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Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül,

Milli Görüş çizgisinde önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam en-
deksli yaklaşmaktadır.

2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Mil-
li Çözüm” Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı
ve kararlı tavrını hiç bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğra-
mış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın or-
tak değeri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler”
gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani temellere göre yeniden şekillen-
mesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi ko-
nularında yoğunlaşmıştır.

Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumla-
yan yazar; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkele-
rinde, önemli seminer ve konferanslara katılmaktadır.

Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber
vermesi, uzun vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sez-
mesi ve söylemesi nedeniyle, Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuru-
luşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış; Erbakan Hoca ise, kendisinin da-
ha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip kirletilmemesi için bu
girişimlere karşı çıkmamış, ama uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri dur-
mamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık
ilişkileri, Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.

1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış elliden
fazla eseri bulunan yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.

Yazarın başlıca kitapları: • Milli Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız. (2 Cilt) •
İnsan’ın Yozlaşması. • İslam Davası ve Cihat Kavramı. • Kur'an-i Kavramlar ve Yo-
rumlar. (3 Cilt) • Ruhlar, Sırlar ve Uzaydaki Yaratıklar. • Dünyanın Değişimi ve Erba-
kan Devrimi. • Bizim Atatürk. • AKP ve Akıbeti. • AKP İntihara Gidiyor. • Türkiye
Uçuruma sürükleniyor. • Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor. • Cumhuriyet Türkiyesinde
Nifak Hareketleri. • Küresel Fesatçıklık ve Fetullahcılık. • Osmanlıdan Cumhuriyete
Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. • Bir Devrim Yaşanıyor. • Gönül Seması ve Tasavvuf
Kapısı. • Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). • Dış Politikamız. (1. Cilt)
BOP’un Temelleri. • Dış Politikamız. (2. Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. • Din,
Devlet ve Demokrasi. • Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet Müjdesi. • Siyaset ve Stra-
teji Dersleri. • Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. • Ergenekon Senaryosu, “At Değiştir-
me” Operasyonu mu?. • Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. • Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı).
• Cezaevinde Yazdıklarım. • Din Dengedir, İslam İlericiliktir. • Hikmet Çiçekleri (Şiir
Kitabı). • Milli Görüş’ün Marazlıları. • Refah-Yol'la Rantiye Savaşı. • Tarikat Terbiye-
si ve Ahlak Tedavisi. • Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. • Yakın Tarihimizde Yü-
celer ve Cüceler. (3 Cilt) • Zafer Müjdeleri. • Bir Devrin Bitişi ve Bir Devrimin Gelişi.
• Osmanlı Sistemi ve Abdulhamit Siyaseti. • Erbakan’a Son Darbe ve Milli Görüş’ün
Parazitleri. • Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. • Siyasi Fıkralar. • BDP’nin Özerk-
lik Ezanı ve Türkiye’nin Cenaze Namazı • Türkiye Tarihi Dönemeçte, Ya Yıkılacak, Ya
Şahlanacak!. • Sabah Yakın Değil mi? • Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden
İlginç Örnekleri • Tuz Kokarsa… • Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a • Dilin Düğü-
mü Çözüldü (Şiir Kitabı) • Türkiye Büyüyor mu, Bölünüyor mu? • Katı Ulusalcıların
ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı. • Amik Ovası ve Armegedon Savaşı. • Devrim Sim-
sarları ve Din İstismarcıları. • Dert Söyletir, Aşk İnletir. (Şiir Kitabı) • Cemaatın Cıl-
kı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı. • Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması. 
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İTHAF

Bu eseri, on bir evladını helal lokmayla, İslami şuurla
ve insani duygularla yetiştiren, müstakim ve mücahit
insan, rahmetli babam Hacı Behzat’ın… Yine şefkat ve
sehavet meleği, sabır ve sadakat timsali, rahmetli an-
nem Muzaffer Hanımın aziz ruhlarına ithaf (hediye)
ediyor; tüm saygıdeğer okurlarımdan onlar için birer
Fatiha okumalarını istirham ediyorum.

Ahmet Akgül



TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Bu kitapların ve Dergi yazılarının hazırlanmasında ve yayın-
lanmasında büyük emekleri ve özverili destekleri nedeniyle; başta
kardeşim Necati Akgül ve sevgili Osman Eraydın olmak üzere, İz-
mit, Gebze, Konya ve İstanbul Milli Çözüm Ekibindeki ve diğer il-
lerdeki tüm sadık dava erlerine, en kalbi tebrik ve teşekkürlerimi
sunuyor, Yüce Rabbimizden dünyada izzet ve saadete, ukbada ise
Cennet ve rü’yete ulaştırmasını diliyorum.

Ahmet Akgül
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ÖNSÖZ

Uzun süren meşakkatli ve çok dikkatli gayretler sonucu ortaya
çıkan bu kitap, din taciri ve rantiyeci Cemaat ve Hükümetin ruh
röntgenini ve bunların arkasındaki Siyonist güçlerin şeytani niyet-
lerini; güncel gelişmeler ve belgeli gerçeklerle anlatmaktadır!

Ahmet Akgül gibi bilge ve cesur bir araştırmacının Türkiye
üzerindeki oyunları, piyonları ve dış patronları açığa çıkarmasıdır.

Şimdi, varlığımızın ve Türk Milletinin son kalesi, bağımsızlık
ve bekamızın kalbi aziz yurdumuzu, milli onur ve huzurumuzu
koruma, Yüce Dinimize ve devletimize Milli Mücadele ruhuyla sa-
hip çıkma zamanıdır!

Prof. Dr. Yavuz Sezen



GİRİŞ:
CEMAAT-HÜKÜMET SAVAŞINDA

DEVLET DEVRE DIŞI MIYDI?

Yolsuzluk Operasyonuyla Lağımlar Deşiliyordu!

AKP’li dört bakanın oğullarının, belediye başkanlarının, yan-
daş iş adamlarının, banka patronlarının ve yüksek bürokratların
da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 (yetmiş) kişinin yüz mil-
yonlarca dolarlık hırsızlıklara bulaştıkları, haksız ve haram ka-
zanç sağladıkları, devleti ve milleti büyük zararlara uğrattıkları
iddialarıyla ilgili yolsuzluk operasyonları başlayınca, üzeri din-
darlık ve demokratlıkla sıvanan lağımlar ortalığa saçılmıştı.

Hükümet kendisine “siyasi komplo’’ hazırlandığı palavraları-
na sığınmaya çalışmış, cemaat ise cuntacılık oynamaya kalkış-
mıştı. Her iki oluşumu da önce bir araya getirip, Milli Görüş’e
hıyanet karşılığı iktidara taşıyan, şimdi de biri birine kışkırtıp
iki tarafı da dengeleyip dizginlerini elinde tutan aynı odaklardı.
Genç neslin eğitim ve öğretimine ağırlık veren manevi bir hiz-
met rehberi değil de sanki uluslararası bir istihbarat şefi ve cun-
ta lideri gibi davranan Fetullah Gülen ve takımı da; bunca soy-
gunlarını ve yolsuzluklarını, mağduriyet edebiyatı ve komplo
tezgâhıyla örtmeye çalışan AKP iktidarı da, artık ülkemiz için en
öncelikli ve tehlikeli sorun halini almıştı.

Ancak yüzde beşlik kısmı oluşturan cemaatin ve Hükümetin
üst yönetim kadroları dışındaki talebe ve takipçilerinin büyük
çoğunluğu iyi niyetli ve istikametli insanlarımızdı. Ama artık



bunların da uyanmaları, ülkemize yönelik tezgâhların farkına
varmaları lazımdı. AKP’nin iz’an ve insaf sahibi Milletvekilleri-
nin ve teşkilat üyelerinin, hemen ayrılıp, Muhalefetin vicdan eh-
li vatanseverleriyle birlikte yeni bir Milli Çözüm Hükümeti kur-
maları ve ülkemizi yaklaşan kaostan kurtarmaları lazımdı ve bu
belki de hepimizin son şansıydı.

Artık CEMAAT=CIA+MOSSAD olduğu, Hükümetin ise şahsi
ikbal ve iktidar hırsına ve Haçlı AB’ye kuyruk olma hatırına, ma-
alesef milli ve manevi duyarlılıklardan soyunduğu açıktı. Musta-
fa Kemal’in “Gençliğe Hitabe”sini okumanın ve sorumlulukları-
mızı kuşanmanın tam da zamanıydı. Eğer Sn. Başbakan ve kur-
mayları kendi yakınlarının, yandaşlarının ve bürokratlarının bü-
tün bu hırsızlık ve haksızlıklarından ve polis müdürlerinin
komplo hazırlıklarından haberdar oldukları halde, bunlara izin
vermişlerse kendileri de suç ortakları sayılırdı. Yok eğer “hiç il-
gimiz ve bilgimiz olmadı” diyorlarsa kendileri şuurlu ve sorumlu
bir iktidar değil, sadece “vitrin kuklaları” konumundaydı, suçlu-
ları yakalamak ve hesap sorulmasını sağlamak yerine, operas-
yonları yürüten Valileri, Emniyet Müdürlerini ve Polis şeflerini
görevden alıp, sanki rezaletlerin üstünü kapatıyor ve kendilerini
bu şekilde aklamaya çalışıyor gibi davranmak, yoksa suçüstü ya-
kalanmanın telaşı mıydı? 

Hükümet ve Cemaatin din ve devlet tahribatına dikkat çekti-
ğimiz gizli ve kirli ilişkilerini irdelediğimiz için MİLLİ ÇÖZÜM
Ekibini “Ergenekon’un Dinci Kanadı” diye yaftalayıp, bizi suni
ve sinsi tezgâhlarla tutuklatıp, Fetullahcı ve AKP yandaşı med-
yada aleyhimize aylarca linç kampanyası başlatıp... Daha önce
yüzlerce komutanımıza, subaylarımıza ve aydınımıza bu gibi ba-
hanelerle sataşıp ve içeri aldırıp; “Ülkenin bağırsaklarını temizli-
yoruz” şeklinde sahte kahramanlık pozları atanların akıbetleri-
nin böyle olacağı açıktı ve ilahi adalet elbette yerini bulacaktı.

Erdoğan 28 Şubat davasına sahip çıkmamıştı!

Başbakan Erdoğan Mayıs 2012’de 28 Şubat soruşturmasıyla
ilgili olarak şu endişelerini açıklamışlardı: “1 dalga, 2 dalga, 3
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dalga, 4 dalga filan... Bunlar toplumun huzurunu da doğrusu kaçı-
rıyor. Bundan bizler de ciddi manada rahatsızız. Atılması gereken
adımlar atılır, biter geçer. Ama bu dalgalar böyle arka arkaya gel-
dikçe kusura bakmasınlar, bu dalgalarda bu ülke boğulur. Bu kadar
bu iş bence uzatılmamalı” diye çıkışmıştı. Ama sonunda 28 Şubat
davasından yapılan tahliyelerle birlikte AKP ve ülke herhalde ra-
hata kavuşmuşlardı ve aslında 28 Şubat’la hesaplaşma diye bir
dertlerinin olmadığı meydana çıkmıştı.

“Bin yıl süreceği” söylenen 28 Şubat sürecinin, mahsulü ol-
malarına rağmen sözde demokratik tavır sergileyenler, “28 Şu-
bat’la hesaplaşıyoruz” pozları kesenler şimdi suçu başkalarının
üzerine atmaktalardı. Milyonlarca insanın hakkına giren, mağ-
dur eden tarihin bu en karanlık süreci baskı altındaki yargı
önünde “resmen” aklanırken, bu işi sahiplendiklerini iddia
edenlerin ayarları ortaya çıkmıştı. Ne de olsa, “bu dalgalarda bu
ülke boğulabilir!” uyarıları herhalde dikkate alınmıştı. Boğulan
bir şey varsa, o da hak ve adaletin ta kendisi olmaktaydı.

Bir tarafta: Yolsuzluk… Rüşvet… İhaleye fesat karıştırma… Ka-
ra para aklama… Kutularda, kasalarda, deste deste dolarlar… Di-
ğer tarafta: Tehdit… Şantaj… Bel altı kasetler… Dosya depolama-
lar… Ne ararsanız var. 11 yıllık koalisyon çatlayınca bütün rezil-
likler ortalığa saçılmıştı. Gırtlağına kadar bataklığa batmış olan ta-
rafların karşılıklı salvoları devam ederken tüm olup bitenlerden
gafil vatandaşlar ise şaşkınlık içerisinde kalmıştı. Bir tarafta tüyü
bitmemiş yetimin iç edilen lokmaları… Diğer tarafta imkân ve ik-
tidarı elinde sımsıkı tutmaya çalışan odakların içine düştüğü diz
boyu çirkef deryası! Daha hesaplaşmanın başında ortaya saçılanlar
bunlarsa devletin çivisi çıkmıştı. Artık bu düzen kökten değişme-
li, Adil Düzen mutlaka kurulmalıydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve
rüşvet soruşturmasının başındaki isim olan Başsavcı Vekili Zekeri-
ya Öz’ün soruşturma yetkileri kısıtlanıp, soruşturmanın Turan Ço-
lakkadı’nın nezaretinde yürütüleceği açıklanmış, soruşturmaya iki
yeni savcı daha atanmıştı. Yargıda yapılan el çektirmenin ardından
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Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mü-
cadele, Kaçakçılıkla Mücadele ve Asayiş şubelerinin müdürleri de
başka yerlere kaydırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde de
yolsuzluk soruşturmasını yürüten 5 birimin müdürü görevlerin-
den alınmış, ardından Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın merkeze
alınmış, Emniyet Genel Müdürlüğünde deprem başlamıştı.

AKP karşı hamle başlatıyordu!

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla sarsılan Türkiye, her gün
yeni bir sarsıntıyla uyanmaktaydı. Hükümet soruşturmayı yürüten
savcı ve polislerin yerlerine değiştirmeye devam ederken, İstanbul
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da görevinden alınması
“Fetullahçılar temizleniyor!” yorumlarına yol açmıştı. Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden sav-
cılar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklarken, gözaltı-
na alınan Bakan çocuklarının serbest bırakılması, Hükümetin bas-
kısı olarak algılanmış, bu arada ikisi bakan çocuğu 24 kişi tutuk-
lanmıştı. 4 Bakan hakkında hazırlanan fezlekenin tamamlandığı
konuşulmaktaydı.

Operasyon Yapanlara Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği rüşvet ve
yolsuzluk operasyonunun ardından İstanbul, Ankara, Kocaeli,
Trabzon, Bursa ve İzmir’de 43 emniyet müdürünün görev yerleri
değiştirilmiş, ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çap-
kın’ın görevden alındığı açıklanmıştı.

Hukukçulardan Yeni Atamalara Tepki

Evrensel Hukukçular Platformu, dört bakanın da isminin karış-
tığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında polis müdürle-
rinin görevden alınması ve yeni savcıların atanmasını sert bir dille
eleştirip, bunun açık bir müdahale olduğunu vurgulamıştı. Anka-
ra Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunana Evrensel Hu-
kukçular Platformu adına konuşan Avukat Hasan Basri Aksoy, İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul ve Anka-
ra’da eş zamanlı olarak yapılan soruşturmayla ilgili yaşanan geliş-
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melerin, soruşturmaya açık bir müdahale olduğunu hatırlatmıştı.
Aksoy’un: ‘‘Bizlere yolsuzlukları bitirmeyi vaat etmiş bir hüküme-
tin; devam etmekte olan bir yolsuzluk operasyonunda tek yaptıkla-
rı cumhuriyet başsavcılığının talimatını yerine getirmek olan polis
müdürlerini görevden alması ve devam eden soruşturmaya iki yeni
savcı atanması, soruşturmaya açık bir müdahale değil de nedir?”
sorusu hala yanıtsızdı.

Kirli yapı, Masonik askerlerden, ılımlı Cemaate evriliyordu!

İttihat ve Terakkiyle başlayan ve Cumhuriyet dönemi boyunca
devam eden “Masonik bürokratik oligarşi” bu sefer “Gülen Cema-
ati derin organizesi” şeklinde karşımıza çıkmıştı. Bugün AKP ve
geçmiş hükümetler, “Bürokratik oligarşi”yi besledikleri süreç içe-
risinde, ondan sınırsızca yararlanmış ve güç kazanmışlardı. Ancak
çıkarları çatışmaya başlayınca işte o zaman, o bürokratik oligarşi
başlarına bela olmaktaydı. Evet, anlaşılıyor ki, açılan bunca dava,
yargılama ve mahkûmiyetlere rağmen devletteki derin yapılanma
son bulmamış, sadece masonik kalıptan çıkıp ılımlı İslamcılık kı-
lıfına sarılmıştı. Hâlbuki halkımız derin devletten hesap soruluyor,
askeri vesayet son buluyor sanmıştı. Gelinen noktada görülen o ki,
devletteki derin yapılanma temizlenmemiş, sadece el değiştirmiş,
derin yapı içinde görev alanlar farklılaşmıştı. Elbette bu yeni derin
yapıyı oluşturanlar malum odaklar, elamanları ise Fetullahçılardı.
Yıllardan beri örgütlenmelerini sürdürerek fırsat kollamışlar ve bu
fırsatı da AKP iktidarında bulmuşlardı. Başbakan Erdoğan ile Baş-
bakan Yardımcısı Arınç’ın açıklamaları da bunun itirafıydı. Anladı-
ğımız bir başka husus da devlet içindeki derin yapılanma dün de
bugün de bir takım dış odaklarla irtibatlıydı.

Parti-Cemaat çatışması, hormonluların eriyip devre dışı kal-
masına yol açacaktır

Hakan Şükür’ün “CEMAAT” adına “partiden istifa ettiği” gün
(17 Aralık 2013), Başdanışman Yalçın Akdoğan “PARTİ” adına
“İnadına muhabbet ve uhuvvet” başlıklı bir yazı yazmıştı. Başba-
kan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan twitter’da, aynı günkü yazısın-
dan şu bölümü paylaşmıştı: “Fenalığa fenalıkla mukabele etmek,
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husumeti artırır, kin ve nefreti körükler, insanı hem azapta bırakır
hem KAYBET-KAYBET sarmalına sürükler... Kazananı olmayan bir
külli kayba götürür.” Diye Fetullahçılara yağcılığa başlamış, ama
hiçbir işe yaramamıştı. Seksenli yılların başlarında yani 12 Eylül
müdahalesi sonrasında, özellikle Millî Görüş Hareketi karşısında
“CEMAAT” veya “PARTİ” olarak bazı “HORMONLU” büyümeler
ve üremeler başlamıştı. Yani Süleyman Demirel ve partileri AP ile
DYP, Turgut Özal ve partisi ANAP, Fetullah Gülen ve “Cemaati”
bunların hepsi bilhassa “MİLLÎ GÖRÜŞ HAREKETİ ve onun Lide-
ri Necmettin Erbakan”a karşı “HORMONLU” büyütülüp öne çıka-
rılmıştı. AKP’nin kurucusu ve başkanı Recep Tayyip Erdoğan da
“Millî Görüş gömleğini” çıkardıktan sonra kendisi ve partisi
“HORMONLU” olarak şişirilip iktidara taşınmıştı. Aynı Recep
Tayyip Erdoğan, “ADİL DÜZEN”e başından itibaren karşı olduğu-
nu ise bizzat “Adil Düzen”in teorisyeni olan Süleyman Karagül-
le’ye açıklamıştır; bendenizin bu konudaki tespiti ise çok daha es-
kilere dayanmaktadır… “Adil Düzen”e karşı olmak ise Siyonist sö-
mürü sistemine yandaş ve uşak olmak anlamındadır.1

Başbakan ve arkadaşları zalim düzene hizmet etmişlerdir

Başlangıçta “MİLLÎ GÖRÜŞ” ve “ADİL (EKONOMİK) DÜ-
ZEN” diyerek hareket ederlerken, şimdi zalim dünya düzenine
bağlanmış ve yere çakılmış bir durumda, işe yaramayan yatırımla-
rı “kapitalist sistemlerle borçlanarak” yapmakta, “yönetimde ve
hukukta zulüm” devam etmektedir. Oysa “ADİL (EKONOMİK)
DÜZEN” muasır medeniyetin üstüne çıkarma formüllerini getir-
miştir. Bülent Arınç gibileri maalesef İslâm düzenini başörtüsüne
indirgemekte, `İşte kanun da çıkardım, artık işim bitti, ben gidiyo-
rum, siyaseti bırakıyorum!’ demektedir. Hâlbuki bunlar kalıcı ve
kuşatıcı hiçbir hizmet üretmemiştir.

Gülen cemaati Erdoğan’ı yolsuzluk dosyalarıyla köşeye mi sı-
kıştırıyordu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen ve takımı
arasında esen soğuk rüzgârlar kavgaya dönüşmeye başlamıştı. Gü-
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len cemaatinin elindeki Erdoğan ve AKP ile ilgili çok özel dosya-
lar da, havayı tamamen dondurmuş durumdaydı. İşte konuşulan o
dosyalardan bazıları:

1- Özel Yetkili Mahkemeler Dosyası – Ergenekon ve Balyoz
konularında tutuklamalara imza atan bu mahkemelerin, iktidara
da dokunacağı anlaşılınca apar topar işlevleri sonlandırılmıştı.
İşte bu dokunmanın gerekçelerini içeren bilgilerle dolu bu mah-
kemelerin dosyaları Gülen cemaatinin kasasındaydı.

2- Teknik Takip ve Dinleme Dosyaları – Bu konu yine Ergene-
kon ve Balyoz soruşturmaları sırasında gündeme taşınmış ve bir-
çok kişinin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Erdoğan ve yakın çevresi-
nin de bu dinleme faaliyetlerinde kaydedilmiş “kritik” kayıtlı
kasetlerinin olduğu fısıldanmıştı. Bu kayıtları içeren dosyaları
da Gülen cemaati saklamaktaydı.

3- Şike Dosyası – Futboldaki şike olayının üzeri bir şekilde
kapatılmıştı ve soruşturmayı yürüten savcının elindeki görüntü-
lerin yayımlanmayan ve de Erdoğan’ı çok zor durumda bıraka-
cak olan görüntüler, şu an Gülen cemaatinin elinde bulunmak-
taydı.

4- Kamu İhale Kurumu’ndaki Yolsuzluk Dosyası – Yolsuzlu-
ğun boyutu 2-3 katrilyon civarındaydı. Konu, birkaç memur hak-
kında soruşturma açılarak kapatılmış, ancak bu hususta yine
ucu Erdoğan’a dokunan bilgi ve belgeleri içeren dosya Gülen ce-
maatinin elinde tutulmaktaydı.

5- İhaleye Fesat Karıştırılması Dosyaları – AKP, CHP’nin de
desteğiyle ihaleye fesat karıştıranların cezalarında indirime gi-
dilmesini sağlamıştı. İhaleye kimlerin fesat karıştırdığının isim
isim sıralandığı listelerden oluşan dosyalar da Gülen cemaatinin
gizli dolabındaydı.

6- Sayıştay Dosyası – AKP’nin bazı yolsuzlukları sümenaltı
etmek maksadıyla Sayıştay’ı işlevsiz hale getirmek istediği yazıl-
mıştı. Bu girişimin ardında yatan bazı büyük yolsuzlukların ol-
duğu bir dosyayı da Gülen cemaati beklemeye almıştı.
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7- Metro Turizm ve Bağlantıları Dosyası – Fetullah Gülen’e
Hakaret ettiği için, kanuni gerekçelerle içeri alınan Metro Tu-
rizm’in sahibi Galip Öztürk, bir şekilde hapisten çıkmış, bu ko-
nuyla ilgili birçok spekülasyon ortalıkta dolaşmıştı. Öztürk’ün
ilişkilerinin AKP iktidarının bazı bakanlarını bile kapsadığı ku-
lislere yansımıştı. İşte bu ilişkilerin bilançosunun olduğu bir
dosya da Gülen cemaatinin elinde bulunmaktaydı.

Bunlar, Erdoğan’ın başını oldukça ağrıtacak ve ortaya dökü-
lürlerse yargılanmasına bile yol açacak cinsten dosyalardı. Nite-
kim Gülen cemaatinden dosyalarla ilgili gelen sinyalleri alan Er-
doğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı Pennsylvania’ya yolla-
mıştı. Gülen ve Çağlayan arasındaki görüşmede söz konusu dos-
yalar ve AKP ve Cemaat arasındaki gerginliğin nasıl yumuşatıla-
bileceği konuşulmuş, anlaşılan uzlaşmaya varılamamıştı. Şimdi
gözler Erdoğan’ın, Gülen ve saz arkadaşlarının bazı kapsamlı ta-
leplerini karşılayıp karşılamayacağındaydı. Karşılarsa ne ala,
yok karşılamazsa “dosyalar” devreye sokulacaktı!

CIA-MOSSAD=Cemaat merkezli “siyasi mühendislik operas-
yonu” mu tezgâhlanıyordu?

Yolsuzluk iddiaları ile yapılan gözaltılar yandaş yazarlar tarafın-
dan “Siyaseti itibarsızlaştırma operasyonu” olarak yorumlanmıştı.
Bunlara göre hedef, yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi önce-
sinde siyaseti kurgulamak ve Erdoğan’ı devre dışı bırakmaktı.

Haşmet Babaoğlu

“Cumhurbaşkanlığı seçimi yeni dönemin karakterini belirleye-
cek konumdadır. Üstelik ulusal olduğu kadar uluslararası karakter
taşıyan bir seçim olacaktır. Soru şuydu: Bir kapının eşiğine kadar
geldin, açacak mısın, oraya yığılıp kalacak mısın, yoksa geri dön-
mek zorunda mı kalacaksın? Başbakan Erdoğan kapıyı daha fazla
gecikmeden açmak istiyordu. O kapı, "Türkiye'yi Türkiye yönetir"
kapısıydı. İşte bu yüzden birdenbire sağlı sollu birçok farklı kesim
Erdoğan'a karşı ittifak oluşturmaya başlamıştı. Çünkü "Türkiye
halka uzak fakat halkçı seçkinlerin ülkesi olmayı sürdürmeli" di-
yenlerle "Türkiye Ortadoğu'da İsrail'le aynı stratejik hedefleri pay-
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laşmalı" diyenleri el ele tutuşturan şey bu eşiğe gelmiş olmamızdır.
Peki, ne yapmalı? Güncel ve sıcak gelişmelere bakıp heyecana ka-
pılmamalı! Olup bitenleri anlamak için belki de içerden çok dışarı-
daki gelişmelere bakmak daha zihin açıcı olacaktır. Elbette kilit
nokta Kürt meselesinin çözüme kavuşturulması ve barışa ulaşılma-
sıdır. Fakat şu müzmin gerçeklerimizi de listeleyip manzarayı öyle
değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Onlarca yıl boyunca askeri planda hamasete ve bağımsızlık vur-
gusuna yüklenmiş rejimimiz birkaç basit savunma füzesini bile ba-
şaramamıştır. Onlarca yıl boyunca kendini yere göğe koyamayan
büyük sermayemiz küçücük markalar dahi ortaya koyamamıştır.
Onlarca yıl boyunca insanımızı şekillendiren eğitim sistemimiz
gençlerimizi üniversitelerin kapısına yığıp hayal kırıklığına mah-
kûm etmekten başka bir şey yapmamıştır. Uzun lafın kısası, ipleri
siyasi, askeri ve kültürel olarak hep Batı tarafından kontrol edilen,
milletin sözünün geçmediği upuzun bir yalan dolan dönemi geride
bırakılmalıdır ve artık bu dönem de kapanmak zorundadır!” diyen
Haşmet Babaoğlu’na sormak lazımdı: 

1- On iki yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP, milli füze
yapmıştı da bizim mi haberimiz olmamıştı?

2- Sn. Erdoğan, ne pahasına olursa olsun AB’ye girmek aşkıy-
la, o bahsettiğinin hain Batının bir figüranı mıydı?

Şeref Oğuz: 

“Vasat ülkeler liginden çıkıp büyük devlet olmaya karar vermiş,
yetmemiş gibi bunu dünyaya haykırmışsan, başının belaya sokul-
ması kaçınılmazdır. Anlaşılmaz olan, bu belaların içindekilere (Ce-
maate) yaptırılmasıdır. İran'ın Batı ile anlaştığı gün, içimizden ba-
zıları bu gelişmeyi "tehlikeli" saymışlardı. Zira Batı'daki 7, Do-
ğu'daki 37 milyar $'ı serbest kalacak İran'ın, büyümemize olumlu
katkısı, onlara göre "tehlike" idi. Yalnızca Kuzey Irak'ta 2020'de
yıllık 108 milyar $'lık petrol geliri, bölgesel güç olma projemize
hizmet edecek unsurlardan biri... Enerji koridoru, kural koyucu ül-
ke gibi tehlikeler (!) bir şekilde bertaraf edilmeliydi. Yaşlanan ve
yavaşlayan AB'nin Gümrük Birliği, vize ve üyelik süreci dâhil yap-
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tıkları, büyük oyuncuya küçük çelmelerin ifadesiydi. Şimdiye dek
kurala uyagelmiş, büyük ihaleleri daima küresel oligarşiye ve yer-
li işbirlikçilerine vermiş Türkiye, bu defa farklı davranıyor, dina-
mik, yurtsever girişimcileri devreye alıyor. Olacak şey mi? Peki, ok-
yanus ötesi? Halkbank'a yapılan bunun somut göstergesi...” diyen
Şeref Oğuz, 11 yıldır Batıya ve küresel odaklara yarayan adımlar
atan Erdoğan iktidarının bereket ve kerametini görmek için,
2020’ye kadar, yani bir on yıl daha beklememiz gerektiğini söy-
lemesi, milletimizi alaya almaktı!

Emre Aköz: 

“Şimdi gözaltına alınanlar suçlu mu, suçsuz mu? Veya operas-
yon haklı mı, haksız mı diye sormuyorum. ("Bal tutan, parmağını
yalar" sözü elbette aklımızda.) Hükümetin izlediği ekonomi politi-
kası açısından operasyonun hangi anlama geldiğini sorguluyoruz.
Hem iç talebi canlı tutmak, hem de depreme dayanması mümkün
olmayan konutlardan kurtulmak için Hükümet, bir süredir özellik-
le büyük kentleri şantiyeye çevirdi. Niye bunu tercih etti? Çünkü
inşaat diğer sektörleri de canlandıran, parayı hızla dolaştıran bir
alan. Bina yaptığınızda, camcı da kazanıyor, parkeci de; armatür-
cü de memnun oluyor mobilyacı da... Bankalar müteahhitlere ve
konut alacaklara kredi açarken, vasıfsız işçiler de iş imkânı bulu-
yor...” diyen Emre Aköz, on milyonlarca dolarlık hırsızlıkları
“Bal tutanın parmağını yalaması” cinsinden doğru ve doğal bir
gelişme olarak sunmaktan utanmamıştı. Nede olsa cetvelle cin-
sel alet ölçen porno yapımcılığından aktarmaydı!..

Mehmet Barlas: 

“Neye niyet, neye kısmet... Açıkçası bu satırların yazarı dahil
"Cemaat" merkezli gerginlikleri izleyen pek çok kişi, iktidar kana-
dındaki bazı önemli kişilere ait cinsel içerikli kasetlerin siyaset pi-
yasasına sürülmesini bekliyorduk. Bunun yerine yolsuzluk iddiala-
rına dayalı gözaltılar geldi. Kısacası savaşta kullanılan araçlar
beklenenlerden farklı olsa da "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok"
diyerek, Erich Maria Remarque'nın yazdığı ve savaşın korkunçlu-
ğunu anlatan romanını (Im Westen nichts Neues) hatırlayabiliriz.
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Romanda 1'inci Dünya Savaşı'na katılan Alman gençlerinden bede-
nen ölmeyenlerin de, ruhen öldüğü anlatılır... Özetle kimse savaş-
tan sağ çıkmaz. Erich Maria Remarque, bağnaz duygularla doldu-
rulmuş gençlerin savaşın insafsızlıklarla dolu gerçeği karşısındaki
çaresizliklerini işlediği için, bu roman da Naziler'in yaktığı kitap-
lar arasında yer almıştı. Bizdeki siyaset savaşlarına gelince... Bu
savaşlarda her türlü yöntemin geçerli görülmesini yadırgamaya-
lım. Mao ne demiş: “- Siyaset kan dökülmeden yapılan savaştır, sa-
vaş ise kan dökülerek yapılan siyasettir...” Bizdeki garip durum ise
siyaset dışı oldukları varsayılan kurumların da, savaşan taraflar
arasında yer almaları değil midir? Ama bu noktada stratejik önem
taşıyan bir ayrıntıyı da unutmayalım. Nihai zafer "Savaş"ın sonun-
da belli olur... Bir "Muharebe"den kazançlı çıkmak, savaşın galibi-
ni belirlemez. Siyaset savaşının nihai galibi de demokrasilerde se-
çimlerle belli olur... Yakın dönemlere kadar, Türkiye'de siyasetin
galipleri seçimlerle belli olmazdı. Her türlü yöntemi kullanan De-
rin Devlet'in egemen olduğu siyaset tarzında, seçim sandığı tefer-
ruattı... Vesayetçi rejim sona erdiği için şimdi derin devlet yerine si-
yasette "Derin millet" vardı. Ama seçim kazanmadan ve siyasi risk
almadan iktidar sahibi olmak isteyenler, yeni cepheler açmaya ça-
lışmaktaydı. Bu nedenle "Acaba yarın da neler olacak" diye merak-
lanmayalım. Ve "Demek devlet içinde bir de paralel devlet varmış"
diyerek de ümitsizliğe kapılmayalım. Çünkü olaylar ne kadar şa-
şırtıcı olsa da, burada tek devlet var artık.” diyen ve Sabataist Ma-
son olduğu söylenen Mehmet Barlas Erdoğan’a ve AKP iktidarı-
na böylesine sahip çıkıyorsa, bunun arkasında bit yeniği arama-
yanlar ne kadar saftı!

İran’a nükleer desteği kimler veriyor, kimler saldırıyordu?

Irkçı emperyalizm, önce kendi çıkarlarını ve vahşi amaçlarını
belirler, sonra bunlara gerekçe olacak bahaneler üretir. Yahudi Si-
yonizm’in güdümündeki ABD’nin Irak, Afganistan’ın ardından, bir
ara yoğunlaşan, sonra yavaşlayan hatta Hasan Ruhani ile nükleer
anlaşmayla sonuçlanan İran’a saldırı senaryoları da bu açıdan de-
ğerlendirilmelidir. Bizim, bazı gerçekleri halkımıza hatırlatmak ve
AKP iktidarını uyarmak için yaptığımız tahlilleri; “komplo teorisi
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ve felaket davetiyesi” olarak kötüleyenler, aslında; yaklaşan musi-
betleri gizlemek isteyenlerdir. Hatırlayınız İsrail’in yaklaşık 1400
ölü 6000 yaralıya mal olan son Gazze saldırısı da, bir İran müda-
halesi sırasında, başını ağrıtacak Hamas ve Hizbullah’ı etkisiz bı-
rakma girişimiydi. Ayrıca, daha önce Lübnan’da Hizbullah karşı-
sında aldığı acı yenilginin yarasını tamir etme ve imaj tazeleme ha-
reketiydi. Bu arada, iki yıllık geçici üyeliğine seçilmekle hava atan
AKP’nin, BM Güvenlik Konseyindeki etkisizliklerini ve çaresizlik-
lerini görmeleri de milletimiz için uyarıcı bir gelişmeydi. İsrail
vahşetine karşı, BM’den medet beklemek safdillikti, çünkü BM, za-
ten İsrail’i kurmak ve korumakla görevliydi. O zaman da yazdığı-
mız şu tespitler çok ciddi ve gerçekçi verilere dayanmakta ve muh-
temel gelişmeleri haber vermekteydi. Ve zaten ülke ve bölge den-
gelerini değiştirecek tarihi olayların “vukuundan önce şuyu bul-
ması!” yani, meydana gelmeden önce o konunun sıkça konuşulur
ve tartışılır olması, tecrübelerle sabitti ve ortak önseziydi.

İran'ın Nükleer Güç Olmasında ABD'nin Katkısı

Henüz soğuk Savaş'ın devam ettiği dönemde, ABD için İran'ın je-
opolitik önemi tartışılmayacak derecedeydi. Bir başka ifadeyle İran,
ABD için İranlıların yönetimine bırakılmayacak kadar önemliydi.
Ancak Musaddık olayından çok etkilenen ABD, İran'da bir daha ha-
ta yapmak niyetinde değildi. Bu nedenle de Şah'ın iktidarının mut-
lak haline getirilmesi gerekliydi. Bu amaçla 1957'den başlayarak
İran'daki ABD askeri varlığının arttırılmasına ve İran'ın nükleer ça-
lışma programlarının desteklenmesine karar verildi ve ABD, İran'a
sağlanan nükleer teknoloji desteğinin sadece barışçıl amaçlarla kul-
lanılacağını tüm dünyaya ilan etti. Bunu 1958’de İran'ın Uluslarara-
sı Nükleer Enerji Ajansına (İAEA) üye olması izledi. Görünürde
yanlış hiçbir şey yok gibiydi ve İran tümüyle barışçıl amaçlar taşıya-
rak, nükleer teknolojiyi elde etmeye girişmişti.

1968'de ABD tarafından İran’da beş megavatlık bir araştırma re-
aktörü bitirildi. Amerikan AMF firması tarafından Tahran Üniver-
sitesi'nde kurulan bu reaktör, %93 saf zenginleştirilmiş uranyum
kullanıyordu ve bu reaktörle birlikte yüksek seviyede zenginleşti-
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rilmiş 5 kg uranyum da İran'a verilmişti. Şah Rıza Pehlevi, İran’ın
nükleer bir güç olmasını ve bölgesel güç olmaktan daha da öte kü-
resel bir güç olmasını hedeflemişti. 1973 Dünya Petrol Krizi İran’a
nükleer güç olmak için büyük fırsat sağlamıştı ve bu dönemlerde
altı nükleer reaktör kurulup devreye girmişti. Gene 1974’te İran’ın
20 bin megavat gücünde 20 adet nükleer reaktör inşa etmek iste-
diğini açıklaması da bu isteğinin bir neticesiydi. 

1974'te İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) kurulmuş ve Dr.
İtimad, kurumun ilk başkanlığına getirilmişti. Hızlı bir şekilde ge-
lişen bu kurum, 4 nükleer santral (Buşehr ve Darhuveyn), Bu-
şehr'de içme suyu tesisleri, İsfahan ve Arak'ta 4 yeni nükleer sant-
ralin inşa edilmesi ve yine nükleer santrallerin yakıt ve teknolojik
desteğinin teminini üstlenmişti. Bu merkez daha sonra nükleer
araştırma merkezi (NRC) olarak tescillendi. Bu konuda Şah'a des-
tek, sadece ABD'den gelmemişti. Almanya, Fransa, Belçika ve Rus-
ya da akla gelen ilk Avrupalı ülkelerdi. Bir Alman şirketi olan
Kraftwerk Union (KWU) 1974'te İran'ın Buşehr kentinde 1200
megavatlık bir santralin kurulmasını üstlenmişti. Yine aynı yıl
Fransa'da Benderabbas'ta 900 megavatlık bir nükleer santral kura-
cağını ilan etmişti. Aynı dönemde Belçikalılar tarafından Karj’da
Nükleer Tıp Merkezi gerçekleşti.

İran'ın hızla nükleer bir güç olması, İsrail'i (zahiren ve rol ge-
reği) tedirgin etmişti. Çünkü Şah kendilerinin güdümündeydi.
Özellikle ABD’de de oldukça güçlü olan Musevi Lobisi, ABD hü-
kümetine, İran'a verilen nükleer desteğin kesilmesi konusunu sü-
rekli istismar etmişti. Şah, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin bu bas-
kılar karşısında direnemeyeceğini düşünerek, kendisine yeni nük-
leer ortaklar aramaya yönelmiş ve bu doğrultuda, 1976 yılında Gü-
ney Afrika ile nükleer malzeme ve teçhizat tedariki için gizli bir
anlaşma gerçekleşmişti. Oysa Güney Afrika ikinci İsrail’di. Soğuk
savaş döneminin kendine özgü dinamikleri bahanesiyle ABD
İran’ın nükleer silah yapma olasılığını kendisi için bir tehdit ola-
rak görmemişti. ABD'nin 1978'den önce 16 mikron hassasiyetinde
4 lazer sistemini İran'a verdiği bilinmekteydi.
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İslam Devrimi Sonrasında İran'ın Nükleer Çalışmaları 

Bilindiği gibi İslam Devrimi ile İran'da sistem bütünüyle de-
ğişmişti. Ayetullah Humeyni, nükleer enerjinin İslam dinince ya-
saklandığını ileri sürerek, Şahlık zamanında başlatılan bütün ça-
lışmaları kesmişti. Ancak Humeyni'nin bu yaklaşımı dini olduğu
kadar, realist politikanın da bir gereğiydi. Humeyni, nükleer güç
olma isteğinin İran’ı dışa bağımlı yapacağından endişeliydi. Ne
var ki, savaşın başlarında Irak’ın elde ettiği askeri başarı, molla-
lar arasında da güçlü bir İran yaratılması için, kendilerinin de
nükleer bir güç olmasının şart olduğu düşüncesini yeşertmişti.
1979-86 yılları arasında ara verilen nükleer çalışmalara,
1986'dan sonra yeniden başlanıp, bu dönemde İran, nükleer re-
aktör çalışmalarını hızlandırmak için Almanya, Fransa, Rusya,
Arjantin, ispanya, Çin, Kuzey Kore ve Belçika ile işbirliğine gir-
di. Bu işbirliği sonucunda İran, 20'den fazla nükleer tesise sahip
hale geldi. Günümüzde İsfahan, Natanz, Arak ve Buşehr'deki
nükleer tesisler, İran'ın en önemli nükleer tesisleriydi. Bu tesis-
lerden en eskisi, Buşehr Nükleer Enerji Santralidir.

İsfahan'daki tesis, Uranyum Dönüştürme Santralidir. Ham
uranyumdan zenginleştirilmiş uranyuma kadar uzanan nükleer
yakıt döngüsünde, ilk aşama burada gerçekleştirilmektedir. Bi-
lindiği gibi düşük düzeyde zenginleştirilen Uranyum, nükleer
enerji sahasında önemlidir. Ancak nükleer silah yapımında kul-
lanılacak uranyumunun çok daha yüksek düzeyde zenginleştiril-
mesi gereklidir. Natanz Nükleer Santrali, İran'da uranyumun
zenginleştirilmesi amacıyla kurulmuş oldukça stratejik bir sant-
raldir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre İran,
Natanz'da az miktarda da olsa nükleer silah yapımında kullanı-
labilecek kalitede uranyum zenginleştirmeye yaklaşmış bir ülke-
dir. İran'ın güneybatısındaki Arak Santrali'nde ise zenginleştiril-
miş uranyumun alternatifi olan plütonyumun üretiminde kulla-
nılan 'ağır su' üretilmektedir. Bu dört önemli tesisin dışında, Bo-
nob, Ramsar ve Tahran'da da nükleer araştırma reaktörleri sayı-
labilir. Tesisler olası bir saldırıyı en az zararla atlatmak amacıy-

AHMET AKGÜL 23



la yüzlerce kilometrelik geniş bir alana dağıtılmış gözükmekte-
dir. Ayrıca çok sayıda tesis, yeraltında inşa edilmiştir.

Peki, tam da böyle bir süreçte, İran’da Cumhurbaşkanı seçti-
rilen Hasan Ruhani’nin ABD ve AB ülkeleriyle anlaştığı uranyum
zenginleştirmeyi % 20’den %5’e çekmeye yanaştığı bir dönemde
AKP iktidarıyla İran arasındaki “Altın+petrol dolar+para” trafi-
ğinden Amerika’nın, ilgisi bilgisi ve izni olmadığını söylemek ne
derece akla yatkındı?

