz Davası için yaptığı "Delil yetersizliği nede-
niyle mesele hükümet açısından ters tepebilir. Ergenekon soruş-
turması gibi uzun süreli davaların güven vermediği ve laik muha-
lifleri sindirme operasyonu olduğu yönündeki fikirleri kuvvet-
lendirebilir," yorumu da dikkat çekiyordu. Gerçekten de iddia
olunan Balyoz Planı içinde 2003 yılından sonra gerçekleşen pek
çok olgunun sıkıştırılması, savcılığı yeni delil arayışına itiyordu.
İsimsiz bir ihbarla 7 Aralık 2010’da Gölcük Donanma Komutan-
lığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne baskın düzenleyen Savcı Fik-
ret Seçen, bu odanın döşemesinin altında bulduğu yeni dijital ve-
rilerle tutuklama dalgasını genişliyordu.

Wikileaks belgesinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda
Jeffirey’e Balyoz tutuklamaları için tatmin edici kanıtın olmadığını
söyleyen Meclis Başkanı'nın kimliği tartışılmaya başlanmıştı. Söz
konusu tarihte görevdeki Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'di.
AKP'li eski başkanlar ise Bülent Arınç ve Köksal Toptan’dı.

Anti-Amerikancılar susturulmalı, ama “Milli Çözüm”cülere
kan kusturulmalıydı!

Gizli ABD belgelerinin ortaya çıkmasıyla, Amerikalıları en
çok kızdıran gazetecilerden birisi de Can Dündar’dı!..

Şöyle anlatalım: Türkiye'nin Irak Savaşı'nda nasıl bir politika
izleyeceğinin tartışıldığı günlerde, Milliyet yazan Can Dündar,
18 Ocak 2003'den başlayarak önemli haberlere imza atmıştı. 18
Ocak 2003 tarihli "İlginç Flört: ABD-PKK Görüşmesi” başlıklı ya-
zısında Dündar, ele geçirdiği bir belgeye dayanarak, ABD Dışiş-
leri yetkilileri ile PKK Başkanlık Konseyi arasında görüşmelerin
olduğunu ve bu görüşmelerde PKK ile ABD'nin mutabakata var-
dıklarını iddia ediyordu. Dündar, 19 Ocak'ta Kuzey Irak'ta fede-
rasyon oluşumu için pazarlık yapıldığını yazarken, 21 Ocak'ta
ABD ile PKK'nın 6 kez görüştüğünü ileri sürüyordu ve bu bilgiyi
görüşmelere aracılık eden Davut Bağıstani'ye teyit ettiriyordu.
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Asıl bomba 23 Ocak günü patlayacaktı. Can Dündar o gün

PKK-ABD görüşmelerini TSK'dan üst düzey bir askerden aldığı

bilgilerle de doğruladığını yazarken, Davut Bağıstani'nin gönder-

diği çok önemli bir fotoğrafa da yer veriyordu. Fotoğrafta Bağıs-

tani ile beraber PKK Başkanlık Konseyi üyeleri Nizamettin Taş,

Halil Ataç, Ali Haydar Kaytan, Dursun Ali ve ABD'li bir asker yet-

kili bulunuyordu.

Aynı gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, NTV'ye

çıkarak PKK ile görüşme iddialarının iğrenç bir yalan olduğunu

söylüyordu Pearsona bağırırken elinde Milliyetin haberini sallıyor-

du. Dündar ise aynı programa bağlanarak Pearson'ın çıkışını "su-

çüstü yakalanmış olmanın paniği" olarak yorumluyordu..

Ama Milli Çözüm Dergisini susturmak üzere İsrail Büyükelçi-

liği ve ABD yetkililerinin özel ricalarıyla açtırılan tazminat ve ce-

za davalarına, endense hiç kimse değinmiyordu.

Ankara'da Gizli ABD Hücresi Bulunmaktaydı!

Wikileaks belgeleri içerisinde ABD ile Türkiye arasında sıkça

sözü edilen istihbarat paylaşımına ilişkin belgeler de bulunuyordu.

5 Kasım 2007 tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdogan-

Bush görüşmesinin ardından aynı ay içinde Ankara koordinasyon

Direktörlüğü ve Ortak İstihbarat Füzyon Hücresinin kuruluşu bel-

gelere de yansıyordu. Ankara'da kurulan istihbarat hücresi, Irak'tan

havalanan insansız casus uçağı Predator’un topladığı istihbaratları

ve görüntüleri Genelkurmay’a iletiyordu.

MQ-1 Predator, RC -135 Rivot Joint, EP-3 Aircraft, RQ 4 global

Hawk, U-2 İmagery tipi uçaklar Kuzey Irak’taki PKK varlığı hak-

kında topladığı istihbaratı TSK ile paylaşıyordu Türk Hava Kuvvet-

leri ise bu istihbarata dayanarak PKK'ya operasyon düzenliyordu.

2008 yılında Washington a gönderilen kriptolarda dönemin Genel-

kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un sistemden oldukça memnun oldu-

ğu anlatılıyordu.
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4 Ocak 2008 tarihli kriptoda, 16-26 Aralık 2007 tarihinde istih-
barat desteğiyle gerçekleşen sınırötesi operasyon ele alınıyor. 33
PKK hedefine 4 hava saldırısının düzenlendiği bilgisi verilirken,
Türkiye'nin 150 PKK'lının öldürüldüğünü söylemesine rağmen
"gerçek rakamın 10 civarında olduğunu düşünüyoruz" ifadeleriyle
elçiliğin iddiası yer alıyordu.

“İsrail’le Metres İlişkisi” saptaması

Belgede AKP'nin İsrail'e dönük yüzlerinden Vahit Kirişçi ile
yapılan görüşmenin notları da yer alıyordu.

Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi Başkanı Sedat Önal da
Kirişçi'ye katılıyordu. İsrail ile ilişkileri "Türkiye'nin Ortadoğu
politikasının iki temel direğinden biri" olarak tanımlayan Önal,
Ankara'daki hiçbir hükümetin Türkiye ile İsrail arasındaki bağla-
rı tekbaşına kesemeyeceğini söyleyerek hayli iddialı ifadeler kul-
lanıyordu.

Belgede görüşme yapılan İsrail Büyükelçiliği Başmüsteşarı
ise: “Türkiye'den zaman zaman yükselen yüksek dozlu İsrail kar-
şıtı açıklamaları nasıl değerlendirdiklerini ABD'li diplomata şöy-
le anlatıyordu: “Bize, İsrail'in ilişkinin bu yönünü kabullendiğini
ve bunun ne anlama geldiğini açıkladı. “Türk siyasetçileri içerideki

izleyicilere oynuyorlar. Onlar bağırıp çağırıyor ve biz de onları affetmeyi

tercih edip yaptıklarını görmezden geliyoruz. Önemli olan, bu ilişkiyi eli-

mizden geldiğince iyi bir şekilde sürdürebilmek." ABD'li diplomat da yo-
rum bölümünde bu tespiti doğrulayarak "İsrail çoğu zaman Türkle-

rin taşkınlığı karşısında, yutkunmak ve cesur bir çehreyle karşılık vermek

zorunda kalıyor. Ve yanlış bir adımın bütün bir ilişkiyi geriye götürme ola-

sılığı konusundaki hata marjı çok dar olabiliyor," ifadelerine yer veri-
yordu. Gerçekten de bu yaklaşım, yaşanan son kriz dahil İsrailli
politikacıların Erdoğan'ı ısrarla görmezden gelmesini doyurucu
bir şekilde açıklıyordu.
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TARİHİN EN BÜYÜK İNKILABI

FETULLAHÇILARIN İRAN KIŞKIRTMASI VE
YAKLAŞAN TÜRK-AMERİKAN SAVAŞI

“İbrahimi Dinler” safsatasıyla ve diyalog kılıfıyla, Siyonist Yahu-
diler ve Haçlı Hıristiyanlarla dayanışma ve kaynaşma edebiyatı ya-
pan Fetullahçılar, şimdi Şii-Sünni kamplaşmasını kışkırtıp Suriye
ve İran’a saldırıya fetva hazırlıyordu. 

Bu talihsiz gelişmeler üzerine, İran Ankara Büyükelçiliği Zaman
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’ya ağır bir mek-
tup yazıp uyarmak zorunda kalıyordu.

Bir zamanlar İran devrimi taraftarlığı ve Humeyni yandaşlığı ile
öne çıkanlar, şimdi hepsi birden AKP ve ABD yalakalığına başlıyor
ve birden bire İran’ın Şiiliğini hatırlıyordu.

Fetullah Gülen’in en yakın adamı olarak bilinen Hüseyin Gü-
lerce’nin 4 Mayıs 2011 günü Zaman Gazetesi’nde yaptığı değer-
lendirmede Şii-Sünni kamplaşmasının tehlikelerine dikkat çeker-
ken şunları söylüyordu:

Saddam’ı İran’a karşı silahlandıran, sonra da yalanlarla beslenmiş ef-

ten püften bahanelerle Irak’ı işgal eden 1 milyon Müslümanın ölümüne yol

açan Amerika, şimdi Büyük Ortadoğu Projesi ile satranç tahtasında yeni

hamleler yapıyor. Mısır, Libya, Tunus, Yemen, Suriye şu anda bir belirsiz-

liğin cenderesine sıkışmış durumda. Kanlı mezhep savaşları, yüzyıl boyun-



ca Avrupa’da olurdu. Bugün de İslam dünyasında en büyük tehlike mezhep

çatışmalarıdır. İslam coğrafyasının, Sünni-Şii ayrılığına zorlandığını gör-

memek için uzayda bir yerlerde yaşıyor olmak gerekir. Türkiye, bu oyunun

dışında olamaz. Güneydoğuda, tahrikçilerin “Mısır gibi, Suriye gibi sivil di-

reniş çağrısı” yapmaları kendi akıllarının eseri değildir. Çünkü tek bir sat-

ranç tahtası var…”

Ama bundan bir yıl sonra aynı Gazetede Ali Bulaç şunları ya-
zıyor ve İran’ı “Şiilik taassubuyla” suçluyordu:

“Yeni gelişen bölgesel ve küresel durumda herhangi bir İslam ül-
kesi üç seçenekten birini esas alarak bir dış politika tayin edebilir:
Ya salt kendi ulus çıkarı adına, yahut uluslararası büyük bir gücün
partneri olarak veya İslam dünyası adına. Ulusal kimlik ideolojisi,
kültürel değerler, mezhep, etnisite, tarih ve coğrafya gibi unsurlar
sadece destekleyici mahiyette enstrümanlar hükmündedir. 