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile Hakan Şükür’ün istifası gi-
bi sıcak konuları değerlendiren Erdoğan bu 'Ahlâki değil' deyince
vicdanı olanlar, kendisinin Erbakan’a yaptıklarını hatırlamıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi
Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış törenine ka-
tılmış, gündemde yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili gazetecilerin so-
rularını cevaplamıştı. İstanbul’daki yolsuzluk ve usulsüzlük ope-
rasyonuyla ilgili “Bunların hepsi bir adli süreç. Neticelenmeden
bir şey söylemem doğru olmaz” diyen Erdoğan, Hakan Şükür’ün
istifasını ise ağır dille eleştirip ahlaki olmadığını vurgulamıştı. Ha-
kan Şükür’ün, AKP’den istifasına ilişkin, “Böyle bir istifayı bekli-
yor muydunuz” şeklindeki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, “Arka-
daşlar tabii böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur. Çün-
kü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım, ama bili-
yorsunuz kem söz sahibinindir. Dolayısıyla her söz sahibini bağlar,
yaptıklarını ve tavrını yadırgıyorum, doğru bulmuyorum” değer-
lendirmesini yapmıştı. “Hakan Şükür, sizin davetinizle partiye gel-
mişti. Ayrılması sizi üzdü mü” şeklindeki sorusunu da şöyle yanıt-
lamıştı: “Niye üzüleyim? Gönül şunu arzu ederdi; Bir insan eğer bir
partinin bayrağı altında seçime giriyorsa ondan sonra o partiyle
hareket eder, ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz, eğer dürüst-
se o zaman Parlamento’dan, milletvekilliğinden (yani siyasetten)
ayrılır, çünkü bağımsız olarak Parlamento’ya gelmiş değilsin. Ol-
ması gereken şey. Aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama ta-
bi bu herkese nasip olan bir şey değil.” Bunun üzerine aklı ve vic-
danı olanlar, kendilerinin Erbakan’a yaptıklarını hatırlamıştı!
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Hükümet ile cemaat arasındaki dershane sürtüşmesi sonunda
AKP’nin futbolcu milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa edin-
ce Mehmet Ali Şahin “Emrettiler partiye katıldı, emrettiler parti-
den ayrıldı” demek suretiyle “Talimatla istifa etmiştir” anlamında
suçlamıştı. Sahi, Başbakan bu istifa haberini duyduğu zaman aca-
ba kafasında neler dolaşmıştı? Mesela AKP’nin eski milletvekille-
rinden Kemalettin Köktaş’ın Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’a
kızdığı zaman söylediği “Kabahat sende değil seni Bakan yapanda”
sözü gibi Hakan Şükür hakkında “Kabahat sende değil seni millet-
vekili yapanda” diye bir düşünce aklına takılmış mıydı? Hakan Şü-
kür’ün nikâhını; Başbakan Erdoğan’ın, Belediye Başkanı iken
bizzat kıydığını ve nikâh şahitlerinden birinin Gülen olduğunu
hatırlamış mıydı?

Acı sonuç:

Türkiye, Hükümetle Cemaat arasındaki bu rant kavgası ve
kadrolaşma kumpası ile oyalanırken, asıl büyük tehlike dikkat-
lerden saklanmaktaydı: Ülkemiz adım adım “F Marka Cemaat-
ten, PKK Cumhuriyetine” doğru kaydırılmaktaydı. Makam ve
menfaat kapışmasında ve devlette kadrolaşma konusunda kıya-
sıya çarpışan Erdoğan ve Fetullah Hoca ve taraftarları, her ne
hikmetse, “Çözüm süreci kılıflı çözülme ve Türkiye’yi çökertme
projesinde” hala ortak davranmakta, hatta birbirlerini “PKK ile
uzlaşma ve barışa ulaşma girişimlerini savsaklamakla” suçlamak-
taydı. Yani figüranlar, sadece senaryo gereği verilen rolleri oyna-
makta, halk ise bunları gerçek sanmaktaydı. Mahalle takımı ta-
raftarları gibi, herkes kendi kahramanlarını alkışlarken ve pi-
yonların palavralarıyla avunurken, ülkemiz resmen ve ismen ol-
masa da, fikren ve fiilen ayrışma noktasına taşınmaktaydı.
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A- CEMAAT-HÜKÜMET KAPIŞMASI VE
LAĞIMLARIN SAÇILMASI

DİN KAYGUSUNDAN KİN KAVGASINA MI?

45 sene kadar önce Van Erciş Kadirasker’de bir yandan öğret-
menlik yaptığımız, bir yandan da Molla Nurettin Hoca’nın medrese-
sinden yararlanmaya çalıştığımız yıllarda, hoşsohbet yaşlılardan
şöyle bir hadise dinlemiştik. Yirmi otuz köye hükmeden; karakol,
kaymakam ve mahkemelerde de sözü geçen iki aşiret reisi ağa, çev-
re sakinlerine ve köylülere her türlü zulüm ve hakareti yapmak ve
derebeylik oluşturmak üzere ittifak ediyor. Aciz ve çaresiz köylüler,
bütün çaba ve çırpınışları sonuçsuz kalınca, mecburen teslim oluyor
ve kara kara düşünmeye başlıyor. “Ancak bunlar eceli gelip ölürse,
belki huzura kavuşuruz!” diye beklerken, bir gün birlikte ava çıkan
bu iki zalim ağa, vurdukları tavşanı hangisinin tazısı yakaladı? Ko-
nusunda tartışıp ellerindeki filintaları (uzun menzilli ve çok etkili
eski İngiliz tüfekleri) birbirine doğrultup aynı anda ateşlemeleri so-
nucu oracıkta can veriyor. Bunun üzerine, bölge halkı sevinçle şü-
kürler edip kurbanlar kesiyor. O sırada safdil birisinin şu sözleri
herkesi güldürüp düşündürüyor ve darbı mesel gibi hala konuşulu-
yor: “Yahu bizim seydalar (Hocalar) “Allah çok akıllıdır” diyordu,
ama biz bu kadarını düşünemiyorduk. Şu iki baş edilmez ağayı, biri
birinin kurşunuyla ortadan kaldıran ve bizleri huzura kavuşturan
Allah’ın aklı da, intikam alışı da mükemmelmiş!”

Cemaatle Hükümet arasındaki “imkân, imtiyaz ve iktidar kavga-
sını”, ve değil muhterem ve muttaki bir ilim ve hikmet erbabına, dü-



rüst ve dengeli bir devlet adamına; hatta sokak çocuklarına ve köp-
rü altı edebiyatına bile yakışmayan sataşmalarını görünce bu fıkrayı
hatırlamıştık. Böylece, Milli Çözüm Dergisi olarak, hem Fetullah
Cemaati hem de Erdoğan Hükümeti hakkındaki tespit ve tenkitleri-
mizde ne denli haklı ve isabetli olduğumuz da ortaya çıkmıştı. 

Recep Beyin: “Cesur ve Kahraman Başbakan, Kasımpaşalı yiğit
Erdoğan, askere karşı yumruğunu masaya vuran ve dik duran
adam!” imajı, 2004 Ağustos MGK Kararlarını tıpış tıpış imzaladığı-
nın resmen kanıtlanmasıyla bir anda yıkılmış, boyası dökülüp foya-
sı ortaya çıkmıştı. Oysa Recep Bey ve avanesi Rahmetli Erbakan Ho-
ca’yı, imzalamadığı bir MGK kararını, imzalamış gösterip haksız ve
ahlaksız biçimde suçlamış ve sataşmışlardı. Bunun gibi: “AKP döne-
minde dindar kesimler rahatladı, gizli açık zulüm ve eziyetler kaldı-
rıldı, devlet kadrolarına emin ve imanlı bürokratlar atandı!” iddiala-
rı ve avuntuları da, MİT’in hala fişlemelere devam ettiğinin ortaya
dökülmesiyle boşa çıkarılmıştı. Ve yine “Faiz lobileriyle mücadele
eden ve rantiyecilere fırsat vermeyen” AKP ve Erdoğan imajı,
BDDK’nın: “Erbakan döneminde çıkarılan; banka yöneticilerinin
kendi şirketlerine kredi alma yasağının” bu iktidarın 2013 Ağusto-
sunda iptal ettiğinin, böylece devlet eliyle ve Millet aleyhine sömü-
rü çevrelerine kıyak geçildiğinin anlaşılmasıyla fos çıkmıştı.

Fethullah Gülen’in fırsatçı ve fesatçı tavrı!

Fethullah Gülen “Herkul.org” sitesinde yayınlanan; “Kara propa-
ganda ve nefis muhasebesi” başlıklı sohbetinde, edep ve erdem dışı
bir iddia ortaya atmıştı. Gülen: “Amerika’da bulunduğu sırada, birile-
rinin kendisine telefon ettiğini, şu anda çok önemli mevkideki bir kişi-
nin, bu gece bir aşüfte (Kiralık hayat kadını) ile buluşmaya gittiğini
haber verdiğini, kendisinin ise hemen telefonla bir ilgiliyi görevlendi-
rip o adama göndererek ikaz ettiğini ve kayda alınacak bu rezaleti en-
gellemeseydi bu günlere gelinemeyeceğini”!? anlatmaktaydı.2

Şimdi Fetullah Hoca’ ya ve kurmay takımına sormak lazımdı:

1-Fetullah Efendi, gizli bir İstihbarat şefi miydi ve özel ajan
ekipleri mi sürekli iz sürmekteydi ki, “çok önemli devlet yetkili-

2 Bak: internethaber / 9.Aralık 20013
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lerinin” zina ilişkilerine kadar takip ve tespit edilip kendisine ha-
ber verilmekteydi? 

2- Veya MİT, CIA ve MOSSAD elemanlarının elde ettiği bilgiler
mi, birilerinin aleyhine kullansın diye Fethullah Gülene iletilmek-
teydi?

3-Yoksa sn. Gülen, bütün bunları “kerametle biliyor ve engelli-
yorsa!?”; kendi imtiyaz ve ihtirasları uğruna böylesi zinacıların
devlet yönetiminde kalmalarına hangi iman ve vicdanla müsaade
edilmekte ve bunlarla işbirliğine gidilmekteydi?

4- Başbakandan Bakanlara, Belediye Başkanlarından yüksek
bürokratlara yüzlerce kişiyi töhmet altına sokan “çok önemli ve
yüksek mevkideki birisi” tanımı yerine, hatta o kişinin bizzat ismi
verilse bundan daha az tahribat verecekti. Sn. Gülen bu genel ve
yuvarlak ifadelerle, bütün AKP yönetimini itham ve iftira ettiğinin
farkında değil miydi?

Ve maalesef, “AKP’li yüksek yetkililer arasında yasak cinsi ilişki-
lere girildiği, bunlarla ilgili şantaj niyetli kasetlerin kaydedildiği”,
daha önce Abdurrahman Dilipak tarafından da gündeme getirilip
AKP’lilerin dikkatli davranması tavsiye edilmiş; Şimdi de Abdul-
kadir Selvi Aydınlık ve Sözcü Gazetelerinin elinde bu tür kasetler
bulunduğunu belirtmişti.

Mehmet Şevket Eygi Beyefendi ise isim vermeden Fethullah
Gülen’e şöyle sesleniyordu:

“Allah ve Resulü bizim tek bir Ümmet olmamızı istiyor ama biz öyle
olamıyoruz, parçalandıkça parçalanıyoruz. Allah birlik emrediyor, şey-
tan tefrika, fitne, fesat istiyor. Biz hangisine uyuyoruz? Kur’an’a uygun
davranıyor muyuz? Kötülükle çok emreden nefsimizin kölesi olmuşuz.
Ahirete giden yolda dünya şarkıları okuyoruz. Hubb-i riyaset cinsel şeh-
vetten üç yüz altmış derece şiddetliymiş. Dünya bizi öylesine sarhoş etmiş
ki, mü’minlere cephe alıyor, İslam düşmanı kâfirleri dost ve veli ediniyo-
ruz. Evet insan sadece alkollü içkiyle sarhoş olmaz, en korkunç sarhoşluk
dünya sarhoşluğudur. Bu dünya sarhoşluğu insana neler yaptırmaz ki…
Sen hem dindar Müslüman geçin, hem de gelinlik kızlara erkeklerin hu-
zurunda şarkılar, ilahiler okut. Din, Kitap, Şeriat buna izin veriyor mu?
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Din ve Şeriat, kapalı salonlarda seyircilerin kadın erkek karışık oturma-
larına izin veriyor mu? Hem dindar geçin, hem riba işleri yap bunlar ima-
na, İslam’a ve ahlaka uygun düşüyor mu? Hem Muvahhid geçin, hem Tev-
hid ile Teslis birdir manasına gelecek sözler et. Ne biçim iştir bu? Böyle
söyleyenler ayık mıdır, sarhoş mu? Mübarek Ramazanlarda, beş yıldızlı,
içkili, fuhuşlu, fısk ve fücurlu mekânlarında papaz yahnili iftarlar… Din-
dar Müslümanların, dindar hanımların altınlarını, mücevherlerini İs-
lam’a hizmet edeceğiz diye topla, bunlarla televizyonlar kur ve sonra ek-
ranlarda bin türlü günah sergile. Ne menem iştir bu? Hayır hayır hayır!..
Bizim gayelerimiz ulvî olsaydı bunca süfliyat ve beyinsizlik yapmazdık.
Aramızda bunca tefrika, fitne fesat, nifak şikak, buğz adavet bölünmüş-
lük, çekişme, tepişme varsa içimizde mutlaka şeytanlar var demektir. Sa-
ğa sola bakmayalım şeytanı bulmak için, içimize bakalım”.3

Taraf Yazarı Mehmet Baransu’dan Sn. Erdoğan’a “Erbakan’a
ihanet” hatırlatması geliyordu!

Başbakanın “vatan haini” ilan ettiği Taraf Gazetesi yazarı Meh-
met Baransu, Erdoğan’a çok sert bir yazı ile şöyle cevap veriyordu:

• Vatan’a ihanetten bahsediyorsunuz, eğer bir ihanet varsa siz
bunu Erbakan’a yaptınız, şimdi Cemaate de yapıyorsunuz!

• O belgeler devletin mahremi olduğu için değil, Tayyip Erdo-
ğan’ın mahremi olduğu için bu denli öfkeli davranıyorsunuz!

• Başbakan’ın işine gelen çok daha gizli belgeleri yayınladığında
hiç de öyle devlet mahremi gibi kaygılar taşımıyordunuz!

• Erbakan gibi zayıf bir koalisyon hükümeti, zar zor bulunmuş
Meclis çoğunluğu desteği ve karşısında Karadayı, Çevik Bir gibi
(ABD ekibi M.Ç) komutanlar olsa, kim bilir Sayın Başbakan daha
neleri imzalamış olurdunuz?

Erdoğan’ın topluma ve muhafazakâr camiaya karşı işlediği günah-
lar deşifre oluyordu. Devletin mahremine bir şey olduğu yoktu. AKP
döneminde ve 2013 Türkiye’sinde “kurban bağışladı” diye fişlenen-
ler olduğunu deşifre olması “devletin mahremini” değil, AKP’nin
ayıplarının ve suçlarının ifşasıdır diye huzursuz olunuyordu.”4
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Yıllarca Erbakan’ı dik durmamakla eleştirip hareketini bu eksen
üzerine oturtan, Erbakan’ın 28 Şubat MGK’sında atmadığı imzaları
bile diline dolayan Erdoğan’ın, askerlerin en zayıf MGK’sında bile di-
renemediği ortaya çıkıyor, sahte kahramanlık foyaları dökülüyordu.
Hükümet yandaşı Abdulkadir Selvi; Hükümet ve cemaatin kurduğu
hıyanet ve işbirlikçilik saltanatının çöktüğünü görünce Fetullah Gü-
len’e: “Hocam Türkiye'ye dön artık!” diye yalvarmaya başlıyordu.

“Bana ızdırap veren. Yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir.
Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı.
Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mu-
kavemet güçleşti. Korkarım ki, cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.
Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en bü-
yük hasmını dost zanneder' diyen Bediüzzaman'ın ızdırabını taşıyo-
rum. Dershane tartışmasının başladığı andan itibaren, İslami kaygı ta-
şıyanların benden daha ızdıraplı olduğunu görüyorum. Muhterem
Hocam, sizin de ağlamaktan gözlerinizin şiştiğini öğreniyorum. İçin-
den çıkamıyoruz Hocam! Mevlana'nın gönül dili yerine Ergene-
kon'un tehdit dilini kullanıldığına üzülüyorum. Kur'an'dan ayetlerle,
Peygamberimiz'in hadisleriyle, Sahabe-i Kiram'ın nakilleriyle, İmam-
ı Rabbani'nin, Gazali'nin, Şahı Nakşi Bendi'nin, Mevlana Celalettin-i
Rumi'nin, diliyle konuşurduk biz. Oysa, bunların yerini en hafifinden
beddualar, tehditler, kasetler, dinlemeler ve takiplerin aldığına kahro-
luyorum. Bugün kirli metotlarla ve kirli ittifaklarla karşı karşıyayız.

Şimdi Başbakan'ın dershaneler konusuna çözüm bulmak amacıy-
la görevlendirdiği yetkili kişiler Sözcü ve Aydınlık üzerinden tehdit
edilir oldu. 'Onurunla istifa et. Biz seni ortada bırakmayız' deniliyor.
'Sen iyi bir insansın. Başbakan'ın seni sevdiğini biliyoruz. Başbakan'ı
sen ikna edebilirsin. Bu işi (dershaneler) bırak, senin önün açık. Biz
seni bakan yaparız. Ama seninle ilgili Sözcü ve Aydınlık'ın elinde ka-
setler var. Biz onu ev, araba verir hallederiz' diye tehdit ediliyor.

Kim bunlar hocam? Kasetle, Sözcü'yle, Aydınlık'la ne işleri olur?
Sözcü'nün, Aydınlık'ın elindeki kasetlerden bunların haberi nasıl
olur? Bu yapılarla kurulan ilişkiler nedir? Hangi evle, hangi araba ile
hangi kasetleri çözüyorlar? Resmi sıfatları nedir bunların?

30 KUKLALARIN KAPIŞMASI



Müslümanın en mümeyyiz vasıflarından biri ahde vefa değil
miydi?

Hani şu 2004 MGK belgesi var ya Hocam.3 Kasım 2002'den bu
yana dindarlar başta olmak üzere bu ülke insanların daha iyi yaşa-
ması, cemaatlerin daha rahat hizmet etmesi, başörtülülerin Meclis'e
girebilmesi, kamuda çalışabilmesi için mücadele veren bu kadrolar
incindi hocam. Dışişleri Bakanı olduğu zaman yurtdışındaki okulla-
ra yardımcı olunması amacıyla genelge yayınladığı için askerin hu-
sumetini üzerine çeken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üzüldü-
ğünü ve bu ithamı hak etmediğini düşünüyorum. Yurt dışındaki
okulların sıkıntıları için Putin'den Aliyev'e, Barzani'den Nur Sultan
Nazarbayev'e kadar birçok devlet ve hükümet başkanıyla bizzat gö-
rüşen Başbakan Erdoğan incinmedi sadece, yurt dışına her çıktıkla-
rında Gülen okullarını ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Bakanlar Ku-
rulu üyeleri de üzüldü.

“Verdiğimiz bunca emekten sonra bize karşı bu vefasızlık yapılır
mıydı?” diyenleri işitiyorum. Hele ki, Oslo'da PKK ile dershanelerin
kapatılması konusunda anlaşmaya vardılar şeklindeki kara propa-
ganda yok mu? Derinden yaralıyor bizi. Aynen, 'PKK kadar hatırı-
mız yok mu? Dershaneleri kapatmasınlar' şeklinde Başbakan'a gön-
derilen mesajda olduğu gibi...

Bilin ki dershane tartışması giderek farklı mecralara taşınıyor.
Arabuluculuk yapabilecek olan insanlar da bir mekanizma tarafın-
dan kısa sürede tasfiye ediliyor. Bir güç iki tarafı kavga ettirmek için,
elinden gelen her şeyi yapıyor. Adım adım üzerimize doğru gelen
dehşetli tehlikeyi görüyoruz. Sizin de gördüğünüzden eminim. Had-
dime değil ama bu yara daha fazla enfekte olmadan bir mekanizma
oluşturulabilir. Bu konuda uluslararası bir unvanı olan, nükleer gö-
rüşmelerde görev yapmış, çözüm sürecinin önemli ismi MİT Müste-
şarı Hakan Fidan olabilir. Benim tek derdim bu işten cemaatin de AK
Parti'nin de daha fazla zarar görmemesi.

Aslında birçok hamiyet sahibi gibi benim gönlümden geçen ne
biliyor musunuz? Memleket denilince gözlerinizin dolduğunu bili-
yorum. Ağlamaktan gözlerinizin şiştiği, 'Her gün sırtımdan bir han-
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çer yiyorum' diye hayıflandığınız şu günlerde, Peygamberimiz'in
vefatından sonra Hazret-i Ebubekir'in gösterdiği dirayete benzer bir
şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam. Sizin orada olmanız bazı
komplo teorilerine de yataklık ediyor. Ne olur hocam, gün bu gün.
İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye'ye dönün artık”5 diyen Ab-
dülkadir Selvi gibiler çözülüş ve çöküşün telaşını yaşıyordu.

Fadıl Akgündüz Cübbeli Hocaya niye saldırıyordu?

AKP yandaşı işadamı Fadıl Akgündüz, sahibi olduğu Caprice
Gold projesinin satışında öne çıkardığı, tahliye olduğu sırada cezaevi
kapısından aldığı Cübbeli Ahmet Hoca ile yollarını ayırıyordu. Jet
Fadıl yaptığı yazılı açıklamada Cübbeli için "Düşmanımızın dostu
olan biri, artık bizim dostumuz olamaz” ifadesi kullanıyor, Fetullah-
çıları ve taraftarlarını düşman ilan ediyordu. İkili arasında gerilime
yol açan sürecin başında ise, Cübbeli’nin dershanelerin kapatılması
tartışmasına ilişkin açıklamaları yer alıyordu İstanbul Bayrampaşa’da
inşaatı devam eden Caprice Gold otel projesinin temel atma ve tapu
teslim törenlerinde öne çıkan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen
Ahmet Mahmut Ünlü, anılan etkinliklerde, projeden devremülk sa-
tın alınması için çeşitli çağrılarda bulunuyor: “Buradan yer satın al-
mak caiz midir? Ben size fetva veriyorum, caizdir. Önceden kira al-
manız da helaldir" fetvalarını veriyordu. Ancak, son günlerde devam
eden ‘dershane’ tartışması bu ikilinin yollarının ayrılmasına neden
oluyordu. Cüppeli Ahmet, Samanyolu TV’de katıldığı bir programda
dershanelerin kapatılması konusunda "Bir hizmet varsa onun geniş-
letilmesinde fayda var. Durdurulmasında fayda yok" şeklinde konu-
şuyor ağırlığını cemaatten yana koyuyordu. Fadıl Akgündüz ise yap-
tığı “Cübbeli Ahmet ile olan birlikteliğimize son verdik” başlıklı yazı-
lı açıklamasında şu ifadelere yer veriyordu: "Daha önceleri Saman-
yolu Televizyonu'nu seyredenin fıska girdiğini söyleyen Cübbeli Ah-
met, geçtiğimiz günlerde Samanyolu Televizyonu'nda bir programa
çıkarak bizi ve kendisini tanıyan herkesi hayretlere düşürmüştür.
"Düşmanımızın dostu olan biri, artık bizim dostumuz olamaz”

“Son üç yıl boyunca, grubum ve şahsım belli çevrelere karşı çok
ciddi riskler alarak Cübbeli Ahmet’e de hayatının çok zor bir döne-
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minde hizmet etmeye gayret gösterdik. Ama ne yazık ki çok inandı-
ğınız “mümin” bir dostunuzun, size yıllar boyunca acı vermiş başka-
larıyla işbirliği yaptığını görmeniz size daha büyük bir acı verir. Bu
güne kadar, kendisine iyilikten başka bir şey yapmadığımız Cübbeli
Ahmet, hangi fetva, hangi akıl ve hangi hakla, arkasında duran gü-
cümüzü ve kendisine güvenerek emanet ettiğimiz etiketimizi, bizden
habersizce ve bize karşı kullanarak, telafisi mümkün olmayacak za-
rarların içerisine atma cesaretini göstermiştir?” diyen Fadıl Akdün-
düz birkaç hafta öncesine kadar “büyük alim ve evliya dediği” Cüb-
beli Ahmet Hocayı şimdi yerden yere vuruyordu.

Dersane Savaşını, CIA ajanları mı başlatıyordu?

Bazılarına göre; 2014 Mart mahalli seçimleri ve hemen ardından
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmak; Başbakan’a diz çöktürüp,
geri adım attırmak, sonrasında onu devre dışı bırakmak isteniyordu.
Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’nın “kozmik” bilgisayarlarında bu-
lunan “Dershaneler Taslağını” ele geçirip, yayınlamak suretiyle se-
çim öncesinde savaşı başlatmak gerekiyordu. Esasen, AKP iktidarı
bu taslağı 2014 seçimleri sonrasında gündeme getirecekti ama biri-
leri öne alıp, “Madem sen bu işi yapacaksın, biz daha önce bunu
gündeme getirip şöyle ortamı bir sallayalım bakalım, neler yapa-
bileceksin?” diye engelliyordu. Bir rivayete göre, Dershaneler Tasla-
ğı, bir kısım Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı tarafından sızdırılıyordu.
İkinci rivayet daha ilginçti; buna göre Dershaneler Taslağı, MEB bil-
gisayarlarına “uzaktan” girilerek sistemden çekiliyordu. Tıpkı,
Odatv Davası’nda ve dahi başka bazı davalarda iddia olunanlar gi-
bi… Hatırlayacaksınız; sanıklardan bazıları, “Benim böyle bir
dosyadan haberim yok. İlk kez görüyorum, bilgisayarıma uzaktan
gönderildi…” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Bu komplo teorisini çok dar bir sohbette dile getiren kişi bir AKP
milletvekili, hem de kelli felli ve Başbakan Erdoğan’a çok yakın bir
vekil oluyordu. İma edilmek istenen şuydu: Başbakan burada mağ-
dur-mağlup edilmek isteniyordu.2014 Planları çerçevesinde amaç,
Erdoğan’ı siyaset dışına atmaktı. Bunun için farklı enstrümanlar
devreye sokulmak isteniyordu. Dershaneler taslağı ile geliştirilen
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“tepki” maratonu daha ilk etaplarını oluşturuyordu… Şimdi Soru-
yoruz: Madem böyle bir “art niyet” güdülüyor, madem Başbakan
Erdoğan farklı yollardan siyaset dışına itilmek isteniyor, neden Baş-
bakan çıkıp da: “Ey kamuoyu, bizim şu anda böyle bir niyetimiz
yoktu. Fakat birileri Dershaneler taslağını ele geçirerek bizi bir sa-
vaşın içine çekti. Bu bir komplodur…” niye demiyordu?6

Bir zamanlar “Milli Görüşten asla ayrılmayacağım” “Bir Bölen
Olmayacağım” diyen Recep Erdoğan’dan tarihi itiraf: “AKP’yi 1999
yılında ceza evinde kurduk”! Geçtiğimiz haftalarda Trakya Bölgesine
açılış için bir dizi seyahat gerçekleştiren Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan,14 yıl önce 4 ay hapis yattığı Pınarhisar günleri ile ilgili tari-
hi itiraflarda bulunmuştu. Milli Görüş camiasının bin bir türlü oyu-
na maruz kaldığı o günlerde; bu camia için “kapatmak yetmez, bir
kaç parçaya ayrılmalı” makaleleri gazete köşelerinden pervazsızca
neşredilirken Sayın Erdoğan yeni partisinin temellerini çoktan atı-
yor ve şimdi itiraf etmekte bir sakınca dahi görmüyordu. Oysa Er-
doğan 1999 Pınarhisar’da: “Milli Görüşü bir bölen olmayacağım!”
diyordu. Aslında Amerikan-İsrail yapımı olan ve yerli işbirlikçilerin-
ce başlatılan karanlık 28 Şubat sürecinde Pınarhisar’da dört ay hapis
yatan Erdoğan, kendisine sorulan sorulara hep “Bir bölen olmaya-
cağım.”, “Yeni bir siyasi parti kurmayacağım”, “Ben Liderimin
emrinden çıkmayacağım” gibi ifadelerle karşılık veriyor ve tabii hı-
yanet niyetini gizleyip yalan söylüyordu.

Aynı Erdoğan şimdi 2013 Pınarhisar’da: “AKP’yi Pınarhisar’da
kurduk” itirafında bulunuyordu. “AKP’nin kuruluş planlarını bura-
da, Pınarhisar Cezaevi’nde yaptık, orada geleceğin planları, prog-
ramları üzerine kafa patlattık. AKP’nin rotasını, istikametini, felse-
fesini işte burada, Pınarhisar’a gelen ziyaretçiler ve mesajlarla o sin-
yalleri aldık. Yeni ve Büyük Türkiye’nin ilk adımını burada Pınarhi-
sar’da attık, buradan yola çıktık.” diyen Recep Erdoğan, Milli Çö-
züm Dergisinin yıllardır savunduğu: “Sn. Erdoğan kahramanlaştı-
rılmak ve toplum gündemine taşınmak için o cezaya çarptırılıp kı-
sa sureli hapishaneye konulmuştu. Erbakan’a ve Hak davasına hı-
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yanet edip AKP’yi kurma planları burada kafasına sokulmuştu.
Hatta içimizdeki marazlılardan Şevket Kazan Pınarhisar’daki Re-
cep Erdoğan’ı defalarca ziyaret edip ona Erol Toy’un “İmparator”
kitabını özellikle hediye ve tavsiye ettiğini söylüyordu. O kitapta:
“Faiz lobilerine, masonik merkezlere ve ABD Yahudi derneklerine
yanaşıp yaranmadan asla iktidar olunamayacağı” öğütleniyordu.
Ardından bilindiği gibi, Recep Bey önce yerli faiz lobileriyle işi pi-
şiriyor, sonra ABD ye koşup JİNSA ve ADL gibi Siyonist merkez-
lerden madalyalar takılıyor ve iktidara taşınıyordu.

Rahmetli Erbakan Hocamız 2003’teki İzmit il kongresinde: “Ma-
denler yüksek dereceli fırınlarda eritilip, üste çıkan köpük-cürufu
atılır; böylece hası posasından ayrılır” demiş ve elinin tersiyle, Nu-
man Kurtulmuş’la birlikte ön sıralarda oturanlara işaret etmişti.
Evet diğer madenlerin cürufu-posası da, belki dolgu malzemesi ola-
rak kullanılabilir, yararlanılabilir. Ancak ALTIN; siyanür zehiriyle
eritilip arıtıldığı için, onun posasının mutlaka derin çukurlara gö-
mülmesi gerekir. İşte MİLLİ GÖRÜŞ gibi Hak davalar altın gibidir
ve çeşitli fitneler=eritilip elenmeler sonucu makam ve menfaat hır-
sıyla ondan kopup ayrılanların, artık yararlı hizmetler üretmesi ve
özüne dönüp geri gelmesi hiç görülmemiştir.

“Kim hidayet ve istikamet konusu= Dosdoğru yol, kendisine apa-
çık beyan = belli olduktan sonra; (nefsi ve dünyevi dürtülerle) elçi-
ye muhalefet edip ayrılarak, müminlerin yolundan başka bir yöne
(ve ideolojilere) uyarsa, Onu döndüğü yerde (ve batıl üzerinde) bı-
rakırız (Bile bile Hakka hıyaneti yüzünden hidayetini karartırız,
Ahirette de Onu) cehenneme sokarız” (Nisa:115) ayeti bu gerçeği
anlatan bir mucizedir.

Erbakan’a nankörlük ve Hak davaya hıyanet edenlerin hayır ve
huzur bulması mümkün değildir. Şeyh Edebali Hz. lerinin deyişiy-
le: “İyiliğe iyilik her kişinin işi, kötülüğe iyilik mert kişinin işi; ama
iyiliğe kötülük ve nankörlük ise şer kişinin ve şeytanilerin işidir!” Bu
tür hainlere fırsat verilmesi ve bazı imkânlara erişilmesi ise Allah’ın
mekri’dir ve nasıl bir akıbete uğrayacakları gözetlenmelidir.
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Türkiye’deki Tarikat ve cemaatlerin oy verdiği partiler şöyle
saptanıyordu:

Hükümet ve Gülen cemaati arasındaki gerilim gözleri seçimlere
çevirdiğinde. Türkiye'deki diğer cemaatlerin durumu da merak edili-
yordu. Radikal gazetesinden Ömer Şahin, Türkiye'deki bütün cema-
atleri ve oy tercihlerini masaya yatırıp önemli sonuçlara ulaşıyordu. 

NURCULAR: Cemaat Hareketi’nin de ilham kaynağı olan Said
Nursi’yi ‘üstat’ sayanların ve Onun eseri ‘Risale-i Nur’ları okuyanla-
rın geneline Nurcular deniyordu. Yeni Asya, Yeni Nesil, Okuyucular,
Yazıcılar, Kırkıncı Hoca gibi gruplara ayrılıyordu. Said Nursi Hz.leri-
nin yaşayan talebeleri Mehmet Kırkıncı, Mehmet Fırıncı, Said Özde-
mir ‘Abi’ olarak biliniyordu. Erbakan’a Nurcular genellikle uzak du-
ruyor, ama Menderes’le başlayan ‘Demokrat’ geleneğe bağlı kalıyor-
du. Çoğunluğu 28 Şubat’a kadar Demirel’i destekliyor, bu şeriat düş-
manı masona hizmetleri nedeniyle pişmanlık ve tövbe bile edilmiyor-
du. Fethullah Gülen grubu gibi bu ekolden gelen bazı isimler Özal’-
dan yana tavır alıyor, ‘Nurcu’ gruplarda 2002 sonrası DYP (DP) ile
ilişki sürdürenler olsa da son dönemde çoğunluğun oyu AK Parti’ye
gidiyor ve önümüzdeki seçimlerde de öyle olacağı gözleniyordu.

MENZİLCİLER: Adıyaman’ın Menzil Köyü’nden adını alıyor,
Türkiye’nin en yaygın Tarikatı sayılıyordu. ‘Semerkant ve Bilvanis’
grupları olarak da tanınıyordu. TÜMSİAD adıyla son dönemde güç-
lenen işadamı dernekleri bulunuyordu. AK Parti içerisinde de güç-
lü şekilde temsil ediliyordu. ‘Menzilciler’ içerisinde BBP ve MHP’ye
yakın duran isimler olsa da AK Parti’ye kitlesel destek veriliyordu.

İSKENDERPAŞA: Merhum Erbakan ve Özal’ın da gönül bağı
olan köklü bir camia olarak biliniyordu. AK Parti’nin öncü kadrola-
rının birçoğu bu ekolden geliyordu. 28 Şubat sonrası Avustralya’ya
giden liderleri Prof. Dr. Esad Coşan 2001 yılında trafik kazasında
hayatını kaybedince yerine oğlu Nurettin Coşan geçiyordu. Son se-
çimde MHP’ye oy verin çağrısı yapsa da kitlenin büyük oranda AK
Parti’ye oy verdiği söyleniyordu. Sempatizanların bazı yörelerde
kendisine yakın duran MHP, BBP, SP adaylarına da oy verebileceği
söyleniyordu.
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İSMAİLAĞA GRUBU: Fatih Çarşamba ile özdeşleşen, sarık, cüp-
pe gibi kıyafetleriyle dikkat çeken bu grubun, Şeyh postunda Muhte-
rem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi oturuyordu. AKP’ye yakın
olmakla birlikte geçmiş dönemde daha çok Erbakan hatırına Saadet
Partisi’ne oy verdikleri biliniyordu. Yeni kuşağın popüler ismi Cüppe-
li Ahmet Hoca’yı da içinde barındıran İsmailağa Cemaatinde ibre
AKP’den ve kısmen Saadet Partisi’nden yana görülüyordu; Cüppeli
Ahmet’in Fetullahcılara yaklaşması, Fadıl Akgündüz’ü kızdırıyordu.

ERENKÖY GRUBU: Erbilli Mehmet Esat Efendi’nin Erenköy’de
aldığı köşk ile temelleri atılıyor ve Nakşibendi geleneği içerisinde
yer alıyordu. Rahmetullah Esat Efendinin halifesi Mahmut Sami Ra-
mazanoğlu tarafından cemaatleştirildiği biliniyordu. Erenköy Gru-
bu’nun liderliğini Osman Nuri Topbaş Hoca sürdürüyor, Ankara’da
Muradiye Vakfı olarak hizmet veriyordu. AK Parti ile ‘sıfır sorun’
ilişki yürüten grupların başında Erenköy cemaati geliyordu.

SÜLEYMANCILAR: Öğrenci yurtları ve Kuran kursları aracılı-
ğıyla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdürü-
yordu. Kurucuları Süleyman Hilmi Tunahan’dan dolayı ‘Süleyman-
cılar’ olarak anılıyordu. Tunahan’ın damadı Kemal Kaçar’ın ölümün-
den sonra iki torun Ahmet ve Mehmet Denizolgun arasında sorun
yaşanıyordu. ‘Lider’ görülen Arif Ahmet Denizolgun, Mesut Yılmaz
hükümetinde kısa bir süre Ulaştırma Bakanlığı yapıyordu. AKP ile
yıldızı barışmıyor. ANAP ve MHP’ye destek veriyordu. Diğer kardeş
Mehmet Denizolgun ise iki dönem AK Parti’den milletvekili oluyor-
du. Süleymancıların yerel seçimde ‘aday’ öncelikli oy kullanacağı
tahmin ediliyor ve kitlenin oyları MHP ve AK Parti’ye gidiyordu.

YAHYALI GRUBU: Kayseri Yahyalı merkezli Nakşibendi ekolü-
ne dayanıyor, adını Yahyalı Merhum Hacı Hasan Efendi Hazretlerin-
den alıyordu. Kayseri dışında da örgütlenmesi bulunan, tarikat
uzun zaman ‘Milli Görüş’ çizgisine yakın durdu. Ardından SP ve
HAS Parti’ye de destek verenler varsa da ağırlıklı tercihleri AKP ol-
muştu. Mustakim ve muttaki bir zat olan Ali Ramazan Dinç Hoca-
efendi’ye bağlı olanlar, şu anda söylemde SP ile AKP arasında yalpa-
larken, eylemde ise genellikle AKP’ye kayıyordu. 
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KADİRİLER: Kadiri tarikatı farklı kollara ayrılıyordu. Elazığ’da
Hacı Haydar Baba ekolu, şeriata sımsıkı bağlı ve hakikata sevdalı bir
yol izliyordu. İstanbul, Ankara, Düzce’de yoğunlaşan ‘Muhammediye’
kolunun başında ise Seyyid Muhammed Ustaoğlu bulunuyordu ve
maalesef oy tercihlerini genellikle AKP’den yana kullanıyordu. Ela-
zığ’daki Kadiriler, Akgül Hoca, Molla Bahri, Molla Ahmet, Molla Said
etkisinde olanlar dışında, AKP’nin yan kuruluşu gibi çalışıyordu.

HALVETİ ŞABANİYE GRUBU: Halveti tarikatı içerisindeki en
aktif gruptu. Şeyhlik postunda Mehmet Dumlu oturuyor, kadın-er-
kek birlikte zikir törenleri gibi bidatler yaşanıyor ve AKP’ye yakın
duruyordu.

HAKİKAT GRUBU: Başta Fethullah Gülen olmak üzere Nurcu,
Süleymancı bütün gruplara ve Rahmetli Erbakan’a dönük ağır eleş-
tirileriyle dikkat çekiyor, ölçüsüz ve törpüsüz davranıyordu. Şeyhle-
ri olan Ömer Öngüt, iki yıl önce hayatını kaybedince yerine emek-
li bir asker geçiyor, lokal olan grubun belirli bir siyasi eğilimi göz-
lenmiyordu.

TİLLO VE NORŞİN ŞEYHLERİ: Medrese geleneğinin iki güçlü
kolu olarak tanınıyordu. Tillo şeyhlerinin tercihleri ‘enişte’leri Tay-
yip Erdoğan ve AK Parti’den yana oluyor, Norşin grubu ise bir ara
Numan Kurtulmuş’un HAS Partisi’ne yakın duruyordu. Önümüzde-
ki seçimlerde AK Parti’ye destek verecekleri anlaşılıyordu.

IŞIKÇILAR: Hüseyin Hilmi Işık’tan adını alan ve önceki yıl vefat
eden Türkiye Gazetesi ve İhlas Holding ile özdeşleşen Enver Ören’le
simgeleşiyordu. Turgut Özal’ın ardından AK Parti ve Başbakan Er-
doğan’a tam destek veriliyordu.

HÜDA-PAR VE KÜRTCÜ İSLAMCILAR: Hizbullah hareketine
yakın olan HÜDA-PAR, Doğu ve Güneydoğu’da örgütleniyor ve se-
çimlerde kendi adaylarına destek verecekleri söyleniyordu. Türkiye
Kürtleri arasında etkin olan cemaat ve tarikatların oyları bugüne ka-
dar AK Parti ve BDP dışındaki partilere gitmiyordu. Kürtler arasın-
da etkin olan bir diğer grup ise Nakşibendi ekolünden gelen Hazne-
viler oluyordu. Oysa Hüda-Par’cılar ve Hizbullah’cılar daha öncele-
ri partiyi ve oy vermeyi küfür sayıyor ve Milli Görüş’e seviyesizce
saldırıyordu.
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HAYDAR BAŞ GRUBU: Son zamanlarda görüşleri ulusalcılarla
örtüşen tarikatın şeyhi Haydar Baş, Kadiri tarikatının ‘İcmal Kolu’
olarak kendini tanıtıyordu. Baş’ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türki-
ye Partisi destekleniyor, Haydar Baş, zalim Esad’a karşı çıkanlar için
ağır hakaretlerde bulunuyordu. Bir zamanlar Milli Görüş’ün Trab-
zon İl Başkanlığını yapan ve rahmetli Hoca’nın kerametlerini anla-
tan Haydar Baş’ın ve yandaşlarının şimdi Erbakan’a sataşmak için
fırsat kollamaları, işte bu maksatla öne çıkarıldıklarını gösteriyordu.

ADNAN HOCACILAR: Eskilerin deyişiyle ‘nevi şahsına münha-
sır’ bir hareket oluyordu. Adnan Hocacılar, etrafında ‘kediciklerim’
dediği manken görünümlü genç kız ve erkekler gurubu olarak ha-
tırlanıyordu. Bir dönem Erbakan Hoca’ya yakın duran Adnan Oktar,
son dönemde ‘Tayyip Hocam’ dediği Başbakan Erdoğan ve AKP’ye
sıcak mesajlar gönderiyordu.

GALİBİLER: Kadiri-Rufai tarikat geleneğine bağlı olan, bir dö-
nem ‘şiş çekme’ ritüelleriyle öne çıkan, şeyhleri Hacı Galip Hasan
Kuşçuoğlu’ndan dolayı ‘Galibiler’ olarak da adlandırılan bir gruptu.
Ankara’da esnaf arasında örgütleniyordu. Siyasi duruşları AK Par-
ti’ye yakın görünüyordu.

Cemaatteki Siyonizm yandaşları!

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler bir yazısında Siyonizmi eleş-
tirdiği için “Musevilerin bundan rahatsız olduğunu ilettiğini” yazmış-
tı. O isim Gülen Cemaatinin resmi açıklamalarını yapan Gazeteciler
ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı olan ve AKP’nin Akil İnsan Heye-
ti’nde yer alan Cemal Uşşak’tı. “Turgay Bey bu yazıdan cemaat olarak
biz de rahatsızız. Biliyorsunuz. Bizim dinler arası diyalog projemiz
var. Buna zarar veriyor. Oradaki dostlarımız bizi aradı, rahatsızlığını
bize iletti, sizinle bir yemek yemek istiyorlar” diye aktarmıştı.