Bu kombinezonda birbirleriyle rekabet ediyormuş gibi görünen
-ve aslında rekabet edip birbirleriyle savaşmaları istenen- Türkiye
ve İran, ortak özellikler arz etmektedirler: 

1) Her iki devlet henüz ulus-devlet kimliklerini aşabilmiş değil-
dirler. 1979-1989 döneminde İran'da "İslam için İran" adı verilen
İmam Humeyni doktrini geçerliydi; Rafsancani'nin başa geçmesin-
den sonra "İran için İslam" doktrini benimsendi. Bu, sistemin "İs-
lam"dan "ulus devlet"e kayışı demekti. "Ulus devlet refleksi" İran
söz konusu olduğunda Müslüman halklarda "İran acaba milli çıkar
peşinde mi koşuyor?" sorusunun uyanmasına sebep olup, İslam
Devrimi'ne olan desteği azaltıyor. Türkiye söz konusu olduğunda
Türkiye, kendi Kürt sorununu çözme aczi içinde kıvrandığından
hem bölgesel sorunların çözümünde umut olamıyor, hem İran'a
ilişkin soru Türkiye için de vârid oluyor. 

2) Türkiye ve İran, bölgenin ortak paydası ve mutlak doğru de-
ğeri olan İslam'ı referans alacaklarına İran, giderek Şiiliği öne çıka-
rıp kendini Sünni dünyadan uzaklaştırıyor; Türkiye de "1 tam la-
iklik-yarım Sünnilik" yaparak, "Şii İran"a karşı 1,5 karışık "laik-
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Sünni ideoloji"yle mukavemet etmeye çalışıyor. Suudi Arabistan ve
Körfez ülkeleri "Ya Sünni Türkiye!", Batı "Mr. Laik Türkiye!" diye
sesleniyorlar. Oysa bölgenin ve dünyanın genel gidişi ne Sünnilik
ve Şiilik, ne laiklik yönündedir. Bu süreçte Türkiye de, İran da ken-
dilerini zamana karşı anakronikleştiriyorlar. 

3) Her iki ülke, salt bağımsız veya potansiyeli yüksek İslam ül-
kelerini harekete geçirmekten çok, bölgesel sorunlarda dünyanın
küresel güçlerine, onların etkileyici patronajlıklarına başvurmayı
tercih ediyorlar. İran, Rusya ve Çin'e güveniyor; Türkiye Batı'ya ve
ABD'ye. Suriye örneğinde açıkça gördüğümüz şu: Eğer söz konusu
küresel patronajlıklar olmasaydı; Türkiye ve İran -Mısır'ı da yanla-
rına alıp- kendi aralarında bir çözüm arama iradesini gösterebilse-
lerdi, ne Suriye'de bunca kan akardı ne bölge bundan 20 sene ön-
ceki kutuplaşmaya dönerdi. 

Her iki ülkenin ideallerini unutmuş reel politikacıları, mezhep
nefretiyle yanıp tutuşan mutaassıp şahinleri ve postmodern sömür-
ge edinme peşinde koşan ulusal maceraperestleri var. Eğer son sö-
zü bunlar söylerse, iki ülke dahil Daru'l İslam'ın tamamı yeni küre-
sel güçlerin av sahası olur.”122

Aynı süreçte Milli Gazete’den Ebubekir Sifil de “İran’ın Şiilik
damarıyla hareket ettiğini ve Suriye’ye müdahale edilmesi gerek-
tiğini” savunuyordu:

Sağduyunun sesi

Suriye olayları İran'ın bölgeye ve İslam Dünyası'na yönelik siya-
seti için turnusol kâğıdı oldu adeta. Biz İran'ın itikadî/mezhebi ya-
yılmacılık politikası izlediğini, hatta mezhepçiliğin İran'ın dış poli-
tikasının temelini teşkil ettiğini söyledikçe aramızdan birileri bizi
mezhepçilikle, dar görüşlülükle, emperyalizmin ekmeğine yağ sür-
mekle ithama devam etti. Oysa her şey o kadar açık ki!...

Timetürk muhabiri Mustafa Öztürk, Lübnan'daki Hizbullah ör-
gütünün ilk genel sekreteri Subhi e-Tufeylî ile bir mülakat yapmış
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ve et-Tufeyli, gerek İran'ın gerekse Hizbullah'ın şimdiki yönetimi-
nin politikaları hakkında son derece önemli açıklamalarda bulun-
muşlardı: 

"(...) Suriye Rejiminin yönetimi kendi isteğiyle bırakacağını dü-
şünmüyoruz. Şüphesiz tüm gücüyle yönetimde kalmanın mücade-
lesini verecektir. Suriye rejimi, Alevi mezhebine mensup kitlelere;
ben sizi korumak için varım, sizde beni koruyun ki sizi korumayı
sürdürebileyim demektedir. Gerçekte koruduğu tek şey sistemleş-
tirdiği güç dağılımıdır. Herhangi bir mezhebi önemsememektedir.”

"(...) İran yönetimi ve bölgedeki Hizbullah gibi, Emel hareketi gi-
bi siyasi müttefikleri, Suriye halk devrimi sürecinde Şam yönetimi-
nin yanında duran bir siyasi tavır sergiliyor. Çünkü Suriye yönetimi
Sünni bir yönetim değildir. Dolayısıyla tabir yerindeyse mezhepsel
bakış açısıyla dost addedilen bir yönetimdir. Ne yazık ki olayı Şii-
Sünni çatışması dâhilinde değerlendirmek durumundayız.”123

İran Ankara Büyükelçiliği’nden Zaman Gazetesi’ne sert mek-
tup: 'Zaman’ın, İsrail'den daha Siyonist!' olduğu vurgulanıyordu:

İran Ankara Büyükelçiliği’nden Zaman Gazetesi’ne gönderilen
yazıda: “Zaman’ın yayınlarının, artık Siyonist ve Amerikan medya-
sının, İran İslam Cumhuriyeti’ni Türkiye’deki karalama faaliyetle-
rine gerek bırakmadığı” vurgulanmıştı.

İran Büyükelçiliğin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ek-
rem Dumanlı’ya gönderdiği mektupta, “Zaman’ın 24 Nisan 2012 ta-
rihli sayısında bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde kasıt-
lı iftiralara yer verildiği belirtilerek, gazetenizin İran karşıtı bir yak-
laşım sergilemesi ve Türk kamuoyunda komşu bir ülkeye karşı kö-
tümser bir atmosfer oluşturarak mezhep ve ırklar arası çatışmayı kö-
rüklemesi iyi niyete ve dürüstlüğe aykırıdır” açıklaması yapılmıştı.

Mektupta kısaca şunlar yer almaktaydı:

“Zaman Gazetesi’nin Siyonizm’e uşaklık ettiği” hatırlatılmıştı.
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“Zaman’ın ABD’nin yörüngesinde yayın yaptığı” değerlendirme-
si vardı.

“Mezhepçilik yaptığı ve İslam’ın içinde fitne çıkarmaya çalıştı-

ğı” yazılmıştı.

“Müslüman ve komşu bir ülkeye hasımlık yapıldığı, Siyonist ve

ABD basınının bile bu kadar azgınlaşmadığı” vurgulanmıştı.

“Zaman Gazetesini satın alan sözde mütedeyyinlere bu tabloyu

armağan ediyoruz!” denilen mektupta: “Hoşgörü yalan, nefret ger-

çek!" ifadeleri yer almıştı.

Zaman Gazetesi’nde İran’ı suçlayan Ali Bulaç, Milli Gaze-

te’den Gökçen Göksal’a daha farklı şeyler anlatıyordu:

“Dört ülkeyle aynı anda savaşa girebiliriz” diyen Ali Bulaç AKP

iktidarını neden uyarıyordu? Yoksa Siyonist merkezlere: “Milli

Türkiye tuzaklarınızın farkında, yeni tedbirler alın” mesajı mı ve-

riyordu? Çünkü bir zamanlar: “Eğer Ayasofya aslına döndürülecek-

se, o zaman kiliseye çevrilmelidir!” diyecek kadar genlerini deşifre

eden Ali Bulaç’tan her şey bekleniyordu.

“Uzun zamandan beri Batı, özellikle küresel ekonomik bir güç olarak

ABD, Ortadoğu'da bir değişim arzu ediyor. Fakat bunu nasıl yapacakları-

na ilişkin hem görüş ayrılıkları hem de belli bir görüşte onlalar içinde de

bir tereddüt söz konusu. Genellikle iki görüş ortaya atılıyordu. Ortado-

ğu'da demokrasi de iç dinamiklerle gelmez, dolayısıyla bu bölge "entegre

edilmemiş bir boşluğu" ifade eder. Boşluğu sisteme entegre etmek için yara-

tıcı kaos fikrini ortaya attılar. Yani Ortadoğu ülkelerinde bir kaos oluştura-

rak taşları yerinden oynatmak. Ortadoğu'yu dağıtmak, hallaç pamuğu gi-

bi atmak. Sonra bu dağılmış, parçalanmış yapılar küresel bir 'nazım güç'

(Siyonizm) tarafından yeniden yapılandırılacak. İşte bunun için de işgal

doktrini temel alındı. Yani askeri işgallerle mevcut yapıların dağıtılması.

2003 yılında Irak'la başlayan ve daha öncesindeki Afganistan işgali bunun

bir parçasıdır.” (BOP bu projenin adıdır ve Sn. Recep T. Erdoğan bu

Siyonist projenin eş kâhyasıdır. A.A.)

418 TUZ KOKARSA



Tabi bölgeyi domine edebilecek durumda olan 3 ana aktör var: Türkiye,

İran ve Mısır. İran hedef tahtasında, Batıya karşı cepheden tavır alıyor. Ba-

tıyla özellikle ABD ile çatışma halinde görünüyor. Dolayısıyla İran'ın doğru-

dan partner aktör, değiştirici bir güç olarak kullanılması düşünülmedi. 

İran, ABD ve İsrail'e karşı tavır aldıkça büyüyor. Bölgede patronaj du-

rumuna geçiyor. Çünkü bütün Ortadoğu ve İslam dünyasının ana proble-

mi yani bütün sorunların merkezi Filistin sorunudur. Sizin Filistin soru-

nunda nerede durduğunuz sizin bölge politikanızı ve geleceğinizi tayin eden

en önemli faktördür. Eğer İsrail'den yanaysanız sizin bölgede alacağınız tu-

tum ABD ve körfez ülkeleri, yani Batı yanında olur.