Cemaatle hükümet arasında bu horoz kavgası yaşanırken, Tür-
kiye’deki şu önemli girişimler ve tehlikeli gelişmeler dikkatlerden
kaçırılıyordu:

• AKP’nin PKK ile anlaşma sonucu şekillenen bölücü tasarılar,
yasallaştırılmak üzere Meclise sevk ediliyordu.
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• Dış Bakanı Ahmet Davutoğlu “Türkiye-Irak sınırı anlamsız
hale sokulmalı!” diyerek, Kürdistan’a yeşil ışık yakıyordu.

• Hükümet, Jandarmayı TSK’dan tamamen ayırıp, JG Komutan-
lığı, içişlerine bağlı bir Genel Müdürlük yapılmaya çalışılıyordu.

• İsrail Terör başkanı Şimon Peres, “İran Cumhurbaşkanı Ha-
san Ruhani ile görüşebileceğini”, açıklıyor ve Türkiye iyice köşeye
sıkıştırılıyordu.

Ve tabi Şeytanın bir tuzağı varsa, elbette Allah’ın da bir hesabı
vardı. Yaşanan Cemaat-Hükümet kavgası, bize Hz. Nuh’un gemisi-
ni pisleten müşrikleri hatırlatmıştı: Dokuz asır boyunca yaptığı
çağrı ve uyarılara kulak tıkayan zalim kavmine karşı Hz. Nuh bir
Gemi yapması için ilahi talimat almıştı. Müşrikler hakaret olsun
diye gidip o gemiyi tuvalet olarak kullanarak kirletmeye başlamış-
tı. Bunun üzerine çok salgın ve dayanılmaz bir uyuz hastalığına
yakalanmış ve hiçbir çare bulamayıp bunalmışlardı. Ancak onlar-
dan birisi gemideki pisliğe düşüp kaşınan yaralarının sağaldığını
görünce ilaç diye bütün necasetlerini kendi yüzlerine ve derileri-
ne sürmeye başlamış ve gemiyi tertemiz edip çıkmışlardı. Şimdi;
yıllarca Rahmetli Erbakan aleyhinde, şerlileri ve şeytanileri bile
geride bırakan asılsız iddia ve isnatlarda bulunan Cemaat kur-
maylarına… Ve Milli Görüşe hıyanet karşılığı siyaset yolları açı-
lan AKP kadrolarına, bugün Hoca’ya yönelik çirkeflerini bizzat
kendilerine yalatıp yalanlatan; karanlık yüzlerindeki maskeleri bi-
ri birine açtırtan Allah’ın adaletine hayran kalmamak imkânsızdı.
Milli Çözüm Dergisinin 11 yıldır her iki taraf hakkında yazdıkla-
rını şimdi biri birlerine hem de belgeleriyle konuşturup kusturan
yüce Mevla’nın va’di de vaidi de (garanti buyurması da, korkutup
intikam alması da) haktı.
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CEMAATLE HÜKÜMET TARTIŞMASI
VEYA

KARAGÖZ’LE HACİVAT ATIŞMASI

Önce, genellikle insan avcıları ve din-iman istismarcıları olan
usta yalancıların bazı özelliklerini hatırlatarak başlayalım:

1. Bu tipler çevrelerindekileri ve toplum kesimlerini ikna etmek
ve yönlendirmek konusunda yeterli bilgi ve becerilerini geliştir-
meye çalışırlar.

2. “Doğru”ları eğip bükerek ve yalanlarını doğrular arasına ser-
piştirerek konuşurlar.

3. Yalanlarının anlaşılması durumunda nasıl savunma yapacak-
larını ve hangi yeni yalanlara başvuracaklarını önceden hazırlaya-
cak kadar zeki davranırlar. 

4. Duraksamadan heyecanlı konuşma, hızlı düşünüp hikâye
uydurma ve yalanlarını sanki yaşamış gibi anlatma becerisi kaza-
nırlar.

5. Kendilerini ele vermemek için uydurduklarını, ayrıntısız ge-
nel hatlarıyla aktarırlar.

6. Zor sorular karşısında: “Çok iyi hatırlamıyorum”, “Tam ola-
rak bilmiyorum”, “Öyle zannediyorum”, “Bu yüzden şüpheleniyo-
rum” gibi kaçamak ve yuvarlak yanıtlara sığınırlar.

7. İyi hatipliklerini ve bilgiçlik taslama yeteneklerini kullana-
rak; yamuklaştırıp yozlaştırdıkları doğruları; dini, ahlaki ve insani
değerleri özenle koruyor havasıyla topluma sunarlar.



8. Sahte tavırlar ve suni duygusallıklar sergilemede ustadırlar.

9. Çok iyi rol yapan performans sanatçıları ve sihirli söz ustala-
rı olduklarından; kalabalıkları kolayca avutup, umutlandırıp uyu-
turlar.

10. Hizmet ve gayret usulü ve sosyal statü olarak; rağbet edilir
ve kıymet verilir bir pozisyondan yararlanırlar.

11. Dinleyicilerin kuşkularını sezip, onları giderici tavırlar ser-
gileme becerilerini iyi kullanırlar.

12. Arkalarında; hizmet ettikleri karanlık odakların ve her yan-
lışına hizmet uyduracak kiralık adamların bulunduğunu bilmenin
rahatlığı içinde “doğal ve normal!” bir tavır takınırlar.

Dershane tartışmaları sürerken Taraf’ta 2004 MGK belgesi neş-
rediliyordu. Zaman Gazetesi “Keşke böyle imzalar atılmasaydı;
çünkü söz uçar, yazı kalır. Buna rağmen o yıllardaki şartların ne
kadar ağır olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu belgeye çok bü-
yük mana yüklemek ve insanları birbirine düşürmek yanlış olur.”
Yorumunu yapıyor, ancak Fetullah Gülen “Hüsnü zanda zorlanı-
yorum...” diyerek, tereddütlerini dile getiriyordu. Ardından 2013
yılına dair bazı fişleme dokümanları ortaya çıkıyordu. 

Sonra hava daha da ağırlaşıyor, belgeleri yayımlayan Taraf Ga-
zetesi ve gazeteci Mehmet Baransu hakkında ağır ithamlar yapıl-
maya başlanıyordu. Devletin üç kurumu birden mahkemeye baş-
vuruyor, Başbakan Erdoğan mahkemeleri harekete geçmeye davet
ediyor ve ‘vatan hainliği’ suçlamasında bulunuyordu. Oysa bahsi
geçen gazete ve gazeteci, ilk defa belge yayımlamıyordu. Benzer
yayınlar askerî vesayet konusunda onlarca kez yapıldığında tek bir
satırla Taraf’ı tenkit etmeyen, hatta bunu çok büyük bir gazeteci-
lik başarısı olarak gören AKP yandaşları bu ‘ihanet’ söylemine sa-
hip çıkıyordu. Bu arada herkese çuvaldız batıran Zamancılar, iğne-
nin ucu kendilerine dokununca “Vesayetin her türlüsüne lanet ol-
sun! Askerî vesayet de siyaset dışı vesayet de, hükümetler eliyle
oluşturulan vesayet de demokrasinin belini kırar, aklını başından
alır” demeye başlıyordu.
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Dün “çuvaldız” başkalarına batırılırken “Hata yapmışlarsa bir
sevap alırlar, doğru yapmışlarsa iki sevap alırlar” diye ahkâm ke-
senler bugün “iğnenin ucu” kendilerine dokununca “Kolumuz ka-
nadımız kırıldı, dilimize kilit vuruldu” diye iktidara sitem ediyor-
du. Ama “etme bulma” dünyasının gerekleri bir kez daha yerine
geliyordu! Dün Erbakan Hükümeti yani Müslüman kardeşleri acı-
masızca köşeye sıkıştırıldığında onların yanında yer alıp “moral
vermeye” çalışmak yerine, bunları köşeye sıkıştıran cuntacı kadro-
ların yanında yer alanların bugün böyle ağlaşmaları ayarlarını or-
taya koyuyordu.7

Dershane kavgasının altında ne yatıyordu?

AKP’nin ve Gülen Cemaatinin, Erdoğan ve ekibinin Milli Gö-
rüş’ten ayrılışı, Parti’nin oluşturulması ve iktidara taşınması sürecin-
de tam bir işbirliği içinde çalıştıklarını herkes biliyordu. AKP’nin
Müslümanlara karşı “Haçlı Seferleri” başlatanların yanında yer al-
mak gibi büyük yanlışlıkları konusunda, Cemaat yöneticilerinden
hiçbir ikaz gelmiyordu. Büyük Ortadoğu Projesi gibi, Siyonist emel-
lere hizmet edecek bir oluşumun Eşbaşkanı olan partinin genel baş-
kanı, cemaat yöneticileri tarafından asla uyarılmıyordu.

AKP’nin, Afganistan gibi Müslüman bir ülkenin işgalinde, Haç-
lı güçleri yanında fiilen yer alması konusunda, cemaat yöneticile-
rinin bir itirazı olmadığı gibi, bu ülkede halen devam eden Müslü-
man katliamı milyon sayısı ile ifade edilirken de bir üzüntü ifade-
si duyulmuyordu. Yine Afganistan’da öldürdükleri Müslümanların
cesetlerine işeyen ve yakan zalimlere, ne partiden, ne de cemaat
yöneticilerinden en ufak bir kınama gelmezken, Kur’an sayfalarını
çiğnemeleri ve tecavüz etmeleri konusunda da sessiz kalınıyordu.

Bir Müslüman ülke olan Irak’ı işgal kararı alan Haçlılara, mil-
letlerarası kuruluşlarda destek ve oy veren AKP için, cemaat yöne-
ticilerinden bir uyarı gelmiyordu. Yine bu ülkede milyonlarca
Müslümanı katleden, tecavüz eden, soyan, aşağılayarak hakaret
eden, camileri kirleten Haçlı zalimlerine destek veren, dua eden,
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Türkiye topraklarını ve tesislerini Haçlılara peşkeş çeken Erdo-
ğan’a yönelik, cemaat yöneticilerinden bir kınama çıkmıyordu. 

Bir Müslüman ülke olan ve Türkiye’ye geçmişte en büyük des-
tekleri vermiş bulunan kardeş Libya, Haçlılarca bombardımanla yer-
le bir edilirken, yağmalanırken, bu yıkıma fiilen iştirak kararı veren
partiye, cemaat yöneticileri tarafından bir tepki yöneltilmiyordu.

Peygamberimizin düşmanı Rasmussen’in, NATO’nun ve dolayı-
sıyla ordumuzun kumanda mevkiine getirilmesi konusunda, şaşır-
tıcı bir karar veren ve sonra da bu kararını bir dönem daha uzatan
AKP için, cemaat yöneticileri suskun kalarak onay veriyordu. Par-
ti genel başkanının “biz 10 yıldır milletin gazını aldık” gibi bir ga-
rip açıklaması konusunda, cemaat yöneticileri, bunun ne demek
olduğuna dair bilgi isteme gereği bile duymuyordu.

Çıkardığı Avrupa uyum kanunları ile zina ve domuz eti benzeri
haramların, bir İslam ülkesi olan Türkiye’de yaygınlaşmasının önü-
nü açan AKP’ye, cemaat yöneticileri nedense hiç karşı çıkmıyordu.

Her biri Müslüman bir toplumda fırtına estirecek bu kadar
büyük yanlışları yaparken, hatta MGK’daki aleyhlerine olan ka-
rarları bile imzaladıklarını bildikleri halde, cemaat yöneticileri,
AKP’ye hiç bir tepki göstermezken, bu yanlışların yanında deve-
de kulak mesabesinde kalan dershanelerin dönüştürülmesi ko-
nusunda kıyameti koparması, bizce inandırıcı bulunmuyordu ve
bunun arkasında daha başka sebepleri ve Yahudi Lobilerini ara-
mak gerekiyordu! 

Dershaneler Fulbright eğitim sisteminin sonuçları oluyordu:

Özel dershaneler, amaçları, gerekçeleri ve fonksiyonları farklı ol-
makla birlikte Osmanlı devletinin son döneminde çoğu azınlıklar ve
masonlar eliyle ortaya çıkmışlardır. Cumhuriyet döneminde ise
amaçları, fonksiyonları ve sayıları değişmekle beraber 1930 yılından
itibaren görülmeye başlanmıştır. Ancak bugünkü manada özel ders-
hanecilik, yaklaşık 1965 yılından sonra ortaya çıkmıştır. 1980 ihti-
lal hükümetinin programında, özel dershanelerin fırsat eşitsizliği
meydana getirdiği ve denetlenemediği gerekçesiyle belli bir hazırlık
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döneminden sonra kapatılmaları planlanmıştır. Bu amaçla Milli Eği-
tim Bakanlığı, özel dershanelerin o dönemde tabi olduğu 1965 tarih
ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ek yeni düzenle-
meler yapmıştır. Milli Güvenlik Konseyi, 16 Haziran 1983 tarih ve
2843 sayılı yasayla, yeni özel dershane açılmasını yasaklamış ve
mevcutlarının ise 1 Ağustos 1984 tarihine kadar kapatılmasına ka-
rar almıştır. Özal Hükümeti, 11 Temmuz 1984 tarihinde, 3035 sayı-
lı yasayı çıkararak hem 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Yasa-
sı’nın bazı maddelerini değiştirmiş hem de 2843 sayılı yasa lağvedi-
lerek özel dershane açılması serbest bırakılmıştır.

Özel dershanelerin sayısındaki artışın sebeplerinden biri de, Se-
viye Belirleme Sınavı (SBS), Açık öğretim sınavı, Akademik Perso-
nel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), Kamu Personeli Dil
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) gibi farklı sınav sistemlerinin ortaya çıkmış olmasıdır.

Sınavların içeriği ve biçimi özel dershanelere olan talebi artır-
maktadır. 1949 yılında İsmet İnönü’nün ABD ile imzaladığı AKP
iktidarının da hala uyguladığı Türk Eğitim sisteminin Amerikalı
uzmanlara bırakıldığı Fulbright Komisyonu Lise ve Üniversite im-
tihanlarındaki soruların yanıtlarını devlet okullarında değil, ders-
hane programlarında öğretince, veliler ve öğrenciler mecburen
dershanelere yoğunlaşmıştır. Okulların imtihan stili ve muhtevası
ile lise ve üniversitelerin giriş imtihanının sitil ve muhtevasının
birbirini tutmaması, özel dershanelerin sürece hızlıca adapte ol-
ması, özel dershanelerin etkisini artırmıştır. Bir dönem giriş sınav-
larında sorulan soruların lise son sınıf müfredatından çıkmaması,
lise son sınıflara olan ilgiyi azaltmış, öğrenci lise sona geldiğinde
okul anlamsızlaşmaya başlamış, raporlarla okula gitmeme modası
yaygınlaşmıştır. Hatta giriş imtihanları ayında okul yönetimleri,
öğrenciyi serbest bırakarak test sınavlarına hazırlanmalarına fırsat
tanınmış, bu da, özel dershanelerin etkisini daha da artırmıştır.

Fulbright Eğitim Komisyonunun kasıtlı tahribatı sonucu eği-
tim sisteminde öğretmen kalitesinin zayıflaması, öğretmen sayı-
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sının azlığı, sınıf mevcudunun fazlalığı, fiziksel altyapının yeter-
siz olması ve bunların illere ve bölgelere göre farklılık taşıması,
hem öğrencileri hem de velileri olumsuz etkileyip mevcut eğitim
sistemine olan güveni ciddi bir şekilde sarsmıştır ve dershaneci-
liğe avantaj sağlanmıştır. 

Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
gerekçeli kararında Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun köşe yazı-
sından aynen alıntılar yapıldığı tespit ediliyordu

Balyoz davasının Yargıtay’daki temyiz duruşmasında çok çarpıcı
bir ayrıntı ortaya çıkıyordu. Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Taraf Gazetesi Yazarı
Mehmet Baransu’nun köşe yazısından aynen alıntılar yapıldığı tes-
pit ediliyordu. Balyoz davasının gerekçeli kararının 1037. sayfasın-
da kayıtlı olanların, Mehmet Baransu’nun Taraf Gazetesi’ndeki 28
Mart 2012 ve 30 Mart 2012 tarihli köşe yazılarından birebir kopya-
landığı anlaşılıyordu. Mahkemenin 21 Eylül 2012’deki kararından 6
ay önce yazılan bu yazılardan alıntı yapılması akıllara “Balyoz dava-
sının gerekçeli kararını Mehmet Baransu mu yazdı?” sorusunu geti-
riyordu. Taraf Gazetesi 20 Ocak 2010 tarihinde “Fatih Camii bom-
balanacaktı” başlıklı manşetinde “darbe planı” iddiasını ortaya atı-
yordu. Haberi yapan Baransu, ertesi gün Beşiktaş’taki İstanbul Adli-
yesi’ne giderek bir bavul içerisinde dijital verileri savcılığa teslim
ediyordu. Bu gelişmeden sonra başlayan Balyoz soruşturmasında
çoğunluğu asker 361 kişi hakkında 20 yıla varan hapis cezaları iste-
niyordu. Karara itiraz edilmesi üzerine de önceki günler Yargıtay’da-
ki temyiz davası başlıyordu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görülen da-
vanın duruşmasında Avukat Kazım Yiğit Akalın, sanık avukatlarıyla
beraber hazırladıkları temyiz dilekçesini okuyordu.

Virgülüne kadar aynen alınıyordu!

Hukuka açıkça aykırı olan kararın bozulması gerektiğini vurgu-
layan Akalın, “Baransu’nun köşe yazılarındaki ifadeler ile mahke-
me kararındaki yer alan cümleler sıralarına kadar birebir aynıdır”
diyordu:
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Baransu’nun 28 ve 30 Mart’ta yazdığı köşe yazıları ile mahkeme
kararının 1037. sayfasında aynı olan bölümler şöyle yer alıyordu:

• Birlikler seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte teşkil edilecek,
sıkıyönetim planları gözden geçirilecek ve güncelleştirilecektir.”

• Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalması sakıncalı
olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine
atanacak sivil ve asker şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşları-
nın imkân ve kabiliyetlerini içeren bilgiler güncelleştirilecektir.

• Sıkıyönetim bildirileri güncelleştirilerek yayınlanmaya ha-
zır hale getirilecek, basın ve halkla ilişkiler merkezinde çalışa-
cak personel ile basın sözcülerine gerekli eğitim verilecektir.

• Sıkıyönetim tali komutanlıkları sorumluluk bölgelerine ait
bilgileri karşılıklı olarak koordine etmek suretiyle güncel halde
bulunduracaktır.

• Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş
olan personel görevlendirmeleri icra edilecektir. Bu maksatla
atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardım-
cılıklarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına
gönderilmiş olacaktır.

• Konunun hassasiyeti ve bilgilerin yüksek gizlilik derecede
kişiye özel gizlilik derecesinde olması nedeniyle takdime dahil
edilmemiştir. Ancak bunlar dosyada, bu bilgilerimiz mevcuttur.
Güncelleştirme faaliyetleri devam etmektedir.

Hrant Dink cinayeti deşifre mi oluyordu?

Bu arada Erhan Tuncel sonunda “dökülmeye” başlıyor ve Ce-
maatin kirli ilişkileri ortaya saçılıyordu. Hrant Dink cinayetinin
hemen arkasından Milli Çözüm dergisi Erhan Tuncel’in bir “istih-
barat elemanı” olduğunu ve fetullahçılarca tutulduğunu yazdığı-
mızda kıyamet kopmuştu. O ana kadar Erhan Tuncel, Yasin hayal
ve Ogün Samast gibileri azmettiren “Ağabey” olarak biliniyordu,
ama emniyet ve jandarma ile ilişkili olduğuna dair hiçbir bilgi yok-
tu. Tuncel önce jandarmaya, sonra da polise “istihbarat elemanı”
olarak çalışıyor ve o dönemde, Trabzon Emniyet Müdürü ve Ce-
maat güdümlü Ramazan Akyürek’le irtibatlı bulunuyordu.
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Dershane kavgasının kaynağı: AKP, Cemaatin elindeki dosya-
lardan endişe ediyordu!

Başbakan Erdoğan’la Fetullahçılar arasında patlak veren 'ders-
haneler' savaşının ardında 'dosya pazarlığı'nın yattığı konuşulu-
yordu. Ve zaten yolsuzluk operasyonlarıyla bu dosya lağımı deşili-
yordu. Yetmez hem Sn. Erdoğan hem de Bülent Arınç Fetullahçı-
ları “devlet içinde kümelenmiş ve AKP’yi yıkmayı hedeflemiş örgüt-
lü bir çete” olarak suçluyordu. Hükümetin, Cemaatin elindeki ar-
şivlerden endişeli olduğu, seçim öncesinde bu arşivin ortaya çık-
maması için Cemaat açısından “kritik” önemdeki dershaneleri
gündeme getirdiği belirtiliyordu. Erdoğan’ın dershaneler konu-
sunda “geri dönüş yok” tavrının da Erdoğan ve çevresi açısından
“yakacak arşiv”le bağlantılı olduğu vurgulanıyordu. AKP ve Cema-
atin arasındaki kavgaya yakından şahit olan resmi ve siyasi kay-
naklar, AKP’nin iktidara gelmesinden sonra yaklaşık 8-9 yıl istih-
barat tekelinin Cemaatin olduğunu dikkat çekiyordu. Bu süre zar-
fında Fetullahçıların Başbakan Erdoğan ve yakın çevresini denetim
altına almak amacıyla “önemli ve el yakacak” bir arşiv oluşturduk-
larını ifade ediyordu. 

Hanefi Avcı sonradan Cemaatten ayrılıyordu

AKP iktidara geldikten sonra Cemaat esas olarak üç kurumda
yoğunlaşıyordu. Emniyet, yargı, TSK Özellikle emniyet istihbarat
çok önemli sayılıyor, önce emniyet istihbaratı teknik olarak kuvvet-
lendiriliyordu. AKP öncesinde ve sonrasında halen cezaevinde olan
Hanefi Avcı da görevde bulunduğu dönemde bu konuda önemli rol
oynuyor, daha sonra Cemaatle yolunu ayırıyordu. Yaşananlara mü-
dahale etmeye kalkınca başına gelmeyen kalmıyor, yazdığı kitabın
sonundaki yaklaşık yüz sayfalık bölüm her şeyi açıklıyordu.

Başbakanlık koruması bile Cemaatin kontrolüne alınıyordu!

Başbakan Erdoğan’ın koruma ekibi bile Cemaatin kontrolüne
veriliyordu. Sık sık “suikast” senaryoları üreterek Başbakanın gü-
veni sağlanıyordu. Durum o hale geldi ki Cemaatten olmayanlar
Başbakanlık koruma ekibine yaklaştırılmıyordu. Bu arada Erdoğan
ve yakın çevresi hakkında önemli bir arşiv oluşturuluyor ve Başba-
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kan durumu anladığında geç kalıyordu. Ekibin başındaki kişi mec-
buren, fazla konuşmasın diye bir ile emniyet müdürü yapılıyordu.
Hatırlayın görevden alınan ekip masalarını boşaltırken silahlı bas-
kına uğruyordu. ‘Belge kaçırıyordu’ deniliyor, Başbakanın odaları
tamamen sökülüp, böcek aranıyordu. 

Erdoğan’ı yakacak arşiv mi oluşturulmuştu?

Cemaat emniyete kayıtlı ve kayıtsız dinleme ve izleme araçla-
rıyla çok geniş bir arşiv oluşturmuştu. Bu arşiv için “Erdoğan’ı ve
yakın çevresini yakacak arşiv” vurgusu yapılıyordu. Bu arşivin ne-
rede saklandığı bilinmiyor, seçim öncesi parça parça ortaya çıkma-
sından endişe ediliyordu. Erdoğan ve yakın çevresi Cemaatin elin-
deki dosyaları etkisiz kılmak için dershaneler konusunu gündeme
getiriyor, bu aynı zamanda örgütün diğer alanlarına da “dokunma”
anlamına geliyordu. 

Örtülü Ödenekten Fetullah Gülen cemaatine ne kadar ödeme
yapılıyordu?

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ”Örtü-
lü Ödenekten En Fazla Harcama Yapan Başbakan” unvanını elinde
bulunduruyordu. Her ne kadar gizli olsa da 2005 yılından bu ya-
na toplamda 6,5 milyar TL’yi bulan Örtülü Ödenek harcamaların-
dan bir bölümünün bazı derneklere, vakıflara, kuruluşlara ve hat-
ta hatta cemaatlere aktarıldığı biliniyordu. Hal böyle olunca ve de
özellikle Erdoğan ile Gülen arasında savaş tamtamlarının çalındı-
ğı bu günlerde cemaate Örtülü Ödenekten ne kadar aktarım yapıl-
dığı sorusu büyük önem taşıyordu. Erdoğan’ın Örtülü Ödenekten
yapılan harcamalar nedeniyle, kimseye “hesap verme mecburiyeti
yok”tu. Yani, “ülke yararı için yapıldığı” gerekçesiyle, örneğin 100
milyon liralık bir ödeme, nereye ödendiği dahi bir yerlere kayde-
dilmeden, ileride belge ibrazı da gerekmeden yapılabiliyordu.

Örtülü Ödenek kasasının başında ise 11 yıldır şaibeli bir isim
oturuyordu: İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Erdoğan ve
belediye adına bazı akçalı operasyonlara imza atan Maksut Se-
rim (O dönem Vakıfbank’ın bir şubesinin müdürüydü). Serim,
daha sonra Vakıfbank Genel Müdür yardımcısı olmuş, ancak
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“evrakta sahtecilikten” yargılanıp hüküm giymiş, yani suçlu bu-
lunmuştu. Serim’in Örtülü Ödenek kasasının başına getirilmesi
ise hala tartışılıyordu. Erdoğan’ın emriyle Örtülü Ödenekten ya-
pılan harcamalarda son yıllardaki artışta en önemli etken Suriye
krizi oldu. Bu konuda yapılan ödemelerin Örtülü Ödenek harca-
malarını rekor seviyeye taşıdığı söyleniyordu. Bunun yanı sıra,
2005 yılından bu yana Örtülü Ödenekten, vakıflara, derneklere,
cemaatlere külliyetli miktarda ödemeler yapılıyordu. Bunlar ara-
sında Fetullah Gülen cemaatinin Emniyet’teki temsilcilerinin
2005 yılında kurduğu USIDER (Uluslararası Sivil Toplumu Des-
tekleme ve Geliştirme Derneği) en ön sırayı alıyordu. Gülen ce-
maatine bağlı bazı vakıflara ve okullara da örtülü ödenekten öde-
meler yapıldığı iddia ediliyordu.

Gelelim ABD’ye… Gülen cemaati bu ülkede “Türkiye ABD İliş-
kilerinin Geliştirilmesi” amacıyla birçok dernek ve vakıf kuruyor-
du. İşte bu kuruluşlara da Örtülü Ödenekten aktarımlar yapıldı.
Örtülü Ödenekten gönderilen paralarla New York’taki Türk Yürü-
yüşü’nün düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan ve hâlâ hesap-
ları aklanmayan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF)
Başkanlığı görevini yürüten şimdinin AB Bakanı Egemen Bağış’ın
da bilgi sahibi olduğu kuşkusuzdu.

İşte bu verilerden yola çıkarak soruyoruz: Bugüne kadar Gü-
len Cemaatine Örtülü Ödenekten ayrılan ve toplamı milyarlarca
doları bulan “Garip gurebanın hakkı” olan paralar ne diye veri-
liyor ve nerelere harcanıyordu?

Bu karanlık konuyu araştıran CHP Konya milletvekili Atilla
Kart, tam 5 yıldan beri “kim bu kişi”? Nereden geldi? Maksut Se-
rim Başbakanın örtülü ödeneğinin musluğunu teslim ettiği Özel
Kalem Müdürlüğüne nasıl getirildi? Sorularına cevap arıyor, Hazi-
ran 2003’ten bu yana 6 soru önergesi veriyordu. Ve sonunda 2005
yılında 35 milyon YTL (35 trilyon lira) olan, 2006 yılında 250 mil-
yon YTL (250 trilyon lira) ve 2007 yılında 290,7 milyon YTL’ye
(290.7 trilyon lira) ulaşan Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü
harcamalarının başında olduğu iddia edilen adamın “resmi evrak
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sahteciliğinden” 2 yıl hüküm giydiği saptanıyordu. Tayyip Erdo-
ğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde
Maksut Serim, Vakıfbank Valide Sultan Şubesi Müdürüydü ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin paraları da bu şubede toplanıyor-
du. İstanbul Valiliği’nin 9. 4. 1999 tarihinde gönderdiği bir gizli
yazıda da belirtildiğine göre Vakıfbank Şube Müdürü Maksut Se-
rim, bankacılık hukukuna aykırı olarak Büyükşehir adına görü-
nen-görünmeyen hesaplar açıyor, Tayyip Erdoğan’ı ve partisini ha-
berleriyle, yazılarıyla ve yazarlarıyla destekleyen Akit, Yeni Şafak
gazeteleriyle Kanal 7’ye kaynak aktarıyordu!

21. Asliye Ceza Mahkemesi, Maksut Serim’in “Kazakistan El-
Farabi Devlet Üniversitesi”nden aldığını söylediği üniversite dip-
lomasında “sahtecilik” yaptığına karar veriyor ve 3 ay hapsine
hükmediyordu. Önüne gelen temyiz isteğiyle Yargıtay, davaya ye-
niden bakıyor, Maksut Serim’in işlediği sahteciliğin “basit evrak
üzerinde” değil “resmi evrak üzerinde” yapıldığı kararına vararak
davanın Ankara 9. Ağır Ceza’da yeniden görülmesini istiyordu. 9.
Ağır Ceza Mahkemesi de Maksut Serim’i suçlu bularak 2 yıl hap-
sine karar veriyordu. Vakıfbank İdare Meclisi ise (11. 11. 1996 ve
29. 9. 1997 tarihlerinde aldığı iki kararla) “Maksut Serim’in dip-
lomasının geçersizliğini” kabul ederek onu banka şube müdürlü-
ğü görevinden alıyordu. İşte 2 yıl hüküm giymiş bu Maksut Serim,
5 yıldan beri Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve iddiaya göre
2007 yılında 290,7 trilyon lira harcama yapan “Örtülü Ödenek’in
musluğunun başında” bulunuyordu. Sn. Recep Erdoğan kendisine
bağlı bulunan ve kendisi dahil ancak iki bakanın daha (biri Mali-
ye Bakanı diğeri ilgili bakan) imzasıyla harcanan “örtülü ödenek
parası musluğunun” başına Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
“sahtecilikten 2 yıl hapse mahkûm” ettiği Maksut Serim adlı 55
yaşındaki “lise mezununu” getiriyordu.

26 Mart 2003 günü “açıktan tayin” ile Başbakanlık Basın ve
Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanıyordu. 3000 ek göstergeden
maaş almaya başlıyor ve 9 Haziran 2004 tarihinden sonra da 6400
ek gösterge ile Başbakanlık Baş Müşaviri yapılıyor, böylece müste-
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şar yardımcılığına eşdeğer kılınan Maksut Serim, bu kadrosuyla ve
aldığı yüksek maaşla devlette çalışan lise mezunları arasında bu
düzeye çıkmış tek isim oluyordu. (Bu bilgiler Şükrü Küçükşa-
hin’in 19 Mart 2007 tarihli Hürriyet’teki yazısından alındı.)

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın soru önergeleri vererek,
mahkeme kayıtlarını inceleyip, 5 yıldır büyük bir titizlikle çalışıp
belgelere ulaşarak bulduğu bilgiye göre ise Maksut Serim, Başba-
kanlık’a örtülü ödenek musluğunun başına getirilmeden önce Va-
kıflar Bankası Valide Sultan Şubesi Müdürlüğü’ne getirilmişti. Bu
da torpil, kayırma, kollama ile olmuştu. Ancak Maksut Serim’in
bankaya sunduğu diplomanın sahte olduğu; dolayısıyla “lise me-
zunu” bir kişinin banka şube müdürü olamayacağı ihbar ediliyor,
müfettişler harekete geçiriliyor, Bankadaki dosyası inceleniyordu.
Maksut Serim’in dosyasında üniversite diploması yerine Kazakis-
tan Al-Farabi Devlet Üniversitesi’nden alınmış bir mezuniyet bel-
gesi olduğu görülünce bunun üzerine Kazakistan’a ne zaman gitti-
ği, kaç yıl kaldığı, hangi dersleri aldığı inceleniyordu. Pasaportun-
daki kayıtlara göre 4 yıllık süre içinde yurt dışında ancak 2,5 ay
kaldığı ortaya çıkıyor, diplomasının (mezuniyet belgesinin)
YÖK’ten denkliğinin olmadığı da belirleniyordu. Banka yönetimi
onu şube müdürlüğünden almak zorunda kalıyor, mahkemeye ve-
riliyor ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi “resmi evrakta sahteci-
lik yaptığı”na hükmederek 2 yıl hapis cezası alıyordu. Ancak Mak-
sut Serim, 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlemediği sürece mahkû-
miyet kararı askıya alınıyordu.8

Özetle: Maksut Serim lise mezunuydu, Üniversite diploması
uyduruktu. Sahte belge düzenlemekten mahkûm olmuştu. Fakat
mahkûmiyetin infazı, işlediği suçu tekrar işlememesi şartıyla 5
yıl süreyle askıya alınıyor, yani kâğıt üstünde Maksut Serim, “sa-
bıkasız” görünüyordu. Buna dayanarak Başbakan Tayyip Erdo-
ğan onu örtülü ödeneğin başına getiriyor ve Bakan Cemil Çiçek,
Milletvekili Atilla Kart’ın soru önergesine verdiği cevapta; “Baş-
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bakanlık Başmüşaviri Maksut Serim’in sahtecilikten mahkûm ol-
duğu şeklindeki iddialar tamamen gerçek dışıdır...” diye cevap
verebiliyordu. Böyle bir sabıkalı sahtekârın başındaki örtülü
ödenekten, Başbakanın 2013 yılının ilk 8 ayında yaptığı harca-
malar; Çiller, Erbakan, Yılmaz, Ecevit Hükümetlerinin toplam
harcamasından 4-5 kat fazla çıkıyordu ve bu tablo, başlı başına
sorgulanması ve ya da açıklanması gereken bir konuydu.

Cemaatin önde gelen isimlerinden Prof. Ahmet Akgündüz bile
dershane tartışmasında Zaman Gazetesi'nin tavrını eleştiriyordu.

Cemaat mensuplarının saygı duyduğu kesimlerden ve hareke-
tin önde gelen isimlerinden Prof. Ahmet Akgündüz'den dershane-
ler konusundaki tartışmalara yeni boyut kazandıracak sürpriz bir
yorum geliyordu. Akgündüz, Zaman Gazetesi'nin aldığı tavrın ve
yaptığı yayınların yanlış olduğunu belirtirken, Bediüzzaman'dan
yaptığı alıntılarla, dayanışma ruhunun tamir edilmesi çağrısında
bulunuyordu. Zaman Gazetesi'nin tavrıyla ilgili: "Atılan gazete
manşetleri çok çirkindi, hakikaten yenilir yutulur bir başlık değil-
di" şeklinde tepki gösteren ve Başbakan Erdoğan'a destek veren
Akgündüz, Erdoğan'ın Cemaat'e karşı bir art niyetinin olmadığını
söylüyor ve Allah rızasına ve dava hatırına değil, kurulan çıkar sal-
tanatı uğruna, yeniden uzlaşma çağrıları yapıyordu. Prof. Dr. Ah-
met Akgündüz, “yaşanan süreçte oluşan ihtilaf dolayısıyla ehl-i
dalaletin ve 'Geziciler'in keyif içinde yangına körükle gittiklerini
belirtirken, ehl-i imanın ağladığını, kalplerinin sızladığını” söylü-
yordu. Hükümetin yahut Hükümet bürokrasisinin içinde de yan-
gına körükle gidenlerin olduğunu ve hatta hizmete karşı operas-
yon yürütenlerin bulunduğunu “Ancak Zaman Gazetesini kuran-
lardan bir şahsiyet şu anda Milli Eğitim bakanıdır. Mesele çok ra-
hat müzakere edilip anlaşmaya varılır. Kaldı ki, Avrupa ülkelerinin
hiç birinde dershane olayı mevcut değildir. Sadece ve sadece genç-
lerimizin maneviyat dersini aldığı bu yuvalar, şekil değiştirse bile,
varlıklarına ve hizmetlerine asla zarar gelmeyecek bir hale gelme-
lidir” diyen Ahmet Akgündüz Bediüzzaman’dan örnekler hatırla-
tıp “yüksek arabulucu” rolü oynamaya çalışıyordu.

AHMET AKGÜL 53



Prof. Hayrettin Karaman: “Ümmeti Kur'an'ın rehberliği yaşa-
tır” yazısında, dolaylı olarak Fetullahçıları şöyle uyarıyordu:

“Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en sahih açıklaması ve uygulaması
olan Allah Elçisi'nin (s.a.) sünnetine bakıldığında 'müminlerin an-
cak kardeş olabilecekleri', 'ancak müminlerin birbirini velî edinebi-
lecekleri', 'gayr-i Müslimlerle şartlı olarak iyilik ve adalet çerçeve-
sinde ilişki kurulabileceği', 'gayr-i Müslimlerin, kendi dinlerinden
olmayanlardan asla hoşnut olmayacakları' defalarca vurgulanmak-
tadır. Bu ilâhî düsturlar değişmez, hakikatlerdir, aksine bazı çağ-
daş allayıp pullamalar bizi aldatmamalıdır. Uluslararası ilişkilerde
milli menfaatlerin de önemli rolü vardır, hatta bu menfaat çoğu de-
fa dinin önüne çıkarır ve onu –samimi ve usule uygun olmayan yo-
rumlarla- kendine tabi kılmaya çalışır. Ama samimi bir müslüma-
nın, menfaatini dinin önüne geçirmesi imkânsızdır, imana ve İs-
lam’a aykırıdır” (05.12.2013)

Bizim hayret ettiğimiz; Hükümetle Cemaat dershane rantı yü-
zünden kavgaya tutuşmadan önce, Sn. İlahiyatçı Prof.’lar, bu
ayetleri niye hiç hatırlamıyor ve yazmıyordu?

Yetmez, Cemaat ve Hükümetle ilgili, bugün birbirlerine yö-
nelttikleri suçlamaları, yıllar öncesinden yazıp konuştuğu için
Ahmet Akgül “Ergenekon’un dinci kanadı” ilan edilip Fetullahçı
medya tarafından linç kampanyasına tabi tutulurken ve AKP
yandaşları aynı iftiraları tekrarlayıp dururken, bu muhterem ila-
hiyatçı Profların yine hiç sesi çıkmıyor ve vicdanları sızlamıyor-
du. Milli Çözüm Ekibini yıllarca içerde tutmayı planlayan İsrail
Büyükelçiliği, Cemaat tetikçileri ve AKP görevlileri, Allah’ın ina-
yetiyle bir hafta sonra suçsuz bulunup bırakılınca şoke oluyor ve
bu şaşkınlıkları hala sürüyordu. Çünkü bunlar Allah’ın Ameri-
ka’dan daha büyük olduğuna güvenmiyordu.

Enfal Suresinin şu müjdeli ve mucizevî ayetlerini döne döne
okumamız gerekiyordu:

7: “Hani, Allah, iki topluluktan birinin sizin olacağını (onların
gücünden, birikim ve ganimetinden sizin yararlanacağınızı) vaad et-
mişti; siz ise ŞEVKETSİZ olan (daha kolay ele geçirilip yararlı ola-
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cağına inanılan)ın sizin olmasını dilemiştiniz. Oysa Allah; kelime-
leri (Kur’an’i hüküm ve haberleri) ile hakkı(n hâkimiyetini) GER-
ÇEKLEŞTİRMEK ve inkârcıların (ve münafıkların) arkasını kes-
mek (zulüm ve hıyanet saltanatlarını sizin elinizle ve hakikati tebliğ
eden gayretinizle devirmek) istiyordu”

8: “O, mücrimler (Suçlu hainler) hoş görmese de, HAKKI yerleş-
tirmek ve BATILI iptal etmek için (böyle davranıyordu)”

30: “Hani O kâfirler (ve işbirlikçi hainler); seni tutuklayıp hap-
setmek veya (bir suikastla) öldürmek, ya da sürgün edip (etkisizleş-
tirmek) amacıyla (çeşitli komplolar ve) tuzaklar hazırlıyordu. (An-
cak) onlar (sana) bu hileli planları tasarlarken Allah da bir düzen
kuruyor (ve onların hesaplarını boşa çıkarıyordu).”

19: (Ey kâfir zalimler ve işbirlikçi hainler!) “Allah’ın vaad ettiği
fetih ve İslam’ın zaferi ne zaman?” (Secde: 28) (diye alay edip soru-
yordunuz ya..) “Eğer fetih bekliyorsanız, işte size fetih” (ve sadık
müminlerin zaferi gelmiştir)!..

MOSSAD’ın Türkiye’deki kadın ajanı Cemaatle irtibat kuru-
yor muydu?

İsrail’de çok ilginç bir ödül töreni olmuştu. İsrail Cumhurbaş-
kanı Shimon Peres, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve
MOSSAD Başkanı Tamir Pardo’nun (Kökenleri Mason ve sabata-
ist İttihatçılar döneminde yüksek dereceli devlet memuru olarak
görev yapan Sehor Pardo’ya kadar dayanır) katılımlarıyla düzen-
lenen törende MOSSAD’ın 12 kadın ajanına “üstün başarı ödü-
lü” dağıtılmıştı. Ödül törenini ilginç kılan detay ise ödül alan ka-
dın ajanlardan birinin Türkiye’de görev yapmasıydı.

Edinilen bilgilere göre ödül verilen MOSAAD ajanları arasın-
da emekli olanlar da vardı. Buna karşın Türkiye’de görev yapan
ve “yüksek başarı ödülü”ne layık görülen kadın ajan, hala aktif
görevinin başındaydı. Bu arada, o ödül töreninde çekilen fotoğ-
raflar da basına yansımıştı. Ödül alan kadın ajanların görüntüle-
ri ise doğal olarak servisten kaldırılmıştı. Hepsinden ilginci;
ödül alan MOSSAD’ın kadın ajanlarından birinin de Suriye’de
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Esad karşıtı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) saflarında savaştı-
ğı ortaya çıkan Dalia Shimon olduğu anlaşılmıştı. Dalia Shi-
mon’un fotoğraf görüntüleri Mısır’da ÖSO için savaşan bir gruba
yapılan baskında ele geçirilip yayınlanmıştı.9 Şimdi şu sorunun
özellikle MİT ve Türkiye’nin diğer güvenlik birimleri tarafından
sorulması lazımdı. “MOSSAD’ın ödül verdiği Türkiye’deki kadın
ajanı “üstün başarı”lı olmak için ülkemizde neler yapmıştı ve Ce-
maatle alakasından MİT başkanı Hakan Fidan haberdar mıydı?”

Örneğin Fetullah Gülen’in bir dini hizmet rehberi değil de, bey-
nelmilel bir istihbarat şefi edasıyla, Herkül org. Sitesinde açıkladı-
ğı: “Ankara’dan bir kişinin kendisini arayıp, çok yüksek bir devlet
yetkilisinin bu akşam gayrı meşru münasebet kastıyla bir kadınla
özel bir yerde buluşacağını aktardığı, kendisinin de hemen bazı
dostlarını arayıp, bu işin banda alınmasına ve basına sızmasına en-
gel olduklarıyla” alakalı gizli, kirli ve çetrefilli ilişkilerin tasarlan-
ması ve saptanması konusunda bu İsrailli kadın casusla, cemaat ve
hoca efendiye aktarılan bilgiler arasında bir bağlantı var mıydı?

Dershane didişmesi sürerken, Türkiye İsrail’in kucağına itili-
yordu!