Türkiye ise açıkça Batı ülkelerinin yanında yer alıyor. NATO ülkesidir

ve NATO ile beraber hareket ediyor. AB üyelik sürecini takip ediyor, ABD

ile model ortaklığı bulunuyor. Bu üç parametre; NATO üyesi olması, AB

üyelik sürecine uyması ve ABD ile model ortaklığı bulunması Türkiye'yi

Batının yanında konumlandırıyor. Kendi başına hareket eden bir ülke de-

ğildir tabi. Türkiye Özal'dan bu yana Batı dünyasını şuna ikna ediyor: Siz

burada çok kaba yöntemler kullanıyorsunuz, kaos yaratıyorsunuz, düş-

man kazanıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Biz sizin dostunuzuz ve mütte-

fikiniziz. Bizi kendi yöntemlerimizle baş başa bırakın, çünkü biz bu bölge-

nin dilini daha iyi biliyoruz. 400 sene bu bölgede hükümran olduk, bölge

insanlarıyla bizim akrabalık bağlarımız var. Biz sizinle beraber ve sizin çı-

karınıza bu bölgeyi dizayn edebiliriz.

Batı buna göz yumdu, Türkiye kendi yöntemlerini kullanmaya başla-

yınca büyük başarılar kazandı. Bölge ülkelerine gitti, sınırlar anlamsızlaş-

maya başladı, vizeler kalktı. Bunun arkasında ise Türkiye, Ortadoğu'yu

batıya yaklaştırmak, ılımlaştırmak, bu radikal sert unsurları yumuşatmak

istedi. Fakat ilişkiler ve gelişmeler kontrolden çıkınca bu yöntem batıyı te-

dirgin etti. "Biz Türkiye'yi kendi başına bıraktık" diye düşünüp bunu geri

çekmeye başladılar. Ve son 1,5 sene özellikle Türkiye tekrar batıyla birlik-

te açık ve net bir şekilde hareket etmeye başladı.

Bu da Türkiye'nin, bütün politikalarının alt üst olması, ters yüz olma-

sına yol açtı. Tekrar eski konumumuza döndük. Yani bütün komşularımız-
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la ihtilaf halindeyiz, çatışma potansiyelimiz son derece yüksek, Allah mu-

hafaza Suriye olayı eğer iyi sonuçlanmayacak olursa bir anda Suriye, Irak,

İran ve Lübnan'la savaşa girmiş olacağız. Bizim tarihimizde ilk defa böy-

le bir şey olacak. 

Türkiye bir enstrüman olarak kullanılmak istiyor

Bence Ankara'nın Suriye politikası Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle, öz-

gür iradesiyle yürütülmüyor. Batının baskısı altında. Burada önemli rol oy-

nayan faktör Türkiye'nin NATO ülkesi olması ve batı yanında yer alması-

dır. Batı Suriye olayının Mısır ve Tunus'taki gibi bir iç toplumsal dinamik-

le ve sivil muhalefetle sona erdirilemeyeceğini anladı. Dışardan bir müda-

hale gerekiyor, bu müdahaleyi de kendisi yapmak istemiyor. Yani ABD, Af-

ganistan ve Irak'ta olduğu gibi kendisi girip Suriye'yi işgal etmek istemiyor.

Libya'daki modeli de uygulamak istemiyor. Burada Türkiye'yi bir enstrü-

man olarak kullanmak istiyor.

İkinci önemli faktör İran, Irak, Suriye ve Lübnan'ın bir blok teşkil et-

mesidir. Bunlar artık kendi içlerinde siyasi ve askeri bir ittifak kuruyorlar.

Bunlar Türkiye'nin veya batının Suriye'ye girmesine asla müsaade etme-

yecekler. Türkiye'yi vuracaklar. Bunu söylüyorlar zaten. Mesela devrim

muhafızları başkomutanı, Lübnan Stratejik Araştırmalar Merkezi bunu

söylüyor. Türkiye bir anda bu 4 İslam ülkesiyle savaşa girmiş olacak.”

- İsrail, İran'ı Amerika'ya rağmen vurabilir mi? Vurursa Türki-

ye'nin durumu ne olur?

İsrail, İran'ı tek başına vurabilir ancak bunun altından tek başı-

na kalkamaz. ABD, Afganistan ve Irak'taki gibi İran'ı işgal edebilir.

Fakat Afganistan ve Irak'ta karşılaştığı sorunlardan çok daha büyük

sorunlarla karşılaşabilir. Bu durumda NATO konsepti içinde bunu

yapmak üzere Malatya'daki NATO radar sistemi düşünülmüştür.

Şöyle bir senaryo düşünün: İsrail, İran'ı vurdu. Füze yerini buldu.

Vurduğu anda otomatikman İran da İsrail'i vuracak.

Fakat İran füzeyi ateşlediği zaman otomatikman Malatya'daki
radar sistemi bunu tespit edecek ve Almanya'ya, ya da Romanya'ya
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bildirecek. Oradan da İran'ı vuracaklar. O zaman İran ne yapacak?
Kendi füzelerini Romanya'ya ya da Almanya'ya bildiren Malatya'da-
ki tesisi vuracak. Bu sefer Türkiye saldırıya maruz kaldığı için İran
tarafından, NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, bir NATO ülke-
si saldırıya uğramış sayılacak ve NATO ülkeleri İran'ı vuracak. Ta-
bii ki; bu bir senaryo, ama her an olabilir. Son derece tehlikelidir.
Maalesef bizim (AKP) hükümetimiz bunu kabul etmiştir.

“Yahudi lobisi daha makul gösterilen bir stratejiye sahip çıkıyor. Lobiler

şöyle düşünüyorlar: İsrail'in bugünkü çılgın yöneticileri Yahudileri bütün

dünyada ve Ortadoğu'da bir uçuruma, bir felaket doğru götürüyorlar. Öy-

le ise İsrail'i durdurmak lazımdır. İsrail'i durdurmanın anlamı ise, sınırla-

rının belli olmasıdır. Çünkü İsrail dünyada milli sınırları belli olmayan tek

devlettir. İsrail nerede başlar nerede biter belli değildir. İşgal devletidir. Bu-

na bir son verilmesi gerekir. Mevcut İsrail işgali, hem Yahudiliğe karşı, hem

ABD'ye ve Batıya karşı büyük bir öfke demektir, İsrail’i eğer İran durdu-

rursa onu nötralize edecektir. Ama Türkiye durdurursa, bunu Batı adına

yerine getirecektir. Dolayısıyla (Türkiye’nin Suriye müdahalesi) Batıyı,

NATO'yu, ABD'yi rahatlatan bir girişimdir.”

Oysa ABD’li generaller İran’a savaş açmaması için gazetelere

ilan verip Obama’yı uyarıyordu:

“Sizi İran’la savaş baskısına karşı direnmeniz için uyarıyo-

ruz”. 

Bu uyarı, Amerika’da, Başkan Obama’ya karşıydı. Gazeteye ilan

vererek Obama’yı uyaranlar ise, yine o ülkedeki paşalardı. Hayır

hayır, emekli filan değil, halen görevde bulunan komutanlardı.

Bundan bir süre önce İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika’ya

bir ziyaret yapmıştı. İran’a askeri müdahaleyi savunan Netanyahu

Obama’yı etkilemeyi başarmıştı. İşte böyle bir maceranın nelere

mal olacağını hesaplayan Amerikalı generaller aynı gün bazı Ame-

rikan gazetelerine şu ilanı dağıtmıştı:
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“Sayın Başkan,

Amerikan Ordusu dünyadaki en heybetli askeri kuvvettir. Ancak, her

sorun için mutlaka askeri çözüm gerekli değildir. Bize ya da müttefikleri-

mize saldırı olmadıkça, savaş son seçenektir. Cesur askerlerimiz, onları

zorluklarla dolu yola göndermeden önce, sizden tüm diplomatik ve barışçı

seçenekleri denemenizi beklemektedir. Nükleer silahlı bir İran’ı önlemek

haklı olarak sizin önceliğiniz ve kırmızıçizginizdir. Ancak, diplomasi henüz

tükenmiş değildir. Barışçı çözüm hala imkan dahilindedir.

Şu anda askeri bir harekât sadece gereksiz değil, aynı zamanda hem

Amerika, hem İsrail için tehlikelidir. Sizi İran’la savaş baskısına karşı di-

renmeniz için uyarmak görevimizdir.”

Bu İlanı Amerikalı gazeteciler olağan karşılıyordu. Amerikan
Yönetimi ilanla ilgili kimse hakkında soruşturma filan açmıyordu.
Ama Allah korusun, bizde bazı generaller gazetelere böyle bir ilan
vermeye kalkarsa;

1- İktidarın sadık bendelerinin ve kiralık kalemlerinin hemen
demokratik yiğitliği kabarır ve o generallere olmadık hakaretleri
savururlardı.

2- Bir kaç zıp çıktı aynı hızla savcılığa başvurarak, o generaller
hakkında suç duyurusunda bulunurlardı.

3- Bu yazı ve girişimlerden feyiz alan iktidar o generaller hak-
kında derhal soruşturma açar, terfilerini önler, adamların askerlik
hayatlarını karartırdı. “Askerin siyasete karıştığı iddiasıyla ortalığı
ayağa kaldırırlardı” diyenler haklıydı. 

Ricci emrediyor, AKP uyguluyordu:

ABD Büyükelçisi, Ricciardone’nin “Bazı ülkeler, İran’dan petrol
ithalatlarını önemli ölçüde azalttı. Türkiye’nin bu konuda bir kara-
ra varmasını bekliyoruz” sözlerinden bir gün sonra Enerji Bakanı
Taner Yıldız’dan “İran’dan alımı azaltıyoruz” açıklaması geliyordu.
İran’dan alınan petrolün bir kısmının Libya’dan sağlanması için ça-
lışma başlatıldığını belirten Yıldız, “Libya’dan petrol alımı başlat-
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tık, İran’dan alımı azaltıyoruz. Libya’dan yapacağımız alım, İran’-
dan yaptığımızın yüzde 10’u civarında olacak” diye konuşuyordu.

Güney Kore’de ABD Başkanı Barrack Obama ile görüştükten
sonra Tahran’a giden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın iki günlük ziya-
retinden bölge yararına tek bir sonuç çıkmıyordu.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, rahatsızlığı nede-
niyle Erdoğan’la görüşmüyor ve muhatabını bir gün boyunca Tah-
ran’da bekletiyordu. Ancak Erdoğan’ı sağlık gerekçesiyle bekleten
Ahmedinejad, Türkmenistan Petrol Bakan Yardımcısı Hoca Mu-
hammedov’la buluşuyordu. Ahmedinejad’ın açıklanan sağlık soru-
nu ise ilginçtir, yüksek tansiyondu! Erdoğan, İran’ın dini lideri Ali
Hamaney’le görüşebilmek için ise bin km uzaktaki bir başka şehre
gitmek durumunda kalıyordu. İran, Sn. Recep T. Erdoğan’a
“ABD’nin ulakı” muamelesi yapıyordu.

İran ile yeni rahatsızlık: Tarık Haşimi konusuydu

Hakkında tutuklama kararı varken Irak’tan kaçan Devlet Başkan
Yardımcısı Tarık Haşimi’nin Türkiye’de üst düzeyde kabul görmesi
İran’da rahatsızlık yaratıyordu. İran kanalı Press TV, Tahran’ın ra-
hatsızlığını bildiren haberinde “Türk polisi, kaçak Irak Devlet Baş-
kanı Yardımcısını koruyor” ifadesini kullanıyordu. Press TV, Haşi-
mi’nin, İstanbul’da “17 kişilik polis ekibi ve beş araba tarafından
korunduğuna, ailesi ile birlikte İstanbul’da iki eve yerleştirildiği”ne
vurgu yapıyordu.

Press TV, Irak’ta “bir ölüm mangası”nı yönetmekle suçlandığını
bildirdiği Haşimi’nin, Katar ve Suudi Arabistan’dan sonra ziyaret
ettiği Türkiye’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü,
Ankara’dan “siyasi destek” istediğini belirtiyordu. Ve zaten Siyonist
merkezlerin tahriki ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma niyetiyle Tarik
Haşimi’nin yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmıştı. 

“İran-Türkiye-Suriye çatışması tuzaktır” uyarısına kulak tıka-
nıyordu
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Sezai Karakoç’un yaptığı açıklamaları çeşitli yayın kuruluşların-

da pek revaç bulamazken, Ruşen Çakır, Karakoç’un söylediklerine

dikkat çekiyordu. 

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç İstanbul İl Baş-

kanlığında yaptığı konuşmada açık ve net bir şekilde “İran-Türki-

ye-Suriye çatışması tuzaktır” diyordu.

Bugün bilhassa Türkiye ile İran’ı çarpıştırmak istiyorlar ve ben

bakıyorum ki, bunu önlemesi gereken kalemler tam tersine, en

basit bir bahanelerle tahrikçi bir şekilde ortaya atılıyorlar. Tabiî

bu tek taraflı değil. İran’da da mutlaka böyle oluyor. Suriye’de de

öyle oluyor. Türkiye’de de. Şunu bilelim ki bu ülkelerin arasında-

ki meseleleri çözemeyecek tek şey var ise o da silâhtır. Bir tek kur-

şunun bile atılmaması gerekiyor. Eğer bu atılırsa arkası gelir ve bu

ülkeler göz göre göre mahvolur gider. Arkası da Batı’nın korkunç

istilâsıdır. O zaman ne ezan ne kitap kalır.” uyarılarına nedense

kulak tıkanıyordu. 

Yeni Şafak yazarlarında bile “şafak yeni atıyordu!”

Suriye meselsi daha geniş anlamda bölgesel yapıları yerinden

oynatacak bir mezhep eksenli çelişkileri üzerine oturtulmak isten-

mektedir. Ortadoğu'da küçümsenmeyecek bir Şii nüfus, küçüm-

senmeyecek çeşitte de gayrimüslim unsurlar ve bunlara ait farklı

mezhep-kiliseler mevcut. Şii-Sünni farklılığı ne kadar gerçekse

bunları bir arada yaşatma tecrübesi de o kadar gerçektir. Batıda ol-

duğu gibi bu bölgenin genlerinde mezhep savaşları yoktur. Her şey

güllük gülistanlık değildir ama bu coğrafyanın kültürü batılıların

zannettiği ve de kışkırtmaya çalıştığı türden bir mezhep eksenli ça-

tışma tarihi değildir.

Özellikle Irak işgalinden sonra bu çelişki alabildiğine derinleş-
tirildi, tahrik edildi ve araya kan girdi. Irak'ta yaşanan tarihi ve kül-
türel dokuyu provoke eden çatışmalara ısrarla "mezhep çatışması"
denilmesine karşı çıkışımız ilkesel bir tutumdan kaynaklanıyordu. 
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Türkiye sınırlarının hemen ötesinde yaşanan insanlık dramını
mezhep eksenli bölgesel savaşa, boğuşmaya itecek nefret iklimi
oluşturmak için elinden gelen çabayı gösterenler var. İran'ın Şiiliği
üzerinden baş düşman ilan edilerek Esad'ın işlediği cinayetlerin baş
sorumlusu gösterilip hedefe konması hiç de iyi niyetli durmuyor.
Kaldı ki resmi Türkiye'nin rejim tehlikesi konusunda en hassas ol-
duğu "devrim ihracı" iddiasından İran reel olarak vazgeçeli çok ol-
du. İran bugün mezhebi hassasiyetlerinden çok jeostratejik, jeoe-
konomik çıkarlarına dayalı dış politika geliştiren bir "ulus dev-
let"tir. Türkiye'nin kendi, çıkarlarını gözetmesi gibi İran da kendi
çıkarlarını kendi rasyonelitesi çerçevesinde gözeten bir devlet ola-
rak değerlendirilmelidir. 

Kaldı ki İran Şii ise Türkiye Sünni bir rejim midir? Türkiye
Cumhuriyeti İslami/dini ilkelere göre mi dış politikasını belirle-
mektedir? Ya da saltanatlarına dini kisve büründüren, Şii İran'a
karşı gerektiğinde bölge dışı emperyal güçlerle hatta İsrail'le işbir-
liği yapabilen petrol zengini ülkecikler mi Sünni'dir?

Esad zulmüne karşı çıkmak adına başka bir nefretin kapılarını
aralayacak bir dilin yol açacağı toplumsal-dini parçalanmanın, ça-
tışmanın galiba ne Sünni ne de Şii Müslümanların olmayacağını
görmeyecek kadar basiret yoksunu muyuz?124

BM'in “Suriye’de insanî koridor çağrısı” Türkiye’yi tuzağa çe-
kiyordu

Suriye'de başlayan kısmî ateşkes, uluslararası toplum tarafından
izlenmeye devam ederken, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsil-
cisi Kofi Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, insanî yardım koridoru
açılması ihtiyacını dile getiriyordu. BM Güvenlik Konseyi'nin Suri-
ye gündemli oturumunun bitmesinin ardından basın toplantısı dü-
zenleyen Fevzi, "Özel Temsilci Annan, şu anda harika bir durum-
da olmadığımızın bilincinde. Serbest bırakılması gereken mahkûm-
lar, açılması gereken insanî yardım koridorları var." diyordu. Altı
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maddelik Annan planında, saldırılardan etkilenen tüm bölgelere
insanî yardım ulaştırılması için her gün 2 saat çatışmaların durdu-
rulması öngörülüyordu. 

Erdoğan, Barzani Kürdistanının resmiyet kazanmasına ve Su-

riye’de, Kürdistan’ı Akdeniz’e bağlayacak bir koridor açılmasına

yeşil ışık yakıyordu:

Katar temasları sırasında Türk gazetecilerin sorularını cevaplan-

dıran Başbakan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin li-

deri Mesut Barzani'yle yaptıkları görüşmede, terör örgütünün silah

bırakmasının sağlanmasını ele aldıklarına dair haberlerle ilgili şun-

ları söylüyordu: "Gündemimizde bu olmadı. Ama bu bizim Kuzey Irak'la

yaptığımız görüşmelerde zaten gündemde olan bir başlık. (çelişkiye ba-

kın…) Çünkü bölücü terör örgütü, silahı bırakması lazım. Silahı bıraktığı

andan itibaren de zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak tavrı-

mız nettir. Tamamıyla operasyonların durdurulması istikametindedir.” 

"Irak'ın bölünmesini asla arzu etmeyiz"

Başbakan Erdoğan, başka bir soru üzerine ise Irak'ın bölünme-

sini arzu etmediklerini söylüyor, ama buna asla fırsat tanımayacak-

larını belirtmiyordu. "Bizim başından beri hedefimiz, arzumuz; Irak'ın

toprak bütünlüğüdür. Irak'ın bölünmesinin, parçalanmasının hiçbir Iraklı

vatandaşa faydası olmayacağı gibi, bir komşu ülke olarak, bir kardeş ülke

olarak biz zayıflanan, bölünen bir Irak'ın da geleceğine yönelik doğrusu

burada sadece üzüntümüzü beyan ederiz” diyerek art niyetini ve aczi-

yetini ortaya koyuyordu.

Suriye’deki iç savaşı dış güçler tezgâhlıyor, Türkiye ise bu

haçlı hıyanete destek sağlıyordu.

İngiliz gazetesi Times’in ve Rueters ajansının fotoğraflı haberini

yaptığı “Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) kampının komutanı olduğu

iddia edilen “Yarbay Halid Hamud”un, 120 polis ve devlet görevli-

sinin canice katledildiği Cisreşşuğur katliamını yöneten Hamudi

kardeşlerden olduğu ortaya çıkıyordu.
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Times gazetesi, “Asi nehrinin Türkiye tarafında” diye yer tanımı
yaptığı “ÖSO ileri karakolu” çadırlarının görüntülerini yayınlarken
Reuters ajansı ise çadırların “sınırda” olduğunu belirtiyordu. Gö-
rüntülerde de net olarak çadırların Türk Kızılayı’na ait olduğu an-
laşılıyordu.

Gazetenin haberine göre, kampın komutanlığını aynı zamanda
ÖSO’nun sözcüsü olan “Yarbay Halid Hamud” yapıyordu. Kadınlar
da bulunduğu kamptakilerden birisinin adının Muhammed el-haj
Hasan ve yüzbaşı rütbesinde Suriye ordusundan firar ettiği öne sü-
rülüyordu. 

Cisreşşuğur katliamı

Oysa, silahlı çetelerin 4-7 Haziran 2011 tarihleri arasında, Türki-
ye sınırı yakınındaki Cisreşşuğur kasabasında işlenen katliam haber-
lerini, doğrudan yerel kaynaklardan aldığı bilgilerle ayrıntılı olarak
yayımlanıyordu. Katliam sırasında 120 güvenlik görevlisi ve devlet
memuru ile birlikte yaşamını yitiren karakol komutanı Ebu Yarub’un
ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinin kaydı da veriliyordu. Ebu
Yarub, katliamı gerçekleştirenleri MİT tarafından silahlandırılan eli
kanlı terör örgütü isyancı muhalifler” diye tanımlıyordu.

Washington’dan sonra Ankara’da da Barzani’ye devlet Başkanı
muamelesi yapılıyordu.

ABD’den sonra Türkiye’de de Barzani’ye Devlet Başkanı muame-
lesi yapılıyordu. Barzani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan
Erdoğan ve Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşüyordu. Bar-
zani’nin çantasında Irak’ın Kuzeyinde çıkan Irak petrolünün kendi
hesabına Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması yer alıyordu.