Doğu Akdeniz’de doğalgaz yataklarının bulunmasının ardından
bölgede diplomatik ve siyasi oyunlar oynandığını iddia eden Rum
basını, enerji sektörünün güçlü oyuncularının Siyonist İsrail ile
Türkiye’yi birbirine yaklaştırmaya çalıştığını açıklıyordu. Rum ba-
sını, önemli doğalgaz yataklarının bulunmasının ardından Doğu
Akdeniz'de yoğun bir diplomatik ve siyasi oyun oynanmakta oldu-
ğunu yazıyordu. Simerini gazetesi, Kıbrıs'ın bu yoğun diplomatik
ve siyasi oyunun tam ortasında bulunduğunu belirtip, bu duru-
mun önemli derecede, İsrail’in Türkiye karşısındaki tavrını ve böl-
gedeki doğalgazın ihracat şartlarını şekillendireceğini bildiriyordu.
Gazete, enerji sektöründeki güçlü oyuncuların sahip oldukları bü-
tün nüfuzla, İsrail’i her şekilde Türkiye'ye doğru itmeye çabaladı-
ğına dair işaretler olduğunu haber veriyordu. İsrail’in, Leviathan
yatağında çıkacak doğalgazı borularla Türkiye’ye nakletmeyi plan-
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ladığını, bu durumda da şu ana kadar üzerinde durulan İsrail, Yu-
nanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliği hesaplarının bozula-
cağını kaydediyordu.

Siyonist katil Türkiye'de ağırlanıyordu!

Tam bu süreçte 9 vatandaşımızı katleden katil İsrail’in Siyonist
bakanı hiç bir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya İstan-
bul’a geliyordu. Mavi Marmara’nın hesabını soramamakla kalma-
yıp, üstüne üstlük İsrail’e her türlü tavizi veren hükümetin, katil
Amir Peretz’e vize vermesi şehit yakınlarını ve kamuoyunu derin-
den yaralıyordu. 2010 yılında meydana gelen ve 9 Türk vatandaşı-
nın İsrail askerleri tarafından katledilen “Mavi Marmara” katliamı-
nın ardından İsrail’den Türkiye’ye bakan düzeyinde ilk ziyaret ger-
çekleşiyor, İsrail Çevre Bakanı Amir Peretz, İstanbul’da bir konfe-
ransa katılmak için Türkiye’ye geliyordu. Akdeniz’in Kirliliğe Kar-
şı Korunması Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’na katılmak için İstan-
bul’a gelen İsrailli Bakan adeta krallar gibi ağırlanıyordu. İstan-
bul’da konferansa katılan Siyonist İsrail’in Çevre Bakanı Amir Pe-
retz, gazetecilerin sorularına utanmadan “Kendimi burada çok iyi
hissediyorum” cevabını veriyor, AKP’nin o zamanki Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise gazetecilerin “Peretz ile bir
görüşmeniz olacak mı?” sorusunu, “Görüşürüm tabii. Biz herkes-
le görüşürüz” diye yanıtlıyordu. Fas Yahudisi Peretz, geçen seçim-
lerde meclise şu anda Türkiye ile İsrail arasında tazminat müzake-
relerini sürdüren Adalet Bakanı Tzipi Livni’nin Hattuna partisin-
den geliyor ve Livni’nin sağ kolu olarak biliniyordu.

Siyonist Peres: “İran düşmanımız değil Ruhani ile görüşebili-
rim” açıklamasını yapıyordu.

Ve yine İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran ile düşman ol-
madıklarını söylüyor ve İran’ın ‘ılımlı’ olarak nitelendirilen yeni
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmek istediğini ifade
ediyordu. Amerikan CNN Televizyonu’na verdiği röportajda Peres,
tıpkı ABD ağzıyla İran tehdidinin diplomatik yollarla bertaraf edil-
mesine taraf olduğunu vurguluyordu. “Birileri silaha sarılmadan
önce ekonomik ve siyasi baskıların devreye sokulmasını tercih edi-

AHMET AKGÜL 57



yoruz.” diyen Peres, silah kullanmak için acele etmediklerini kay-
dediyordu. Peres, Haziran ayında da İngiliz The Daily Telegraph
gazetesine verdiği röportajda İsrail ve İran’ın masaya oturarak so-
runlarını çözebileceklerini belirtiyordu. Röportajda İsrail’in İran’a
karşı hiçbir antipatisinin olmadığını söyleyip 3 bin yıl önce Yahu-
dileri yurtlarından süren Babil Kralı’nı yenerek Yahudilerin tekrar
geri dönmelerini sağlayan ünlü Pers Kralı Kiros’u tarihin ilk Siyo-
nist lideri olarak tanımlamıştı. Oysa, Peres’in aksine İsrail’in ırkçı
lideri Binyamin Netanyahu ise İran’ın, Batılı ülkelerle yaptığı nük-
leer anlaşmaya karşı çıkmış, Ruhani’nin İsrail’i tıpkı diğer İranlı li-
derler gibi ‘büyük şeytan’ olarak gördüğünü hatırlatmıştı. Yani
Türkiye’yi kuşatmak üzere İsrail-İran yakınlaşmaktaydı.
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AKP’NİN TRT’DE KADROLAŞMA
VE

FETULLAHÇILARI KURUMSALLAŞTIRMA KANITI!

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonlarının ardından bir
zamanlar bu kuruma geçmek için Zaman ve STV’de çalışmış ol-
ma referansı yeni TRT operasyonlarıyla tersine çevrilmiş durum-
daydı. TRT’nin iki genel müdür yardımcıları ve Haber Dairesi
üst düzey çalışanları kurumdan uzaklaştırılmıştı. TRT Haber
Dairesi başkanı Ahmet Böken ve yardımcısı Ahmet Çavuşoğlu
görevlerinden alınmıştı. Bilindiği gibi daha önce TRT’de “Cema-
at Kadrolaşması” iddiaları sıkça gündeme taşınmış, Bülent Arınç
ise “Hizmet ihtiyacı ve yetişmiş eleman istihdamı kapsamında bun-
ların atandığını” savunmaya çalışmıştı. Bu tür operasyonlar Ma-
liye Bakanlığına da sıçramış, cemaatçi kadroları tasfiye avı baş-
lamıştı. Fetullahcılardan irtibatları kopunca, Rahmetli Hocamı-
zın konutunda Erbakan Vakfını ziyarete koşan Bülent Arınç
“şimdi karşılaştığımız bazı olaylara bakarak Hocamızın çok hak-
lı olduğunu görüyorum, çok doğru düşüncelere sahip olduğunu
anlıyorum” şeklinde ve samimiyetten uzak rüşveti kelam cinsin-
den itiraf ve iltifatlarda bulunmuşlardı. Erbakan Hoca’yı birlikte
kaldığı 40 yılda kavramayıp da, daha yeni anlamaya başlaması,
acaba bir feraset ve zekavet yavanlığı mıydı, yoksa “Fetullahcıla-
rın boşluğunu kimlerle doldurabiliriz?” telaşı mıydı? Hz. Pey-
gamber Efendimizin uyarısıyla “Mü’min aynı zehirli delikten iki
sefer ısırılmazdı!”



İktidar hırsıyla Siyonist şeytanların güdümüne girip Milli Gö-
rüş’ün tarihi hamlelerini, İslami ve insani hedeflerini sekteye uğ-
ratanların, bu tür sahte tavırlarına hala kanacak gafiller varsa, bu
onların aklı ve ayarıyla alakalıydı. Erbakan’a ve davasına hıyanet
edenlerin, önce açıkça bir özür dileyip tevbe etmeleri ve Batılla-
rı bırakıp artık Hakka döndüklerini ilan etmeleri lazımdı. İşte o
zaman hayırda yardımlaşmak ve yarışmak üzerimize farz olacak-
tı. Aziz Hocamız da, bu tür ziyaretleri yapar, kendisine gelen mi-
safirleri hoşlukla karşılayıp ağırlar; ancak mutlaka “yanlış ve ha-
yırsız yolları bırakmaları ve Milli Görüş’e katılıp sevap ve şeref ka-
zanmaları” çağrısını ve uyarısını tekrarlardı. Çünkü Cenabı Hak-
ka tazim ve hürmet, kullarına ise şefkat ve merhamet böyle dav-
ranmayı gerekli kılardı.

Yakın zamana kadar TRT yönetimi, hükümet ve cemaatin kadro-
laşması ile ilgili basına yansıyan bilgi ve belgeleri sürekli inkâr ediyor-
du. Bu dönemde kadrolaşma yapmadıklarını kanıtlamak için geçmiş
dönemde TRT’ye alınan personel rakamları örnek gösteriliyordu. 

Başta Cemaat mensupları olmak üzere, TRT’de kadrolaşma
şu yöntemlerle yapılıyordu:

1) Kadrolaşmanın önündeki engelleri kaldırmak için TRT ya-
sası değiştiriliyordu.

2) Kadrolaşmak için yönetmeliklerde kişiye özel düzenleme-
ler yapılıyordu. 

3) Öncelikle İbrahim Şahin’in akrabaları olmak üzere diğer
kamu kurumlarından TRT’ye personel nakli hızlanıyordu.

4) Bakanlıkların basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğü
kadroları TRT’ye geçiş için köprü kadro olarak kullanılıyordu.

5) Sözleşmeli personel adı altında yandaş medya çalışanları
TRT’ye transfer ediliyordu.

6) 2008 ve 2009 yılında açılan sınavla 652 kişi alınıyordu.

7) İstisnai Memuriyet kadrosundan 106 Mütercim alınıyordu.

8) TRT’deki kadrolaşma uluslararası boyut kazanıyor, taşeron
şirketler devreye sokuluyordu.
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AKP Kadrolaşma İçin TRT Yasasını Değiştiriyordu. 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin göreve başlamadan Zaman
gazetesine (22 Kasım 2007) verdiği demeçte ‘Bu personel ile 40 ka-
nal yönetirim” diyordu.10 Görevine başlamasından bir süre sonra
(7 Aralık 2007) Star gazetesi köşe yazarı Şamil Tayyar’a verdiği de-
meçte ise personel fazlalığı ile ilgili 3 önemli projesini anlatıyor-
du;11 Böylece 8 bini aşkın personele sahip TRT’de bu operasyon
yapılabilirse kadronun 5 binin altına düşebileceğini söylüyordu.
İbrahim Şahin TRT’de fazla olduğunu iddia ettiği personelden kur-
tulmak için hazırladığı yasa taslağını AKP hükümetine veriyordu.
Bu taslak bakanlar kurulu tarafından imzalanarak 8 Mart 2008 ta-
rihinde TBMM’ye sunuldu. Tasarı TRT sanatçılarının kültür ba-
kanlığına devredilmesini, ihtiyaç fazlası personelin de Devlet Per-
sonel Başkanlığı havuzuna gönderilmesini öngörüyordu. Bu tasa-
rıya karşı TRT çalışanlarının ve kamuoyunun gösterdiği tepki AKP
hükümetine geri adım attırıyordu. 

11.06.2008 tarih ve 5767 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanunu İle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak-
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.06.2008 ta-
rih ve 26918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giri-
yordu. 2954 sayılı Kanuna eklenen geçici 11’inci madde ile bazı
daire başkanlıkları kaldırıldı, bazıları birleştirildi, bazılarının da
adı ya da yapısı değiştiriliyordu. Bu düzenleme ile kaldırılan, bir-
leştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen Daire Başkanlıklarında ça-
lışan unvanlı/unvansız olmak üzere; Daire Başkanı, Başkan, Üye,
Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Mü-
dür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Başuzman, Uzman (Teknik
Hizmetler Sınıfı Hariç) kadrolarında bulunanların görevleri ile
Kurum Genel Müdür Uzmanlarının görevleri, bu maddenin yayı-
mı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sona eriyor ve aynı de-
rece/kademeli Araştırmacı unvanlı kadrolara atanıyordu. Bu yapı-
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lanma ilk kez TRT’de uygulanıyor. Kadrolaşmak için bir daire baş-
kanlığının önce adını değiştiriliyor, sonra adı değişti diyerek tüm
yöneticiler “Araştırmacı” kadrosuna atanıyor ve maaşları dondu-
ruluyordu. Yönetici olmadıkları halde Yayın Denetleme Kurulu
üyeleri ve uzmanların da araştırmacı yapılması yasa değişikliğinin
asıl amacını açıkça ortaya koyuyordu.

Kadrolaşmak İçin Yönetmeliklerde Kişiye Özel Değişiklikler
Yapılıyordu.

İbrahim Şahin, yandaşlarını TRT’ye alabilmek için önce TRT
yasasında yaptırdığı değişiklikle SÖZLEŞMELİ personel alımının
yolunu açıyordu. Sonra AKP yandaşı ve cemaat elemanı medya ku-
ruluşlarının çalışanlarını sınavsız kuruma almaya başlıyordu. Bu
da yeterli görülmüyor, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hiz-
metlerinin Tanımı Ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönet-
meliği’ndeki “SÖZLEŞMELİ PROGRAM -HABER PERSONELİ”
tanımında ilginç bir değişiklik yapılıyordu. 14 Nisan 2009 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre Sözleşmeli Program-
Haber Personeli için gerekli olan ‘Fakülte veya yüksekokul mezu-
nu olmak’ şartının yanına (Yurtiçi veya yurtdışı yayın kuruluşla-
rının yayın, yapım, program veya haber hizmetlerinde en az 2 yıl
çalışmış olanlarda bu şart aranmaz.)” şeklinde bir ekleme konu-
yordu. Yani önce yönetmelikteki şartlara uymayan kişiler TRT’ye
alınıyor sonra yönetmelik bu kişilere uyduruluyordu. Yürürlükte-
ki mevzuata göre TRT’nin yayın personeli (muhabir, yapımcı, spi-
ker, kameraman, montajcı) 4 yıllık yüksekokul veya üniversite
mezunu olmak zorunda. Şimdi ilkokul mezunları kameraman, li-
se mezunları muhabir olarak istihdam edilmeye başlanıyordu.
Hatta lise mezunu kanal koordinatörü bile bulunuyordu.

Danıştay 5. Dairesi TRT’nin yaptığı yönetmelik değişikliğinin
kariyer ve liyakat ilkeleri ile hizmet gereklerine ve hukuka uygun
olmadığına karar vererek değişikliği iptal ediyordu. Ancak Danış-
tay kararının üzerinden 5 gün geçtikten sonra TRT’nin yeni bir yö-
netmelik değişikliği yaparak deyim yerindeyse “hukuku dolandı-
ğı” ortaya çıkıyordu. Yapılan yönetmelik değişikliği ile “Sözleşme-
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li program ve haber personeli” için aranacak koşullarda yer alan
“Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak” şartı “En az lise veya
dengi okul mezunu olmak” şeklinde değiştiriliyordu.

Akraba ve Hemşeri Kadrolaşması Hız Kazanıyordu.

İbrahim Şahin başta PTT olmak üzere diğer kamu kurumların-
da çalışan yakın akrabalarını ve Amasyalı hemşerilerini TRT’ye alı-
yordu. Alınanların 6’sı İbrahim Şahin’in köylüsü bunların bir bö-
lümü İbrahim Şahin’in ikinci dereceden akrabası oluyordu. TRT
Genel Müdürü İbrahim Şahin Amasya’nın merkeze bağlı Akyazı
köyü doğumluydu. İbrahim Şahin TRT Genel Müdürü olduktan
sonra üst düzey yönetim kademelerine hemşerilerini ve akrabala-
rını atıyordu. TRT’nin bütün alım satım işlerini, ihalelerini yapan
Satın Alma Dairesi’nin başkanlığına Akyazılı Selami Karanfil geti-
riliyordu. İbrahim Şahin, akrabası Ömer Avcı’yı da Satın Alma Da-
iresi Başkanlığı’nda müdür yapılıyordu. Satın Alma Dairesi’ndeki
bir başka Amasyalı da yine müdür olarak atanan Hasan Bahçıvan
oluyordu. Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı’ndaki üç
müdür de İbrahim Şahin’in diğer kamu kurumlarından TRT’ye
transfer ettiği kişilerden oluşuyordu.

İşte İbrahim Şahin’in akraba ve hemşerilerinin bir bölümü; 

SELAMİ KARANFİL (Amasya –Akyazı): İçişleri Bakanlığı’nda
kontrolör iken TRT’ye SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANI tayin edi-
liyordu.

HAKAN KUTLU (Amasya –Akyazı): ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
(Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ve TCDD Genel Müdür
Yardımcısı Şükrü Kutlu’nun akrabası oluyordu)

METİN YILDIRIM (Amasya –Akyazı): Amasya Merkez Milli
Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü iken TRT’ye İNSAN KAY-
NAKLARI DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI olarak atanıyordu. 

OSMAN OĞUZ DARÇIN (Amasya –Akyazı): MKE’de mühen-
dis olarak çalışırken TRT’ye alınıyordu.

ÖMER AVCI (Amasya–Akyazı): PTT’de memur olarak çalışırken
TRT SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA müdür yapılıyordu.
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ALİ GÜNEY (Amasya–Akyazı): 13 Ocak 2009 tarihinde ASKİ
Genel Müdürlüğü’nde özel kalem müdürü olarak çalışmaya başlı-
yor, 3 Mart 2009 tarihinde TRT’ye aktarılıyordu. 

GÖKHAN GÜNAYDIN (Amasya): PTT’de UZMAN kadrosun-
da çalışırken Genel Müdür Uzmanı olarak TRT’ye Strateji Uzmanı
olarak alınıyordu.

MUSTAFA BİNİCİ (Amasya): PTT’de tekniker olarak çalışıyor-
du TRT’ye naklen geçiş yapıyordu.

HASAH BAHÇİVAN (Amasya): Diyanet Vakfı’nda muhasebeci
iken İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA MÜDÜR
olarak getiriliyordu.

MURAT ŞİMŞEK (Amasya) : Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
Araştırma Görevlisi iken TRT’ye Mühendis olarak geçiyordu.

UĞUR ALICI (Amasya) : Kanal 7 Muhabiri iken TBMM TV’ye
geçiyor. Oradan da muhabir kadrosu ile TRT’ye transfer ediliyordu.

AHMET TORUN (Amasya) STV Haber Müdürü iken Sözleşme-
li Personel olarak TRT’ye geçiyor, Haber Dairesi Başkanlığı Merkez
Haberler Müdürlüğü’nde editör olarak görevlendiriliyordu.

ANDA AYVA (Amasya) : Kanal A’da spiker olarak çalışırken
TRT’ye Sözleşmeli personel olarak alınıyor. TRT’de haber bülten-
lerini sunuyordu.

ÜMİT SEZGİN (Amasya) : NTV’nin Ankara Haber Müdürü
iken Sözleşmeli Personel olarak TRT’ye alınıyor. TRT-TÜRK Kana-
lının Haber Sorumlusu yapılıyordu.

KADİR GÖKHAN TUNÇEL (Amasya) : TRT İstanbul Müdür-
lüğü’nden Sözleşmeli Yapım ve Yayın Elemanı olarak çalışıyordu.

Bakanlıkların Basın Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü
Kadroları TRT’ye Geçiş İçin Köprü Kadro Olarak Kullanılıyordu.

İbrahim Şahin TRT Genel Müdürü olmasından sonra yaklaşık
120 kişiyi başka kurumlardan TRT’ye alıyor, bu kişilerin bir bölü-
münü de bakanlıkların özel kalem müdürlüğü ya da basın müşa-
virliği kadrosuna atananlar oluşturuyordu. Yani AKP, bakanlıkla-
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rın basın müşavirliği ve özel kalem müdürlüğünü TRT’ye geçiş
için köprü kadro olarak kullanıyordu. AKP yandaşı medyada çalı-
şanlar önce “istisnai memuriyet” kadrosu ile bakanlıklara alınıyor.
Bu kişiler birkaç ay sonra da TRT’ye transfer ediliyordu. Çünkü
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesinde sa-
yılan özel, kalem müdürü, basın müşaviri vb. kadrolara, bu Kanu-
nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine
ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı
ile memur atanabiliyordu. 

Sözleşmeli Personel statüsünde alınanların önemli bir bölümü-
nü Cemaatin medya kuruluşlarının çalışanları oluyordu. Bu kişiler
TRT’ye alınmadan önce Zaman Gazetesi, Samanyolu TV, Kanal 7,
Kanal 24, Cihan Haber Ajansı ve Aksiyon Dergisi gibi yerlerde ça-
lışıyordu.

YANDAŞ MEDYADAN TRANSFER EDİLEN VE
HABER DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞANLARIN BİR BÖLÜMÜ

Adı Soyadı Eski Kurumu Görevi Görev Yeri
Ahmet Böken STV Haber Kanal Koor. TRT Haber

Genel Yayın Yön. Kanalı
Ahmet Torun STV Haber Müdürü Editör Haber Merkezi
Cumali Çaygeç STV Haber Editörü Haber Müd. TRT -6
Cavit Atasever STV Haber Editörü Editör Haber Merkezi
Mehmet Çığın STV Haber Prog. Ed. Editör Haber Merkezi
Meryem Özkurt STV’de Ahmet Böken’in Yönetmen Haber Merkezi

Programının Yönetmeni
Uğur Alıcı Kanal 7-İHA/ TBMM TV Muhabir Haber Merkezi
Sedat Dalda STV Muhabir TRT–6
H. Basri Erden Cihan Haber Ajansı Muhabir Haber Merkezi
Burhan Torunlar Cihan Haber Ajansı Muhabir TRT Diyarbakır

Haber Müdürlüğü
Volkan Makar Cihan Haber Ajansı Kameraman TRT Antalya

Haber Müdürlüğü
Gökhan Kulaş Cihan Haber Ajansı Muhabir Haber Merkezi
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Nuri Coşar Cihan Haber Ajansı Muhabir TRT Parlamento 
Haber Müdürlüğü

Fettah Erdurur Cihan Haber Ajansı Muhabir TRT Diyarbakır
Haber Müdürlüğü

Halil İbrahim Özemiş Cihan Haber Ajansı Muhabir TRT Diyarbakır 
Haber Müdürlüğü

Servet Dağ Cihan Haber Ajansı Muhabir TRT–6
Bertan Golal Cihan Haber Ajansı Editör TRT İstanbul

Haber Müdürlüğü
Özcan Keser Cihan Haber Ajansı Editör TRT İstanbul

Haber Müdürlüğü
Seyid Kılıç Cihan Haber Ajansı Editör TRT İstanbul

Haber Müdürlüğü
İlyas Dal Zaman Muhabir TRT-6
Erkan Söğütçü Zaman TRT Diyarbakır

Haber Müdürlüğü
Murat Kaban Zaman Muhabir TRT Erzurum

Haber Müdürlüğü
Ahmet Turan Ayhan Zaman Yapımcı Ankara TV

Müdürlüğü
Abdülkadir Beşikçi Aksiyon Dergisi Muhabir Haber Merkezi
Yalçın Salay Aksiyon Dergisi Muhabir Haber Merkezi
Birol Uzunay Aksiyon Dergisi Genel Sekreter Yardımcısı ve

İbrahim Şahin’in Basın Müşaviri
Sefer Turan Kanal 7 Kanal Koor. TRT Arapça
Ercan Baysal Kanal 7 Yönetmen Haber Merkezi
Murat Nuhoğlu Kanal 7 Muhabir Haber Merkezi
Erdoğan Baycan Kanal 7 TRT Trabzon

Haber Müdürlüğü
Ertan Ömeroğlu Kanal 7 Muhabir Haber Merkezi
Yasemin Demirhan Erden Kanal A Muhabir TRT Dış Haberler

Müdürlüğü
Faruk Ayaz Kanal 24 Kameraman Haber Merkezi
Anda Ayva Kanal A Spiker TRT-1 Ana Haber

Spikeri
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Sibel Tokgöz Türkiye Gazetesi Genel Müdür Müşaviri
Kadrosu TRT’de MB’lığı
Basın Müş. olarak görev yapıyor. 

Rukiye Karçaaltıncaba Yurt Haber Ajansı Araştırmacı Kadrosu TRT’de
MEB’lığı Basın Müşaviri olarak
görev yapıyor. 

Mustafa Tunç Kanal 24 Kameraman Haber Merkezi
Sezen Yüce Kanal A Spiker TRT-2 Haber

Müdürlüğü
Hülya Hökenek Kanal 7 Haber, Ülke TV Spiker TRT İstanbul

Haber Müdürlüğü

Yeni Kadrolaşma Alanları Yaratmak İçin, Uyduruk Kanallar
Açılıyordu.

2001 yılından bu yana haber kanalı olarak yayın yapan TRT-
2'nin adı TRT Haber olarak değiştiriliyor ve sanki yeni bir kanal
açılıyormuş gibi reklâm yapılıyordu. Bu isim değişikliği yandaş
medya yöneticileri ve çalışanları için yeni bir fırsat yarattı. TRT
Haber'in kadrosu da yine Samanyolu TV'den devşiriliyordu.

AHMET BÖKEN / TRT Haber Kanal Koordinatörü Samanyolu
Haber TV genel yayın yönetmeni Ahmet Böken Sözleşmeli Haber
ve Program Personeli olarak TRT’ye alınıyordu. Önce Haber ve
Spor Yayınları Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen
Böken 18 Mart 2010 tarihinde tekrar haber kanalına dönüştürülen
TRT–2 Haber Kanalının koordinatörü olarak atanıyordu.

AHMET TORUN-CAVİT ATASEVER /Merkez Haberler Editö-
rü STV Haber Müdürü Ahmet Torun ve yine STV‘den Cavit Atase-
ver Merkez Haberler Müdürlüğü’nde editör olarak görevlendirili-
yordu.

BERTAN GOLAL / ÖZCAN KESER / TRT Haber İstanbul Edi-
törü Uzun yıllar Cihan Haber Ajansı’nda çalışan bir dönem bu
ajansta Haber Müdürlüğü de yapan Bertan Golal ile Cihan Haber
Ajansı Haber Programları Direktörü Özcan Keser TRT’de Sözleş-
meli Haber ve Program Personeli olarak transfer ediliyordu. 
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MEHMET ÇIĞIN / TRT–Haber Haber Editörü STV Haber
Programları Editörü iken Sözleşmeli Haber ve Program Personeli
olarak TRT’ye alınıp, TRT–2 Haber Editörü yapılıyordu.

MERYEM ÖZKURT / Yönetmen Ahmet Böken’in STV’de yaptı-
ğı programın yönetmeni Meryem Özkurt da TRT’ye transfer edili-
yor, yönetmen olarak çalışıyordu.

HAKAN AKSEL / Işıkçı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetme-
ni Ekrem Dumanlı ile Star Gazetesi köşe yazarı Ergun Babahan'ın
pazartesi akşamları yayınlanacak Çıkış Yolu isimli programın ya-
pımcısı Hakan Aksel de STV’de yönetmen iken ışıkçı kadrosu ile
TRT’ye alınıyordu.

SEYİD KILIÇ / Işıkçı TRT Haber kanalında her gün saat
13.10’da yayına girecek 45 Dakika programının editörlerinden Se-
yid Kılıç da STV’de muhabirken TRT’ye aktarılıyordu.

CUMALİ ÇAYGEÇ / TRT–6 (Şeş) Haber Müdürü STV Haber
Editörü Cumali Çaygeç'de sözleşmeli personel olarak 1 Kasım
2008 tarihinde Sözleşmeli Haber ve Program Personeli olarak
TRT’ye kaydırılıyor ve TRT6'da haber müdürü olarak görev yapı-
yordu.

SAVAŞ GENÇ: Samanyolu Haber sitesinde köşe yazarıyken
TRT’de BÜYÜTEÇ programını sunmaya başlıyordu.

Oysa bu kişiler anayasada ve yasalarda tanımlanan şekilde ka-
mu görevlileri değildi. Bu nedenle yönetici olarak atanamazlar, gö-
revlendirilemezler ve yöneticilik yapamazlardı. 

2008 ve 2009 Yıllarında Yapılan Sınavla 652 Kişi Alınıyordu.

TRT 2008 ve 2009 yılında kadrolu personel alımı yapıyor, bu
iki sınav da yapılan usulsüzlükler basına yansıdı ve konu yargıya
taşınıyordu.

TRT’deki Kadrolaşma Uluslararası Boyut Kazanıyordu.

TRT uluslararası haber kanalı Euronews’e ortak oluyor ve 30
Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da yapılan bir törenle Türkçe yayın
başlıyordu. Bu kanalın Türkçe servisinde çalışanlar da Samanyolu
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TV, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı’ndan seçiliyordu. Ali
İhsan Aydın, Euronews’in Türkçe bölümünün başına getiriliyor,
kendisi Fetullah Gülen cemaatinin yayın organlarından Zaman ga-
zetesinin muhabirliğini yapıyordu.

Yasin Tuncer: Cihan Haber Ajansı’nda çalışmaya başladı, son
olarak Zaman Gazetesi’nde spor muhabiri olarak çalışıyordu.

Faruk Can: Gazeteciliğe Today’s Zaman gazetesinde başlıyordu.

Mustafa Bağ: Cihan Haber Ajansı’nın Kudüs temsilciliğini ya-
pıyordu.

Ali Çimen: Zaman gazetesinde dış haberler, haber merkezi ve
magazin servislerinde çalıştıktan sonra, gazetenin Almanya ve
Hollanda merkezlerinde görev yapıyordu. Daha sonra değişik
medya organlarında çalışan Çimen, Zaman ve Today's Zaman ga-
zeteleri adına bir süre Londra'da çalıştıktan sonra uluslararası ha-
ber kanalı Euronews’e geçiyordu.

Bahtiyar Küçük: Zaman gazetesinde diplomasi muhabirliği
yaptı. Samanyolu Haber TV’de Diplomatik Misyon programını ha-
zırlayıp sundu.

Zeki Saatçi: 1997 yılında Samanyolu TV’de çalışmaya başladı.
Son olarak Cihan Haber Ajansı’nın uluslararası servisinde yöneti-
cilik yapıyordu.

İlker Özyaşar: TMSF döneminde Kral TV’de yöneticilik yapı-
yordu.

Yalçın Ademoğlu: İbrahim Şahin döneminde TRT-Türk kana-
lında sözleşmeli personel olarak çalışmaya başladı. Sonra Euro-
news’e geçiyordu.

Özgür Zentürk: Ardan Zentürk’ün oğlu oluyordu. 2008 yılında
AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ayşe Böhür-
ler'in eşi Fatih Böhürler ile 'Telerandum' adlı bir şirket kuruyordu.

18 Ağustos 2009 tarihinden bu yana Başbakanlık İnsan Hakla-
rı Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Yılmaz Küçük’ün
TRT adına Euronews yönetim kurulunda bulunması mümkün gö-
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rülmüyordu. TRT personeli olmayan bir kişi TRT’nin ortak oldu-
ğu bir şirkette TRT’yi temsil edemeyeceğini herkes biliyordu.

Taşeron Şirketler Kuruluyordu.

‘Bu kadroyla 40 kanal yönetirim‘ diyerek göreve başlayan
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 1 milyar TL’yi aşan TRT büt-
çesini görünce fikrini değiştiriliyordu. Bir yandan Kuruma yeni
personel alırken, bir yandan da TRT’nin asli ve sürekli işi olan
yayınları taşeron şirketlere devretmeye başlıyordu. Yayın ünite-
lerine gönderdiği 21.1.2008 tarihli genelgeyle, hizmet alımları-
nın piyasadaki firmalar aracılığıyla yapılması talimatını veriyor-
du. Artık TRT, yayının önemli bir bölümünü, taşeron şirketlere
yaptırıyordu. Şu anda TRT’de çok sayıda taşeron şirket persone-
li yayın hizmetlerinde çalışıyordu. 

AKP Milletvekili Aday Adayları TRT'de Yönetim Kadrolarına
Atanıyordu.

TRT İstanbul Müdürlüğü'ne atanan Şakir Özbek 2007 seçimlerin-
de Tokat’ta AKP’nin milletvekili aday adaylarından birisi oluyordu.
2007 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olan Tuncay Yürekli de
TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı kadrosuna atanıyordu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Danışmanları TRT’de Program
Yapıyordu.

TRT’yi her açıdan kontrol altına alan AKP hükümeti bununla
da yetinmiyordu. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık danışman-
ları TRT’nin kadrolu programcıları gibi çalışmaya başlıyordu.
Yolsuzluk operasyonları ile ilgili Sn. Abdullah Gül “bir yolsuzluk
varsa mutlaka araştırılmalı, açığa çıkarılmalı ve üzeri kapatılma-
malıdır!” anlamında beyanatlar veriyor ve böyle tavrını ve tarafı-
nı belli edip Cemaatin yanında yer alıyordu. Aynı süreçte, Cum-
hurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülünü “Türkiye Halkları” kav-
ramını sıkça kullanıp Mili Birlik ve dirliğimize dinamit koyan
Ahmet Kaya’ya vermesi de, kimlere yaranmaya çalıştığını göste-
riyordu. Bu arada: “İktidar bu yolsuzlukların üzerini örtmeye ve
engellemeye çalışıyor!” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk bel-
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geleriyle CHP’den uzaklaştırılan Mustafa Sarıgül’ün kirli dosya-
larını hatırlatanlara çok kızıyordu. Başbakan Gezi olaylarında:
“Bunlar destan yazan kahramanlardır” dediği polis teşkilatına
şimdi “çete yuvası ve paralel devlet yapılanması” diye sataşıp suç-
luyor, bugün görevinden aldığı polis şeflerinin hepsini kendile-
rinin atadığını unutuyordu. Erdoğan, cemaati kastederek “inleri-
ne saklanan” mahlûklardan, Fetullah Gülen ise Başbakanı kaste-
dip: “Ağzı salyalı”lardan bahsediyor, edep ve erdem yerlerde sü-
rünüyordu. İçişleri Bakanlığından istifa eden Muammer Güler;
“evinde milyon dolarlarla yakalanan oğlunun bir villa satışından
aldığı paraları, ipotek borcu kesilmesin diye bankaya yatırmayıp
yatak odasında sakladığını”, bulunan altı kasanın ise “beceriksiz-
likten iflas edip pintiliği yüzünden evine taşıdığını” söyleyip toplu-
mun aklı ve vicdanıyla alay ediyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan’ın da
istifa etmesi gerektiğini söylüyordu:

“Sayın Başbakan'ın, istediği bakanla çalışmak veya istediği ba-
kanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat, rüşvet
ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle “İsti-
fa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız” şeklinde
tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Ben tabii ki partimi
rahatlatmak isterim fakat böyle bir durumda bu işin yanlış oldu-
ğunu ifade ediyorum. Çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve
yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölü-
mü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu nedenle Bakan-
lık'tan ve milletvekilliğinden istifamı açıklıyorum. Sayın Başba-
kan'ın istifa etmesi gerektiğini ifade ediyor, yüce milletimize saygı-
lar sunuyorum" diyen Erdoğan Bayraktar, Sn. Başbakanı oldukça
kızdırıyor, bunun üzerine “istifa etmiş değil, görevine son veril-
miş” gibi gösteriliyordu.

Basın susturulmaya, Emniyet hizaya sokulmaya, Vicdanlar
bastırılmaya çalışılıyordu.

17 Aralık’ta başlatılan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda
her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyordu. Emniyet müdürle-
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rinin görevden alınması ile başlayan baskılar, Adli Kolluk Yönetme-
liği’nin değiştirilmesi ve basın mensuplarının emniyete girmesinin
yasaklanması ile devam ediyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın RTÜK’e gönderdiği yazı, basına yolsuzluk ve rüşvet operas-
yonlarının yayınlanmasının yasaklanacağı sinyalleri veriyordu. Bu-
güne kadar “iftira”lardan uzak, yasal süreci takip ederek, ortaya çı-
kan gerçekleri yazanlar dışlanmaya, basın susturulmaya ve soygun-
ların üzeri kapatılmaya çalışılıyordu. Peygamber Efendimiz’in
(SAV), “Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa elini keserdim” duruşuyla
yakınlarımızı kayırmadan bu olayları değerlendirmek gerekiyordu.

Yoksa, Operasyonların Emine Erdoğan'a Uzanmasından mı
korkuluyordu?

AKP iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan'a yakın işadamı, bü-
rokrat ve Bakan çocuklarının hangi soruşturma kapsamında gözal-
tına alındıklarına ilişkin henüz resmi makamlardan doğru ve do-
yurucu bir açıklama yoktu. Ancak gayr-ı resmi kanallardan sızan
bilgilere göre, yaklaşık 5 yıldır devam eden "teknik takipler" sonu-
cu Tayyip Erdoğan kabinesi, hatta Erdoğan ailesinin içine uzanan
bir operasyondan bahsediliyordu. Yine kulislere düşen yansımala-
ra göre soruşturmanın kapsamında organ mafyasından ihaleye fe-
sat karıştırmaya, tarihi eser kaçakçılığından kara para aklamaya ve
elmas ticaretine kadar pek çok konu yer alıyordu. Gözaltına alınan
Bakan oğullarının "Erdoğan ailesine uzanan asıl kolları perdele-
mek amacıyla medyanın önüne atılmış olabileceği” bile ortaya atı-
lıyordu. Örneğin, şafak operasyonu ile gözaltına alınan işadamla-
rından Taşyapı Holding'in sahibi Emrullah Turanlı, Ali Ağaoğlu
kadar 'medyatik' bir isim olmasa da operasyonun belki de en kri-
tik ismi sayılıyordu. Operasyonun duyulmasıyla birlikte tartışı-
lan iddialardan birisi de Emrullah Turanlı'nın, Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "eski ortağı" olduğuydu!? Emi-
ne Erdoğan'ın pastacılıktan hastane işletmeciliğine kadar pek çok
devasa yatırımın kayıt dışı ortaklarından olduğu iddiası kamu-
oyunda zaten yıllardır konuşuluyordu. Ve operasyonun simgesel
sahnelerinden birisi de Taşyapı'nın Üsküdar Kısıklı'daki merkez
ofisinin yüzlerce polis tarafından talan edilircesine aranması olu-
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yordu. Kısıklı'daki binanın bir özelliği daha vardı: Tayyip Erdo-
ğan'ın villasının neredeyse "duvarı dibinde" oluşuydu. Yani, Tay-
yip Erdoğan'ın gözünün önünde yandaş işadamının kalesi didik
didik aranıyordu. "Kapıya dayanmak" değil de nedir bu?

Olayların gürültüsü arasında dikkatlerden kaçmaması gere-
ken bir durum daha vardı: Ebru Gündeş'in kocası, Azeri asıllı
işadamı hakkında "altın kaçakçılığı" iddiası dolaşıyordu. Oysa,
altın ve pırlanta konusunda Atasay kuyumculuğun Türkiye'de
neredeyse "tekel" düzeyinde pay sahibi olduğu biliniyordu. Ve
yine, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Atasay Kuyumcu-
luğun ortaklarından olduğu ve Atasay'ın altın fiyatları düşmeden
önce Hazine'den yüklü miktarda altın borçlandığı da basında ha-
ber olmuştu. Operasyondan sızan bu bilgiler birleştirildiğinde;
“Acaba asıl hedef Erdoğan ailesi miydi?” sorusu kafaları kurcalı-
yordu. Savcılar önümüzdeki günlerde Emine Erdoğan'ı “ifadeye
çağırırlarsa" ne olurdu? Zira Emine Erdoğan, herhangi bir doku-
nulmazlığı olmayan sıradan bir vatandaş sayılıyordu. Yoksa Sn.
Başbakan eşlerini de koruma zırhına alan özel bir yasa daha mı
çıkartırdı? Kemerlerinizi bağlayın; her şey yeni başlıyordu.12
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AHMAKLIK;
ÇELİŞKİLERİN FARKINA VARMAMAKTIR!

İnsana verilen AKIL; “şunlar doğru ise şunlar da doğrudur, bun-
lar yanlış ise bunlar da yanlıştır” şeklinde bir mukayese ve muha-
keme (karşılaştırma ve uygun karar alma) hassasıdır. İyilikle kö-
tülükleri, adaletle zulümleri, yararlı şeylerle zarar verenleri, gü-
zellikle çirkinlikleri birbirinden ayıramayan, temyiz ve doğru ter-
cih yeteneği bulunmayan 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

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

• Yöneticilerinin çelişkili söylem ve eylemlerinin farkına var-
mayan, onların kirli ve çetrefilli ilişkilerini sorgulamayan insan-
lar, sürü psikolojisiyle hareket eden kuru kalabalıklardır.

Bu nedenle; “ABD ile çok iyi ve yağlı ballı, ama İsrail’le sürtüş-
meli ve kavgalı olunacağına” ve AKP’nin bu yöndeki tutarsız ta-
vırlarına inanmak elbette saflıktır. Hatta, aynı Siyonist odakların
güdümündeki oluşumların bazen birbirleriyle zıtlaşmaları ve
atışmaları bile kendilerine verilen görev icabıdır. Şimdilerde çok
konuşulan CEMAATLE HÜKÜMET kavgası da, bir nevi, aynı
elin parmaklarının birbirlerinin yaralarını kaşıyıp kanatmasıdır.



Çünkü aynı patronların piyonları, sadece Karagöz-Hacivat misa-
li, sahneye çıkıp halkı oyalayan ve kendilerine verilen rolü oyna-
yan figüranlardır. Bu figüranların, bazen kendilerini rollerine
fazlaca kaptırmaları, hatta figüranlıklarının farkına bile varama-
maları, kimseyi yanıltmamalıdır.

Fetullah Gülen Pensilvanya'daki şatosundan bol bol beddualar
yaptığı ve itidalı elden kaçırdığı sohbetinde “Haramiliği Allah bi-
liyor, hırsızlığı Allah biliyor, rüşvetleri Allah biliyor” diyerek Başba-
kana gönderme yapmıştı. Amenna, böyle inanmayan dinden çıkar-
dı. Ancak kendisine de sormak lazımdı: “Peki O Allah’ın (C.C) İs-
lam ve insanlık düşmanı Siyonist Yahudi Lobileriyle, ABD’nin is-
tihbarat birimleriyle işbirliği yapanları, Teslisci sapkın Haçlı pa-
pa’lık misyonunun gönüllü piyonu ve parçası olanları bilmediğini
mi sanmaktaydı?” Bu arada Hükümet, Fetullah Gülen ve ekibini
iyice hırslandırıp hınçlaştıracak icraatlara yönelmiş, bütün ku-
rumlardan Cemaat kadrolarını tasfiye girişimine yoğunlaşmıştı.
Bu karşılıklı hamlelerin ülkeyi hangi badirelere taşıyacağı ise, ak-
lı erenleri kuşkulandırmaktaydı. Fetullahcı Hüseyin Gülerce,
New York Times’e verdiği demeçte “AKP Hükümetinin dış politika-
da ABD çizgisinden uzaklaştığını ve maceraya atıldığını” söyleyerek
AKP’ye karşı ABD’den medet ummaktaydı.

ABD Büyükelçisi Riccardone’nin, AB büyükelçileriyle yaptığı
bir toplantıda, yolsuzluk operasyonlarını kast edip destekleyerek,
Halk Bankası ve iktidarla ilgili “Bir imparatorluğun çöküşünü izli-
yorsunuz!” sözleri medyaya yansımış, ardından kendisi yalanla-
mıştı. Her nedense çoğu Yahudi asıllılardan seçilen Amerikalı dip-
lomatın “el hareketi ve hakareti” bir anda gündemin ilk sıralarına
taşınmıştı. ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, yani ikinci adamı
Yahudi Doug Silliman’ın düşük zammı Washington’a şikayet eden
5 Türk personelle yaptığı toplantıda, bizimkilere el hareketi çek-
mesi birilerine yeni batmıştı. Diplomat “terbiyesiz” ilan edilmiş ve
internet siteleri de haberi kullanmıştı. Ancak “terbiyesizlik” sade-
ce el hareketiyle sınırlı sanılmamalıydı. Bu diplomatların Türkiye
Cumhuriyeti devletini hiçe sayarak çok çirkin davranışlarda ve
açıklamalarda bulunması da bu küstahlıklara katılmalıydı. 
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İşte bu yapılanlardan bazı örnekler: 

• 12 Eylül öncesi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde ikinci ka-
tip olan Robert Alexander Peck, Amasya’da gizli görüşmeler yapa-
rak, ildeki “Alevi-Sünni, Sağcı-Solcu” sayısını araştırmaya başla-
mıştı. Bu temaslar İçişleri Bakanlığı’nın dikkatini çekmiş, Amasya
Valisi’ne olayın peşine düşmesi talimatı sonucu Amerikalı gözaltı-
na alınmıştı. Ancak sonrasında zavallı vali “ödüllendirilerek”
emekliliğine kadar hiçbir yere atanmamış, 20 yıl merkez valisi ola-
rak kalmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş de 5
Ekim 1979 tarihinde, ‘Aynur Aydan tertibi’ nedeniyle istifa etmek
zorunda bırakılmıştı. 

• ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Fore-
ign Policy dergisine Temmuz 1993 tarihinde yazdığı bir makalede
"Türkiye'nin parçalanabileceğini" ileri sürmekten hiç sakınmamış-
tı. Ve AKP’den tek kelimelik resmi bir yanıt çıkmamıştı.

• Eric Edelman’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi olduğu dönem-
de, Büyükelçilik bir resepsiyon ayarlamıştı. Bu resepsiyona Fener
Rum Patriği Barthelemeos da çağrılmıştı. Ancak patrik davete
“ekümenik” sıfatıyla çağrılmıştı. Türkiye tepkisini göstermiş, bi-
zim yetkililer davete katılmamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da bir
açıklama yaparak “Bunu not ettik” şeklinde küstahlaşmıştı.
(Önemli not: Çok kısa bir süre sonra Musul’da, Bağdat’taki Türk
Büyükelçiliği’ne göreve giden 5 Özel Harekat görevlimiz baskına
uğrayıp canlarına kıyılmıştı. Medya “teröristler yaptı” diye haber
yaparken, dönemin Birinci Ordu Komutanı Hurşit Tolon “Biz de
bunu not ediyoruz” diyerek Milli ve haysiyetli bir tavır takınmıştı.) 

• Ross Wilson, Büyükelçiliği döneminde, 3 Ekim 2006 tarihinde
Türkiye’deki siyasi tartışmaları “kakafoni” olarak tanımlayıp haka-
ret yağdırmış, ama ciddi, cesaretli ve resmi bir yanıt alamamıştı. 

• ABD’nin Adana Konsolosluğundaki “diplomatlar” Batman’a
giderek “Türklerden ayrı yönlerinizi ön plana çıkarıverin. Barza-
ni’yi kabullenin, onunla ilişkilerinizi geliştirin” “önerisi” yapmış ve
bölge halkını kışkırtmıştı. Bu olay, dönemin DEHAP Batman İl
Başkanı Mehdi Öztüzün’ün 6 Şubat 2005 tarihinde yaptığı açıkla-
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ma ile ortaya çıkmıştı. Daha sonra Öztüzün bu açıklamalarından
dolayı ABD’nin Adana Konsolosu tarafından tehdide uğramış ve
kendi partisinden de aforoz edilip atılmıştı. Marazlı medya ise bu
konuyu hiç tartışmamıştı. 

• ABD’li diplomatlar PKK ile direk temas kurmuşlardı. Bu te-
maslar, 23 Ocak 2003 tarihinde Milliyet Gazetesi’nin manşetinde-
ki fotoğrafla kanıtlanmıştı. Ama kahraman AKP sayesinde üzeri
kapatılmıştı. 

• Yine Yahudi Ross Wilson, PKK terörüne karşı sınır ötesi ha-
rekat tartışmalarında, Türkiye’nin içişlerine karışarak şu açıklama-
ları yapmıştı: 

- “Kuzey Irak’a girmek iyi bir fikir değil. Tehlikeli sonuçlar do-
ğurabilir diye” uyarıyoruz. (23 Nisan 2006) 

- “Türkiye’nin sınırlarında güven sağlamasını anlayışla karşılı-
yoruz. Teröristler için hiçbir yerin barınak olmaması gerektiğine
inanıyoruz. Ancak sınır ötesi operasyonun akıllıca olmayacağını da
biliyoruz” (28 Nisan 2006) 

- “Kuzey Irak’a tek taraflı bir operasyonun makul ve mantıklı
olmayacağını söylüyoruz.” (18 Temmuz 2006)13

Şimdi soralım: İran’ı vurmaya hazırlanan İsrail’e füze kalkanı
desteği sağlayan Recep T. Erdoğan’ın, kurusıkı atıp tutması ne
kadar inandırıcıydı? 

İran'a saldırı konusunda ABD kamuoyu kararsızdı, hatta kar-
şıydı. Özellikle Irak ve Afganistan rezaletleri nedeniyle ABD'nin
yeni ve daha büyük bir maceraya atılması belki de bir felaketle so-
nuçlanacaktı. İsrail Dışişlerinin, Tiflis ve Yeni Delhi büyükelçilik-
lerine saldırı senaryoları da İran’ı suçlamak ve saldırıya zemin ha-
zırlamak hesaplıydı. Tabi asıl hedefin İran değil, Türkiye olduğu
ise, özenle saklanmaktaydı. MOSSAD'ın patronu Tamir Pardo'nun
sessiz sedasız yaptığı ABD ziyareti, Washington'da öncelikli gün-
dem maddesinin “İran’la uzlaşıp Türkiye’yi yalnızlaştırma hazır-
lığı” olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Pardo'nun temasla-
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rı medyadan gizli tutulmuştu, ancak ABD Senatosu İstihbarat Ko-
mitesi Başkanı Dianne Feinstein'in bir televizyon programında ağ-
zından kaçırdığı bu ziyaret, ortalığı karıştırmıştı.

Medyada çıkan haberlere göre, ABD istihbaratının en tepesin-
deki isim olan Ulusal İstihbarat Bürosu Başkanı James Clap-
per'ın yanı sıra, CIA Başkanı ve Genelkurmay eski Başkanı Or-
general David Petraeus, FBI Başkanı Rober Mueller ve Dianne
Feinstein'in katıldığı istihbarat komitesi toplantısında Yahudi
Pardo, 2012 yılının İran'ın nükleer silah üretme konusunda kri-
tik yıl olduğunu hatırlatmıştı. Bunu bir ölüm kalım meselesi ola-
rak 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 E.
Ehud Barak'ın İran'a saldırı düzenlenmesi tezini ısrarla savunduğu
konuşulmaktaydı. Nitekim, ABD medyası da ısrarla İsrail'in bu yıl
içinde İran'ı vuracağı iddiasını gündeme taşımaktaydı. "İsrail İran'ı
vuracak mı?" sorusunu kapak konusu yapan New York Times Ma-
gazine, Ronen Bergman'ın; İsrailli bakanlar, komutanlar ve istihba-
rat yöneticileriyle görüşerek kaleme aldığı 13 sayfalık bir makalesi-
ni yayınlamıştı. Ehud Barak ve MOSSAD yöneticilerinin görüşleri-
ne de yer verilen makalede, İsrail'in 2012'de İran'ı vuracağı yazıl-
maktaydı. Bu konuda ikinci önemli iddia ise Washington Post ya-
zarı David Ignatius'tan gelmiş, dönemin ABD Savunma Bakanı Le-
on Panetta'nın İsrail'in Nisan-Mayıs aylarında İran'ı vuracağını söy-
lediğini açıklamıştı. NATO toplantısı için Brüksel'de olan Panetta,
gazetecilerin bu iddiayla ilgili sorularına, "Yorum yapmıyorum" di-
ye cevap verirken, "Haberi yalanlıyor musunuz?" ısrarı üzerine
"Hayır, sadece yorum yapmıyorum. Ne düşündüğüm ve olayları na-
sıl gördüğüm sadece beni ilgilendirir" sözleri anlamlıydı. 

Oysa bütün bunların, İran’ın Hasan Ruhani eliyle Uranyum
zenginleştirmeyi %20’den %5’e çekmesi ve nükleer tesisleri Ba-
tılıların denetimine açıvermesi için birer şantaj olduğu İsviçre
uzlaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Ve gavurların asıl hedefi Türkiye’yi
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kuşatmaktı. Reza Sarraf’ın asıl patronu olduğu söylenen İranlı iş
adamı ve Onur Air Hava Yolu şirketinin gizli sahibi Babek Zen-
cani Tebrizli Yahudi asıllıydı ve operasyondan önce haberdar
edilip kurtulmayı başarmıştı. Yoksa aynı gün Antalya’ya sahte
bir pasaportla gelip Reza Sarraf ile buluşacaktı. Bu arada DSP
Genel Başkanı Masum Türker’in İzmir Aliağa’da operasyonlarla
ilgili olarak “Bunlara Hükümetin Abdullah Öcalan’a, Güneydo-
ğu’daki Fetullahcı cemaatin ve diğer tarikatlerin etkinliğini kırıp
BDP’ye ve PKK’ya meydan açacağı yolundaki taahhüt yol açmıştır”
iddiaları üzerinde nedense hiç durulmamıştı.

İran'a yönelik saldırı ihtimali, ABD başkanlık seçimlerinin de en
önemli tartışma konusuydu. Aralarında adaylık konusunda kıyasıya
rekabetin yaşandığı Cumhuriyetçi aday adayları, askeri bir müdaha-
le konusunda ısrarcı olurken, İsrail'in saldırı çağrısına mesafeli du-
ran Obama'nın, yaptırımlara ağırlık verilmesi taraftarı olduğu belir-
tiliyordu. Peki, ABD yönetimi İsrail'in ısrarları yüzünden İran'a mü-
dahaleyi göze alır mıydı? İran'a saldırı konusunda ABD kamuoyu
kararsızdı. Özellikle Irak ve Afganistan tecrübesi nedeniyle ABD'nin
yeni ve daha büyük bir maceraya atılmasına çok sıcak bakılmıyor-
du. Ancak Ulusal İstihbarat Bürosu Başkanı James Clapper'ın yaptı-
ğı açıklama son derece ilginçti. İran'ın ABD topraklarında terör sal-
dırılarına hazırlandığını iddia eden Clapper, ABD Senatosu İstihba-
rat Komitesi'ne sunduğu yıllık Küresel Tehdit Değerlendirmesi ra-
porunda İran'ı ABD'ye yönelik en ciddi tehdit olarak gösteriyordu.
Clapper, Bin Ladin'in öldürülmesi sonrasında El Kaide'nin ABD top-
raklarına yönelik saldırılar açısından ikinci plana indiğini, asıl teh-
didin 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
içinde İran'a tepkilerin arttırılabileceğini belirten medya organları,
11 Eylül saldırısının da benzer bir uygulama olduğu iddiasını or-
taya atıyordu.
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Bunun gibi Ekim 2011'de İranlı teröristlerin Suudi Arabis-
tan'ın Washington büyükelçisine suikast planı yaptıkları iddia
edilmiş, bir Hollywood filmini andıran plan ABD medyası tara-
fından bile kuşkuyla karşılanmıştı. Bu olay ve Clapper'ın açıkla-
maları, ABD ve başka ülkelerde İranlılar tarafından yapıldığı
söylenen bir takım eylemlerle dünya kamuoyunda İran karşıtı
bir havanın oluşturulması mı sağlanacak sorusunu akla getiri-
yordu. Bu arada, “Ya İran ve Suriye anlaşıp, Hizbullah’ı da yanla-
rına alıp Golan Tepelerine ve İsrail’e saldırırsa ve tabi Çin ve Rus-
ya'yı da arkalarına alırsa?!” sorusu safdiriklerin değil, sadece Si-
yonistlerin uykusunu kaçırıyordu.

Hatırlayalım: Geçen sene İran'ın Tahran Araştırma Reaktö-
rü'nde kendi ürettiği nükleer yakıt çubuklarını kullanmaya baş-
ladığı açıklanıyordu. İran devlet televizyonu, yerli üretim dör-
düncü nesil uranyum zenginleştirme santrifüjlerinin de kamu-
oyuna sunulduğunu duyurmuştu. İran kendisine 1 Temmuz tari-
hinden itibaren petrol ambargosu uygulama kararı alan 6 Avru-
pa Birliği ülkesine petrol ihracatını durdurduğunu açıklıyordu.
Bu ülkelerin Hollanda, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve
Portekiz olduğu belirtiliyordu. Hayret, bunların üzerinden bir
yıl geçmeden İran’da Cumhurbaşkanı değişiyor ve Hasan Ruha-
ni Batılı ülkelerle ve onların istediği kriterlerle nükleer uzlaşma-
ya varıyordu. Bütün bunlar, yolsuzluk operasyonuyla ilgili AKP
yandaşlarının “Türkiye Halk Bankası üzerinden İran’a yönelik
ambargoları deldiği ve ülkemize milyarlarca dolar döviz getirdiği
için, bu komplolar dış mihraklar ve içteki taşeronlarca hazırlan-
mıştır” iddialarını boşa çıkarıyordu. Çünkü İran ile Batı, bu olay-
lardan aylar öncesinde zaten uzlaşıp anlaşıyordu.

İşte yalakaların tutarsız yorumları!

O süreçte "Bu krizden kimler çıkar sağlayabilir? Türkiye dışın-
dan en büyük çıkarı sağlayacak ülke İsrail olarak görülüyor. Bu
krizin çıkartılmasını tahrik eden İsrail-MOSSAD planı, bir yandan
Başbakan'dan Davos'taki 'one minut'in intikamını alırken, bir yan-
dan da MİT'in başında kendileri açısından tehlikeli gördükleri,
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gayretli ve vatansever bir devlet yetkilisini yıpratarak MİT'e darbe
vurmaya çalışıyorlar" diyen AKP yalakası Hasan Celal Güzel
açıkça gerçekleri çarpıtmaktaydı.

Benzer yorumlar yıllardır devam ediyordu. Ancak, bu yorumu
bir gazetede İsrail-ABD tatbikatı ile ilgili olarak "İsrail attı, Kürecik
seyretti" başlıklı haber ile birlikte değerlendirince ister istemez in-
sanın 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 dair
devletin elinde bilgiler varken ve son olarak yaşanan MİT krizinin
arkasında İsrail-MOSSAD'ın olduğu hususunda tereddütsüz yorum-
lar yapılıyorken Malatya'ya yerleştirilen Füze Kalkanı'nın anlamı ne
oluyordu? Bir ülke aleyhine bir başka ülkenin istihbaratına hizmet
edecek, onun güvenliğini korumaya dönük bir sisteme ülkemiz top-
raklarında niçin izin veriliyordu? Bu noktada yukarıya başlığını ak-
tardığım haberin özetini vermek ve okuyucularımı konu üzerinde
bir kez daha düşünmeye davet etmek istiyorum: "ABD ile İsrail,
İran'ın olası füze saldırısının tatbikatını yaptı. Bir F-15 uçağından
İsrail yönüne atılan füze, hem İsrail'deki hem de NATO'nun füze kal-
kanı projesi kapsamında Malatya Kürecik'te kurulan radardan an be
an izlendi. İsrail basınına göre tatbikat için İsrail'le veri paylaşımı-
na çekince koyan Türkiye'den izin alındı." Şimdi bir yandan İsra-
il'in ülkemiz aleyhine faaliyetleri hususunda Sn. Başbakan gibi
horozlanıyoruz, ama aynı İsrail'i güya İran'dan gelecek bir tehlike-
ye karşı koruma görevini biz üstleniyoruz.! Bunun mantığı olabi-
lir miydi? 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 mu-
yuz? Yoksa biliyoruz 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 “Din-
dar 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 yaz-
dığı 'Adadaki Ev' isimli romanda eşcinsellik ve grup seks övülür-
ken, nikâh ve İslami değerlerin aşağılandığı gözlerden kaçmamıştı.
Üstelik bu pornografik, ahlaksız ifadelerin yer aldığı kitaplar belli
bir ücret karşılığı öğrencilere zorunlu olarak satıldığı anlaşılmıştı. 

Eşcinsellik övülüyordu!

Dağıtılan kitapların 354. ile 363. sayfaları arasında geçen ifade-
ler kitabı okuyan öğrencileri şoka sokup yüzünü kızartmıştı. Ki-
tapta: "... Esra için önemli olan Vassa'ya (bayan) bir gece daha sa-
hip olmaktı... (Ayhan Ömer'e) benim de bazı hislerim var, belki de
iki taraflıyım, dedi. Ne önemi var ki, birbirimize sarıldık sonunda...
Esra'nın önü sıra yürüyen iki adam da eşcinsel değildi ama birbir-
lerini arzuladıklarını görmüştü" ifadeleri yer almaktaydı. Esra'nın
o an çılgınca bir fikir geldi aklına. Oracıkta şimdi, ikisiyle birlikte
(iki erkekle aynı anda) sevişmek istiyordu. İkisini de elinden tutup
kendine çektiğini, onların da bunu bekliyormuş gibi hevesle üzeri-
ne eğildiklerini, hiç bir şey konuşulmadan öpüşmelerin, okşamala-
rın yoğunlaştığını...” yazmaktaydı. 

Nikâh aşağılanıyor, zinaya teşvik ediliyordu!

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 çöz-
mekten geçiyor. Zaten evliliğe karşısın, o garip kurum sana göre
her kötülüğün kaynağı... Şimdi tek pişmanlığı, Reşit'e (kocası) ba-
kire gelmiş olmak. Evlilik öncesi Kayahan'la (eski sevgilisi) ya da
başka bir erkekle sevişmemiş olmak” (syf. 240)
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Milli değerler de horlanıyordu!

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 hür-
met 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 Tür-
kiye'den nefret ediyor, kaçmak istiyor, kaçışı da İngilizce şiir oku-
mak” (syf: 93) ifadeleri yer almaktaydı. Ve her ne hikmetse, ders-
hanelerine dokunulunca arslan kesilen Cemaat yetkilileri bu din
ve ahlak tahribine tamamen sessiz ve tepkisiz kalmışlardı.

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?

AKP eliyle Gümüş Motor’un tasfiyesi yürekleri yaralamıştı. Oy-
sa, ABD, 2009 yılında ülkenin sembol markası olan General Mo-
tors'un batmasına göz yummamış, verdiği 52 milyar dolarlık dev-
let desteği ile kurtarmıştı. Türkiye ise ilk milli sanayi örneği olan
dizel motor üreten Gümüş Motor'a sahip çıkamayan bir ülke ko-
numundaydı. Bu tablo; “motorda sembolik şirketine dahi sahip çı-
kamayan bir AKP’nin nasıl olacak da yerli otomobil yapabilecek?”
sorusunu akıllara taşımalıydı. Hyundai ve Kia yokken, Erbakan
Gümüş Motoru üretiyordu! Hyundai ve Kia'nın esamesinin
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 fabrikada yaşananlara duyarsız
kalmayan dönemin DYP-SHP hükümeti, fabrikanın yaşaması
için hibe kredi desteği sağlamıştı. “Yerli otomobil” için halkın
avutulduğu bir dönemde Erdoğan hükümeti, fabrikada yaşanan-
lara duyarsız kalarak kapanmasına yol açmıştı. Çünkü AKP, Er-
bakan’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!
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Kurumlar arası güven bunalımı, Hükümet-Cemaat kavgası ül-
keyi kaosa sokacaktır!

“Bilindiği gibi bu 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 ifade-
ye davet edildiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Bir yanda cema-
atin okullarında, dershanelerinde, gazetelerinde, televizyonlarında,
dernek ve vakıflarında görev alan, adlarını bildiğimiz, kendilerine
kolaylıkla ulaşıp konuşup tartışabildiğimiz bir “sivil” kanat; diğer
yanda cemaatin özellikle devlet içindeki kadrolaşmasını yürüten, bu
kadrolar aracılığıyla değişik stratejileri hayata geçiren, kim oldukla-
rını bilmediğimiz, dolayısıyla kendilerine ulaşma imkânımızın bu-
lunmadığı “sivil olmayan kanat.” Cemaatin şeffaf olmadığını ileri
sürdüğümüzde bu ikinci “sivil olmayan kanat”a atfedilen bazı faali-
yetleri esas olarak gündeme getiriyoruz ama cevap, büyük ölçüde
şeffaf faaliyetler yürüten “sivil kanat”tan geliyor: “Daha ne kadar
şeffaf olalım?” diye soruya soruyla cevap veriyorlar.15

Belli bir aşamasından itibaren Fethullah Gülen, kayda alınıp
yayınlanan sohbetleri aracılığıyla kavgaya bizzat dâhil olmuştu.
Başbakan R. Tayyip Erdoğan da nihayet, son günlerde verdiği sert
mesajlarla sürece dâhil oldu. Bundan böyle “cemaat-hükümet”ten
ziyade “Gülen-Erdoğan” kavgasından söz etmek doğru olacak.
Başbakan’ın Haziran 2012’de Türkçe Olimpiyatları sırasında yap-
mış olduğu “yurda dönme çağrısına” Fethullah Gülen’in neden
olumlu cevap vermediği son gelişmelerle daha iyi anlaşılıyor olsa
gerek. Kendisi, herhâlde Taraf Gazetesi’nde yayınlanan belgeler-
den bir şekilde haberdardı. Bu da bize tarafların birbirlerine karşı
duydukları güvenin derecesini gösterebilir.16

3 Mart 2011 günü Ahmet Şık gözaltına alındığında, evinin
önünde bekleyen gazetecilere şöyle seslenmişti: “Dokunan yanar
arkadaşlar!” Ahmet haklıydı. Onun medya-polis-yargı üçgeninde
kotarılan bir tezgâhla özgürlüğünden mahrum edilmesinin nedeni
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Fethullah Gülen cemaati üzerine kaleme aldığı ama daha bitirme-
diği kitaptı. Ahmet haklıydı çünkü Hanefi Avcı, Eskişehir Emniyet
Müdürüyken yayınlattığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar” adlı kitabın-
da cemaati hedef aldığı için uydurma suçlamalarla içeri atılmıştı.
Ahmet haklıydı çünkü, kendisiyle aynı gün gözaltına alınan gaze-
teci Nedim Şener’in kabahati de, Ergenekon soruşturmasını yürü-
ten ve cemaate yakın oldukları söylenen bazı polis şeflerinin Hrant
Dink suikastıyla ilişkileri olduğu iddiasını araştırmalarıyla sürekli
gündeme taşıyordu. Bu süreçte AKP hükümeti ve onun destekçileri
berbat bir sınav veriyordu. Cemaatin Ergenekon bahanesiyle kendi
“özel” işlerini devletin imkânlarıyla görüyor olmasından rahatsız
oldular ama ittifakın bozulmaması için bunlar sineye çekiliyordu.17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Washington’da Türki Amerikan
Birliği (TAA) temsilcileriyle kahvaltı yapmıştı. 2010 yılı Mayıs
ayında ABD çapında 200’ü aşkın kuruluşun bir araya gelmesiyle
Washington’da kurulan TAA, Fethullah Gülen cemaatine yakındı.
Yine, cemaatin Washington’daki ana kuruluşu olan Rumi Forum,
CHP heyetinin en genç isimlerinden Bursa Milletvekili Aykan Erde-
mir ile farklı düşünce kuruluşlarından bir grup Amerikalıyı öğle
yemeğinde bir araya toplamıştı. Aslında bu tür temas ve ilişkilerin
son derece normal karşılanması gerekirken. CHP ile cemaatin ara-
sındaki mesafenin uzaklığı, gerekse cemaatin AKP hükümetiyle her
geçen gün daha da şiddetlenen bir kavga içerisinde olması, bu iki
buluşmayı olağanın üstünde anlamlı kılmakta ve Gülen cemaatiyle
CHP arasında bir yakınlaşmanın başladığı sonucuna ulaştırmak-
taydı”18 diyen Ruşen Çakır bazı doğru tespitler yapmakta ve ta-
bi tercihini Cemaatten değil, Hükümetten yana kullanmaktaydı.

Vize anlaşması: Türkiye’nin AB’nin göçmen toplama merkezi
yapılmasıdır!

Avrupa Birliği’nin kapısında 60 yıldır Türkiye’nin şimdi vizesiz
seyahat anlaşması yapmış olmasının başarı diye sunulması toplu-
mun aldatılmasıdır. Vizesiz seyahat anlaşması ile Türkiye büyük
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bir yükün altına sokulacak, özellikle geri kabul anlaşması ile ülke-
miz milyonlarca kaçak mültecinin toplanma kampı halini alacak-
tır. Türkiye’nin AB ile vizesiz seyahat anlaşmasının ülkemizi göç-
men toplama merkezi haline getireceği tehlikesini kimse görmü-
yordu. “1 Aralık 1964”te yürürlüğe giren “Ankara Anlaşması” ve
“Katma Protokol” çerçevesinde AB içerisinde serbest dolaşımın-
dan yararlanma hakkı veriliyordu. Anlaşma gereği, serbest dolaşı-
mının 1986’da tamamlanmış olması henüz daha gerçekleşmiyor ve
telafi edici formüller de geliştirilmiyordu. AB’nin; zaten yapılmış
anlaşmalar gereği Türkiye’nin hakkı olan vize muafiyeti anlaşma-
sına karşılık, Türkiye üzerinden gelecek göçmenlerin geri iadesi
şartını getirip, “Türkiye’nin 16 Aralık 2013 tarihinde imzalamış ol-
duğu “Geri Kabul Anlaşması” ile ülkemizin kaçak göçmen kampı-
na çevrilmesi amaçlanıyordu. Türkiye üzerinden geçerek AB ülke-
lerine giren düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iadeleriyle göçmen
kampları oluşturulacaktır. Milyarlarca lira para harcanacaktır. Bu-
güne kadar kabul etmediği Kıbrıs Rum kesimini Türkiye kabul et-
mek zorunda kalacaktır. Türkiye üzerinden, belki de başka yollar-
la Avrupa’ya giden tüm göçmenleri, ister Afrikalı olsun, ister Irak-
lı Türkiye geri alıp burada beslemek zorunda kalacaktır. Kendi in-
sanlarımızın önemli bir kısmı, zaten sıkıntılarla boğuşurken, bü-
tün Avrupa’nın masrafına dahi dayanamadığı göçmenler için Tür-
kiye AB’nin göçmen toplama merkezi halini alacaktır.

Maalesef, son İstanbul merkezli operasyon birçok önemli ge-
lişmenin perde gerisinde kalmasına yol açmıştır. Ortadoğu’da
iyice köşeye sıkışan ve yalnızlaşan Türkiye, yeniden ağırlığını
Avrupa ve İsrail’e çevirdiği bir ortamda, bu operasyonun yaşan-
ması bir anda gündemi değiştirmiş bulunmaktadır. Oysaki Avru-
pa’nın doğu sınırının korunması amacıyla Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu’nun Barroso Komisyonu’nda Avrupa Komisyo-
nu’nun İçişlerinden sorumlu Komiseri Anna Cecilia Malmström
ile Ankara’da imzaladığı “Göçmen Anlaşması” (Migrant Pact) ile
bir bakıma Avrupa’nın en büyük kâbusu niteliğindeki kaçak göç-
men sorununun `geri kabulü’, Türkiye açısından büyük risk ve
tehlike taşımaktadır. 
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Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’nin 27–28
Ocak tarihinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret de bu noktada önem
kazanmaktadır. AKP Hükümeti, Sinop’ta yapılacak 22 milyar do-
larlık nükleer santral ihalesini Fransız-Japon konsorsiyumu olan;
`Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Itochu Corporotion, Fran-
sız GDF Suez’e vererek, bir bakıma François Hollande’nin 22’inci
faslın açılmasına yönelik siyasi engelini kaldırmıştır. Başbakan, ce-
binde taşımaktan gurur duyduğu, “AB Müzakere Tablosu”, son
Fransa örneğinde görüldüğü gibi, AKP iktidarının ekonomik taviz-
ler vererek, Avrupa Birliği yolunda yeni fasılların açılmasını sağla-
maya çalışacağının bir kanıtıdır. Türkiye, AB katılım müzakerele-
rinde üç yıllık müzakereler sonucu Fransa ve Almanya’nın siyasi
engel koyduğu 22 numaralı “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu” faslının Başbakan Erdoğan’ın 29 Ekim 2013’te Ja-
ponya Başbakanı Shinzo Abe ile imzaladığı Sinop Nükleer Santra-
li’nin hemen sonrasında 05 Kasım 2013’te açılması tesadüfî sanıl-
mamalıdır, çünkü Japonya Siyonist Batının bir parçasıdır. Anlaşılan
o ki, Türkiye; `vuruşa vuruşa’ değil, `taviz vere vere’ AB yolunda
yol almaya çalışmaktadır. 22 milyar dolarlık Sinop Nükleer Sant-
rali ihalesi, beraberinde 22’inci faslın açılmasını getirmesi bu ger-
çeği açığa vurmaktadır.19

Rahmetli Erbakan Hoca’nın bir kerameti daha ortaya çıkmakta-
dır. 21 Aralık 2010 tarihinde HaberTürk’teki bir konuşmasında:

“Tayyip eskiden talebemizdi, her insan gibi kendisini severiz;
ama Türkiye’yi daha çok sevdiğimiz için bu yanlışlarına müsaade
etmeyeceğiz, kendisini değiştireceğiz ve ülkeye faydalı işlerde kul-
lanılacak hale getireceğiz”20 diyerek:

a- Cemaat görünümlü CIA-MOSSAD tezgâhının bozulacağını

b- Milli odakların, AKP’nin tahribatlarını tamire çalışıp, ha-
yırlı ve yararlı sonuçlara yol açılacağını

Türkiye’nin; hain güçlerin ve gafil işbirlikçilerin elinde bırakıl-
mayacağını büyük bir basiretle (öngörüyle) ortaya koyuyordu.
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Erdoğan, Fetullah Gülen Kavgasında;
KARANLIK ODAKLAR VE FİGÜRANLAR!

Cemaat-Hükümet kavgasının, kendi irade ve inisiyatifleriyle
başlamadığı, bu boğuşmanın daha önce bunları bir araya getiren
odaklarca kızıştırıldığı başından beri sırıtmaktaydı. Çünkü bu
iş, her iki tarafta kavgaya karışan figüranların değil, hatta baş ak-
tör sanılan Sn. Erdoğan’ın ve Fetullah Hocanın bile karakter ve
kapasitesini çok aşardı. Evet bunlar sahne oyuncularıydı, asıl re-
jisör derin Amerika’ydı. Türkiye’yi Ortadoğu’daki hedefleri bakı-
mından kilit ülke gören ve bu nedenle en seçkin ve yetişkin özel
Yahudi asıllı diplomatlarını büyükelçi olarak Ankara’ya gönde-
ren “Dış Güç”ler Hükümetle-Cemaati kapıştırmakla herhâlde
şunları hesaplamışlardı:

1- Her iki tarafı da yıpratıp, kendilerine daha mahkûm ve
mecbur konuma sokmaktı

2- Bunların daha fazla güçlenip şımarmalarına ve kendilerine
başkaldırmalarına engel olmaktı.

3- Öncelikle İsrail’in ve tabi ABD ve AB’nin bölge planlarına
hizmet edecek açılım ve atılımları, “Dış güçlere rağmen yapıyor!”
görüntüsüyle AKP iktidarına halk desteği sağlamak ve işbirlikçi-
liğini saklayıp yıkıcı girişimlerine haklılık ve kahramanlık ka-
zandırmaktı.

4- Belki de, bir müddet sonra sular durulunca “Kutsi hizmet he-
defleri ve ulvi gayeleri hatırına, nefsi heves hesaplarını tepeleyip uz-



laşan iki insan!” olarak Fetullah Gülen’i ve Recep Bey’i yeniden ci-
lalayıp vitrine koymaktı. İşte Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şa-
hin: “Ben Yargıtay üyesi bir cemaatçi Hakimin, meşhur bir işadamıy-
la ilgili karar konusunu, Fetullah Gülen’e sorduklarını ve “adaletin
gereğini yapın!” yanıtını aldıklarını biliyorum…” Hoca efendi, o ta-
lihsiz bedduasından bile, herhalde şimdi pişmandır. Ben kendilerine
“Hocam bazı istismarları ve suiistimalleri önlemek üzere, lütfen
Türkiye’ye dönünüz!” çağrısını yapmaktan şeref duyarım” diyerek
bu uzlaşma ve kucaklaşmanın ilk adımlarını atmaktaydı.

Bu arada CHP ile Cemaati, AKP ile de BDP’yi birbirine yakla-
şıp, yeni kof umutlar ve avuntularla farklı seçmen katmanlarını
oyalayıp uyutmak ta elbette hesaplanmış olmalıydı.

5- Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dile getirdiği, Ergene-
kon ve Balyoz gibi davaların “yeniden yargılanmasının önünü
açacak yasal düzenlemeler” üzerinden KCK ve PKK’lıların affıy-
la sonuçlanacak ve nihayet Abdullah Öcalan’ı da kapsayacak bir
kapıyı aralamak ta, bu amaçlara katılmalıydı. Murat Karayılan’ın
kardeşi Bozan Karayılan’ın BDP Gaziantep-Şehitkâmil Belediye
Başkanı adayı yapılması, herhalde bunun ilk adımıydı. 

Bülent Arınç’ın pişkin tavrı, AKP iktidarının ve yandaşlarının
ayarını yansıtıyordu!

Bazı bakanların oğullarının da dahil olduğu büyük bir yolsuz-
luk, rüşvet ve vurgun operasyonunun başlatılması üzerine, Baş-
bakan’ın da sürekli işareti ile projektörlerin çevrildiği “paralel
devlet” yapılanmasının Gülen cemaatini kast ettiği açıktı. Ve ta-
bii AKP’nin iktidar olduğu 12 yıl içinde sözü geçen şahıs ve ce-
maate en çok övgüler düzen şahıs Bülent Arınç’tı. Yıllarca cema-
atin hizmet yatırımları, cemaatin okulları, cemaatin yurtları, ce-
maatin televizyonları, cemaatin gazetesi ve yalanları alkışlanıp
sahip çıkılmıştı. Bir kardeşimiz, kendisi TBMM başkanı iken,
darbeciler tarafından kapatılmış bulunan Vakıf Öğrenci Yurtla-
rı’nın tekrar açılması için kendisine ricada bulunacak olmuş; Sn.
Arınç Büyük bir pişkinlikle “cemaatin yurtları var ya, Vakıf Yurt-
larına ne gerek var” diye ricası ağzına geri tıkanmıştı. Kendisine
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bağlı olan TRT kurumundaki Fetullahçı kadrolaşmanın boyutla-
rını sağır sultanlar bile duymuşlardı. Daha birkaç gün önce Baş-
bakan’ın başkanlığında “paralel yapılanma” konusunun görüşül-
düğü bir toplantıdan sonra, açıklama yapma görevi Sayın Arınç’a
verilmiş olmalı ki, “bu kadarını beklemiyorduk, devlet içinde bir
takım çeteler oluşmuş ve saldırı yapıyorlar” şeklinde açıklamalar
yaparken, bir gazetecinin sorusu üzerine: “Bu çeteler Fethullah
Gülen ve cemaati ile ilgili değildir. Cemaatin ve ve Gülen’in takdi-
re şayan ve büyük hizmetleri olduğunu biliyoruz.” şeklinde pişkin-
lik şaheseri açıklamalar yapmıştı.

Hatırlıyoruz Sayın Arınç, Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş da-
vasını yüz üstü bırakarak, Haçlı medeniyetinden yana olan bir yo-
la kayıp kaçmıştı. Adeta ihanet sayılabilecek bu gidişin üzerine bir
de tüy dikercesine şu sözü söylemekten sıkılmamıştı: “Ben Erba-
kan’a biat etmemiştim.” Şimdi sıkı durun, birkaç gün önce şu söz-
ler onun ağzından çıkmış: “Rahmetli Necmettin Erbakan bugün
hem ümmetin çektiği, hem de milletimizin çektiği sıkıntılarda ger-
çek sebepleri ortaya koymuş ve bu sebepler karşısında neler yap-
mamız gerektiğini ömrü boyunca bizlere telkin etmişti. Şimdi kar-
şılaştığımız bazı olaylara bakarak görüyorum ki, Necmettin Erba-
kan hocamız çok haklıymış, çok doğru düşüncelere sahipmiş. De-
mek ki o çizgiyi muhafaza etmeliymişiz. Böylece dünyaya, Türki-
ye’mize bakış açımızı tekrar gözden geçirmekte, bunları tekrar
güçlendirmekte fayda var. Her zaman, her geçen an, hocamızın ne
kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” açıklamasını
yapmış ve Fatih Erbakan tarafından hediyelerle ağırlanıp, iltifat-
larla uğurlanmıştı. Bir insanın bu kadar “pişkin” davranabileceği-
ne kim inanırdı? Sayın Bülent Arınç geçen sene “yılın şaşkını” idi,
bu sene de “yılın pişkini” olarak açık ara bir numaraya yerleşmeyi
hak kazanmıştı.21 Sn. Bülent Arınç, Başbakandan paparayı yiyin-
ce, yolsuzluk operasyonu sonrası, yıllarca sevip saygı gösterdiği
cemaate bağlı yaklaşık 800 Emniyet Müdürünün etkin görevinden
alınıp pasif görevlere verilmesi ve 3000’e yakın polisin yerinin de-
ğiştirilmesi girişimlerine karşı tamamen sessiz kalmıştı. Ve zaten
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bu “paralel devlet şebekesi!?”nin görevini değiştirmekle, “sanki
zihniyet ve faaliyetleri sona ermişti” gibi bir algı da yanlıştı.

“Nüzul (iniş-geliş) sebebin hususi olması, Kur’an ayetlerinin
mana ve hükümlerinin umumi ve daimi olmasına engel değildir”
(Usul-i tefsir kaidesi) ve “Her bir ayetin genel hükümleri yanında,
belki de bütün şahıslara, oluşumlara ve olaylara bakan özel yönle-
ri ve işaretleri de olabilir” (Bediüzzaman Said Nursi) Hikmetleri
penceresinden şu ayetler bir kez daha dikkatle ve günümüze ba-
kan cihetiyle okunduğunda, Cemaatle Hükümet kavgasıyla ilgili
daha gerçekçi tespit ve tahlillere ulaşılacaktı.

“O zaman Şeytan(i merkezler) onlara amellerini (girişim ve ge-
lişimlerini) ziynetli (kıymetli ve çekici) göstermiş ve kendilerine:
“Bugün (artık) insanlar (arasın)dan size galip gelecek (ve alt ede-
cek) kimse kalmamıştır, ben de (şeytani merkezler ve dış güçler) si-
zin arkanızda ve yanınızdayım. (Bu gaflet ve dalalet içinde avunur-
ken) vakta ki iki topluluk biri birini görür oldu (yani haset ve hu-
sumetle rakip olup karşılaştı) O (şeytani odaklar) iki topuğu üzeri-
ne geri döndü (ve onları yalnız bıraktı) ve “kesinlikle ben sizden
uzağım, çünkü ben sizin görmediğinizi (dinine hıyanet ettiğinizi)
görüyorum ve ben Allah’tan korkuyorum” dedi. Elbette Allah, so-
nuçlandırması (zalim ve hainleri acı ve alçaltıcı azapla yakalama-
sı) pek şiddetli olandır”

“(Bu ayetleri kendilerine hatırlatan ve Hak üzere sabit kalan
Mü’minlere) Münafıklar ve kalbinde maraz olanlar şöyle diyorlardı:
“Bunları dinleri aldatmıştır. (Allah’ın va’di diye boş ümitlere kapıl-
mışlardır) oysa kim Allah’a tevekkül ederse (o kazançlı çıkacaktır,
çünkü) Allah güçlü ve üstün olandır; hüküm ve hikmet sahibidir”22

Ankara’nın “derin kulislerini”ni iyi koklayan bazı insanlar şu
kanaatleri taşımaktaydı: 

Bu (Cemaat-Hükümet kapışması) esasen birkaç yıllık bir plandı.
Planın iki ayağı vardı. Birincisi 2014 yılında yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri ki, (Dış Güçler açısından) fevkalade önem taşımak-
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taydı. Zira, ilk kez Cumhurbaşkanı halkın oyları ile seçilecek ve se-
çilecek kişi, eskisine göre –anayasal olmasa bile- daha güçlü bir Cum-
hurbaşkanı olacaktı. Bu kavga Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ol-
ması için “devlet” e yakın bazı odakların (Cemaati ve arkasındaki
odakların) ikna çalışmasıydı. Şayet bu çalışma hedefine varırsa, Tay-
yip beyin Köşk engelleri ortadan kalkacaktı. Ama planın ikinci ayağı
da en az bu kadar önemli sayılırdı…

- Planın ikinci ayağı kanaatimce şu; Son yolsuzluk ve rüşvet ope-
rasyonları iktidarla Cemaat’i karşı karşıya getirdi gibi gözükse de, ka-
zın ayağı öyle sanılmamalıydı. Burada asıl hedeflenen; 5-6 yıldan bu
yana Ergenekon, Balyoz, Odatv davası gibi derin yapıları alakadar
eden davalarda Cemaat yapılanması hep başrolde oynamıştı. Sanki
tüm bu davalar, gözaltı ve tutuklama dalgaları Cemaat’e yakın Emni-
yet-Yargı mensuplarının işiymiş gibi topluma aktarılmıştı. Yargılama
sırasındaki delillerde ortaya çıkan hatalar, bazı delil gibi gösterilen
hususların dosyalara başka yollarla dahil edilmesi, Genelkurmay Baş-
kanı İlker Başbuğ’un –Başbakan’ın bile eleştirdiği- tutuklanması (vb)
gözleri Cemaat’e çevirmiş ve bir nefret dalgası yayılmıştı. Türkiye’de
geniş bir kesim Cemaat’in devlet içindeki yapılanmasından rahatsızlık
duymaktaydı. İşte son operasyonlar Cemaat’e karşı bir mesafe konul-
ması sonucunu doğuracak, AKP ve Erdoğan rahatlayacaktı.

Ve şimdiden sonuç alınmıştı. Tüm o yargılamalara, tutuklamala-
ra mesafeli bakan bazı kesimler AKP’yi artık kendilerine daha yakın
hissetmeye başlamıştı. Hatta Fethullah Gülen’in o bedduası bile tali-
matla yaptırılmıştı. Çünkü Fethullah Gülen, böyle bir bedduanın ken-
disini sevenler arasında bile sempatiyle karşılanmayacağını bilecek
kadar ustalaşmıştı. Bu beddua, AKP’nin şu ana kadar sergilediği içte
ve dışta son derece yanlış politikalarını bir kenara bıraktırdı ve ikti-
dar partisine sempati-puan toplamıştı…

E, peki onca görevden almalar, kaydırmalar, dershaneler, Cema-
at’in belini kırma meselesi ne olacaktı?

- Kimsenin bel kırdığı falan yoktu. Görevden alınanlar netice ola-
rak yine devlette çalışmaya devam ediyordu. Burada en önemli husus,
finans kaynaklarıydı. Cemaatin finans kaynaklarına dönük bir at-
raksiyon hiç duydunuz mu?
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Amerikan Büyükelçisinin çıkışları bile bu senaryonun bir parça-
sıydı. Lütfen düşünün: AKP’nin, 12 yıldır izlediği Amerika-AB en-
deksli dış politikasında bir değişiklik var mıydı? Hayır! Büyük Orta-
doğu Projesi’nde bir kırılma var mıydı? Hayır! Amerika’nın bölgede-
ki çıkarları noktasında Türkiye’nin dış politikası aynı mıydı? Evet!
İsrail’in bölge güvenliği Türkiye’nin de katkısıyla korunmakta mıydı?
Evet! AKP’yi neden düşürsünler ki? Bu güçlerle bağlantılı çalışan iç
güçler AKP ile çatışır gibi gözüküyordu. Hepsi bu…23

Halk Bank milyarlarca dolar kayba uğrarken, Cemaatin Bank
Asya’sı 2 milyar kazanç mı sağlıyordu?