Hükümet Maliki muhaliflerini Türkiye’de ağırlıyordu

AKP Hükümetinin Irak’taki çeşitli grupları Türkiye’ye çağırma-
sı ve Irak’taki gelişmelere müdahil olmaya çalışması tepki çekiyor-
du. AKP Hükümetinin Irak’ta Başbakan Maliki’ye muhalefet eden
grupları sık sık Türkiye’de ağırlaması Irak Merkezi Hükümeti tara-
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fından da yakından izleniyordu. Maliki yönetimi Türkiye’yi
“Irak’ın iç işlerine karışmakla” suçlarken, Türkiye Maliki ile sorun
yaşayan grupları Türkiye’de ağırlamayı sürdürüyor. Irak’ta hakkın-
da tutuklama kararı bulunan Tarık Haşimi 10 Nisan’dan bu yana
devlet tarafından Türkiye’de ağırlanırken Maliki yönetimi ile ger-
ginlik yaşayan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’nin de Tür-
kiye’ye geliyor olması “Suriye muhalifleri gibi Irak muhalifleri de
Türkiye’yi karargâh yaptı” eleştirilerine yol açıyordu.

Barzani’nin çantasında petrol dosyası yer alıyordu

Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkileri kopma noktasına gelen Bar-

zani Türkiye’ye gelirken yanında “petrol dosyası” olduğu öğrenili-

yordu. Barzani’nin uzun bir süreden beri Irak’ın kuzeyinde çıkan

petrolü Türkiye üzerinden dünyaya pazarlamak için AKP Hüküme-

tiyle görüşmeler yapıyordu. Cumhurbaşkanı Gül’ün Bağdat ziyare-

tinde Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmede ve Başbakan Erdo-

ğan’ın Erbil ziyaretinde de konunun gündeme geldiğine dikkat çe-

ken diplomatik kaynaklar AKP Hükümetinin konuya sıcak yaklaş-

tığını belirtiyordu, çünkü ABD böyle istiyordu.

Demirtaş, Kışanak ve Türk ABD’ye gidiyordu!

Bu arada BDP Eşgenel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülden

Kışanak’ın da bulunduğu bir heyet ABD’ye çağrılıyordu. Heyette,

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün de olacağı açıklanıyordu. BDP Van

Milletvekili Nazmi Gür’ün de katıldığı heyet, 22-29 Nisan tarihleri

arasında ABD’de olacağı ve Washington ve New Yorg’ta temaslarda

bulunuyordu. Daha sonra Şov TV Siyaset meydanına katılan Sela-

hattin Demirtaş Ali Kırca’ya “sorunlarımızı iç dinamiklerimizle

çözmekten yanayız. Ancak ABD gibi etkin güçleri de yok sayama-

yız, desteklerini almalıyız” sözleriyle Amerikan uşaklıklarını iti-

raf ediyordu.

AKP, Kerkük'ü Barzani Bölgesi’ne bağlanmasına “evet” deme-

ye hazırlanıyordu!
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Kürt lider Barzani ile İstanbul’daki görüşmelerde temel gündem
maddesi, Irak’ı bütünleştirmeye çalışan Maliki Hükümetinin nasıl
düşürüleceği konusuydu. ABD’nin de desteklediği plana göre, AKP
ve Barzani, Iraklı Şii liderlerden El Hekim ya da Mukteda Sadr’ı ik-
na ederek, Irak Meclisi’nde çoğunluk sağlamak istiyordu. Davutoğ-
lu, Kerkük’ün “Barzanistan”a verilmesi planını destekliyordu. Er-
doğan ise Kerkük konusunda kararsız görünüyordu.

AKP hükümetine, Suriye'den sonra Irak'ta da kriz çıkarma taşe-
ronluğu veriliyordu. Kürt lider Barzani ile görüşmede, kamuoyunda-
ki beklentilerin tersine, PKK ve teröre değil, Irak'ta yapılacak deği-
şimlere ağırlık verildiği anlaşılıyordu. İstanbul'daki görüşmede ele
alınan en önemli dosya, Irak'ın toprak bütünlüğünü kuvvetli bir şe-
kilde savunan Başbakan Nuri Maliki hükümetinin düşürülmesi olu-
yordu. Bu, zaten biliniyordu. Ancak, açıkça konuşulmayan, fakat ku-
lislerde dillendirilmeye başlanan ve Türkiye'nin geleceğini şekillen-
direcek Kerkük dosyası, dünkü görüşmelerde de masaya yatırılıyor-
du. Farklı kaynaklardan aldığımız bilginin özeti şöyle: AKP hükü-
meti, Türkiye'nin "kırmızı" çizgilerini "beyaz"a çevirip Kerkük'ün
Kürt bölgesine bağlanmasına "evet" demeye hazırlanıyordu. 

Üçüncü Türk Amerikan savaşı kaçınılmaz görünüyordu!

Em. Tümg. Alaettin Parmaksız, kitabını da yazmıştı. Yani,
ABD’nin Türkiye’yi nihai düşman görmesi TSK’nin malumlarıydı.
Ve aslında ABD Türkiye’ye savaşı daha 1991’de başlatmıştı. Bugün
üçüncü Türk-Amerikan Savaşı yaşanmaktadır:

Birinci savaş

ABD’nin 1991’de Irak’a saldırısı, sonuçları açısından değerlendirilirse
aslında Türkiye’ye açılmış bir savaştı. Irak’ın kuzeyinde kurulacak ikinci
bir İsrail (Kuzey Irak) bu savaşın temel amacıydı. Birinci Türk-Amerikan
savaşının can alıcı çarpışmaları şunlardı:

ABD, Muavenet Zırhlısı’nı vurdu: ABD, 2 Ekim 1992 günü Ege’deki

fiili ateş bölümü olmayan bir ortak asker tatbikatta, ateş düğmesi çok ka-

demeli olmasına rağmen “yanlışlıkla” Türk zırhlısı Muavenet’i vurmuş ve
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5 askerimizin şehit olmasına yol açmıştı. Em. Albay Erdal Sarızeybek,

Muavenet’in Eşref Bitlis‘e gözdağı vermek için batırıldığını açıklamıştı.

Bitlis, ABD’nin Kürdistan Projesi’ni bozmak için 3 Ekim 1992 günü, ya-

ni Muavenet’in vurulmasından bir gün sonra, Irak’ın kuzeyine harekât

düzenleyen komutandı!

Eşref Bitlis Suikastı: Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis, 17
Şubat 1993 günü uçağına yapılan bir sabotajla saf dışı bırakıldı. Hem
ABD-PKK bağlantısını, hem de ABD’nin Çekiç Güç’le Irak’ın kuzeyinde
kukla bir devlet kurmaya çalıştığını saptayan ve buna engel olmaya çalı-
şan Eşref Bitlis, Pentagon’un baş düşmanıydı! Birinci Türk-Amerikan sa-
vaşının bu döneminde Uğur Mumcu başta olmak üzere aydınlarımız kat-
ledilmiş ve Sivas katliamı tezgâhlanmış ve Alevi-Sünni, Dindar-Laik çatış-
ması amaçlanmıştı.

Çelik Harekâtı: Türk Ordusu, Birinci Savaş’ın ilk dönemine yanıtı Çe-
lik Harekâtı ile başlattı. 35 bin kişilik Türk Ordusu, ABD’nin ikinci İsra-
il’ine girip kontrolü sağladı. Washington 5 bin CIA Peşmergesini Guam
adasına çekmek durumunda kaldı. ABD’nin bu harekâtı engellemek için
Gazi Mahallesi’nde Alevi-Sünni çatışması tezgâhladı.”

Diyen Mehmet Ali Güller, doğru tespitler yaparken, her ne-
dense 28 Şubat meselesine gelince, olayı çarpıtıyor, Erbakan’dan
kurtulmak isteyen ABD’nin tertip ve teşvik ettiği bu post modern
darbeyi “gericiliğe karşı ilericilerin bir zaferi” gibi sunmaktan çekin-
miyordu.

Oysa Başbakan Erbakan Çekiç Güç’ü bölgeyi terk etmeye mec-
bur bırakması, aldığı ciddi ve milli tedbirlerle terörü sıfır noktaya
taşıması, Havuz Sistemi gibi projelerle ekonomiyi faizci-rantiyeci
kesimden ve IMF’den kurtarması, D-8’ler gibi büyük projelere im-
za atması ABD’yi çileden çıkarıyor ve yerli işbirlikçilerini kullana-
rak 28 Şubat krizini başlatıyordu. Ve şöyle devam ediyordu:

İkinci savaş

“Binyılın Meydan Okuması” tatbikatı: ABD, Türkiye’ye ikinci
savaşı 2001 yılında ilan ediyor ve ekonomik krizle felç edilen Türk
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ekonomisi sayesinde ABD hızla yeni araçlarını devreye sokuyordu.
TSK’ya Hilmi Özköz darbesi yapılıyor ve 3 Kasım 2002’de sandık-
tan AKP çıkartılıyordu. Önüne Türk Ordusu’nu Kuzey Irak’tan at-
ma hedefi koyan ABD, Nevada’da “binyılın meydan okuması“ tat-
bikatını başlatıyordu.

Türk askerine çuval takılması: Çıkmayan 1 Mart tezkeresinin in-
tikamını almak ve Türk Tugayı’nı Kuzey Irak’tan atmak için hamle
yapan ABD, 4 Temmuz 2003 günü TSK’nin Süleymaniye’deki karar-
gâhına girerek Türk askerlerini esir alıp başlarına çuval geçiriyordu.
Türk askeri 2003-2007 yıllarında bölgeden çekildikçe PKK büyüyor,
ikinci İsrail yani Barzanistan konumunu sağlama alıyordu.

Ergenekon Operasyonları: Hilmi Özkök‘ün 2002’de TSK’ye
darbesiyle başlatılan operasyonu, Türkiye’nin bağımsızlığı için mü-
cadele veren aydınları ve TSK’yı yıpratma kampanyasına dönüşü-
yordu.

Kürt Açılımı: ABD 2009 yılında AKP’ye “Kürt Açılımı” görevi
veriliyor, böylece Kuzey Irak cephesi fiilen Güney Doğu Anado-
lu’ya açılmış oluyordu. Bu dönemde Türk Ordusu’na sınır ötesi
operasyon yasaklanıyordu.

Üçüncü savaş

Üçüncü Türk-Amerikan savaşının ana hedefi artık doğrudan
Türkiye oluyordu.

Malatya füze radarı: AKP üzerinden Kürecik’e İran ve Rusya’yı
hedef alan füze radarı kuran ABD, böylece Türkiye’yi bu ülkelerle
de karşı karşıya getirmeyi başarıyordu.

ABD-İsrail tatbikatı: Şubat 2012’de ABD ile İsrail ortak bir tat-
bikat yapıyor, sanki İran’dan yönelmiş gibi bir Sparrow füzesi atıla-
rak hem İsrail’deki hem de Kürecik’teki radarın çalışması kontrol
edilmiş oluyordu. 