17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından ön-
ce cemaate yakın Bank Asya Genel Müdürlüğü yetkililerine ope-
rasyondan haftalar önce bilgi verildiği iddia ediliyordu. Bank As-
ya'nın ise mevduatında bulunan bütün sermayesini dövize bağla-
dığı konuşuluyordu. Operasyon başladığında, bakanların istifası,
savcıların her açıklaması dövize büyük derecede rağbeti arttırıyor-
du. Sadece Bank Asya bu krizde 2 milyar dolar kazanç elde ettiği
de iddialar arasında yer alıyordu. Türk İstihbarat birimlerine göre
17 Aralık yolsuzluk operasyonundan önce Kozanlı Ömer lakaplı
'Cemaat'in Paralel İmamı Osman Hilmi Özdil'in Ümraniye'de bu-
lunan Bank Asya yerleşkesinde operasyondan önce sık sık banka-
nın Genel Müdürü Ahmet Beyaz ile görüştüğü de kaydediliyordu.
Operasyonun yapılacağı bilgisinin, cemaatin savcılar tarafından
Fetullah Gülen’in paralel İmamı Osman Hilmi Özdil'e iletildiği,
Özdil'in ise Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz'a haber verdi-
ği söyleniyordu. Öte yandan bütün bu gelişmelerden sonra Maliye
Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
MASAK, SPK, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın konu ile il-
gili inceleme başlattığı da bilgileri dolaşıyordu. İstanbul merkezli
yolsuzluk operasyonunun etkilerine bakıldığında, bugüne kadar
devletin halka açık şirketlerinin değerinin 20 milyar dolardan faz-
la düşüyordu. Sadece Halk Bankasının değer kaybı ise 1 milyar
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625 milyon dolar oluyordu. Asya Bank ise bu operasyonda 2 mil-
yar dolar kazançlı çıkıyordu.24

Şu hale bakın ayakkabı kutularının içinde paralar çıkıyor, yet-
kililer halâ halka masal okuyordu. Bir bakanın evinin yatak oda-
sından altı kasa çıkıyor, AKP kurmayları ninni söylüyordu. Bir ba-
kan rüşvet alan oğluna; “Oğlum dikkat et, bir daha bavulla, çan-
tayla alma, yöntemi değiştir” diyordu. “Rüşvet görüntülerinizi po-
lis almış olabilir, ben polis içinden karşı ekip kuruyorum” gerçeği
ortaya çıkıyordu. Ama toplum; “bunlar iftira kampanyasıdır!” di-
ye avutuluyordu. Yasal ses kayıtlarında “Çantaya 500 bin dolar
koy, kuryeyle yolla” rezilliği ortaya saçılıyordu. Yahu; “Çantada
rüşvet parası olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya boşsa” diye mil-
letle alay ediliyordu. Halk Bankası Genel Müdürü’nün evinde,
ayakkabı kutularına saklanan 4 milyon 500 bin dolar para çıkıyor,
günlerce susuluyor sonunda; “Para imam- hatibe, yurt dışındaki
bir okula gidecekti” palavrası uyduruluyordu.

TIR’daki “Devlet Sırrı” nedense devletten saklanıyordu!

Hatay İl Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbar üzerine,
İHH’ya ait olduğu söylenen, güya Suriye’ye insani yardım taşıdı-
ğı belirtilen bir Tır’da silah ve mühimmat bulunduğu gerekçesiy-
le jandarmanın arama yapmasına MİT’in engel çıkardığı haber
sitelerine yansımıştı. Radikal Gazetesinden Fatih Yağmur’un ha-
berine göre Kırıkhan Reyhanlı yolu Özova Tarım civarında önü
kesilen Tır’daki MİT elemanı ve İHH bölge başkanı da bulun-
maktaydı. Hatta tutanaklara geçen kayıtlara göre, Tır’daki MİT
görevlisi; “yükün “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle aranamaya-
cağını” söyleyip Ankara’daki üst düzey yetkililerden karakol ko-
mutanına telefon talimatları gönderilmesini sağladığı, yetmez
Hatay valisini devreye soktukları iddiaları dolaşmaktaydı. 

Bu haberin sitelere yansıması da, ilgili ve yetkililerin sus-pus
olması da kafaları bir hayli karıştırmıştı. Bu haberler “derin cema-
ate” bağlı birilerince uydurulup servis ediliyorsa ve Recep T. Er-
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doğan’ı uluslar arası mahkemelerde yargılamayı amaçlıyorsa, bun-
lar nasıl bir iman ve insaf taşıyordu? Ve AKP iktidarı nasıl bir gaf-
let ve cehaletle bu “paralel belayı” on iki yıldır kucağında besleyip
büyütüyordu? Cemaat gibi Siyonist hizmetkârı sahte dindarlarla
ve böylesine gafil bir iktidarla Türkiye nereye sürükleniyordu?

Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanıyla görüşen Deniz Bay-
kal’ın ülkemizin bu bunalımdan ve kriz ortamından kurtulması
için; a- Meclisin hükümeti daha etkin denetleme ve yönlendirme me-
kanizmasının çalıştırılması b- Gerekirse Cumhurbaşkanının yetkile-
rini kullanıp ortamı rahatlandırıcı fırsatlara kavuşturulması gerekti-
ğini vurgulaması çok ciddi bir kaosun varlığını gösteriyordu.

Ve zaten Başbakan Erdoğan’ın Dolmabahçedeki Gazetecilerle
yaptığı toplantıda “cemaatle uyuşup uzlaşmaya hazır olduğu” yö-
nünde intiba uyandırması ve Barolar Birliği Feyzioğlu’nun öne-
rilerine sıcak bakması ve bu konuda Adalet Bakanı’na talimat
verdiğini açıklaması; her iki tarafta gerekli dersi aldığı için ce-
maatle hükümeti boğuşturanların şimdi de barıştırmaya karar
verdiğini hatıra getiriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı’nın ”Türki-
ye’de Başkanlık sistemi yok, ben zaten gerekeni ve elimden geleni ya-
pıyorum” yaklaşımı ise, bu kavganın yatışmasından değil, kızış-
masından medet umduğunu yansıtıyordu.

Ve Abdurrahman Dilipak, hala bilgiçlik taslayarak AKP’nin
bu badireyi atlatacağını sanıyordu!

“Cemaatin bu ani atağının aslında birçok sebebi var… Tamam
kötü bir zamanlamaydı, ama sıkışmışlardı… Çünkü, Gülen’in yeri-
ne gelmesi söz konusu isimlerden biri, cemaat yapısı içindeki krip-
toları yakın takibe aldı. İpin ucu MOSSAD ve CIA’ya kadar gidi-
yordu. Oynanan oyunun farkına varınca görevden uzaklaştırıldı. O
da bu işin izini sürdü. Sonunda elde ettiği bilgilerle Başbakanın kapı-
sını çaldı… Arınç’ın “bizi uyutmuşlar” dediği kirli oyun buydu! İşin
içinde yok yok, Cemaat dedikleri yapı bir Truva atıydı… Şunu da
söyleyeyim, sızdıkları yönlendirdikleri tek “Cemaat” yapısı da bu de-
ğil! Bildik derin yapı işte; Medya, Mafia, Sermaye, Siyaset, Bürokra-
si, STK, tekmili birden işin içindeydi...

AHMET AKGÜL 95



Peki, madem bunlar biliniyor, ne bekleniyordu..? Söyleyeyim: El-
de o kadar çok belge ve bilgi var ki, bunların gözden geçirilip, yapının
efradına cami, ağyarına mani bir şekilde tasnif edilmesi gerekiyordu.
Ordu, Polis ve istihbarat örgütü içindeki yapılanmada görev alan yeşil
kabuki, aktif profesyonel ve kripto isimler ve bağlantı kurdukları, Me-
dia, Sermaye, dış kanalları hepsi ortaya çıkartılmış… Bu bilgilerin ço-
ğu istihbarat kaynaklı arşiv bilgileri değil, Cemaatin kendi içinden
gelen aktüel bilgiler ve belgeler. Her gün bunlara yenileri ekleniyor-
du. Bu tasnif işi tamamlanınca, Ocak içinde dava açılır sanırım. Bu ult-
ra modern darbe girişimi ve paralel devlet yapılanması davası Ergene-
kon ve Balyoz’dan daha ilginç olacağa benziyordu... Bakarsınız bu ara
birileri ülkeyi terk etmek zorunda kalabilir… Cemaat bu bilgileri
Başbakan’a aktaran ismi biliyor. Başbakan üzerlerine yürümeden
acele ile ve panik içinde operasyonu başlatmaya karar verdiler.. Er-
doğan da onların harekete geçmesini bekledi.. Ben 6 aydır yazıyordum
bu konuyu.. Bu iş bir yıldır masada bekletiliyor…

Sahi Cemaat Şam'da Halep'de ne yapıyordu?

ABD, İngiltere, Fransa, Vatikan, Almanya, İsrail herkes bu senaryo-
da rol almış.. Gelinen noktada bu olay, doğu da, batı da, Afrika da, La-
tin Amerika da adı geçen ülkelerin yasama, yürütme ve yargılarında da
fırtınalı tartışmalara sebeb olacak.. Gülen ve arkadaşlarının daha faz-
la Amerika’da kalması da zorlaşacak.. Yeni bir ülke bulmak da kolay
olmayacak! İsrail’e ya da Vatikan’a yerleşecek halleri de yok herhalde..
Avustralya, Yeni Zelanda ya da küçük bir ada satın almak olabilir mi
acaba!? Herhalde Dilipak Esat Coşan hikâyesini hatırlatıyordu.

Aslında Cemaatin tabanı tedirgin. Orta kademe, 2 ay içinde bu
işi bitireceklerini ve iktidardan hesap soracakları umudunu taşıyor..
Hatta AK Parti’ye karşı dosya savaşları ile, milletvekillerini baskı al-
tına alarak istifa ettirecekleri sanılıyor. Yolsuzluk iddiası ile hakkın-
da dava açılan belediye başkan adaylarına pres uyguluyorlar. Birçok
kişi tedirgin bir bekleyiş içinde. Çoğu kimse kaybedecek tarafa oyna-
mak istemiyor. Çünki yağmurdan kaçarken doluya tutulma ihtimalle-
ri var. Ve Erdoğan’dan korkuyorlar. Onun elinde de dosyaların olma-
sından kaygı duyuyorlar sanki!”25 diyen Abdurrahman Dilipak’a
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“yahu madem cemaatin bütün bu tertiplerini Sn. Başbakan ve
şürekası başından beri biliyordu da, niye hiçbir tedbir almamış,
hatta Bülent Arınç başta, en yetkili ağızları Cemaate hizmeti en
büyük şeref ve sevap saymışlardı? Sizler mi saflık, hatta sahte-
kârlık tavrı takınmaktaydınız, yoksa milleti mi ahmak yerine
koymaktaydınız? Başbakandan, bakanlarına ve sizin gibi yalaka-
larına kadar herkesin cemaatle olan tavrınızda hemen çark edip
“Balyoz’u ve Ergenekon’u da zaten cemaat hazırlatmıştı! Gazete-
cileri de bunlar içeri attırmıştı!” şeklinde günah çıkarmaya ve
AKP’yi aklamaya yönelik patavatsız palavralarınızı kimlere yut-
turacaktınız? Bütün bu davalar süresince “bakın ha, kahraman
Erdoğan nasıl da komutanları hizaya sokuyor!” havaları atıp,
mahkeme kararlarını alkışlarken, şimdi bu densizlik ve döneklik
tavrınızdan hiç mi utanmazsınız?

Zaman yazarı Ali Bulaç’ın:

“AKP, tabii ki Türkiye’nin Batılı müttefiklerinin, NATO’nun,
AB’nin ve özellikle Amerika’nın bölgesel ve küresel politikalarına
rağmen kurulmuş değildir. Parti kuruluşunda ve 2002 seçimlerin-
den hemen sonra Batılı ülkelerin, küresel güçlerin R.Tayyip Erdo-
ğan’a nasıl bütün kapılarını açtıklarını, ABD’de en etkili Yahudi lo-
bilerinin Sayın Erdoğan’a “cesaret ödülü” verdiklerini biliyoruz. AK
Parti, “ABD ile bölgede ve dünyada uyumlu politikalar” izleyeceği,
“Batı’yı Ortadoğu’ya ve Asya’ya taşıyacağı” vaadinde bulundu; bu-
nun arşivlerde sayısız belgesi var. AK Parti’yle Türkiye bölgeyi ılım-
lılaştıracak, radikalizmin önüne geçecek ve bu çerçevede BOP’un
eşbaşkanlık görevini üstlenecekti. Bu köşede defalarca yazdım: Bu
taahhüdü yerine getiremezsiniz, ağır bir yük altına girdiniz, yan çi-
zince patronun hedefi olursunuz. Başka yol mümkündür. Türki-
ye’nin ve bölgenin çıkarı başka vizyondadır. Mahiyetini iyi bileme-
diğiniz bir süreçte rol üstleniyorsunuz, iktidar arzunuzu kontrol
edin. Bu politika kuzunun fille yatağa girmesine benzer, başınıza
büyük işler açacaktır. Öyle de oldu. 2011’den itibaren Türkiye’nin
“iş aldığı patrona meydan okuması” sadece kendisinin değil, Suriye
ve Mısır’ın da başını belaya soktu”26 diyerek 12 yıldır halkımızdan
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ve okurlarından sakladığı gerçekleri, sanki bugün yeni fark edi-
yormuş gibi gündeme taşıması, AKP iktidarını ve Erdoğan’ı kara-
lamaya çalışması nasıl “Haksızlık karşısında susmak” ise, sizlerin
bu tutarsız tavrınız da o denli bayağı bir zavallılıktır.

“İktidar olmak demek bir işi hakkıyla yapmak ve hayrın önündeki
engelleri kaldırmak anlamındadır. AKP halkın özlediği “ADİL DÜZE-
Nİ” getirmek için iktidara taşınmıştır. “ZALİM DÜZENİ” sürdürmek
için iktidar yapılmamıştır. Tam 12 yıldır halkı oyaladınız ve görevinizi
hala yapmayacaksanız; o zaman Allah’ın sizi önce elim azapla cezalan-
dıracağı, sonra da sizi azledip yerinize başkalarını oturtacağı ayetlerle
haber verilmektedir. Her şeyden önce, artık Allah’ın bu açık uyarısını
nazarı itibara alarak “ADİL DÜZEN”e doğru gerekli adımlar atılmalı-
dır... Evet bunu yapmaz ve “Adil Düzen”e doğru adım atamazsanız; fa-
iz sistemini ve fuhuş serbestisini sürdürmeye kalkışırsanız; Barbar Ba-
tının taşeronluğunu yaparsanız, iktidarınız başınıza yıkılacaktır.27

“Risale-i Nur ekseni Fetullahçı cemaat grubu üzerinden yeni-
lenme bahanesiyle ve reformasyon görüntüsüyle deformasyona
uğratılmış ve amacından saptırılmıştır. Nurcular bu aşamada Ne-
onurcular halini alıp, Neoconculara katılmış, kendilerine ve çev-
relerine yabancılaşmıştır. Milli Görüş hareketi de Yenilikçi Hare-
ket jelatiniyle Rönesans’a uğramış ve Protestan İslamcı akımı
başlamıştır. Bu durum onların hızlı ve kuralsız hormonlu büyü-
mesine yol açmış, iktidara taşınmış ama asıl özellikleri ve önce-
likleri unutulup hepsi yozlaşmıştır.” 

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Yahudi Kerry, Ortadoğu’dan
çıkmıyor, 461 bin kilometre yol kat ediyor ve iki ayda üç kez
Türkiye’ye geliyordu!

Göreve başladığı Şubat’tan beri bakanlığının 328 gününün
135’ini ülke dışında geçiren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün-
yanın etrafını 11,5 kez dolaşacak kadar yol alıyordu. ABD Başkanı
Barack Obama’nın, Beyaz Saray’daki ikinci döneminde, Hillary
Clinton’dan boşalan dışişleri bakanlığı koltuğunu teslim ettiği
John Kerry’nin yoğun yurt dışı seyahatleri dikkati çekiyordu. Sele-
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fi Hillary Clinton’ın en çok seyahat eden ABD dışişleri bakanı un-
vanını alacak gibi görünen Kerry, koltuğa oturduğu şubattan itiba-
ren 4,5 ayını ülke dışında geçiriyor, her ay en az bir yurt dışı gezi-
sine çıkıyordu.

Vaktini en çok Ortadoğu’da geçiriyordu!

Kerry, bakan olarak ilk yurt dışı seyahatine Türkiye’yi de ziya-
ret ettiği Avrupa ve Ortadoğu turuyla başlıyordu. Kerry, 24 Şubat’ta
başladığı turunda sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Tür-
kiye, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da
temaslarda bulunmuştu. İsrail-Filistin sorununun çözüme kavuş-
turulması için son dönemdeki çabaları dikkatlerden kaçmayan
Kerry’nin, Kudüs ve Ramallah en çok ziyaret ettiği şehirler oluyor-
du. Kerry, bu iki ülkeye göreve başlamasından bu yana 11. seyaha-
tini gerçekleştiriyordu. Suriye’de şiddetin sona erdirilmesi için de
sözde çaba harcayan Kerry’nin bu çerçevede temaslarda bulundu-
ğu Batı ülkelerinin ilk sırasında Fransa ve İngiltere bulunuyordu.
Kerry, Paris ve Londra’ya altışar kez giderken, İran’ın nükleer
programının müzakere edildiği Cenevre’yi ise üç kez ziyaret edi-
yordu. Kerry, yılın son ziyaretini ise 11-18 Aralık’ta İsrail, Filistin,
Vietnam ve Filipinler’e düzenliyordu. Filipinler’de Haiyan tayfu-
nunun yerle bir ettiği Tacloban’da incelemelerde bulunan Kerry,
Vietnam’a da tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor, Vietnam Savaşı sı-
rasında ABD donanmasında subay olarak görev yaptığı Mekong
deltasında 50 yıl sonra tekrar bulunuyordu. 

İki ay içinde üç Türkiye ziyareti dikkat çekiyordu!

John Kerry, Türkiye’ye ise kısa aralıklarla üç kez ziyaret gerçek-
leştiriyordu. Bakan olmasının ardından çıktığı ilk Avrupa ve Ortado-
ğu turunda Türkiye’ye de uğrayan Kerry, 1-2 Mart’ta Ankara’da te-
maslarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Kerry, mevkidaşı Ah-
met Davutoğlu ile de buluşmuştu. Kerry’nin görüşmelerinde Suriye
ve Ortadoğu’daki diğer gelişmeler ele alındı. Kerry, Türkiye’ye ikin-
ci ziyaretini ise 6-7 Nisan’da yapıyordu. İstanbul’da Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’yla bir araya gelen Kerry, Başbakan Erdoğan’la da Dolma-
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bahçe’de görüşüyordu. Kerry’nin ziyaretlerinde Türkiye-İsrail ilişki-
lerinin yanı sıra Suriye’de devam eden şiddet de gündeme geliyor ve
AKP Hükümetinden oldukça memnun görünüyordu.

Kery, Türkiye-İran ilişkilerine yoğunlaşıyordu!

Washington’da ikna edilemeyen “Yeni Türkiye”nin, “Ankara-
İstanbul” hattında bir ikna operasyonuyla karşı karşıya kaldığı id-
diası oldukça anlamlı bulunuyordu. Burada kilit nokta olarak ise,
“Yeni Türkiye” sürecinin stratejik kurumu olan “Halkbank” ön
plana çıkartılıyordu. Türkiye’nin son dönem dış politikasında
önemli operasyonların yürütülmesinde aracılık ettiği iddia edilen
“Halkbank” üzerinden Türkiye-İran ilişkilerinin gündeme getiril-
mesi de bundan dolayı önem arz ediyordu. Nitekim basında yer
alan değerlendirmelerde “operasyonun merkezinde ‘altıncılar’
var” ifadesi yer alıyordu. Halkbank’ın ABD yönetimini ve İsrail’i ra-
hatsız ettiği öteden beri konuşuluyordu. Son 9 aylık dönem içeri-
sinde Türk-Amerikan ilişkilerine etki eden bazı lobi ve düşünce
merkezi bu olaya odaklanıyordu. Örneğin, İsrail lobisi AIPAC’in
ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi kanadında başlattığı kam-
panya bunun en somut kanıtı sayılıyordu. Dışişleri Bakanı Kerry ve
Hazine Bakanı Lew’a gönderilen mektupta 47 milletvekili İran’la ti-
carete aracılık ettiği gerekçesiyle Halkbank’ı suçluyordu. Vekiller
bakanlardan “Sizden Halkbank’ın İran’a altın transfer edilmesinde-
ki işlemlerini ele almanızı istiyoruz” talebinde bulunuyordu. 

Bilindiği gibi ABD ve AB, uranyum zenginleştirme girişimle-
rini % 20’lerden % 5’lere düşürmek, buna karşılık İran’a yönelik
ambargoları gevşetmek koşuluyla, Hasan Ruhani hükümetiyle
uzlaşmaya varıyordu. Artık, Ortadoğu sorunlarının ve özellikle
Suriye iç savaşının çözümünde Türkiye devre dışı bırakılıp, böl-
gesel aktör olarak İran muhatap alınıyordu. İşte bu noktada AKP
iktidarını, İran’la uyumlu ve Batıya uydu olmaya zorlamak için
de, “Cemaat fitnesi” ile hizaya sokuluyordu. Ve zaten Dış Baka-
nı Ahmet Davutoğlu hemen çark edip “Suriye’de barışçıl çözüme
ulaşmak için İran’la işbirliğine hazır olduklarını” dillendirmeye
başlıyordu. Oysa daha düne kadar Erdoğan ve kurmayları, sü-
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rekli “Suriye’ye müdahaleden, Esat rejiminin devrilmesinden”
dem vuruyor ve İran’ı diktatörleri desteklemekle suçluyordu. Bu
arada İran Kürtleri son seçimlerde Hasan Ruhani’ye % 75 oy ve-
riyor, ancak en azından Sünni bir Kürt milletvekili ve bölgeleri-
ne bir Kürt vali bekliyordu. Oysa Ruhani Hükümeti “Milletveki-
li veya vali olacak kapasitede bir Sünni Kürt bulamadıklarını”
söylemekten utanmıyor ve bir nevi Büyük Kürdistan hayaline
katılsınlar diye Kürtleri kışkırtıyordu. Böylece Batının niye Ru-
haniyi destekledikleri de ortaya çıkıyordu.

Bu arada yolsuzluk operasyonundan bir gün sonra, 18 Aralık’ta
Anayasa Mahkemesi Başkanını, GKB Necdet Özel’in karargâhta
ağırlaması ve toplantıda GK 2. Başkanı ve sekreteri paşalarla hu-
kukçu albayların bulunması da önemli ve sürpriz gelişmelerin bir
işareti sayılmıştı.

Hemen ardından 02.01.2014 tarihinde Genel Kurmay Baş-
kanlığının; “TSK’yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği ve
suç delillerinin manipüle edildiği” gerekçesiyle Balyoz ve Ergene-
kon gibi davalarda, emekli ve halen görevli ordu mensuplarının
mağdur edildiği şikayetiyle suç duyurusu yapmıştı. Böylece hem
cemaatin TSK’ya karşı Amerikan tezgâhlığı, hem de AKP hükü-
metinin “Generallerden hesap sorup hizaya sokuyor” sahte kahra-
manlığı ortaya çıkacaktı.

Bülent Arınç’ın; Başbakan danışmanı Yalçın Akdoğan ve Anaya-
sa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun beyanatlarını ve hükü-
meti zora sokan açıklamalarını çok sert ve edep dışı sözlerle tenkit
etmesi de, AKP içinde “bir panikleme ve suçu birbirine yükleme”
şaşkınlık ve kolaycılığın başladığının alameti sayılmalıydı. Bu olay
bize Recep T. Erdoğan’la ilgili bir raporu hatırlatmıştı: Dönemin
Başbakanının izni ve İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın emri ile,
İstanbul Belediye Başkanı Recep T. Erdoğan hakkında, Mülkiye
Müfettişi Candan Eren tarafından hazırlanan “çok gizli” kayıtlı ve
131. noda saklı (sanık İsmail Yıldız’dan ele geçirilen) bir raporda:
“siyasi ve sosyal amaçlı cürüm işlemek üzere devasa bir teşekkül
oluşturduğu, başkanlığını ise 1994-1998 arası fiilen, ondan sonra
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ise perde gerisinde Recep T. Erdoğan’ın yürütmekte olduğu” tespit-
leri yer almaktaydı. 

Yani bunların kirli ve çetrefilli irtibatları çok öncelere dayan-
maktaydı. İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde, Recep
bey sadık ve sağlam dava kardeşlerini ve MGV’li gençleri yanına
yaklaştırmazken, Hizbullahçılar, şimdiki İHH’cılar ve tüm Erba-
kan karşıtı din istismarcılarıyla şebekeler kurmakta ve Yahudi iş
adamlarından sonra en yağlı imkân ve fırsatları Fetullahçılara
sağlamaktaydı. Özetle Türkiye’de Cemaat-Hükümet ittifakıyla,
Katı Laik-Kemalist vesayetçiler (dikkat, vesayet sistemi değil!..)
tasfiye edilip, onların yerine ılımlı İslamcılardan ve Milli Görüş
kaçkını din istismarcılarından oluşan yeni bir vesayet ekibi ku-
ruluyor, böylece ABD ve AB güdümlü sömürü arabasının sadece
atları değiştiriliyordu. Şimdi Cemaat hükümet kavgasıyla, atlar
birbiriyle dengelenip terbiye ediliyordu.

Amerika’nın planı artık tutmuyordu!

ABD İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş döne-
minde CIA eliyle, Amerikan yemek kültürünün, giyiminin, müziği-
nin, sanatının ve filimlerinin desteklenmesi için dünyaya para akıtı-
yordu. Bu amaçla Avrupa'daki birçok tiyatroyu, müzik grubunu, si-
nema sektörünü de kontrolüne alıyordu. CIA 1950 yılında "Kültü-
rel Özgürlük Komitesi" adı altında bir örgüt kuruyordu. 35 ülkede
merkezi bulunan bu kuruluş, 20'yi aşkın etkili dergi yayımlıyordu.
Bu dergilerde Andre Malraux, George Orwell, Bertrand Russel, Ar-
nold Toynbee, Vladimir Nabokov, Jean Paul Sartre gibi kişiler yazı-
yorlar. Büyük bir olasılıkla hiç farkında olmadan, Amerikan parasıy-
la çıkan gizli propaganda dergilerinde figüranlık yapılıyordu. CIA
ayrıca 87 ülkede sinema filmlerine büyük paralar harcıyordu. "De-
mokratik sol" olarak adlandırdığı grup ve kişileri de komünizme
karşı kullanıyordu. Bununla da yetinmeyen CIA George Orwell'e iki
kitap sipariş ederek "1984" ve "Hayvan Çiftliği" kitaplarını yazdırı-
yordu. Biliyorsunuz dünya televizyonlarında başlayan "Big Brother"
programları adını ve temel düşüncesini Orwell'in 1984 adlı kitabın-
dan alıyordu. Türkçeye "Biri Bizi Gözetliyor" adıyla çevrilip milyon-
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larca insanı ekran başına çivileyen bu programın da altından da CIA
çıkıyordu. Amerika'nın bu kültürel atağına karşılık Sovyetler Birliği
de Avrupa'daki birçok politikacı ve kültür adamını kendi etkisi altı-
na alıyor ve onlara para yardımı yapıyordu. Hatta KGB birçok
önemli şahsiyeti ajan olarak kullanıyordu. İngiltere ise kültürel sa-
vaşta yer tutabilmek için "Uluslararası Araştırma Merkezi" IRD'yi
kuruyordu. Ama hepsi de “Batı Medeniyeti” diye adlandırılan Siyo-
nist kültürel emperyalizmine hizmet ediyordu.

F. S. Saunders'in kitabı Berlin Duvarı'nın yıkılmasından son-
ra kültür mücadelesi hedefinin komünizmden İslam'a kaydığını
vurguluyordu. Ve zaten Erbakan Hoca’nın “Komünizm çöküşün-
den sonra NATO’nun düşman olarak artık İslam’ı seçtiği” tespitle-
rini herkes hatırlıyordu.

NATO'nun bu alanda görev üstlendiğini belirten yazar, Samuel
Huntington'ın "Medeniyetler Çatışması" kitabını da CIA'e bağlı-
yordu. İşte bu kitabı, “Pentagon'un Hollywood senaryolarını sansür-
den geçirdiği” haberiyle birleştirince ortaya korkunç bir tablo çıkı-
yordu. Demek ki “6 milyar insanı, dünyaya hükmeden bir avuç Ya-
hudi Lobisi yönlendiriyor ve durmadan beynimiz yıkanıyordu!”28

Frances Stonor Saunders'ın bu çalışması, İslam Dünyasına yö-
nelen kültürel savaşın boyutları konusunda bizi ciddi biçimde dü-
şünmeye sevk ediyordu. Daha önce Arapça’ya çevrilen kitapta
CIA'in; aydınları, yazarları, akademisyenleri, sanatçıları, şairleri ve
müzisyenleri, din adamlarını ve kanaat önderlerini nasıl kullandı-
ğına dair önemli bilgiler ve belgeler yer alıyordu. Kitabın içerdiği
bilgilerden ziyade bundan sonra olabilecekler hakkında verdiği
ipuçları bizi ilgilendiriyor. Artık soğuk savaş son bulmuştu ve Sov-
yet tehdidi yoktu. Yeni sistemin ağırlık merkezini İslam coğrafya-
sı üzerindeki paylaşım mücadelesi oluşturuyordu. Kültürel ve di-
ni dönüşüm amacıyla kapsamlı projeler uygulanıyor, BOP ve Yeni
NATO burada devreye giriyordu. Şimdi can alıcı ve "rahatsız edi-
ci" sorular sormak gerekiyordu. "Yeni kültürel savaşı İslam dün-
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yasına ve ‘İslam tehdidine' karşı başlatan ABD, ne tür projeler
geliştiriyordu? Bölgenin İslam algısını dönüştürmek için neler
yapılıyordu? Kimlerden hangi çevrelerden yararlanıyor, Layt ve
Ilımlı İslam parolası ve hoşgörü palavrasıyla kimleri kullanıyor-
du? Daha önce Komünizme karşı ‘demokratik sol'u kullanan
ABD, İslam'a karşı hangi dindar ve muhafazakâr kanadı parlatı-
yordu? Bu amaçla hangi vakıf ve derneklere ve hangi meşhur ve
malum kişilere destek veriliyordu? Ne tür "işbirliği" yöntemleri
deneniyor, Ortadoğu’ya yönelik seferberlikte kullanılması plan-
lanan sivil toplum örgütlerine, nasıl bir rol biçiliyordu? Hangi
aydınlara, yazarlara, kanaat önderlerine, sanatçılara finansal yar-
dım sağlanıyor, Yeni Osmanlıcılık ya da Osmanlı mirası çalışma-
larıyla bu kültürel savaş arasında ne gibi bir ilişki yatıyordu?
ABD'nin "Demokratik İslam", "Ilımlı İslam" çalışmalarının yeni
kültürel savaşta yeri ne oluyor, hangi projelere, hangi partilere,
hangi liderlere ve ne türlü destekler veriliyordu? Cemaat ve AKP
Hükümeti bu CIA projelerinin neresinde yer alıyordu?
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ARINÇ VE ERDOĞAN’IN “ÖZGÜL AĞIRLIĞI” VE
BARZANİ BORAZANLIĞI

Bir zamanlar Barzani şu tehditleri savurmuşlardı: “Türkiye Ker-
kük’e karışırsa, biz de Diyarbakır’a karışırız!” Recep Bey ise ona
karşı: “Barzani muhatabım değil, haddini aşıyor; bu lafların altın-
da kalıp ezilir. Bizim kim olduğumuzu tarih bilir, biz aşiret değiliz.
Barzani (PKK) terör örgütüne yataklık yapıyor, bunun bedeli çok
ağır olur” şeklinde çıkışmıştı. Şimdi ise resmi devlet töreniyle, bü-
yük bir hürmet ve muhabbetle, hem de Diyarbakır’da karşılanıp
ağırlanmaktaydı. BDP’nin bu ziyarete karşı çıkması ise, talimatla
verilen rol icabıydı ve “hıyanete meşruiyet kazandırma” amaçlıy-
dı. Toplum bu tiyatrolarla avutulup oyalanırken Türkiye adım
adım karanlık bir mecraya doğru kaydırılmaktaydı.

Peşmergeler resmen NATO’ya çağrılmıştı!

İşgal ve kaos oluşturarak Türkiye’ye sorunsuz sınır komşusu
bırakmayan Batı, Suriye’nin kuzeyindeki PYD’nin özerk yönetim
kurma çalışmalarını gizlice desteklerken, Kuzey Irak’ta her geçen
gün güçlenen Barzani Peşmerge Bakanlığını ilk defa NATO konfe-
ransına davet ederek ‘resmen’ destek sağlanmıştı. Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, ilk defa NATO tarafından
düzenlenen uluslararası bir konferansa çağrılmıştı. Peşmerge Ba-
kanlığı Sözcüsü Cebar Yaver, Belçika’nın başkenti Brüksel’de baş-
layan ve iki gün sürecek konferansta Kürt bölgesinin askeri gücü-
nü temsilen katılacaktı. Peşmerge Bakanlığı’nın resmi internet si-
tesinden yapılan açıklamaya göre birçok ülkeden askeri komutan-



ların katıldığı konferansta, “NATO’nun Ortadoğu ve Afrika’daki
rolü, terörle mücadele ve NATO ile Federal Irak’ın ilişkileri” konu-
ları ele alınacaktı. Konferansın Irak oturumunda özellikle son za-
manlarda ülkede yaşanan şiddet olaylarının ve bunları önlemeye
yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı açıklanmıştı.

ABD masalları! 

PYD’nin Suriye’de özerk yönetim kurma çalışmalarını gizlice
desteklerken, bir taraftan güya ‘endişeli olduğunu’ öne süren
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Psaki, “Suriye’de bağımsız bir
Kürt bölgesi ilan etme çabalarına dair haberlerden kaygı duymak-
tayız. Politikamız daima Suriye’nin birliğini ve toprak bütünlüğü-
nü, birleşik bir Suriye’yi destekleme yönünde oldu” açıklamasını
yapmıştı. ABD olarak politikalarının güya “Suriye’nin birliğini
ve toprak bütünlüğünü, birleşik bir Suriye’yi destekleme yönün-
de olduğunu” iddia eden Psaki, bu noktada Kürt Ulusal Konse-
yi’nin Suriye Ulusal Koalisyonu’na katılmasını olumlu bir işaret
olarak gördüklerini vurgulamıştı.

4 ülkenin askeri ataşesi Hakkâri’de ne aramaktaydı?

Kanada, Hindistan, Güney Afrika ve Avustralya'nın askeri ataşe-
lerinin, çözüm süreci kapsamında Hakkâri’ye gitmeleri kamuoyun-
dan niye saklanmıştı? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
başlatılan çözüm süreci kapsamında kentteki yetkililerden bilgi al-
mak ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Hak-
kâri’ye gelen Kanada Askeri Ataşesi Albay Christopher Kilford, Hin-
distan Askeri Ataşesi Albay Anil Pundir, Güney Afrika Askeri Ata-
şesi Albay Shawn Wright ve Avustralya Askeri Ataşesi Albay Jim
Burns, ilk olarak Vali Necmettin Kalkan'a uğramışlardı. Basına ka-
palı gerçekleşen görüşmenin ardından Hakkâri Belediyesine geçen
ataşeler, Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu'yla buluşmuşlardı.

Hakkâri’deki temaslarıyla ilgili özel toplantılar yaptıklarını
belirten ataşeler, gezileriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulun-
mayacaklarını söylemeleri kafaları karıştırmıştı. Recep Erdoğan
Diyarbakır’da Barzani’yi ağırlarken İsrail’e yakınlığıyla tanınan
bu ülkelerin askeri ataşeleri Hakkâri’de ne aramaktaydı?
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Barzani gelmeden önce Biden’le görüşüp talimat almıştı.

16 Kasım 2013 Cumartesi Diyarbakır’da Başbakan Erdoğan’la
kritik bir görüşme yapan Barzani, gelmeden önce sürpriz bir şe-
kilde ABD Başkan Yardımcısı ile telefonda görüşüp bu ziyaretle
ilgili özel talimatlar almıştı. Barzani’nin Erdoğan’dan hemen ön-
ce Biden’le görüşmesi anlamlıydı ve önemli bir ayrıntıydı. ABD
Başkan Yardımcısı Yahudi Joe Biden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile telefonda görüşmesi ne anlam
taşımaktaydı? Biden’in bu görüşmeyi, Barzani ile hafta sonu Baş-
bakan Recep Erdoğan’la görüşmesinden önce yapması üzerinde
nedense durulmamıştı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Bi-
den ve Barzani’nin görüşmede güya “Irak’ın güvenlik meseleleri
ve terör ağlarını tecrit etmek için Erbil ile Bağdat arasında yakın
koordinasyon ihtiyacı” üzerinde konuştukları açıklanmıştı.
Açıklamada, Biden’in, ABD’nin El Kaide’ye karşı Irak ile ortaklık
kurmaya olan bağlılığını vurguladığı Barzani’yi Irak’ın yaklaşan
Parlamento seçimlerinin idaresine yönelik yasanın geçirilmesin-
den dolayı kutladığı hatırlatılmıştı. Beyaz Saray açıklamasında,
Biden ve Barzan’nin, Irak’ın Türkiye de dâhil olmak üzere kom-
şularıyla ilişkiler inşa etmede sağladığı önemli “ilerlemeleri”(!)
de ele aldığı hatırlatılmıştı.

Reuters Haber Ajansı’nın iddiasına göre: AKP hükümeti Bar-
zani’yle çoktan anlaşmıştı!?

Bağdat'ı hiçe sayarak Barzani'yle masaya oturan AKP'nin, milyar-
larca dolarlık petrol ve doğalgaz anlaşması imzaladığı ve ABD’nin de
bunu onayladığı yazılmıştı. Türkiye’nin, Bağdat'ın tepkisine rağmen
Kuzey Irak'la milyarlarca dolarlık petrol ve doğalgaz işbirliği anlaş-
ması imzaladığı yazılmış, ama Türk yetkililerinden konuyla ilgili
herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Reuters'a bilgi veren bürokrat-
lar ve görüşmelere yakın kaynaklar, varılan mutabakatta hem petrol
hem de doğalgaz konularının olduğunu ve bu çerçevede Kuzey
Irak'ın günlük petrol ihracatının ilerleyen dönemde 2 milyon varile
ulaşırken, başlangıçta Türkiye'ye yılda 10 milyar metreküp doğalgaz
akışının sağlanacağını açıklamıştı. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
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son dönemde enerji konusunda atılan adımlar Ankara ve Bağdat
arasında gerilime yol açmıştı. Merkezi Irak hükümeti Kuzey Irak
yönetimi ile kendisinden bağımsız projeler üretmesine tepkisini
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a 4 Aralık 2012'de ta-
rihinde hava sahasını kapatarak göstermeye çalışmıştı. Reuters'ta
yer alan habere göre, görüşmelere yakın bir kaynak, "Anlaşmanın
dört ana ayağı doğalgaz, petrol, sahalar ve boru hatları. Bunların
hepsinin teknik müzakereleri yapıldı. Ana konularda yüzde 100 an-
laşma sağlandı. Geriye kalan bazı detaylar da haftalarla ifade edile-
cek bir zamanda tamamlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Ekim ayın-
da İstanbul'a gelen Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başbakanı
Neçirvan Barzani de her iki tarafın da anlaşmanın ana hatlarını ka-
bul ettiğini ve ikinci bir petrol ve gaz boru hattı için teknik ayrıntı-
lar üzerinde konuştuklarını hatırlatmıştı.

Mesut Barzani, deneyimli, sinsi ve tehlikeli bir uluslararası
siyasi figürandır ve ABD Yahudi Lobilerinin ve İsrail’in özel ada-
mıdır. Kendisini, Kürtler aleyhine yazılmış bir senaryonun par-
çası konumuna düşürmeye asla yanaşmayacaktır. Siyonist odak-
ların güvenilir adamı olan “Barzani’ye karşı Türk istihbaratının
Abdullah Öcalan’ı sahaya sürdüğü” şeklindeki iddiaları da hesa-
ba katmalıdır. Batının çıkarları tüm bölgeyi etkileme kapasitesi-
ne sahip barış sürecinin; (Türkiye’nin bölünmesinin), doğrudan
Kürt muhataplarının ‘ortak projesi’ haline getirilmesine bağlıdır.
Bu da İmralı, Kandil ve BDP’nin tatmin edilmesiyle yakından
alakalıdır. Bu bağlantıya artık Suriye PKK’sı (PYD) ve Rojava da
katılmıştır. PYD, “Kuzey Suriye Federe Devletini”, Kamışlı top-
lantısında resmen açıklamıştır. Salih Müslim, bunun bağımsızlı-
ğın ilk adımı olduğunu vurgulamıştır.

Başbakan Erdoğan, 6 Ağustos 2007’de Irak Başbakanı Nuri el
Maliki’nin Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada; “Irak
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşürüm. Herhangi bir aşiret
lideriyle görüşmem. Barzani veya bir başkasıyla bir arada olmaya-
cağım. KDP, PKK’yı desteklemektedir” sözüyle çizgisini belirlemiş
olmasına rağmen, ABD’nin Irak’ı terk ettiği 2011’den itibaren Nu-
ri El Maliki’nin hızla Tahran’a yakınlaşması ve Türkiye’yi dışlayıcı
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politikaların içerisinde yer alması, Erdoğan Hükümeti’nin Kuzey
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle daha sıcak bir yaklaşım içerisine
girmesine yol açması, dış güçlerin planıdır.

19 Kasım 2011’de idamla yargılanan Irak Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Tarık el Haşimi’nin Türkiye tarafından korumaya alınma-
sı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 1–2 Ağustos 2012’de Er-
bil ve Kerkük’ü ziyaret etmesi, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkile-
ri kopma noktasına taşımıştır. Benzer şekilde, Kuzey Irak Bölgesel
Kürt Yönetimi ile Irak Hükümeti arasında yaşanan gerilim, Türki-
ye-Kuzey Irak ilişkilerinin doruk noktasına çıkmasına yol açmış-
tır. AKP Hükümeti ile KDP’yi yüz yüze (vis-à-vis) getiren Irak’taki
politik gelişmeler, Mesut Barzani’yi bir aşiret lideri olarak tanımla-
yan ve kendisiyle görüşmeyeceğini 2007’de açıklayan Başbakan’ın
geri adım atmasıyla sonuçlanmıştır. Oysa Diyarbakır’da Başbakan
Erdoğan’ın yanında yer alan Mesut Barzani’nin aslında 2007’deki
görev ve sıfatı ne ise, bugün de aynıdır.

Bugün, Kuzey Irak’ta Türkiye’nin çoğu Fetullahçılara ait on yedi
okulu, beş bankası, altı yüz inşaat firması ve binlerce çalışan insanı
bulunmaktadır. Bugün Türkiye’nin 27 milyar dolarlık Ortadoğu ih-
racatının önemli bölümünü Irak oluşturmaktadır. 2012’de Türki-
ye’den Irak’a yapılan 10.756.777 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık
yüzde yetmişini Kuzey Irak Kürt Bölgesi’ne yapılan ihracat oluştur-
maktadır. Türkiye’nin bu bölgeye olan ihracat hacmi, ABD’ye yapı-
lan 5.478.447 milyar dolarlık ihracat hacminden daha büyük ra-
kamlara ulaşmıştır. Son günlerde Rojava olarak adlandırılan Kuzey
Suriye’de yaşanan çatışmalar ve mevzi kapma yarışları, Irak’taki te-
rör olaylarının hızlı tırmanışı, Türkiye ve Kuzey Irak’taki tüm denk-
lemleri altüst edebilecek etkenler olmaktadır. İşte bu noktada Mesut
Barzani ve Erdoğan yakınlaşması da zorunlu bir tavırdır” diyen Do-
ğan Bekin’in, bu gelişmelerin tesadüfen mi, yoksa ABD’nin stratejik
projeleriyle mi meydana geldiğini yazması lazımdı.

Bülent Arınç’ın “Özgül Ağırlığı” Kaç Gramdı?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, son öğrenci evi tartışmasın-
da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la farklı düşündüğünü ve “of-
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sayda düştüğünü” açıklamış ve dolaylı da olsa bir özür beklediği-
ni imaya çalışmıştı. Başbakanla “neredeyse” ipleri kopardığı sanıl-
mıştı ama o tıpış tıpış Diyarbakır gezisine katılmıştı. Oysa Başba-
kan Erdoğan, Bülent Arınç’ı ilk kez ofsaytta bırakmamıştı. Hatırla-
yınız: Bülent Arınç Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven’in
“Dağda ölen PKK’lıya ağlamayan insan olamaz” sözlerine destek
çıkmış ve “Şahsi takdirlerimi sunuyorum” diye hava atmıştı. Baş-
bakan Erdoğan ise Arınç’ın ardından “Askerlerimizi öldüren terö-
ristlere ağlamayız. Bu böyle.” diye uyarmıştı. 

Açlık grevleriyle ilgili olarak BDP’nin samimiyetine güvendiğini
söyleyen Arınç’ın sözlerine Başbakan Erdoğan Trabzon’dan tam
tersi yönde bir değerlendirme yapmıştı. Erdoğan ise “Bu açlık
grevleriydi, ölüm oruçlarıydı bunlar şantajdır, bunlar blöftür, bun-
lar şovdur. Şimdi de milletvekilleri yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarsa
yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müda-
haleyi yaparız” diye çıkışmıştı.

6. İdari Mahkemesi’nin, Taksim Topçu Kışlası projesine karşı
açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle ilgili Bülent
Arınç, mahkeme kararını isabetli bulurken Başbakan Erdoğan kara-
rın aceleyle alındığına işaret ederek, mahkemeye itiraz edeceklerini
açıklamıştı. Erdoğan, bir gazetecinin, “Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın “Türkiye ve İsrail’in facianın veya saldırıların durdurulma-
sı konusunda görüşmesi lazım” yönünde bir açıklaması oldu.” hatır-
latması üzerine “İsrail ile kim görüşecek? İsrail ile şu anda görüşe-
bilecek en ideal yer BM Güvenlik Konseyi’dir. Bir de İsrail ile müna-
sebetleri yerinde olan ülkeler görüşmelidir. İsrail ile görüşme nokta-
sında herhangi bir bağlantımız yok” diyerek dolaylı azarlamıştı.

• Başbakan, Arınç’ın 17 Haziran’daki “Öcalan’a ev hapsi tartı-
şılabilir” açıklamasına basın önünde tepki gösterip yalanlamıştı.

• Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Özel yetkili mahkemelerin
yerine terör mahkemelerinin gelmesiyle ilgili bir çalışma yaptıkla-
rını açıklamış Bülent Arınç ise farklı bir görüş ortaya atmıştı. So-
nuçta özel yetkili mahkemeler kaldırılmıştı, Atalay’ın bu görüşle-
ri, Erdoğan’ın değerlendirmelerini yansıtmaktaydı.
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• “Biat edilecek bir insan varsa, bunu benim Erbakan Hoca’ya
yapmam lazımdı. Ben biat etmedim, edilseydi ona ederdim. Bunun
için Recep Tayyip Erdoğan’a da biat etmemiş adamım.” diyen de yi-
ne Bülent Arınç bu sözleriyle de yalatılmıştı. Evet, bunların özgül
ağırlığı da, özgüveni ve saygınlığı da, işte bu kadardı.

Bülent Arınç’ın Perde Arkası!

Şimdi 2009’un Aralık ayı ortalarına dönelim ve Bülent Arınç’a
“suikast” girişimini hatırlayalım. Bugün açıktan patlayan derin kav-
ganın okyanus ötesi boyutlarını anlayabilmek için o günleri iyi anla-
mak lazımdır. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, karar-
gâhtaki tüm asker hâkimlerin “kanuna aykırı” itirazlarına rağmen
AKP Hükümetinin ‘Kozmik Oda’ya girmesine, “engelliyor görüntü-
sü vermemek” gerekçesiyle müsaade etmişti. ‘Kozmik Oda’da, o gün-
lerde neyin arandığına dair bir sürü haber ve iddia ortaya atılmıştı.

‘Kozmik Oda’ operasyonunun en önemli gerçeği ise şuydu;
Amerikalıların Kuzey Irak’taki bütün pisliklerini tespit eden Özel
Kuvvetler Komutanlığı, görüntülüler de dâhil belgeleri arşivleyip
saklamıştı. Amerika’nın, PKK’ya ve Barzani’ye verdiği destekleri de
kayda almıştı. Amerika da bunun farkına varmıştı. Nasıl mı?.. Ha-
tırlarsınız, emekli Orgeneral Edip Başer’in istifası ile sonuçlanan
ABD-Türkiye arasında PKK ile mücadele komisyonu vardı. Son
görüşmelerin birinde Türkiye Özel Koordinatörü Edip Başer,
Amerikalı muhatabı emekli Orgeneral Joseph Ralston’un önüne
çok önemli bir belge koymuştu. Tabiri caizse bu belgenin karşısın-
da ABD’li general şaşırıp kalmıştı. Sonra da “Bülent Arınç’a su-
ikast” senaryosu ile Genelkurmay’ın ‘Kozmik Oda’sına dalmışlar
ama havalarını alıp artlarına baka baka çıkmışlardı.

Recep Erdoğan ile Fetullah Gülen cemaati arasında en kritik
zamanlarda Bülent Arınç, hem elçilik hem de arabuluculuk yap-
mışlardı. Recep Erdoğan’ın yakın çevresinden edindiğimiz bilgile-
re göre; Başbakan özellikle en son Gülen görüşmesi ile ilgili Bülent
Arınç’ın kendisine tam bilgi aktarmadığı, hatta yanılttığı kanaati
taşımaktaydı. Ve hatta AKP kulislerinde, Erdoğan’ın kendisine ya-
kın çok önemli bir bürokrata, Bülent Arınç’ın kimlerle görüşüp ne
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yaptığının daha yakından izlenmesi için talimat verdiği konuşul-
maktaydı.29

Ülke gündemine dair bazı konularda yaptığı açıklamalar Baş-
bakan Erdoğan tarafından tekzip edilen ve son olarak da öğren-
ci evleri konusundaki açıklamasıyla Başbakanla ters düşen Bü-
lent Arınç uzun yıllar emek verdiği siyaset arenasından çekilme
sinyali bir sızlanma ve nazlanma mıydı, yoksa yeni bir oluşum
hazırlığı mıydı?

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, aktif siyasete son vermenin
ya da noktalamanın bütün siyasetçiler için geçerli olduğunu açık-
lamıştı. Arınç’ın “artık aktif siyasete son vermek gerektiğine inanı-
yorum. Her siyasetçinin belli bir zamanda aktif siyaseti noktalama-
sı ya da ara vermesi gerekiyor.” sözleri hala tartışılmaktaydı.
AKP'den Arınç'a sansür mü uygulanmıştı? Bülent Arınç, Erdo-
ğan'a sitem edince ortalık karışmıştı. İddialara göre AKP, Bülent
Arınç'ın konuşmalarının yayınlanmaması için medyaya müdaha-
leye kalkışmıştı. Ankara'da özellikle de muhalefete yakın kulis-
lerde dolaşan iddialara göre AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, bizzat
devreye girmiş ve özellikle haber kanallarından olayın büyütül-
memesi ricasını aktarmıştı.

Arınç Guruba katılmamış ama Diyarbakır Heyetine katılmıştı

Başbakanın “kızlı erkekli öğrenci evlerine müdahale edeceğiz”
açıklamasını yalanlayan, ancak Başbakanın sözlerinin arkasında
durması üzerine şaşkınlaşan Bülent Arınç, TRT ekranlarında açık-
ça Başbakanın tavrını yanlış ve sakıncalı bulmuşlardı. Arınç “Kızıl-
cahamam kampında duyduklarımı söyledim dedi. Ben bildiklerimi
söylerken yanlış yapmadım Başbakan da öyle bir şey demedi. Ama
daha sonra ben sözlerimin arkasında dururum dedi ve tezatlık
oluştu. Başbakanın sözlerinden ben sorumlu değilim. Bu çelişki-
nin sebebi ben değilim” diye sızlanmıştı. Ancak “özgül ağırlığı”
gereği çok çabuk yumuşayan Arınç, Diyarbakır’da Yahudi Barza-
ni’yi ağırlama şerefinden mahrum kalmamışlardı.
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Fetullah Gülen, herkül.org sitesinde: Dershaneleri kaldırmaya
çalışanların, bu hizmet hareketinin kökünü kurutmayı amaçladık-
larını belirtip, onları (Erdoğan’ı ve kurmaylarını) Firavun’a, Ka-
run’a ve Samiri sapkınına benzetip uyarmışlardı. Daha sonra biraz
sıkıştırılınca, bu çıkışlarının da arkasında mertçe duramamış,
“Kim üstüne alınırsa kendi hatasıdır” gibi demagojilere sığınmıştı.

Zaman yazarı Hüseyin Gülerce dershanelerin dönüştürülmesiy-
le ilgili: “Akıl alacak gibi değil. Nereden bakarsanız bakınız, eği-
tim-öğretim anlayışı, serbest teşebbüs hürriyeti, demokrasi, insan
hakları ile kısacası hiçbir şekilde izah edemeyeceğiniz bir gayretle
karşı karşıyayız. AK Parti hükümetinin 11 yıllık demokratikleşme
iradesiyle çelişen, vesayet zihniyeti ile örtüşen bu tavrını izah et-
mek çok zor. Allah aşkına bu hükümete destek verenler, Sayın Baş-
bakan’ı samimiyetle destekleyenler, yardımcı olsun. İkna edebilecek
bir gerekçe, bir sebep söylesinler… Şahsen ben bu durumu, hâlâ
korumakla beraber hüsnü zannımla izah edemiyorum. Çünkü eği-
timdeki fırsat eşitsizliğini dershaneler önlüyor. Eğitim kalitesinin
düşük olduğu varoşlardan, en ücra kasabalarından nice fakir öğ-
renci Türkiye’nin en iyi üniversitelerini dershaneler sayesinde ka-
zandı. Bunun binlerce örneği var. Ama fakir olup da, imkânı olma-
yıp da “dershaneye gidemedim, üniversite kazanamadım” diyen tek
bir örnek, evet tek bir örnek gösteremezsiniz. Çünkü zeki, başarılı
öğrencileri kontenjan olarak kayıt yapmak için dershaneler yarış
ediyor. Katsayı adaletsizliğine karşı hak ve hukuk mücadelesini ka-
zanan bu hükümet, dershaneleri kapatmakla, imam hatip ve mes-
lek lisesi mezunlarının önünü, katsayı adaletsizliğinden daha beter
şekilde kesmiş olacak. Bunu kaçtır yazıyorum, bana; “hayır, öyle
olmayacak” diyen, diyebilen tek kişi çıkmadı” diyerek, AKP iktida-
rına ve Erdoğan’a sataşmıştı.

Gül-Gülen, Erdoğan’ın İstanbul'u kaybetmesini mi istiyorlardı?

Bazılarına göre Fetullah Gülen ve Abdullah Gül şöyle bir hesap
yapıyordu: "Tayyip Bey İstanbul'u kaybederse yerinde kalamaz.."
deniyordu. Yani Erdoğan başladığı yerde bitirilmek isteniyordu.
"İstanbul'u kaybederse, cumhurbaşkanlığı iddiası biter" diye düşü-
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nülüyordu. Demek ki Abdullah Gül koltuğunu bırakmaya yanaş-
mıyordu. İngiliz The Guardian gazetesinin de Gül'le söyleşiye uy-
gun gördüğü başlığı: "Gül, cumhurbaşkanlığı için mücadele sinya-
li verdi" (4 Kasım) bu mesajı veriyordu.

Peki, acaba Cemaat, Erdoğan karşıtlığında gittikçe neden sert-
leşiyordu? Söylenene göre, bürokrasi ve kurslar dışında, önemli
bir alanda daha operasyon bekleniyordu. Asıl Mustafa Sarıgül me-
selesine gelince; Medya.. Sermaye.. Cemaat.. Dışarısı.. Neden Sarı-
gül'ü parlatma kampanyası yürütülüyordu?

Bir: Erdoğan'ı İstanbul'da ancak Sarıgül’ün yıkabileceğine ina-
nılıyordu.

İki: Erdoğan zaten tökezliyordu. Erdoğan sonrasında kendi
adamlarının vaziyete hâkim olması amaçlanıyordu.

Bazı İslamcı aydınlarla: "Toplum Tayyip Bey'den bıktı" mesajı
veriliyordu. "Tanınmamış, fakat temiz bir isim bile.. İstanbul'u
AKP'den alabilir" Şeklinde yorumlar yapılıyor ve “Kılıçdaroğlu’nu
getiren kuvvet Sarıgül’ü haydi haydiye getirir!” diye ekleniyordu.

Dershane Savaşları

Yıllardır konuşulan, ne zaman patlak vereceği konusunda geri
sayım başlatılan ‘dershane’ler ülkenin bir numaralı gündemi hali-
ne getirilmişti. Manşetler ve ekranlar hemen devreye girmiş, ka-
lemler kınından çekilmiş, TV stüdyolarında dershane seferberlik-
leri ilan edilmişti. Medya adeta ikiye bölünmüş vaziyetteydi. Bir
tarafta 12 yılda Milli Eğitim’de tam beş bakan değiştiren, eğitimi
yapboz tahtasına dönüştüren; ‘dershaneleri kapatırız ha!’ sopasını
her fırsatta koz olarak kullanmayı ihmal etmeyen iktidar; diğer ta-
rafta 12 yıl boyunca tel tel dökülen hem Milli Eğitim’deki hem de
birçok alandaki sıkıntıları ‘dershanelerin selameti’ için görmezden
gelen, ama konu ‘dershanelere’ gelince gözünü budaktan sakınma-
yan Fetullahçı medya grubu görülmekteydi. Aslında ‘eğitim’ kim-
senin umurunda bile değildi. 

Bu sorulara cevap vermeden dershane tartışmasını sağlıklı
bir konuma oturtmak mümkün değildi.

114 KUKLALARIN KAPIŞMASI



1- İktidar ile cemaat arasındaki gerilim dershanelerin kapatıl-
masını öngören yasal çalışma ile bir medya savaşına dönüşmek-
teydi. Başta Sabah ile Zaman’ın karşılıklı manşetleri ile kılıçlar
çekilirken Star ve Yeni Şafak gazeteleri de kavgaya girişmiş, bir-
birine sert suçlamalar yöneltilmişti. Bu açık ve aşağılık bir men-
faat mücadelesiydi. 

2- Daha düne kadar Başbakan’ın uçağından inmeyen, iktidara
yakın olmanın avantajlarından yararlanan, rantları paylaşan,
şanlı köşe yazarları, ‘iktidarın vazgeçilmez genel yayın yönet-
menleri ve yorumcuları, dershane polemiği yüzünden birbirine
girmişti. Bunların arasında, “Basında etik ve ahlâk, editöryal ba-
ğımsızlık” konulu kitap yazan genel yayın yönetmenleri acaba
bugüne kadar iktidarın basına yönelik ambargolarına nasıl bir
duruş sergilemişti?

3- 12 Yıllık AKP iktidarı döneminde eğitim yap-boz tahtasına
dönüşmüş 5 Milli Eğitim Bakanı değişmişti. Bugüne kadar gelen
her Milli Eğitim Bakanı farklı bir sistem uygulayarak eğitimi al-
tüst etmişlerdi. Durum yıllardır böyle olmasına rağmen şimdi
belli bir kesim yeni uyanmış gibi Milli Eğitim Bakanı’na ve eği-
tim sistemine savaş ilan etmişti. Neden şimdi? Sebep, sadece
dershanelerin kapatılmak istenmesi mi? Sebep sadece buysa bu-
radaki samimiyeti sorgulamak gerekmez miydi?

4- İktidarı boyunca Milli Eğitim’i böylesine kötü yöneten hü-
kümet, Milli Eğitim’de köklü bir yapılanmaya gideceğine neden
konuyu sadece dershanelere indirgemişti? Milli Eğitim’deki bu-
günkü kördüğümün tek sebebi dershaneler miydi?

5- Bu iktidarın 12 yıl boyunca hiç yanlışı görülmemiş miydi?
Bugün dershanelerin kapatılmak istenmesine karşı savaş baltala-
rını çıkaranlar bu hükümetin herhangi bir yanlışını bugüne ka-
dar manşetine çekip de neden gereken ikazları yapmayıp, yol
göstermemişti? Her şey dershane ve rantiyeden mi ibaretti?

6- Diğer taraftan dershanelerin kapatılmasına karşı çıkanlar
neden sadece ‘dershaneleri’ eğitim sistemi merkezi gibi görmek-
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teydi? Dershanesiz bir eğitim sistemi için neden İlmi ve Milli bir
sistem önerileri üretilmemişti?

7- Dershanelerin yüzde 20 kadarının cemaate ait olduğu ifa-
de edilmekteydi. Eğer gerçek böyleyse neden en sert tepki “ce-
maat”ten gelmişti? Sert çıkışın ardında yatan başka nedenler var
da bunlar bahane mi edilmişti?

8- Bu tartışmada iktidarın samimiyetini masaya yatırmak ge-
rekirdi. İktidar dershaneleri kapatırken binlerce özel dershane
çalışanına “devlet kadrosu” vaat etmişti. Atama bekleyen on bin-
lerce öğretmen dururken bu tavır, cemaate bir taviz ve rüşvet de-
ğil miydi?

Öğrenci evleri AB müktesebatına aykırı olamazmış!

Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay, Sabah Gazetesi yazarı
Nazlı Ilıcak, Bugün Gazetesi yazarı Gülay Göktürk, Yeni Şafak
Gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu... Bunlar, yıllardan beri milletin
sahip olduğu değerleri savunan ve AKP’ye arka çıkan bir nokta-
da duruyor gibi davranmıştı. Bu sayede uzun yıllar yandaş gaze-
telerde kendilerine köşeler ayrılmış ve geniş kitlelerin sevgisini
kazanmışlardı. Ama iş değerler çatışmasına gelip dayandığında,
bunlar milletin değerlerini bırakıp, Batı değerlerinden yana açık
tavır koymuşlardı. “Karışmayın gençler ne istiyorsa onu yapsın-
lar” demeye başlamışlardı. Hep bir ağızdan yetkilileri uyarıp AB
Müktesebatını hatırlatmışlardı. 

Oysa batı medeniyeti tamamen çürüyüp yozlaşmış, bozul-
ma/kokuşma batı sisteminin tüm birimlerini sarmıştı. İstatistikî
veriler ortadaydı. Toplumun temeli kabul edilen aile yok olmay-
la karşı karşıyaydı. Avrupa’da evlilikler giderek azalmıştı, AB ül-
kelerinde doğan çocukların yarıdan fazlası resmen evlilik dışı
doğmaktaydı. Fransa’da 1960 yılında doğan çocukların yüzde
6’sı evlenmemiş bireylerin çocuğu iken bu oran 2009 yılında
yüzde 54’e fırlamıştı. Aynı tarihler baz alındığında diğer AB ül-
kelerinde de durum aşağı yukarı aynıydı. İsveç’te bu oran yüzde
11,3’ten yüzde 54,4’e İngiltere’de yüzde 5,2’ten 46,3’e çıkmıştı.
(EUROSTAT, Demography Report 2010, Belçika, 2011, s.69).
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Böylesine yozlaşmış Avrupa Birliğine girmek için can atmak ve
hele AB’nin kriterleri diye Milli ve Manevi değerlerimizin altına
dinamit koymak ancak marazlı münafıklara ve hidayeti kararmış
vicdansızlara yakışırdı.

Erbakan'ın yolu ile Erdoğan’ın yönü tamamen ayrıdır ve aykı-
rıdır!

Başbakan Sayın Erdoğan başı sıkıştıkça ve özel ortamlarda “Yolu-
muz Erbakan’ın yolu!” ya da “Liderimiz Erbakan!” ve benzeri söy-
lemlere sarılması tam bir istismardır. Oysa partisinin siyasetine ve
kendisinin zihniyetine bakıldığında, Merhum Erbakan’a ve Milli
Görüş’e taban tabana zıt olduğu anlaşılmaktadır. Hatırlayınız Mer-
hum Hocamızı yetkisiz mahkemelerde, lehindeki delilleri yok saya-
rak, yüz kızartıcı sahtekârlık suçu isnadı ile mahkûm etmişlerdi.
Hukuk yollarının kavşakları tutulmuş olduğundan yapacak bir şey
kalmamış, çaresiz hapse girmesi iktiza etmişti. Ama hastaydı. Yürü-
mekte zorluk çekiyordu. İşte o son gece Erbakan Hocamızın evinin
etrafı emniyet kuvvetlerince sarılmış ve hapse götürülmeye çalışıl-
mıştı. Bugün “yolundayız” diye açıklama yapanlar o gün Hocamızı
zorla alıp, basının gözü önünde hapse götürmek istiyorlardı. Ayrıca
da polisler eve gelmeden önce de el altından “Erbakan’ı zorla alma-
ya geliyorlar, onu evden çıkarıp başka yere götürsünler” diyerek bir
de haber uçurmuşlardı. Bununla Erbakan Hocamın polisten kaçaca-
ğını ve bu küçük düşürücü olayı basında manşet yaparak onu hal-
kın gözünde karalayacaklarını umuyorlardı. O gece neler olduğunu
söz uzamasın diye yazmıyoruz. Ertesi günü hastaneye gidilmiş, te-
kerlekli sandalyeye oturtulan Merhum Erbakan, hasta haliyle o ser-
visten bu servise koşturulmuş ve sağlığıyla ilgili gerçekleri rapora
bağlanmıştı. İşte o süreçte Sayın Recep Erdoğan’ın bu konudaki
açıklamaları Erbakan Hocamız hakkındaki gerçek kanaatlerini ve
kendi karakterini gün gibi ortaya koymaktaydı:

“Hapse girmemek için tekerlekli sandalye ile hastane hastane
dolaşan adam…” 

Sayın Başbakan, göreve gelmesinden itibaren, eski liderlerin ta-
mamını basının da gözü önünde tek tek ziyaret etmiş, görüşlerin-
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den istifade ettiğini açıklamıştı. Ama biliyor musunuz, bunun tek
istisnası Merhum Erbakan’dı. Onu asla ziyaret etmemiş, hatırını
sormamıştı. Eşi Nermin Hanımefendi’nin vefatındaki birkaç daki-
kalık taziye ziyaretini kimse bu konuda yapılmış bir ziyaret saya-
mazdı ki yüz yüze tek görüşmeleri de buydu. Kısa aralıklarla
uzunca sayılabilecek bir süre hastanede tedavi gören ve arkasından
da aynı hastanede vefat eden Merhum Erbakan Hocamızı, hayatta
olan liderler ziyaret ederek helallik almışlardı. Hatta Süleyman De-
mirel bile bunlar arasındaydı. Hastane ve tedavi sürecinde her gün
başhekimlikten bilgiler aldıkları yönde haberler yazdıran Sayın
Abdullah Gül ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendisine bir ziya-
ret yapma ve helallik dileme ihtiyacı duymamışlardı.30

Çünkü Erbakan’a ve hak davasına hıyanet karşılığı o makam-
lara taşınmışlardı; Siyonist odakları kızdıracak bir tavırla, Erba-
kan’ı ziyaret edip hatırını sormak, bunların haddini çok aşardı.
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CEMAAT’İN, KARANLIK ÜST KADROLARIYLA
ALTTAKİ HİZMET ERBABI FARKLIDIR!

Milli Çözüm Dergimizin Mart 2013 sayısında: “Zaman Gaze-
tesi, Türkiye’nin Heartz’i mi?” yazımızda, Fetullahçıların Yahudi
Lobileriyle ilişkilerini ortaya koyan şu yazımızı paylaşmıştık:

Geçen ay, Ankara, Kırıkkale, Konya, Mersin, İzmir ve Adana il-
lerimizdeki konferans ve sohbetlerimiz ve fuarlardaki kitap imza
günlerimiz vesilesiyle pek çok eskimez dostlarla hasret giderme ve
onlardan çok çarpıcı bilgiler dinleme fırsatını yakalamıştık. Mani-
sa’dan, 50 yıldır ideal ve istikametini asla değiştirmeyen sadık kar-
deşim R. K. anlatmıştı:

“Şimdi Cemaatin Sudan Genel İmamı olan oğlum, daha önce
Kıbrıs İmamı iken ziyaretine gitmiştim. Kendi özel bürosunda: Ka-
ranlık bir dünya haritasının üzerinde güneş gibi doğan ve her tara-
fı aydınlatan kabartma ve lazer ışınlarıyla donatılma bir “Rocke-
feller” panosunu görünce hayret etmiştim.

Oğluma dönüp, “Bu Rockefeller’in Siyonist sömürü sisteminin
ve zalim dünya düzeninin en tepesindeki Yahudi ailesi oldukla-
rını ve bunların İslam ve Türkiye düşmanı bilindikleri halde, na-
sıl oluyor da sizin Ilımlı İslam hizmetlerinize küresel destek sağ-
ladıklarını?” sorduğumda ise suçüstü yakalanmanın verdiği tedir-
ginlikle şaşırıvermiş ve “bazı arkadaşlar herhalde süs olsun diye
oraya asıvermiş!” gibi mazeretlerle konuyu geçiştirmişti…”

Ve yine Adana’dan çok değerli ve dava dertlisi kardeşim S.M.Y.
misafir kaldığım sadık dostum Bekir Başak’ın evinde ve hazır bu-
lunan dört-beş dostun içerisinde şunları nakletmişti:



“Geçenlerde, davet üzerine katıldığım özel bir CEMAAT sohbe-
tinde, ilimizdeki etkin ve yetkin temsilcilerine sordum:“Bazı güve-
nilir çevrelerden, Masonluğun alt kurumları olan ve Siyonizm’in ilk
ve ortaokulu sayılan, Rotary ve Lions Kulüplerinin, Cemaatin her
türlü hizmet ve faaliyetlerine katılıp birlikte çalıştığınızı dinledim.
Gerçekten böyle bir irtibatınız var mı? 

Ben “Yok canım, böyle sapkınlık olur mu, bunlar uydurma iddi-
alardır” şeklinde bir yanıt beklerken, dönüp bana: “Evet, doğrudur
ve bu gayet normal bir durumdur. Bu yaygın ve saygın hizmetleri-
mize katkı sağlayan ve destek çıkan ve uluslar arası etkinliği bulu-
nan Lionslarla işbirliği içinde çalışmamız, akıllı bir tutumdur ve lü-
zumludur!” Deyince hayrete düşmüş ve şaşırıvermiştim.”

İşte bu yazımızı okuyan ilgili şahıs, babasını arayarak “Bunla-
rı Milli Çözüm ekibine niye anlattığını?” sorgulayıp sıkıştırmaya
başlamış, babasının şefkat damarını ve “aile bağlarını” istismar
edip bu yazının sitemizden kaldırılması için R. K. ağabeyimize te-
lefon açtırmıştı. Bu yaklaşım, tarih boyunca böylesi tiplerin ortak
tavrıydı: aktarılanların yalan ve yanlış olmadığını elbette biliyor-
lardı, onlar Rockefeller gibi şeytani odaklara hizmetkârlığın güna-
hından değil, deşifre olmanın sakıncalarından korkup telaşlanı-
yorlardı. Oysa biz sadık bir babanın, beyni yıkanmış bir evladıyla
ilgili ansını bir kelime ilave etmeden ve eksiltmeden aynen aktar-
mış ve halkımızı sinsi bir tahribata karşı uyarmıştık.

Anlatılanları bizimle beraber dinleyen iki şahidimiz de vardır. Üs-
telik “bunlar doğru, ama lütfen siteden kaldırın!” şeklindeki telefon
konuşmaları da kayıtlıdır. Bize mahkeme açılıp “Bu iddiaların yalan
ve iftira olduğu konusunda mukaddesatı üzerine yemin edilip, resmen
tekzip kararı çıkartılmadıkça” bu yazılanlar yerinde kalacaktır. Ce-
nabı Hak öz evladımız, ailevi ve siyasi çıkarlarımız, dünyevi makam
ve rahatımız uğruna; Allah’ın rızasını, davamızın hatırını ve ahret ya-
tırımını feda etmek gafletine inşallah bırakmayacaktır. Şu ayeti keri-
meleri tekraren ve dikkatle okumanın tam zamanıdır:

“Ey iman edenler Allah’a ve Resulüne (ve İslami çizginize) ha-
inlik etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.” "Bilin ki,
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mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir (imtihan vesilesidir).
Allah yanında ise büyük bir mükâfat vardır." (Enfal: 27-28)

De ki: 'Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz,
aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz
ticaret ve hoşunuza giden evler, (Şayet) sizlere Allah'tan, O'nun Re-
sûlü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten (Hakkı söylemekten ve
sahiplenmekten) daha sevimli (ve önemli) ise, artık Allah'ın (zillet)
emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hi-
dayet vermez. (Tevbe: 24)

Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (ve topluluğu
şu halde) bulamazsın ki, Allah'a ve elçisine başkaldıran (ve şeyta-
ni odaklarla irtibatlı olan) kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı
kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kar-
deşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. (Gerçek ve sadık
Müslümanlar) Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı
yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altla-
rından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orada süresiz olarak
kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı ol-
muşlardır. İşte onlar, Allah'ın partisidir. Dikkat edin; şüphesiz Al-
lah'ın partisi olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bu-
lanların ta kendileridir.” (Mücadele: 22)

ABD Yahudi Lobileriyle işbirlikçileri arasında köprü görevi
yaptığı bilindiği için sağcısından solcusuna, PKK’lısında İslamcı-
sına bakınız kimler Gülen’e geçmiş olsun kuyruğuna girmişti?

ABD’de yaşayan Fetullah Gülen 12 saatliğine hastaneye yatınca
başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek
ve Başbakan Erdoğan olmak üzere TÜSİAD’cı işadamlarından ya-
zar ve yorumcu takımına, hemen Fetullah Gülen’i arayarak “Geç-
miş olsun” dileklerini sunmuşlardı. Fetullah Gülen de kendisine
“geçmiş olsun” diyenlere Zaman gazetesinden teşekkür mesajı ya-
yınlamıştı. Gülen’in iki tam sayfalık ilanında teşekkür ettiği kişile-
rin bazıları şunlardı:

AKP’li siyasetçi ve bürokratlar:

Bülent Arınç, Ali Babacan, Faruk Çelik, Erdoğan Bayraktar, Ah-
met Davutoğlu, Sadullah Ergin, Taner Yıldız, Suat Kılıç, Zafer Çağ-
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layan, Binali Yıldırım, Yalçın Akdoğan ve Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu.

CHP, MHP, BBP ve BDP’li isimler:

CHP Genel Başkan yardımcıları Gürsel Tekin ve Erdoğan
Toprak, MHP TBMM Grup Başkanvekili Oktay Vural, BBP Genel
Başkanı Mustafa Destici, Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk,
BDP’li Sırrı Süreyya Önder, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamet-
tin Özkan, Alpaslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş.

Gazeteciler 

Zahit Akman, Taha Akyol, Enis Berberoğlu, Eyüp Can, Meh-
met Demir, Deniz Zeyrek.

İşadamları ve sivil toplum kuruluşlarından olanlar da şunlar:

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, ISO Başkanı Erdal Bah-
çivan, Mustafa Koç, Bülent Eczacıbaşı, Ferit Şahenk, İshak Ala-
ton, Hacı Boydak, Aydın Doğan, Mehmet Emin Karamehmet, Ali
Sabancı, Fettah Tamince, Adnan Polat, Hamdi Akın, Mustafa Sü-
zer, Ethem Sancak, Mehmet Ali Yalçındağ. Anadolu Alevi Bekta-
şi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu, Türkiye Musevileri ha-
hambaşısı İsak Heleva.

Sözcü'ye göre 'Gül, Gülen ile gizlice buluşmuşlardı' 

Sözcü Gazetesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplan-
tısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gizlice
Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve görüşmede yeni parti üzerinde
konuşulduğunu yazmıştı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre BM
Genel Kurul toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Gül,
hafta sonunda yaklaşık 14 yıldır ABD'de yaşayan Fethullah Gü-
len'le kritik bir görüşme yapmıştı. Görüşme New York'ta gerçek-
leşmiş. Pensilvanya'da yaşayan Gülen, yaklaşık 5 saatlik yol kat
edip Gül'le kaldığı otelde buluşmuşlardı.

Bu arada ABD’ye giden CHP Heyetinin, Amerika’nın Suriye
müdahalesine onay veren düşünce kuruluşlarından Brookings
Enstitüsü ve Amerika Gelişim Merkezi’ni ziyaret etmesi dikkat-
lerden kaçmamıştı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti New York’ta Birleşmiş
Milletler kapsamındaki Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıl-
mak için gittiği Amerika’da CIA’ya yakınlığıyla bilinen bazı kuru-
luşları ziyaret etmesi enteresandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ile aynı günlerde Amerika’da olan ve aralarında CHP Genel Başkan
Yardımcıları, Faruk Loğoğlu ve Umut Oran’ın da bulunduğu heyet
Suriye’ye müdahale konusunda ‘evet’ oyu kullanan şu kuruluşlar-
la temaslarda bulunmuşlardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Penta-
gon, Brookings Enstitüsü, Amerika Gelişim Merkezi ve Amerika
İsrail Kamu İşleri Komitesi (AİPAC).

Erbakan aleyhine 28 Şubat’ı tezgâhlayan ABD Yahudi Lobile-
ri, şimdi Fetullah Gülen’e ve CHP heyetine neden destek ver-
mekteydi?

Cemaat’in gazetesi Zaman’ın yazarı Hüseyin Gülerce, Meclis’e
giren türbanlı milletvekilleriyle ilgili “Demokratikleşme yolunda
zor bir geçidi daha geride bırakmış olduk” demiş ve yazısını şöyle ta-
mamlamıştı:

“(…) Meclis’in dünkü olgunluğu şüphesiz 14 yıl önce kendisine
yemin ettirilmeyen Sayın Merve Kavakçı’nın o yalnız, züntülü ha-
lini de hatırlattı. Merve Kavakçı yalnız ve müdafaasızdı. Ama şim-
di onun konumundaki milletvekilleri dört kişiydiler ve yalnız bıra-
kılmamışlardı”31

Peki, o gün Merve Kavakçı’nın “yalnız, müdafaasız, mutsuz” ol-
duğunu yazan; “Demokratikleşme yolunda zor bir geçidi daha ge-
ride bırakmış olduk” diye hatırlatan Hüseyin Gülerce, bundan 14
yıl önce, yani Merve Kavakçı’nın Meclis’e türbanlı girmesiyle bir-
likte yaşanan krizle ilgili neler yazmıştı?

4 Mayıs 1999 tarihli Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce’nin
köşesinden birlikte okuyalım: 

“Bir bayan milletvekilinin yemin meselesi küllenmiş bir krizi,
bir kutuplaşmayı yeniden hortlattı. RP'nin (Milli Görüş, Adil Dü-
zen M.Ç.) çizgisini terk edip yeni bir çizgi, yeni bir söylem sahibi
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olacağı beklenen FP yeniden bir eski siyasetçinin (Erbakan) politik
hesaplarına hapsoldu. Daha açık söyleyelim. Sayın Erbakan'ın bas-
kılarıyla Sayın Merve Kavakçı seçilecek yerden aday gösterilme-
seydi Meclis daha ilk gününde 28 Şubat'ı çağrıştıran bir gerilimin
ve krizin içine girmeyecekti.” İşte Fetullah Gülen ve takipçileri bu
Erbakan karşıtlığı ve Amerikan yandaşlığı sebebiyle desteklenip
öne sürülmekteydi.

Dinlerarası diyalog safsatasında yeni ve çok sinsi bir boyuta
geçilmişti. Piyasaya sürülen sözlükle güya Hıristiyanlık ve İslam
arasındaki kavram kargaşasına son verilecekti!?

Fetullah Gülen eliyle yürütülen Tahrif edilen dinlerden birisi gi-
bi gösterilen İslam’ı ifsat çalışmaları hız kesmeden devam ediyordu.
Dinlerarası diyalog safsatası ile Dinimizi yozlaştırma çalışmaları
kapsamında, yeni bir icraata daha imza atılıyordu. İslamiyet’i Hıris-
tiyanlık ile sentezleme çabası içerisine girerek, Allah katında tek din
olan İslam’ı özünden uzaklaştırmaya çalışan diyalog erbabı, sözde
iki dinin kavramlarını açıklayan yeni bir sözlük hazırlıyordu. Alman
Eugen Biser Vakfı’nın himayesinde hazırlanan sözlük, İslami kav-
ramları eğip bükerken, yapılan faaliyetler tehlikenin ne boyutlara
vardığını gösteriyordu. Yüce Allah’ın tüm zamanlarda indirdiği tek
din olan İslamiyet’i batıl dinlerle sentezleme çabası içerisine giren if-
satçı zihniyet tahrip ve tahrifatına devam ediyordu. Sözde İslam ile
Hıristiyanlık arasındaki kavram kargaşasına son vermek adı altında
birleşen Alman ve Türk “din uzmanları” bir sözlük hazırlayarak kli-
şe ve önyargıları kırma vaadinde bulunuyordu. Müslümanlar nez-
ninde Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi insanların kendi hevalarından
yorumlayarak oluşturdukları ve batıl dinleri meşrulaştırma çabasın-
da olanların son icraatı olan sözlük çalışmasının hangi amaca hiz-
met ettiğini hemen belli ediyordu.

Diyalogçu Zihniyetin Yeni Zehiri

Sözde Hıristiyanlık ve İslam arasındaki kavram kargaşasına son
vermek özde ise İslam’ı ifsat için atılan bir adım olan “İslamiyet-
Hıristiyanlık Kavramları” adı altındaki sözlük çalışması diyalogçu
zihniyetin çıkardığı diğer kitaplarla benzer özellikler taşıyordu.
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Hıristiyanlığı meşrulaştırma çabasından başka bir şeyi amaç edin-
meyen dinler arası diyalogun meyvelerinden birisi olan bu sözlük
güya İslam ve Hıristiyanlıkta “yanlış” anlaşılan kavramları açıklı-
yordu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yürütülen dinler
arası diyalog sempozyumlarında dinler arasında bir kavram çatış-
ması olduğu söylenen Alman Eugen Biser Vakfı, kolları sıvayıp
böyle bir sahtekârlık sergiliyordu. Ankara Üniversitesi ile birlikte
hareket eden vakıf, “İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları” sözlüğü-
nü çıkaracağını açıklıyordu. İslamiyet’te çok eşlilik, cihat, miras
paylaşımı gibi kavramların yeniden yorumlanması ihtiyacına ve
Hıristiyanlıkta da kendilerince açıklama gereği duyulan konuların
varlığına dikkat çeken sözlüğün amacı itibariyle diyalog çalışmala-
rına hizmet ettiği görülüyordu. 

15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden 6 gencin suçsuz bulunup
berat ettiği İsveç adaleti ve AB’nin haksız ve ahlaksız kriterleri,
Fetullahçılarca ve AKP iktidarınca “Türkiye’nin kurtuluş ümidi
ve demokratikleşme süreci” olarak takdim ve takdir ediliyordu.

Her yıl yaklaşık 20 bin kadının tecavüze uğradığı İsveç’te bu
suçtan bir erkeğin ceza alması neredeyse imkânsız hale getirilmiş-
ti. Yapılan araştırmalara göre her 100 tecavüzden sadece 1’i ceza ile
neticelenmekteydi. Stockholm’de, göçmenlerin yoğun olarak yaşa-
dığı bir banliyö bölgesi olan Tensta’da, kız arkadaşıyla birlikte bir
ev eğlencesine katılan 15 yaşındaki genç kıza, isteği dışında 15-16
yaşları arasındaki 6 genç tarafından tecavüz edilmişti. Sarhoş olan
kız arkadaşını eğlence ortamında yalnız bırakamadığı için evden
ayrılamayan genç kız, gençler tarafından bir odaya kilitlenmiş, el-
biseleri ve cep telefonu elinden alınarak seks yapılmaya mecbur
edilmişti. Öldürülme korkusuyla karşı koyamayan ve hareketsiz
kalan genç kıza sırayla tecavüz eden gençler daha sonra kızı soka-
ğa atıp kendi haline terk etmişti. İşte bu tecavüzcüler İsveç mah-
kemelerinde berat etmişlerdi. 

İşte Cemaatin “her şeyi hoşgörü” ödülünü reddedenlerin ba-
kınız başlarına neler gelmişti?

28 Şubat süreciydi. Fetullahçıların Gazeteciler ve Yazarlar Vak-
fı’nın yıldızı daha yeni parlıyordu. Cemaatin siyasetçilere, sanatçı-
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lara, bilim adamlarına, gazetecilere bol keseden “Hoşgörü Ödülle-
ri” dağıttığı günlerdi. MGK’da 28 Şubat Kararları alınmış, Refahyol
iktidarı gitmişti. İşte o günlerde Genelkurmay’ın kapısına bir he-
yet gelmişti. Başlarında Alaattin Kaya görülmekteydi. Heyete ne is-
tedikleri sorulduğunda Vakıf adına bir davetiye sunacakları söy-
lenmişti. Yılın “Hoşgörü Ödülü”nü Genelkurmay Başkanı İsmail
Hakkı Karadayı’ya vermek istemişlerdi. Onun davetiyesini getir-
mişlerdi. Ancak kapıdan geri çevrilmişlerdi. Sonuçları ise belliydi.
O süreçte Erbakan’a karşı darbecileri alkışlayanlar, sonra AB ile
ters düşenleri cezaevine tıkıvermişlerdi.

Hoşgörü ve muhabbet fedaileri, Suriye’de “Horgörü ve nefret”
çeteleri mi teşkil etmişti?

Eski PKK'lılardan ve cemaat okullarında yetişmiş Fethullah Gü-
len taraftarlarından oluşan Katibat ül Taliban adında silahlı bir bir-
lik yapılandırıldığı ve bu birliğin Suriye'deki çatışmalarda kullanıldı-
ğı iddia edilmişti. Global Research'in belirttiğine göre, Fransız istih-
baratına yakın Paris merkezli Intelligence Online sitesinde, ABD ta-
rafından kurulan birlik, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında cihat
etmekteydi. Intelligence Online sitesinde şu ifadelere yer verilmişti:

“Ankara, Türkiye-Suriye sınırının bir kısmında Suriye Kürt
grubu PYD ile savaşmak için, Katibat ül Taliban adlı Kürt birliğini
kurdu. Çoğu yoksul genç Kürtler olan militanlar, birliğe girdikleri
zaman 1000 dolar alıyor. Bu gençler, ÖSO ve Nusra Cephesi ile bir-
likte hareket ediyor. Bunların çoğu, Temmuz sonlarında Tell Helaf
kasabasına yapılan saldırıda öldürüldü.”

Sitede belirtildiğine göre, Katibat ül Taliban'ın kimi mensupları,
cezaevlerinde İslamcı olan eski PKK'lılardan oluşuyordu. Fethullah
Gülen cemaatinin Kuzey Irak'taki Barzani bölgesinde kurduğu
okullarda yetişmiş gençler de bunlara katılıyordu. Liderliğini Ab-
dülhakim Beşar'ın yaptığı, Mesud Barzani'ye yakın Suriye Kürt De-
mokrat Partisi (SKDP) de bunlarla birlikte hareket ediyordu.

İngiliz gazeteci Gareth Jenkins tarafından Johns Hopkins
Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) ile İsveç
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Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü için hazırlanan Er-
genekon raporu çok ilginç bilgiler içeriyordu. 

Türk siyasi hayatının son iki yılına damgasını vuran Ergenekon
Davası, ABD ve Avrupa tarafından mercek altına alınıyor, Was-
hington’daki tanınmış düşünce kuruluşlarından Johns Hopkins
Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) ile İsveç
Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü tarafından ortaklaşa
hazırlattırılan Ergenekon raporu açıklanıyordu. 