ABD-İsrail-Yunanistan ittifakı: Kıbrıs açıklarında yapılan ABD-İs-
rail-Yunanistan tatbikatında, Türkiye düşman ülke ilan ediliyordu.” 
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Evet, Türkiye ile ABD ve İsrail’in kapışması ve tarihi bir he-
saplaşmanın yaşanması artık kaçınılmaz görünüyordu. Rahmetli
Erbakan Hoca’nın hazırlayıp Kahraman Ordumuzun ilgili birim-
lerine teslim ettiğini açıkladığı; teknoloji harikalarıyla, süper
güçlerin bütün şeytani hazırlıklarının, nükleer füze rampaları-
nın, savaş zırhlarının, tüm uçak ve gemi filolarının etkisiz bırakı-
lıp boşa çıkarılacağı günler yaklaşıyordu.
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SONSÖZ YERİNE

“DEMOKRATUR” DEREBEYLİĞİ Mİ TEHLİKELİ,
YOKSA DARBELER Mİ?

Rahmetli Erbakan Hocamız’ın:

“Demokrasi; halkın kendi kendisini yönetmesi, milli çıkarları istikame-
tinde, kendi huzur ve hürriyeti için, kendi özgür iradesiyle istediği idareci-
leri seçmesidir.

Ama “demukratur” ise; dış güçlerin, medya manipülesiyle, Masonik
teşkilatlar ve sivil oluşumlar marifetiyle halkı yönlendirip, işbirlikçi hükü-
metleri iktidara getirmesi, yani “halkın yönetime alet edilmesidir.”

Sözleri bu karanlık çağın belki de en önemli tespiti ve “kurtu-
luş”un en gerekli reçetesi gibiydi. Refah-Yol gibi Cumhuriyet Tür-
kiyesinin en demokratik, en milli ve en verimli hükümetini devir-
mek üzere girişilen ve ABD Yahudi lobilerince tertiplenen 28 Şubat
darbesi, Çevik Bir gibi asker paşalardan Fetullah Gülen gibi sivil
maşalara kadar, figüranların kendilerine verilen rolleri oynadığı
“demokratur” sisteminin nasıl yürüdüğünü bütün çıplaklığıyla
gözler önüne sermişti.

Mümtazer Türköne’nin gıcıklığı!

'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali hedefe hep Erbakan
Hoca'yı koymaktan sıkılmayanlar, "Hırsızın hiç mi suçu yok" sorusu-
nu özenle pas geçip millet nezdinde Erbakan Hoca'yı tek suçlu ilan et-



meye kalkışanlar ve uzun yıllar gerçekleri itiraf etmeye yanaşmayan-
lar, şimdi istismar edebiyatı yapıyordu.

Erbakan Hoca'mızın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında
kimseye nasip olamayacak o müthiş fotoğraf, sürecin bütün aktörleri-
ni topyekûn yerle bir ediverince bugün itiraflar havada uçuşuyordu.
Tam bir 28 ŞUBAT İÇ SAVAŞI yaşanıyor, tezgâhlar, çirkinlikler, pislik-
ler ekranlardan, gazete sütunlarından taşıyor, her şey tek tek deşifre
oluyordu. Böylece yıllarca çuvala sığdırılmak istenen mızrak, pislik
çuvalını 15 yıl sonra deşiveriyor.

Yeni dönemin 'mümtaz' ve de 'seçkin' gözdelerinden bir yazar, mız-
rağı yeniden çuvallamaya çalışıyor, ama kendisi çuvalladığının farkın-
da bile olmuyordu. Zaman yazarı Mümtazer Türköne hala Erbakan
Hoca'nın sözüm ona 28 Şubat kararlarını imzaladığını ispatlamaya
uğraşıyordu. Sürecin bütün hakikatlerini artık sağır sultanın bile duy-
duğu, kör sultanın bile gördüğü, vicdansız vicdanların bile kabul etti-
ği şu günlerde yazılmış maksatlı bir yazısında tuhaf bir rahatsızlık ko-
kuyordu. Yazmakla kalmıyor, bir de kendi ayıbına Milli Gazete'yi or-
tak etmeye, şahit tutmaya kalkışıyordu.

Neymiş efendim, “Başbakan Erbakan 28 Şubat kararlarını imzala-
mış, hem de iki kere imzalamış” mış…

Neymiş efendim, 28 Şubat medyasını kale almayan Rahmetli Ho-
ca'nın mirasını takip edenler; inanmıyorlarsa Refah Partisi'nin yayın
organı olan Milli Gazete'ye bakacaklarmış. Mesela 14 Mart 1997 ta-
rihli Milli Gazete'nin "Her konuda tam mutabakat" manşetini okuya-
caklarmış…

O manşeti arşivden çıkarttık. Okuyunca, mümtaz yazarın, manşe-
tin spotlarından ve haber metninden neden yazısına bir şey taşımadı-
ğına dair merakımız da son buldu. Zira haberde çarpıtılacak, cımbız-
lanacak cümle yoktu. Başbakan Erbakan, Bakanlar Kurulu toplantısı
öncesinde MGK kararlarının Anayasal sürecine ilişkin teknik-hukuki
bilgiler aktarıyordu. Anayasa gereği Bakanlar Kurulu'nun gündeminin
1. maddesinin MGK kararlarının müzakeresi olduğunu açıklıyordu.
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Aslında manşet, hükümet üzerine yoğunlaştırılmak istenen psikolojik
savaşa karşı Bakanlar Kurulu'nun mutabakatına vurgu yapmak isti-
yordu. Her şeye rağmen birlik ve beraberlik vurgusu yapılıyordu. Baş-
bakan Erbakan'ın açıklamaları da, Milli Gazete'nin bakış açısı da,
psikolojik teknikler ve kaba baskılarla kabinenin DYP kanadının
ayartılıp, Hükümette çatlak oluşturmaya dönük uğraşlara karşı bir
mesaj vermeye dönüktü.

Sn. Türköne, acaba 28 Şubat itiraflarının, anlatılanların, deşifre
olan gerçeklerin, pişmanlıkların Erbakan'ı bir kez daha haklı çıkar-
masından mı rahatsızlık duydunuz?

Birilerinin hasımlığını hadi anlayalım da, sizin bu Erbakan fobisi
nerden geliyordu? Çünkü yazının son cümlesi bile, fobiden öte hasım-
lık kokuyordu.

Allah aşkına, 28 Şubatçıları aklamak Mümtazer Türköne'ye mi
kaldı? Rahmetli Erbakan’ı her şeyin mesulü gösterme cüretinde bulu-
narak, BÇG'leri, Çevik Bir'leri mi unutturmaya, saklamaya çalışıyor-
sunuz? Derdiniz ne? Erbakan'la alıp veremediğiniz ne? Atatürk Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu üyeliğine atandığınızda buna Erbakan mı mani
oldu? Herkes size saldırırken Milli Gazete de sizin yanınızda durduysa,

buna kimseyi pişman etmeyin.”125 Diye sitem eden kardeşlerimize
bir tavsiyemiz vardı: Siyonizmin dindar kuklalarına ve işbirlikçi
münafıklara, Kur’anı Kerimin NET’liği ve Müminin MERT’liği ile
yaklaşmayıp yalakalık yaparsanız, bu tür pişmanlıklardan asla
kurtulamazsınız…

Zaman yazarı Şahin Alpay’ın çarpıtmaları ve “şecaat arz eder-
ken seciyesini kusmaları”!

“TSK'nın harekete geçmesinde, RP liderinin ve sözcülerinin provokatif,

tahrik edici söz ve davranışları önemli rol oynuyordu. Erbakan'ın başında

olduğu RP, demokrasinin çoğunluk yönetimi ilkesine bağlıydı, otoriter laik-

lik uygulamalarını da haklı olarak eleştiriyordu. Ama oy almak için çirkin
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bir din istismarı yapıyor; RP'ye oy vermeyenlerin Müslüman sayılamaya-

cağı temasını işliyordu. Geniş toplum kesimleri temel hak ve özgürlüklere

saygı konusunda RP'ye güvenmiyordu. 

Bu güvensizlik dindar kitleler arasında da yaygındı ve endişeyle izleni-
yordu. Sanıyorum, dindar kesimin başlıca temsilcilerinden Fethullah Gü-
len'in dahi Erbakan'ı istifaya çağırmasının esas nedeni buydu. Muhteme-
len Gülen, Erbakan ve arkadaşlarının Kemalist militaristleri tahrik edici,
provokatif söz ve davranışlarının dindar insanlara büyük sıkıntılar yaşa-
tacağını görüyordu. Nitekim, öyle oldu. Gülen'in kendisi de 28 Şubat süre-
cinde ABD'ye göçmek gereğini duydu; hakkında açılan uydurma davaların
hepsinde aklandığı halde hâlâ orada Amerika’da yaşıyordu. 

RP'nin yanlışlarını ben de görüyordum. Yazılarımda önce RP'nin hazır
olmadığı hükümet sorumluluğunu yüklenmesine, sonra da kapatılmasına
karşı çıkıyordum.”126

Bu sözler, hem Fetullahçıların 28 Şubat’taki darbe şakşakçılı-
ğının ve demokrasi sahtekârlığının bir itirafıydı; hem de Ameri-
kan uşaklığının ilanıydı!

28 Şubat’ta “Şeriat geliyor, irtica hortluyor” diye yaygara ko-
paranların amacı “darbeyi meşrulaştırma” ve “perde arkasındaki
ABD Yahudi Lobilerini” saklayıp aklamaktı.

Şimdi bugün de, Ergenekon bahanesiyle; “Aman darbe geliyor, bu
darbeciler fırsat kolluyor” diye yırtınanların amacı da, kendi “işbir-
likçilerini meşrulaştırmak” ve arkalarındaki ABD Yahudi Lobile-
rini saklamaktı.

Fetullahçı İhsan Dağı’nın sırıtan sahtekârlığı!

“28 Şubat darbecileri yargılansın. İyi de, peki; sinikleri, ezikleri ve kor-

kakları ne yapalım? Onları da en azından biraz tanısak…”127 şeklinde

horozlanan İhsan Dağı tam bir Fetullahçı yaklaşımıyla, uyuz ve
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ucuz kahramanlık taslıyor ve tabi “kahredici bir aşağılık komp-

leksi ve suçluluk psikolojisiyle” vicdanını rahatlatmak istiyordu.

Zaman yazarı ve Fetullah yalakası İhsan Dağı’nın muğlak ve
yuvarlak ifadelerle geçiştirdiği ve dile getirmediği;

ABD Yahudi Lobilerince ve yerli asker-sivil işbirlikçilerce Er-
bakan’a karşı girişilen 28 Şubat hıyanetinde, darbecileri arka çı-
kıp alkışlayan ve Hoca’yı suçlayıp sataşan “sinik, ezik ve korkak”
tiplerin başında “FETULLAH GÜLEN geliyordu! Çünkü o süreç-
te televizyon ve gazetelerde Erbakan aleyhine darbecilerin keyfi-
ne demeçler patlıyordu. Erbakan’ı karalamaya, Amerika’nın as-
ker ve sivil kuklalarını parlatmaya uğraşıyordu!

Bugün “demokrasi havarisi ve hoşgörü perisi” kesilen Fetul-
lah Gülen ve yardakçıları 28 Şubat sürecinde, İslam düşmanı dar-
becilerin şakşakçılığını yapıyor; Gâvurlara, Firavunlara ve Ka-
runlara gösterilen “hoşgörü”yü, Erbakan’dan esirgiyordu! Bir de
kalkıp hiç utanmadan ve yüzleri kızarmadan “mağdur edebiyatı
ve darbe karşıtlığı” rolleri oynanıyordu. O dönemin sivil darbe
derebeyi Mason Süleyman Demirel’le Fetullah Gülen’in samimi
dostluğu ne çabuk unutuluyordu?

Erbakan Hoca, Hak’ka dayandığı ve Kur’an’a tercümanlık yap-
tığı için hep haklı çıkmıştı

“Siyonist Yahudi sermayesi, öylesine şeytani bir sömürü düzeni kur-

muşlardı ki; yeryüzündeki 6 milyar insanın her birisi, her yıl bu ırkçı em-

peryalizme fert başına 1200 dolar “dünyada yaşama rüşveti” vermek zo-

runda bırakılıyor. Ve öyle bir sinsi sömürü sistemi kurmuşlar ki, kimse bu

kadar rüşveti Yahudiye nasıl verdiğinin farkında bile olmuyor. Böylece her

yıl Rockefeller’in başkanlığını yaptığı bu 300 Yahudi ailesinin tekelindeki

uluslar arası şirketlere tam 7 trilyon dolar akıyor.

Siyonist Gizli Dünya Devleti, ayrıca

1- Yeşil kâğıt tahviliyle 5 trilyon

2- Sarı kâğıt tahviliyle 5 trilyon
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3- Beyaz kâğıt tahviliyle 5 trilyon

Olmak üzere, bu “üç kâğıtçılık”la ayrıca ülkeleri her yıl 15 trilyon do-

lar daha sömürüyor.

Bugün herhangi bir seyahate hatta Hac ve Umre ziyaretine gitmeye

kalkışandan bile, uçakla gidiyorsa, IATA mecburiyetiyle bilet parasının

yüzde 10’ununu, gemi ile gitmek istiyorsa Loyd vasıtasıyla yüzde 9’u nu,

herhangi bir ülkeye para transferi etmeye çalışsa yüze birini yine Yahudi-

ye rüşvet vermek zorunda bırakılıyor.

Bugün insanlık, dünyanın herhangi bir ülkesinde, hangi malı alırsanız

alın fiyatının üçte birini Yahudiye dolaylı faiz ve vergi rüşveti olarak öde-

mek mecburiyetinin farkında bile olmuyor.

Türkiye’de ve diğer ülkelerde şu anda, üretilen zirai ve sınaî malın tam

9-10 katı fazla, karşılıksız para basılıp piyasada dolaşıyor. Siyonist mer-

kezler istediği anda doların ve yerli paraların değerini düşürüp-yükselte-

rek dünya piyasalarından trilyonlar devşiriyor.

Büyük krizleri de aynı sömürü odakları tezgâhlayıp, böylece iflasa sü-

rükledikleri Milli kuruluşları satın alıyor ve tüm dünyayı köleleştiriyor.”

Diyen Erbakan, dışa vuran sivilcelere değil, içerideki kanser hüc-
relerine dikkat çekiyor; pansuman ve uyuşturucu tedbirler yeri-
ne gerçekçi çözümler öneriyordu.

Gizli Dünya Devleti, ekonomileri ve hükümetleri bir bir ele
geçiriyordu! Dünyada sessiz ve gizli bir küresel darbe yaşanıyor-
du!

İtalya ve Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizle ortaya çıkan
tablo küresel güçlerin yani Siyonist merkezlerin maskesini bir kez
daha ortaya çıkarmıştı. Dünyayı yöneten egemen güçler arasında
sıkça adı geçen, Bilderberg, CFR, Triterial Komisyon, Goldman
Sachs gibi uluslararası Siyonist kuruluşların adı Avrupa'da yaşanan
krizle yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

Avrupa ülkelerini siyonist Triterial Komisyonun üyeleri yöne-
tiyordu
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Yunanistan yeni Başbakanı Lukas Papademos'un dünyayı yö-
neten egemen güçlerden Triterial Komisyonu'nun üyesi olduğu
anlaşılmıştı. Aynı zamanda İtalya' da başlayan krizin ardından
Başbakan koltuğuna oturan Mario Monti'nin de aynı kuruluşun
üyesi olması, şüpheleri arttırmıştı. Estonya Devlet Başkanlığı gö-
revini yürüten Toomas Hendrik İlves bu komisyonun üyeleri ara-
sındaydı. Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz ülkelerin bağımsızlı-
ğını tehdit ederken, halen Dünya Bankası Başkanı olan Robert B.
Zoellick de Triterial Komisyonu üyesi olması, kafaları iyice karış-
tırmıştı. Bu teknokratların bir diğer özellikleri ABD'nin en güçlü
yatırım bankalarından olan Goldman Sachs da çalışmış olmala-
rıydı. Ve yeri gelmişken hatırlatalım ki, şimdi AKP politikaları-
nın mimarı Kemal Derviş ve AKP Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
de aynı Masonik odakların çıraklarıydı.

Küresel sermaye başbakan atıyordu!

Aslında her şeyin perde arkasındaki bir elden dizayn edildiği
çok açıktı. Yunanistan'da Papandreu hükümeti, Meclis de çoğun-
luğu oluşturmasına rağmen, bir hafta içinde yıkılmıştı. Yeni hü-
kümeti ise parlamento dışından biri olan Papdemos’a kurdur-
muşlardı. İtalya’da da adı skandallara karışan Berlusconi, her şe-
ye rağmen güvenoyu alıp yeni hükümeti açıkladıktan kısa bir sü-
re sonra, nedeni hala bilinmeyen bir sebeple istifa ettirilip uzak-
laştırılmıştı. İtalya da tek adam konumunda olan Berlusconi'nin
güvenoyu aldıktan sonra neden istifa ettiği ise hala bir sırdı. Ber-
lusconi'nin istifasının ardından İtalya'da kurulan hükümetin ba-
şında da tıpkı Yunanistan da olduğu gibi, meclis dışından biri
olan Mario Motti bulunmaktaydı.

Motti’nin Goldman Sachs ilişkisi niye gizleniyordu?

Motti, Başbakan olmadan önce ABD'nin en güçlü yatırım ban-
kalarından Yahudi sermayeli Goldman Sachs'ın da danışma kurulu
üyeliği yapmıştı. Goldman Sachs'ın adı Yunanistan da yaşanan eko-
nomik krizle sıkça anılmıştı. Yeni Başbakan Papademos'un Gold-
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man Sahs ile olan yakın ilişkisi de konuşulmaktaydı. Avrupa Mer-
kez Bankası'nın yeni müdürü Mario Draghi de Goldman Sachs'ın
Avrupa Başkan Yardımcılığı yaptığı unutulmamalıydı. Küresel ser-
maye ekonomik gidişatını beğenmedikleri ülkelere kendi çalışanla-
rını atayarak, denetimi altına alıyorlardı. Bir nevi borç verdikleri
paraları kurtarmak ve güven altına almak istiyorlardı. Bu durumda
o ülkelerin ne kadar bağımsız olduğu da böylece anlaşılmaktaydı.

Ekonomik politikalar Siyonist merkezlerce belirlenmiyordu!

"Kemal Derviş zamanında "15 günde 15 yasa" çıkarılmıştı. Kim
için çıkarıldı bu yasalar? Biraz daha gerileri gidin Nihat Erim Hü-
kümetini hatırlayan" diyen Doç. Dr. Aziz Konukman Avrupa'da ya-
şanan bu durumu "Artık burjuva demokrasisi, krizlerde acil çözüm üre-

temiyor. Siyasi partiler de bir çıkış yolu bulamıyor. Uluslararası kuruluş-

lar da çözüm olarak teknokratlar atıyor. Daha çok, uluslararası finans ku-

ruluşlarında, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlarda çalışmış, bu kuru-

luşlar tarafından kredibilitesi yüksek kişiler seçiliyor. Bu kuruluşlara güven

telkin etmeleri önemli. Ülkelerin ekonomik politikaları artık ulusal bir dü-

zeyde belirlenmiyor. Ulusal ekonomik politikaları IMF politikalarına uy-

gun olmak zorundadır. 2008 yılında Türkiye IMF ile masaya oturmadı

IMF ile yolları ayırdı ama, IMF politikalarıyla yolları ayırmadı. IMF'siz

IMF politikaları devam ediyor. Yunanistan'da durum daha da kötüye gide-

bilir. Yeni kurulan teknokrat hükümetinin de uzun soluklu olacağı şüpheli.

Bu yüzden Yunanistan için Duyun-ü Umumiye'nin gelmesi gündemde"

şeklinde konuşmaktaydı.

Her şey dünyadaki Siyonist planların bir parçası oluyordu!

Gazeteci-Yazar Atilla Akar da "Öncelikle belirtmeliyim ki dünyada

bu tarz olaylar "Tesadüfen" olmuyor. Bu tip kişilerde o görevlere "Kendili-

ğinden" gelmiyorlar. Her şey dünyadaki bir "Ağ"ın, belli planların bir par-

çasıdır. Bu ağ ve onun ekonomik uzantıları önce bir yerde "Kriz" çıkartıyor

sonra oraya "Kriz çözücü" olarak gene kendi adamlarını atıyor. Sonra da

topluma dönüp "Maalesef çıkacak krizi öngöremedik" yalanını söylüyorlar.

Çark böyle dönüyor. O kadar ki son "Teknokrat hükümetler" olayında
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açıkça "Demokrasinin inkârı" yaşandı. Böyle olması da çok normaldir.

Çünkü dünyanın hiçbir yerinde gerçekte halklar ve kendi hükümetleri yö-

netmiyor. Kâğıt üzerinde göstermelik bir demokrasi var. Dolayısıyla son

olaylarda "Malumun ilanı" olmuştur. Bir anlamda iyi de olmuştur. Maske-

ler atılmıştır. Şimdi Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos ve İtalya Baş-

bakanı Mario Motti'nin Trilateral Komisyon üyesi çıkmaları "Milli irade"

dışında başka iradelerin "Memurları" olduklarını gösterir. Bunlar bu ağın

"Mutemet kişilikler"idirler. Bu yüzden Üçlü Komisyon üyesi çıkmaları şa-

şırtıcı olmamalı. Tersi olsaydı şaşırırdım!" diyerek Erbakan Hoca’nın
50 yıl boyunca anlattığı gerçekleri haykırmaktaydı.

Kemal Derviş'i hatırlatıyordu.

Yunanistan'da, temerrüde düşülmesi durumunda dahi bankala-
rın kesinlikle batmasına izin verilmeyeceği ve Avrupa Birliği'nin
kurtarma paketine onay vermesi için gerekli olan 325 milyon avro-
luk ek tedbirin emekli maaşlarından çıkarılması dikkat çekiyordu.
Kemal Derviş'in hazırladığı ve bugün de ana ilkeleri korunarak uy-
gulanan "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı"nın en öncelikli icra-
atı da bankaların güvence altına alınması olmuştu. Ama aynı has-
sasiyet batan tüccarlar, borç batağına düşmüş aileler, işsiz kalan
insanlar, geçim darlığına düşen emekliler, çiftçiler için gösterilme-
di, ki küresel ekonomik sistemin politikalarının da her daim halkı
mağduriyete uğratmasıyla da örtüşen bir durumdu.

Dünyadaki sömürü ekonomisini Yahudiler yönlendiriyordu!

Küresel sermayenin önemli aktörlerinden birisi olan Goldman
Sachs'ın eski çalışanları arasında ABD eski Başkanlarından Clinton
döneminin Hazine Bakanı Robert Rubin ve Bush döneminin Hazi-
ne Bakanı Henry Paulson gibi isimlerin yanı sıra, Kanada Banka-
sı'nın 2008'den beri başkanlığını yapan Mark Carney, Avrupa Mer-
kez Bankası Başkanı Mario Draghi ve İtalya'nın "teknokrat" Baş-
bakanı Mario Monti gibi ünlü isimler de yer alıyordu. Ayrıca, Ni-
jerya eski Finans Bakanı Olusegun Olutoyin Aganga, New York
Fed Başkanı William C. Dudley, İtalya eski Başbakanı ve 1999-
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2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu Başkanlığı yapmış olan
Romano Prodi ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick gibi
isimler de Siyonist Yahudi kuruluşu Goldman Sachs'ın ne kadar et-
kili olduğunu gösteriyordu.128

Şerafettin Elçinin MİT itirafı her şeyi açıklıyordu!

“BDP Milletvekili Şerafettin Elçi: “Şu anda Kürt sorununa en akıllı ve
en yapıcı yaklaşan MİT’tir. İstanbul Emniyetinden polis şeflerinin görevden
alınması üzerine, KCK operasyonlarının bıçak gibi kesilmesi dikkat çekici-
dir.”129 diyordu. Bunun anlamı “özerk Kürdistanın kurulması ve
federatif ayrışmanın sağlanması için, MİT’le Batılı güçler aynı is-
tikamette ve birlikte çalışıyordu”

Egemen Bağış İngiltere’de: “Eğer barış görüşmelerinden bir sonuç
alınmazsa, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması seçeneği de gündeme
gelebilir” diyerek Milli Türkiye’nin niyetini, Siyonist merkezlere şi-
kâyet ve deşifre ediyor ve tedbir almaya yönlendiriliyordu.

“Türkiye parçalansa, devlet paçavra olsa bile, yine de asker
karışmasın” demek, hem ahmaklık hem de alçaklıktır.

a) Bugün Türkiyemizde 10 parti, 10 mezhep, 10 meşrep, 10
köken kaynaşıp birleşmiştir ama hepsi tek MİLLET’tir.

b) Ordu da işte bu milletin bir kesimidir, yani kendisidir.

c) Adam öldürmek en büyük vebaldir, cinayettir, bir insanı
haksız yere katletmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ama
çok istisnai ve zaruri durumlarda idam cezası da verilebilir ve
saldırgan düşmanları veya terörist isyancıları bertaraf etmek ge-
rekebilir.

Şimdi soralım:

1- Asker de bu milletin bir kesimi olduğuna göre; ülke bölün-
meye giderse, milli birlik ve dirlik tehlikeye düşerse, devlet ve
düzen dejenere edilirse ve sivil yönetim ve yetkililer de:
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• Ya acziyet ve zafiyetinden

• Ya hıyanet ve işbirliğinden

Dolayı, ciddi ve tehlikeyi giderici tedbirleri geciktirirse;

O zaman hala “Ordu müdahaleye kalkışmasın, gerekirse de-
mokrasi hatırına ülke parçalansın” denilebilir mi?

2- Dış güçler ve işbirlikçi hain çevreler –şimdiki gibi Kürt-
Türk düşmanlığı- geçmişteki gibi Alevi-Sünni kamplaşması, sağ-
cı-solcu kapışması, dindar-laik kutuplaşması başlatıp bir iç savaş
çıkarırsa, buna rağmen demokrasi hatırına, yine de “Ordu bu işe
bulaşmasın, gerekirse millet yıllarca birbirini boğazlasın; can,
mal ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti ayaklar altına
alınsın” denilebilir mi? 

3- 31 Mart isyanı ne kadar haksız ve ahlaksız ise; 19 Mayıs ve
sonrası Kurtuluş savaşı kıyamı da o denli lazım ve şanlı değil
miydi?

Siyonistlerin güdümündeki AB ve ABD’ye göre “İRAN nükle-
er silaha sahip olmamalıymış, eğer olursa Türkiye'de nükleer si-
lah yapmaya kalkışırmış. Bu ise İsrail için çok büyük tehdit ve
tehlike anlamındaymış.”

Hemen belirtelim ki İsrail öncelikle bu küstahlığını ABD’den
cesaret alarak sergiliyordu. Buna rağmen AKP NATO’nun Füze
Kalkanı Projesi’nin bir ayağının Türkiye’ye konuşlandırılmasına
izin veriyordu. Yani; Türkiye düşmanı İsrail’in güvenliği için
oluşturulan bir projeye destek vermiş oluyordu.

Yapılan açıklamalarda; “Füze Kalkanı Projesi’nin NATO’nun
bir uygulaması olduğu, İsrail ise NATO üyesi olmadığı için bu
projenin toplayacağı bilgilerden yararlanamayacağı” ileri sürülü-
yordu. Oysa İsrail NATO’nun resmi üyesi değildi ama NATO İs-
rail’i korumak için kurulmuştu. NATO’nun ağası Amerika’ydı ve
ABD her durumda İsrail’i koruma ve kollama görevini sürdürece-
ğini defalarca açıklıyordu. Öyle ise DEMOKRASİ; ABD ve İsrail’e
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hizmetkarlığı, kendi halkımızın isteği ve desteği ile yapma cam-
bazlığının kılıfı oluyordu!?

“Ben kurucu iradeyim” diyen Kenan Evren 160 sayfalık onur-
lu ve cesur savunmasında "Bizi yargılarsanız siz de ihtilal yapmış
olursunuz" diyerek şöyle uyarıyordu:

İHTİLAL SUÇ DEĞİLDİR: Kurucu iktidarı kullanan kişilerin,
ortadan kaldırdıkları, önceki düzeni kuran eski Anayasadan kay-
naklı, yani olmayan bir yetkiyle ve darbe fiillerinden dolayı yar-
gılanabilmeleri fiilen ve hukuken imkansızdır. Bunun içindir ki
anayasal düzeni ortadan kaldırma fiili suç değilken, anayasal dü-
zeni ortadan kaldırmaya kalkışma/ teşebbüs fiili suç olarak dü-
zenlenmiştir.

- FİİLİ GÜÇTEN HUKUKİ GÜCE GEÇİLMİŞTİR: TSK emir
ve komuta zinciri içinde, 1961 anayasasıyla kurulan düzeni orta-
dan kaldırmış ve darbe yapmıştır. TSK’nın ihtilal yapan üst ko-
muta kademesi Milli Güvenlik Konseyi adını almış, fiili güçten
hukuki güce yani kurucu iktidara dönüşmüştür. MGK önce tam
kurucu iktidar sonra kurucu iktidarın ana organı olarak 12 Eylül
1980 tarihinden geçerli olarak yeni anayasal düzeni oluşturmaya
başlamış, 1982 anayasasını yapmış, halkoyu ile yürürlüğe koy-
muş ve yeni anayasal düzenin kurulmasını tamamlamıştır.

- ANAYASA MEŞRU VE HUKUKİDİR: 1982 anayasası ve bu
anayasa ile kurulan anayasal düzenin meşruluğa ve hukukiliği
tamdır. Tartışma konusu yapılamaz. Öncelikle bu tartışma, ka-
musal erkisini anayasadan alan kişi, organ, kurumlar ve yetkili-
lerince yapılamaz.

- BU DAVA YOK HÜKMÜNDEDİR: Hukuken yok hükmünde
olan bu dava, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olma
niteliğinin devamı ve korunmasında turnusol kağıdı işlevi görecek-
tir. Bizzat devletin en yüksek dereceli hukuki güvenliğine sahip ki-
şilerin, yetkisiz / fiili yani keyfi işlemlerle hukuki güvenliklerinin
çiğnenmesi; çiğnenmesinin toplumda ve bireylerde hukuki güven-
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liklerinin geleceği konusunda uyarıcı etkisi olması gerekir. Bunun
içindir ki, hukuk bugün bizzat 1982 anayasasıyla kabul edilen ve
güvenceye alınan devletin en yüksek dereceli hukuki güvenliğine
sahip kişilerin hukuki güvenliklerinin korunması, yarın topluma
ve bireylerine ve herkese gerekli olabilecektir.”

SİYONİST İSRAİL İNSANLIĞIN BAŞBELASIDIR!

İsrail’in aforoz ettiği, 84 yaşındaki, Nobel ödülü sahibi Alman Gunter

Grass, şiirinde insani bir duyarlılıkla şöyle feryat ediyordu:

İran’a saldırıya hazırlanan
Bir nükleer canavar, pervasızca havlayıp etrafını kapıyor…
Ve benim ülkem Almanya
Hala İsrail’e nükleer denizaltı yapıyor!?
Artık ihtiyarladım, ne olur sesimi duyun ve duyurun
Yıllarca korkup sakladığım
Bir gerçeği haykırıyor;
Avrupa’yı ve insanlığı uyarıyorum:
Şu felaket fesatçısı İsrail’i durdurun
Yoksa dünya, yörüngesinden sapıyor!
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