‘Gerçek ile fantezi arasında: Türkiye’nin Ergenekon Soruştur-
ması’ isimli 83 sayfalık rapor İngiliz gazeteci Gareth Jenkins tara-
fından kaleme alınıyordu. Türkiye’de ‘derin devlet’ kavramının ta-
rihçesiyle başlayan raporda Özel Harp Dairesi, Susurluk ve Şem-
dinli soruşturmaları, AKP’nin iktidara geliş sürecinde yaşananlar
anlatıldıktan sonra Ergenekon soruşturmasının evreleri hakkında
detaylı bilgi sunuluyor ve raporda şu analizler yer alıyordu. Bu da-
va Türk toplumunu ikiye böldü: AKP destekçileri, bazı solcular ve
Kürt milliyetçileri olmak üzere birinci gruba göre: “Ergenekon so-
ruşturması ‘yüzyılın temizliği’, derin devletin yok edilmesi için ni-
hai fırsat” sayılıyordu. Davayı eleştirenler ki bunlar çoğunlukla
AKP muhalifleri ise: “soruşturmayı siyasi olarak yönlendirilen,
AKP’ye yönelik muhalefeti etkisiz kılma çabası” diye görüyordu.

Aslında iddianamede tanımlandığı biçimde bir Ergenekon orga-
nizasyonunun mevcut olduğu ya da geçmişte var olduğu yönünde
de hiçbir kanıt yok. Sunulan dokümanlar mevcut bir örgütü değil,
hipotetik bir örgüt planını tanımlamaktadır. Ergenekon’un mevcu-
diyetine ilişkin ‘kanıt’ların, güvenilmez olduğu açıkça belli olan
fantezi tutkunu Tuncay Güney’den gelmesi çok kaygı vericidir. O
kadar çelişkiler, spekülasyonlar, söylentiler, mantığa aykırılıklar ve
anlamsız tespitler içeriyorlar ki, iki iddianame kendi içinde dahi
tutarlı değil. ‘Ergenekon’ kelimesini ilk kullanan kişi olan Erol
Mütercimler de suçlananlar arasında. (Tuncay Güney’le Fetullah
Gülen ilişkisi ve işbirliği ise nedense gündeme getirilmiyor)32
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Ümraniye’de bulunan mühimmatla başlayan bu tartışma, ba-
ğımsız bir ‘gerçeği araştırma komisyonu’ kurularak hem laikler
hem de İslamcıları içerecek biçimde Türklerin yakın tarihleri ile
hesaplaşmasını sağlayabilirdi. Ama artık kısa vadede öne çıkacak
kaygı, kaçan bu fırsat değil Ergenekon soruşturmasının Türki-
ye’nin geleceğini nasıl etkileyeceğidir. Korkumuz, bu davanın id-
dia edildiği gibi Türkiye’de çoğulcu demokrasinin yerleşmesi yö-
nünde büyük bir adım teşkil etmek yerine otoriter tek parti yöne-
timi doğrultusunda büyük bir adım haline dönüşmesidir.”

Cemaat istihbaratı elinde tutmak için direniyordu.

Erdoğan ile Fetullahçılar arasındaki kavga giderek kızışıyor-
du. Erdoğan'ın talimatıyla başta emniyet olmak üzere bakanlık-
larda Cemaatçi kadroları tasfiye edilirken, Fetullahçılar da em-
niyet istihbaratını bırakmamak için direniyordu! Recep T. Erdo-
ğan'ın Cemaatle köprüleri atmasının ardından başta emniyet is-
tihbaratı olmak üzere birçok kurumda yapılan tasfiye konusun-
da savaş sürüyordu. Erdoğan'ın dinlendiğinin ve odasına böcek
yerleştirildiğinin belirlenmesinden sonra çevresinde geniş çaplı
operasyon başlatılıyordu. Önce müdürleri olmak üzere bütün
korumaları değiştiriliyor, yeni atanan koruma müdürü kontro-
lünde emniyet istihbaratındaki Cemaat elemanları tamamen de-
ğiştiriliyordu. Tasfiye Şark tayinleri ile birlikte il istihbarat şube
müdürlüklerinde de gerçekleşiyordu. İstihbarat MİT üzerinden
tek merkezde toplanmaya çalışılırken, tasfiye edilen Fetullahçı
ekipler de boş durmuyordu.

Fetullahçı Bülent Keneş, Recep T. Erdoğan’a şöyle sataşıyor-
du: 'Askeri vesayet gitti MİT vesayeti geldi'

Fetullahçıların İngilizce yayın yapan Today's Zaman gazetesinin
Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, 22 Ekim günlü yazısında Tay-
yip Erdoğan'ı hedef alıyordu. Keneş, uzun uzun AKP iktidara geldi-
ğinde nasıl destek olduklarını anlattıktan sonra, "askeri vesayet
kalktı derken, MİT vesayetinin ortaya çıktığını" savunuyordu.

'Yeni ceberut devlet vesayeti'

"Tam demokratikleşmenin bir süreç işi olduğunu ve Türkiye'de
hala bu sürecin devam etmekte olduğunun hep altını çizdim. (...) İş-
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te bu inşa sürecindeki 'demokratik Türkiye modeli'nin radikal bir
değişimle farklı bir rotaya yöneleceğini nereden bilebilirdim ki!
Dört tarafı 'düşmanlar'la çevrili ve içerisi her cinsten 'hainler'le do-
lu olduğu propagandasıyla üretilen sözde 'Türkiye'nin özel koşulla-
rı"nın gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) merkezinde
yer aldığı bir vesayet sisteminden kurtulup yepyeni bir vesayet sis-
temine varabileceğimizi nasıl kestirebilirdim ki! (...) eski sistemin
merkezindeki TSK'nın yerini yeni bir kurum almaya başladı o ka-
dar. Şimdilerde bildiğiniz o ceberrut devlet sistemi harıl harıl bu
yeni kurum merkezli olarak yeniden şekillendiriliyor."

'TSK merkezliyi tercih ederim'

Keneş'in yazısında en dikkat çekici vurgulardan birisi de, şöyleydi:

"Haaa...'TSK merkezli devleti mi, yoksa MİT merkezli devleti
mi tercih edersin?' diye bir soru gelse vereceğim cevap elbette 'ka-
tılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, şeffaf ve hesap verebilir demokratik
devletin suyu mu çıktı?' olur. Ama illa ki bir tercih yapmaya zorlan-
sam, doğası gereği işlerini büyük bir gizlilik içinde yürütmesi gere-
ken istihbarat örgütü merkezli bir 'Muhaberat Devleti'nin diğer
berbat seçeneğe karşı tercihim olabileceğini de hiç sanmam."

Ahmet Keneş geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Yeni Türkiye bu
mu?” başlıklı yazısında Hakan Fidan ile ilgili yazının gazetelerinde
yayımlanması üzerine yapılan eleştirileri sert bir dille eleştirmişti.
Sindirme operasyonu yapıldığını söyleyen Keneş, yaşananları Hrant
Dink’in hedef gösterilmesi sürecine benzetmişti. Yazısında “Sadece
işini, yani gazetecilik yapmaya çalışan Today’s Zaman ve şahsım Tür-
kiye’ye, hükümete ve MİT müsteşarına karşı başlatılan bir uluslara-
rası komplonun ‘parçası’ olmakla ve Vatana ihanet’le suçlandık” ifa-
delerine yer veren Keneş, AKP’nin kamu bütçesinden ödediği maaş-
larla bir lejyoner ordusu kurduğunu söylemişti. A.Turan Alkan’ın ay-
lar önce köşesine taşıdığı ifadeleri hatırlatan Keneş, “darbe arifesi”
dönemin bu dönemden daha rahat olduğunu ima etmişti.

Oysa 'ABD ve İsrail Hakan Fidan’ı yıpratıyor' denilen MİT
Müsteşarı'na yine İsrail sahip çıkıyordu. İsrail, 'yakınlaşmamızı
önlemeye çalışıyorlar' diyerek Fidan’a arka çıkıyor, BDP de Fi-
dan'a desteğini açıklıyordu.
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MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili tartışmalar sürerken İsrail
de Fidan'a dolaylı sahip çıkıyordu. İsrail'den yapılan açıklamada
"Hakan Fidan haberlerinin amacı Türkiye-İsrail yakınlaşmasını
önlemek" deniliyordu. Daha önce de AKP, Abdullah Öcalan ve
ABD, Fidan'a destek açıklaması yapıyordu. BDP'li vekil Zozani de,
Fidan'a arka çıkıyordu. Muhalefet partileri Türkiye'nin Libya, Su-
riye, Mısır politikasında Hakan Fidan'ın rolüne dikkat çekip des-
tek veriyordu. İzlenen politikalar ABD ve MOSSAD politikalarına
uygun olmasına rağmen Fidan'a İsrail ve ABD karşıymış gibi bir
hava yaratmaya çalışılıyordu. Ancak İsrail'den yapılan açıklamada
Fidan'a yönelik haberlerin kendileri olmadığı, haberlerin Türkiye-
İsrail ilişkilerini bozmak amacıyla çıkarıldığı bildiriliyordu:

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor: “MİT Müste-
şarı Hakan Fidan'la ilgili haberlerin kaynağı İsrail değil. Söz konu-
su haberler kesinlikle İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu ha-
berler İsrail medyasında, "İsrail'in hedef alınması ve itibarsızlaştı-
rılması" şeklinde değerlendiriliyor. Bu haberleri, Türkiye ile İsrail
arasındaki yakınlaşmayı zorlaştırmak ve bu her iki ülkeye de ya-
kınlaşmanın çok da gerekli olmadığı mesajını göndermek isteyen
bir takım çevrelerin sızdırmış olabileceği düşüncesi çok mantıklı.
(Washington Post'a açıklama)

Sonuç:

Cemaatin karanlık merkezlerle irtibatlı üst kadrolarıyla, hiz-
met gayeli ve istikamet ehli alt tabakaları birbirinden tamamen
farklıdır. Bizim amacımız, iyi niyetli ve dini gayretli insanlara,
bu karanlık ve karmaşık ilişkileri hatırlatmak, tedbirli ve dikkat-
li olmaya çağırmaktır. En sağlam ve şaşmaz ölçü olarak, Kur’ani
hükümleri ve Hadisi Şerifleri aldığımızda, gerçeği anlamak hiç
de zor olmayacaktır.
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Fetullah Gülen’e Hakaret İddiasıyla İlgili:
T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

SAVUNMAMIZDIR

Fetullah Gülen’in avukatlarınca hakkında dava açılan ilgili ya-
zımıza bir bütün olarak bakıldığında, Bediüzzaman Said Nursi ve
Mustafa Kemal gibi tarihi şahsiyetlere yönelik haksız ithamları gi-
dermeye, Milli ve manevi değerlerimizle barışık hale gelmeye uğ-
raştığımız kolayca ortaya çıkacaktır. Ayrıca hem dinimize hem
devletimize yönelik yozlaştırma girişimlerine karşı toplum uyarıl-
maya çalışılmıştır. Bu genel yaklaşım içinden, bir iki cümle cım-
bızlanıp sözlerimizin amacından saptırılması yanlıştır. Bizim hiç-
bir kişiye veya kesime, şahsi kızgınlığımız ve hakaret kastımız
yoktur, olmamıştır, bunun için bir sebepte bulunmamaktadır. 

“Dış güçler” deyince herkesin olduğu gibi bizim de aklımıza:

1- Haçlı Avrupa ve onların ruhani merkezi Vatikan (Papalık)

2- Amerika, istihbarat kurumları ve Siyonist odaklar gelmek-
tedir.

Sn. Fetullah Gülen’in Vatikan ziyaretlerindeki Papa’ya özel
mektuplarında ”papalık misyonunun bir parçası olduğunu” iftihar-
la açıklaması ve 18 Aralık 2007’de ABD’de oturma izni ve vize ve-
rilmesi için CIA istasyon şeflerinden, Yahudi Lobilerinden, papaz
ve keşişlerden; farklı zamanlarda Türkiye’mize ve İslamiyet’e ha-
karetleriyle meşhur kişilerin kendisine destek referansı yazmaları
haliyle kafaları karıştırmaktadır.



Gülen’in, Amerika'da kalabilmek, Türkiye'ye dönmemek için
istediği vizeye daha kolay kavuşabilmek amacıyla işbirliği yaptı-
ğı dostları olan şu CIA istasyon başkanlarını, Papazlar ve Ha-
hamları devreye soktukları yerli ve yabancı basın-yayın organla-
rında yer almıştı.

George Fldas: ClA'nın Dışa Açılım ve Analiz Bölümü Direktör-
lüğü görevini yürüten bir isim. Halen Karma Askeri İstihbarat
Konseyi Üyesi.

Graham Fuller: Eski Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardım-
cısı ve eski CIA Türkiye Masası Şeflerinden.

Morton Abromovvitz: ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi. CIA Aja-
nı. Halen Carnegie Endovvment ve The Century Foundation üyesi.

Gülen'in Amerika'da kalması için destek veren papazlar ise
şu isimlerden oluşuyordu:

Aleksander Karlutsos: ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpisko-
posu'nun Yardımcısı.

Rahip Floyd Schoenhals: Evanjelist Kilisesi Arkansas-Oklaho-
ma Sirtodur.

Rahip Thomas Michael: Katolik Kilisesi Cizvit Tarikatı mensubu.

Rahip Donald Senior: Katolik Teoloji Birliği Başkanı.

James Kenneth Echols: Chicago Lutheran Teoloji Okulu Baş-
kanı.

Rahip Teny Mathis: California Üniversitesi Riverside Kampusu
Rahibi.

Rahip Loye Ashton: Tougaloo College Dini Çalışmalar Bölümü
Başkanı.

• Şimdi Fetullah Gülen’in hiçbir resmi görevi ve dini temsil
yetkisi olmaksızın bu dış merkezlerle münasebetlerinin kimler
tarafından tertiplendiğini?

• Bu merkezlerin “dış güçler” kapsamına girip girmediğini?

• Bu merkezlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletimize ve Yüce
Dinimize yönelik hıyanet faaliyetlerini ve düşmanlık hedeflerini;
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Devlet imkânları elinde bulunan Sn. Savcılık makamının ve
Yüce Yargımızın araştırıp tespit etmesini arz ve talep ediyoruz.

Bu dış güçlerle, devletimize ve dinimize yönelik hain girişim-
leri tercihen ve tekraren tescilli olan bu Haçlı ve Siyonist ilişki
ve işbirliğinde bir eleman (figür) olmak, hizmet ve hikmet sayı-
lırken; bizim Milli duyarlılık ve manevi sorumlulukla bunları di-
le getirip kuşku ve merakları giderme gayretimizin suç ve haka-
ret sayılması akla ve insafa aykırıdır.

Fethullah Gülen’in: ‘’Kur’anda ve sünette yer alan (Yahudilere
yönelik) eleştiri ve lanetlemeler, belli bir inanca bağlı insanlara de-
ğil, herhangi bir insanda olacak karekteristiğe yapılıyor’’çarpıtma-
sıyla, din tahrifatı yapıp yapmadığını ve yine ‘’Dinlerarası Diyaloğ
Papalık Misyonunun bir parçası olduğu’’ açıklamasını Haçlı hedef-
lerine hizmet sayılıp sayılmadığının tespiti için, Diyanet İşleri ve
İlahiyat Fakülteleri Hocalarından bilirkişi raporu alınmasını arz ve
talep ediyoruz. 

İşte Hoca Efendinin Papa'ya mektubu:

“Pek Muhterem Papa Cenapları,

Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların, dünyayı da-
ha iyi yaşanabilir bir mekân kılma yolundaki kutsal misyonumuzu,
tam manasıyla bilen halkımdan size en içten selamları getirdik. Yoğun
gündeminizden bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşet-
tiğiniz için zatıâlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız.

Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte
olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun
bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahak-
kuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz
cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı
yardımlarımızı sunmak için size geldik” (http://tr.wikisource.org/wi-
ki/Fethullah G%C3%BClen%27in_II._John Paul%27a mektubu Kay-
nak: Mesut Erişen, Mustafa Ermek - Roma / VATIKAN (Zaman) 10
Şubat 1998 Zaman gazetesinde yayınlanmıştır. http://arsiv.za-
man.com.tr/1998/02/10/guncel/politika/1.html) 
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Şimdi lütfen merakımızı bağışlayın!

1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek
üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki vermiş
midir? Yoksa dış güçler ve karanlık merkezler mi o'na böyle bir
kılıf geçirmiştir?

2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi,
yoksa Vatikan'ı da kontrolüne alan Siyonizm’in destekçisi midir?

3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderle-
rine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İs-
lamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın
da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektupla-
rıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikle-
ri aynı şeyler midir? Hâlbuki Peygamber Efendimizin tavrı, izzet
ve davet, bununki ise, acziyet ve teslimiyettir.

4- F. Gülen, haddini aşarak, “bugüne kadar İslamiyet'in hep
yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu” söy-
lüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima
ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüz-
zaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm Ehlisünnet uleması; İs-
lam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslü-
manlara öğütlemişlerdi? 

5- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu aç-
ma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti? Çünkü AKP'li belediye
Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçek-
leştirilmişti.

6- Fetullah Gülen, acaba insanlığı, en azından kendi taraftar-
larını; İslami değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde
adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet
miydi? Yoksa kendi ifade ve itirafıyla Vatikan Konseyinin basit bir
parçası ve Papa hazretlerinin bir takipçisi miydi?

Cemaat daha önce Tehlikeli ve karanlık “Dış Güç” saydığı
ADL ile sonunda sıcak ilişkilere giriyordu:

Siyonist Yahudilerin etkin kuruluşlarından ADL (Anti-Defama-
tion League) “Yahudi aleyhtarlığı ile mücadele” birliği anlamı taşı-
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yordu. 1913 yılında New York’ta kurulan, Abraham Foxman’ın
başkan olduğu bu dernek, Siyonizm’e hizmet ediyor ve hizmetçi
yetiştiriyordu. Derneğin kuruluş gayesi olarak, “Yahudi toplumuna
karşı yapılan karalamaları önlemek, Siyonizm aleyhindeki iddiala-
ra itiraz etmek ve gerekiyorsa karalama eylemlerini kanun önüne
getirmektir.”deniyordu.

ADL Kurumunun özelliklerinden birinin de “İnançlar arası di-
yalog kampı oluşturmak” olduğu belirtiliyordu. ADL, New Eng-
land Bölgesi Şubesi, Hıristiyan, Musevi ve Müslüman gençleri bir
haftalığına birbirlerini tanımaları ve dayanışmaları için “İnançlar
Arası Kamp” ismi verilen bir organizasyon düzenliyordu. Bu orga-
nizasyon, İbrahim’i inanca mensup genç üyeler arasında iyi ilişki-
leri geliştirmek fikriyle doğuyordu." Bilindiği gibi Fetullahcılar da
aynı şeyleri savunuyordu.

Oysa Cemaatin Gazetesi Zaman, 20 Kasım 1992 günü ADL
için şunları yazıyordu:

“İngiliz Farmasonluğu’nun Yahudi kolu olan B’nai B’rith’in et-
kisi altındaki ADL (Anti-Defamation League) 1913 yılında ku-
rulduğu bilinmektedir. ADL adeta, Amerikan mafyasının halkla
ilişkiler bürosu gibidir… Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar
Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçı-
lığı, kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. İşgal altındaki
Filistin topraklarında ve Kudüs’ün Hıristiyan ve Müslüman böl-
gesinde geniş arazilerin kanunsuz alım satımının ortaya çıkarıl-
dığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını göster-
miştir. ADL, Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlar-
la ilişkisini sürdürmektedir. FBI ise kongre tarafından suçlandı-
ğı zaman suçu daima ADL’nin üzerine atıvermektedir… 

ADL’nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985’te Kaf-
kasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov, evinin önünde bom-
balı saldırı sonucu katledilmiştir Musevi iken Hak din olan İs-
lam’a dönüş yapan Prof. İsmail Raci Faruki ve eşi 1985’in Rama-
zan’ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüşlerdir
Gandhi ve Palme suikastlarının arkasında da ADL’yi görmekte-
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yiz… ADL, tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının
bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı’na bağlı Özel
soruşturmalar Ofisi’nde (OSI), bir kısmını da İsrail otoriteleriy-
le Tel Aviv’de görevlendirilmiştir… İsrail Devleti kurulduğun-
dan beri ADL, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile hususi ilişkileri-
ni devam ettirmiştir, İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar için-
dedir. ADL Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları ev-
lerde militan Yahudileri yetiştirmektedir.”

10 Mart 1998’de aynı Zaman Gazetesi Fethullah Gülen’in ki-
taplarının ADL tarafından bastırılmasını ise şöyle haberleştiri-
yordu:

“3 gündür Türkiye de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başba-
kan Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışiş-
leri Bakanı Cem’den sonra Fethullah Gülen ile görüştü. 55 Yahu-
di örgütünü temsilen Türkiye’de bulunan 59 kişilik (AYÖBK)
Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fet-
hullah Gülen’in Türkiye deki ve yurtdışındaki çabalarını önü-
müzdeki yüzyılın barış asrı olması açısından önemsediklerini ve
söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirtmişlerdir. Gö-
rüşmede; Gülen in, ABD’nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin
(Anti-Defamation League) teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diya-
logla ilgili kitap da gündeme gelmiştir. Gülen, İngilizce olarak
hazırlanan kitap üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere
olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söylemiş-
tir. Kitabın, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında
dağıtılacağı belirtilmiştir”

Şimdi Dış güçlerle şaibeli ilişkilerini hatırlattığımız için bize
hakaret davası açanlardan şu sorunun yanıtını vermeleri bekle-
niyordu:

20 Kasım 1992 tarihli sayısında, ADL’nin çok kirli ve gizli iş-
ler çeviren ve cinayetler işleyen bir Siyonist Yahudi örgütü olduğu-
nu yazan ZAMAN GAZETESİ, 10 Mart 1998’de ise aynı ADL ör-
gütünün, Fethullah Gülen’in ziyaret edip sahip çıktıklarını ve ki-
taplarını İngilizce basıp dağıtacaklarını duyuruyordu! Acaba, Ya-
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hudi ADL örgütü mü, insafa ve İslam’a gelip tövbe ediyordu,
yoksa Fethullah Gülen mi karanlık bir mecraya sürükleniyordu?

Fetullah Gülen’in Kur’an Ayetlerini tahrife kalkışması:

Amerikan The Atlantic dergisi Fetullah Gülen’in anti-Semitizm
ve Yahudilerle ilgili görüşlerini yayınlamıştı. The Atlantic’in “An-
ti-Semitik” olup olmadığı şeklindeki sorusu üzerine Fethullah Gü-
len, “daha önce Kur’an ayetlerini yanlış anladığını” söyleyerek
sonradan Yahudilere dair bakışının değiştiğini” açıklamıştı. Tarih
boyunca kâfirler, ayet ve hadislerin hem lafzını, hem manasını in-
kâr edip karşı çıkmışlardı. Münafıklar ise lafzına itiraz etmeyip an-
lamını saptırmaya çalışmıştı.

Fetullah Gülen aynen: “Kemali samimiyetle itiraf etmek lazım ki
(Yahudilerle ilgili) ayet ve hadisleri yanlış anlamış ve yaptığım izah-
larda yanılmış, olabilirim. Şunu anladım ve daha sonra belirttim ki
Kur’an’da veya sünnette yer alan (Yahudilere yönelik) eleştiri ve la-
netlemeler belli bir inanca bağlı insanlara değil, herhangi bir insan-
da olacak karakteristiğe yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı. Dergi İs-
rail Baş Hahamı Eliyahu Bakshi Doron’un 25 Şubat 1998 yılında
İstanbul’da Fethullah Gülen’i ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğ-
rafı da arşivden bulup yayınlamıştı. Fotoğrafta Başhaham Do-
ron’un Fethullah Gülen’e bir çini vazo hediye ederken görülüyordu.

Sn. Fetullah Gülen Amerikan The Atlantic dergisiyle yaptığı
kendi sitelerinde ve gazetelerinde de yayınladığı röportajında
“Kur’an ayetlerinde ve hadisi şeriflerde Yahudilerle ilgili lanetler
ve eleştiriler, her kavimden çıkabilecek bazı insanların bozuk ka-
rakterine yönelik uyarılardır, bunları bütün Yahudileri kapsayan
tarif ve tehditler olduğunu sanmak yanlıştır, ben de 60 yıldır böyle
düşünüp yanıldığımı yeni anlamışımdır” anlamında beyanlar da
bulunarak, hâşâ;

a–1430 yıldır, yüz binlerce müçtehit ulemanın, müfessir ve
muhaddis zatların Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili ayet ve hadis-
leri yanlış anlayıp, haksız yorumlar yaptıklarını,

b-Böylece milyarlarca Müslüman’ı temelsiz ve gereksiz önyar-
gılarla Yahudilere karşı kışkırttıklarını söylemeye ve Müslüman-
ların duyarlılıklarını körletmeye çalışır bir tavır takınmıştı.
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Oysa Fetullah Gülen’in bilgi kaynağının en az % 70’ni oluştu-
ran Bediüzzaman Hz. leri:

• Maide: 62, Maide: 5, İsra: 17, Bakara: 60 ayetlerini delil gös-
terip, Yahudilerin faizli bankacılık yoluyla mazlum milletleri in-
safsızca sömürdüklerini ve içlerinde yaşadıkları ülkelerde sürek-
li fesat çıkarıp ihtilalleri körüklediklerini (Bak: 25. Söz. 2. Şua)

• Yahudi gibi zeki ve dessas (hain ve hileci) münafıkların, İs-
lam’a sızıp dejenere ettiklerini (15. Mektup, 2. Makam)

• Fatiha’da “Gayril mağdubi-gadaba uğrayanlardan etme!” du-
asında bildirilen Yahudilerdir. (İşaretül icaz. Fatiha tefsirinde) de-
dikleri ve pek çok Yahudi cıfıtların, insan suretine girmiş şeytan
gibi davrandıklarından, bunlardan sakınmak gerektiğini söylediği
halde, Fetullah Gülen’in kalkıp Siyonist fitnesini ve tehlikesini
yok göstermeye, BM ve NATO gibi Yahudi güdümlü oluşumları ve
kapitalist sömürü çarklarını kurtuluş ümidi ve can simidi gibi tak-
dim etmeye yönelmesi, acaba itikadi bir sapkınlık mıydı, yoksa o
malum ve melun odakların cereyanına mı kapılmıştı? diye kuşku-
lanmamız ve halkımızı uyarmamız gerekiyordu.

Cemaatin Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Bildirgesindeki “Yargıya
Sızma” İtirafları!

2. iddia: “Gezi Eylemcilerini Hizmet’e yakın savcı ve hâkim-
ler tutuklamayıp salıvermiştir.”

“Bütün savcı ve hâkimler kamu görevlisi olup HSYK’nın yetkilen-
dirme ve denetimine tabidir. Şayet yapılan görevin ifası konusunda
yanlışlıklar varsa, sorumluluk Adalet Bakanlığı ve HSYK’ya aittir”
sözleri bunların kaypak ve istismarcı tavrını ortaya koymaktadır.
Çünkü etki altına aldıkları bürokrat ve yargıçların hukuk dışı ta-
sarruflarının kârını Cemaat, şayet ortaya çıkarsa zararını Hükümet
çekmiş olacaktır.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın:

“Kaldı ki, son dönemde medyada sıklıkla yer alan bazı haber ve
yazılar sayesinde Hizmet’e yakın olduğu iddia edilen yargı men-
suplarının zaten tasfiye edildiği de kamuoyunun bilgisi dâhilinde-
dir. Ergenekon davalarını gayrimeşru hale getirmek için yakın geç-
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mişte vesayetçi çevrelerin dillerine doladığı ‘Cemaatçi yargı’ itha-
mının, şimdi (Erdoğan’a yakın A.A.) başka çevreler tarafından gün-
deme getirilmesi ve bunların bir tepki görmemesi de son derece dü-
şündürücüdür.”Sözleri ise, itiraz görünümlü bir itiraftır ve Cemaat
suçüstü yakalanmıştır.

a)“Hizmete yakın Yargı mensuplarının zaten tasfiye edildiği ka-
muoyunun bilgisi dâhilindedir” ifadeleri, Cemaate yakın ve yatkın
yargı mensuplarının…. Cemaatle irtibatlı olan Hâkim ve savcıların
varlığını itiraf ve ikrardır.

b) Demek ki Cemaat ile Hükümet kavgası da yaşanmakta ki,
yukarıdaki itiraflara göre, hükümet Cemaatçi yargı mensuplarını
tasfiye edip etkisiz bırakmıştır.

c) Bu kesin ve net beyanlar “Şecaat arz ederken sirkatini söy-
lemek - yani kahramanlık taslarken hırsızlığını deşifre etmek”
cinsinden bir açıklamadır ve tabi “Cemaatçi Yargı mensupları-
nın” varlığının kuru bir iddia ve iftira değil gerçek olduğunun if-
şası ve ispatıdır.

d) Bu noktada, asıl sorun ve Türkiye için acil durum; Bir savcı
ve hâkimin hukuka, kanunlara ve vicdanına göre değil de, herhan-
gi bir cemaate, tarikata, partiye veya imtiyazlık kesime yakın ol-
ması, dolayısıyla bunlara karşı olanlara da peşinen önyargılı bu-
lunması; hukuken yasak, vicdanen sakat ve ahlaken zaaftır ki, bu
ülkemizdeki adalet sisteminin iflası anlamındadır ve baş suçlusu
da Cemaattir. Ve acaba Cemaatin, kendilerini himayesine alan ve
Fetullah Gülen’ce sığınılan ABD derin devleti sayılan (Yahudi Lo-
bileri) ve küresel fitne merkezleri sayesinde palazlanıp şımardığı”
yolundaki tartışmalar böylece haklılık mı kazanmaktadır?

Şimdi ilgililerin ve yetkililerin şunları sorması ve soruşturma
açması gerekiyordu:

• Hani yargıda, emniyet teşkilatında ve diğer devlet kurumla-
rındaki Cemaat yapılanması iftiraydı?

• Hani bu yapılanma nedeniyle, iktidarın kendi yetki alanının
daraltılmasına karşı çıkması ve Fetullahçıları tasfiye çabası ya-
landı?
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• Hani Cemaat, iktidarın yetki sınırlarına karışmaz ve tasar-
ruflarından gocunmazdı?

• Hani Cemaatin siyasi hedefleri ve ABD adına sisteme mü-
dahil olma gayretleri olamazdı ve bunlar kasıtlı ve asılsız iddi-
alardı?

Fetullah Gülen’in Işık evlerinde gençlere yaptığı konuşmanın
kasetinden:

“Adliye’de, Mülkiye’de veya bir başka hayati müessesede bi-
zim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mevcudiyetler şek-
linde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adı-
na bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim var-
lığımızın teminatıdır” (Amerika’daki İmam / Sh. 368 / Togan Yay.
4. Baskı Kasım 2009)

“… Belki bizim aczimiz ve eksimiz burada; icabında Mahke-
menin altını üstüne getireceksin, avucuna alacaksın!.. Arkadaş-
lara diyorum ki, gerekirse bin döktüreceksin belki geriye biri dö-
necek. Bir milyar lira vereceksiniz, 10 milyon tazminat davaları
alacaksınız. Önemli olan mahkûm ettirmektir. Yani, Avukat da
kiralayacaksınız, Hâkim de kiralayacaksınız…” (Age / Sh. 372 )

Eğer bütün bunlar gerçekleşmiş ve Türkiye Gazeteci ve Yazarlar
Vakfının itirafıyla “Yargı Mensuplarının bir kısmı cemaate (hizmete)
yakın ve yatkın hale gelmişse” bizim milli vicdanı uyarmaktan ve bu
gerçekleri yazıp konuşmaktan başka çaremiz kalmamıştır.

Gülen, 26 Ocak 1995 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir
beyanda, CIA Ortadoğu Masası Şefi ve Siyonist Yahudi stratejist
Graham Fuller ile görüştüğünü inkâr ediyordu.

Oysa Graham Fuller ise, Timaş Yayınlarından çıkan "Siyasal İs-
lam'ın Geleceği" adlı kitabında, 1964 yılında Türkiye'ye geldiğini
ve en yakın dostları arasında Fetullah Gülenin de olduğunu özel-
likle vurguluyordu. 

Bir zamanlar Cemaate yakınlığı ile tanınan ve Yeni Şafak ga-
zetesinde yazan Ali Bayramoğlu daha sonra şu endişelerini pay-
laşıyordu:
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“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
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
hareketin modernleşmesinin; İslam ile Batı, İslam ile teknolojinin
bir tür sentezinin ve yeni Türk muhafazakârlığının köklerinin oluş-
masının bir aracı oldu, hâlâ da böyle. Bugün sorun bu dokunun ce-
maat olma sınırlarını aşması, 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 olduğu-
nuz emniyet, adliye ve mülki amirliklerdeki kişi profiliyle oralarda
üretilen politika, sıkça cemaatin istediği ve söylediğinin ötesine ge-
çecek araçlar üretebilir. Bir polis sadece cemaat mensubu değil, ba-
kışıyla da bir polistir. Şunun farkına varmalı cemaat: güçlenme, ya-
yılma, kadrolaşma arayışı güvenlik birimleri ve stratejileriyle ya-
pılıyorsa, kendisini kontrol eden, uygulamalarla tanımlayan doku
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 oto-
riterleşme kaynağı olmaya başlıyor. Bu, Gülen’i seven pek çok in-
sanı tedirgin edecek bir durumdur. 

O mücadeleyi sürdüren emniyet-yargı-siyasi iktidar bloğu, bunu
yaparken (Fetullahçı Emniyet) kendi konumunu güçlendirmek ve
kendi aralarındaki ilişkilerde pozisyon almaya yönelik bir strateji
de izlemeye başladı. Üç yönü vardı bu stratejinin. Önce orduyu tuş
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aşamasına getirip öyle tuttuğu müddetçe güçlenen, KCK gibi ope-
rasyonlarla ve güvenlik diliyle daimi hale gelen bir güç ürüyordu. 

İkincisi; kendisine yönelik eleştirileri cezalandırmaya, yetkisini bu
istikamette kullanmaya başladı. Bunların bir kısmı gazeteci, bir kısmı
devlet memuruydu. Mesela Hanefi Avcı. Hiç kimseye kefil değilim ama
bu olayda biliyorum ve hissediyorum ki Avcı gibilerin başına gelenler
bu palazlanmayı (Fetullahçı yapılanmayı) görüp ona dikkat çekmele-
rinden, bunu yüksek 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
politikaları, güvenlik gücü ve dili cemaatin mücadelesinde var oluş
aracı haline dönmeye başladı ve ciddi bir şekilde otoriterleşmeye öz-
deş hale geldi. Örneğin hükümet çevresinden ne zaman demokratik-
leşmeye yönelik bir niyet beyan edilse bu tür adımların demokratik-
leşmeye değil, Ergenekonculara yarayacağı şeklinde bir algı yaratıl-
dı. Özetle seçimlerden sonra güvenlik bürokrasisi içinde kimin nerde
olduğu bir kavgaya yol açmaya başladı.”33 (Vatan – 23.02.2012)

Ali Bayramoğlu bu itiraflarıyla:

1- Fetullahçıların Emniyet ve yargıda önemli ölçüde ve etkin
biçimde kadrolaştıklarını

2- AKP iktidarına kafa tutacak hatta kapışacak güce ulaştıklarını

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 hakkımızdı:

Bütün bunları CIA’nın, yani Amerika’nın değil de, bir yaban-
cı dil bilmeyen, ciddi ve yeterli bir eğitim bile görmeyen Fetul-
lah Gülen’in kotardığına inanmak aşırılık derecesindeki bir saf-
lık mıydı, yoksa “bağımlı yazar” olma mecburiyetiyle gerçekleri
saklama ve saptırma hesaplı mıydı? 

Sonuç: 

Biz “Bediüzzamanı Diyaloga Bulaştırmak” yazımızı Bediüzza-
man Said Nursiyle ilgili bazı yanlış ve haksız algıları hatırlat-
mak, Onu istismara kalkışanlara karşı halkımızı uyarmak niye-
tiyle hazırladık. Rahmetli Said Nursi’yi, hem devlet ve Cumhuri-
yet düşmanı gösterenlere, hem de “dinler arası diyalog” perdesi
altında Yüce dinimizi, milli ve manevi değerlerimizi yozlaştırma
girişimlerine Bediüzzamanı alet edenlere, tarihi ve bilimsel ger-
çekleri, kaynaklarıyla aktardık. O yazımızda hiçbir kişiye veya
kesime yönelik hakaret kastımız ve tavrımız olmamıştır. O yazı
dini bir gayret ve Milli bir hassasiyetle hazırlanmıştır.

Toplumsal huzurun sağlanması için, Atatürk gibi tarihi şahsi-
yetlerle, dini şahsiyetlerin; Manevi dinamiklerimizle Cumhuri-
yet değerlerimizin çatıştırılması değil barıştırılması ve bu yönde
yorumlar yapılması amaçlanmıştır. Çünkü devletimizin dağıtıl-
ması ve Dinimizin yozlaştırılması konusunda çok ciddi kuşkula-
rımız vardır. Yoksa ne ticari, ne siyasi hiçbir şekilde rekabet ve
husumet içinde olmadığımız bir şahsa karşı, özel bir hakaret
kastımız için asla bir neden bulunmamaktadır. Saygılarımla be-
raatım arz olunur. 

NOT: Bu savunma üzerine ilgili Savcılık “soruşturmaya ihti-
yaç olmadığı” gerekçesiyle, hakkımızdaki iddiaları geçersiz ve
yetersiz bulup mahkemeyi sonlandırmıştır.

Ve zaten daha sonra devletin bütün imkânları ve istihbarat
kurumları emrinde olan Başbakan Erdoğan Fetuhlacıların “dev-
lete sızmış paralel yapı olduklarını ve dış güçlerle irtibatlı çalıştık-
larını” bizzat açıklamış; derin cemaat mensupları ise AKP kur-
mayları ve yandaşlarının vurgun ve soygun dosyalarını ortalığa
saçıp, karşıt operasyonlarını başlatmışlardı.
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28 ŞUBAT, DIŞ GÜÇLER VE
DERİN TÜRKİYE TELAŞI

17 Sene önce de, özellikle vurgulamıştık: 28 Şubat darbesi,
sadece Erbakan Hocamıza karşı değil, aynı zamanda Ordumuzu
da yıpratıp yaralama amaçlı bir Siyonist kumpastı!.. O süreçte
dış güçlerin ve masonik merkezlerin dolduruşuna gelen bazı pa-
şalar, bu acı gerçeği ancak 10 yıl sonra anlayacak, ama iş işten
geçmiş olacaktı. Çünkü Ergenekon ve Balyoz davalarıyla askeri
sindirme ve halkın gözünden düşürme operasyonlarını yapacak,
Hükümet-Cemaat birlikteliği oluşturulup bunları iktidara taşı-
manın ilk adımı, elbette 28 Şubat’tı.

28 Şubat tezgâhını, Erbakan’ı ve Adil Düzen programlarını
devre dışı bırakmayı JİNSA (Musevi Ulusal Güvenlik Enstitüsü)
gibi dış odaklar planlamış; dönemin Cumhurbaşkanını, iş adam-
larını, medya patronlarını, masonik bürokratlarını, bazı din
adamlarını ve TSK içindeki bazı maşalarını da tetikçi ve tatbikçi
olarak kullanmıştı. Erbakan Hoca Mısır örneği çatışma ve kardeş
katliamına fırsat vermemek ve ordumuzu gözden düşürüp hedef
haline getirmemek için, 28 Şubat sürecini yumuşatacak ve an az
tahribatla atlatılacak stratejik tedbirler almış, hatta dış güçlerin
ve işbirlikçilerin aleyhine sonuçlar ortaya çıkmıştı. Bunun üzeri-
ne “Milli Görüş’ün mağduriyetini istismar ederek” AKP iktidara
taşınmıştı. Yani AKP, 28 Şubatçıların ve derin Amerika’nın bir
programıydı. 28 Şubat paşaları İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik
Bir’e üstün hizmet madalyası takan JİNSA (ABD Yahudileri Gü-



venlik Konseyi) mason Mesut Yılmaz’a ve dahi yan kuruluşları
eliyle Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Abdullah Gül’ün de boyunla-
rına “Bağlılık ödülleri” asmışlardı. Şimdi 28 Şubat’ın asker ve si-
vil figüranlarını mahkeme önüne çıkaran ise AKP iktidarı değil,
Derin (Milli) Türkiye olmaktaydı. Ve Erbakan Milli Derin Türki-
ye’yi yeniden yapılandıran ve etkinlik kazandıran büyük devlet
adamıydı. Bugün, AKP iktidarının marifet ve cesareti sanılan
pek çok girişim ve gelişme de, yine “Milli Derin yapının” kont-
rolü altındaydı ve AKP’ye yönelik saldırıların çoğu, aslında bu
yapıyı hedef almaktaydı.

Fetullah Hoca’sından Sabataist Ulusalcılara, AKP yalakalarından
Sağcı-Liberal yazar ve yorumculara, tüm 28 Şubat şakşakçılarının:
“Erbakan Hoca’nın darbecilerin kararlarına boyun eğdiği” şeklindeki
iftiraları, sonunda açıklanan mahkeme tutanaklarıyla boşa çıkarıl-
mıştı. Devlet sırrı olan dönemin MGK tutanakları yayınlanınca, bir
gerçek daha iftiracıların yüzünde tokat gibi patlamıştı!

Çünkü Hoca tarihi MGK ve sonrasında cunta tarafından sü-
rekli ‘imzala’ tacizlerini erteleyip savuşturmuşlardı. Erbakan,
olayı uzun bir sürece yaymak için de Bakanlar Kurulu toplantı-
larını detaylandırmış ve sonuç olarak o maddelere imza koyma-
mıştı” Kafaları ve vicdanları karanlık olanların Aydınlık Gazete-
si34 hala Erbakan’ı suçlama ve 28 Şubat cuntasını aklama telaşıy-
la: “Suç” denenler Erbakan’ın imzalı talimatlarıymış, yapılacaklar
madde madde imzalanmış” başlıklarıyla, cuntacıların hazırladık-
ları 18 maddelik dayatma ve saçmalıkların, sanki Erbakan tara-
fından imzalanıp Bakanlar kurulu kararı olarak yayımlandığını
ima eden bir yaklaşımla, hala konuyu çarpıtmaya çalışmaktaydı.
Oysa defalarca ve kanıtlarıyla yazdığımız ve şimdi Mahkeme tu-
tanaklarıyla açığa çıktığı gibi, Rahmetli Erbakan bu dayatmaları
kabule asla yanaşmamış, gerekli uyarıları yapmış, sadece konu-
nun Bakanlar kurulunda görüşülmesi için, prosedür gereği “sevk
yazısını” imzalamıştı.

28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nin MGK'dan talep ettiği 28 Şubat'a ait tutanaklar davaya ba-
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kan mahkemeye ulaşmıştı. Mahkemece görevlendirilen iki naip
hâkimin incelediği tutanaklardaki davayla ilgili bölümler hâkim-
lerce tutanak altına alınmıştı. Mahkemede okunan tutanaklarda
28 Şubat davasında iddianamede suç olarak gösterilen konuların
MGK'da ele alınmış ve Hükümete tavsiye edilmiş, Hükümet ta-
rafından da uygulanması için ilgililere talimat verilmiş konular
olduğu ortaya çıkmıştı.

Tutanakta dikkat çeken konuşmalar şunlardı:

Cumhurbaşkanı Demirel: Bütün tedbirler alınmalı!

"... Şimdi bu takdimde Genelkurmay'ın iddiası çok önemli bir be-
yandır. İrticanın, Cumhuriyet'in kurulduğundan beri en büyük tehlike
halini aldığını belirtiyor. Bu çok önemli bir husustur. Devlet, kendisi-
ne yönelen tehlikelere karşı gerekli tedbirleri alır. Genelkurmay Baş-
kanlığı takdiminde tedbirler de sıralanıyor. Nedir bunlar? Savcılar ve
hâkimler kanunları eksiksiz ve istismarsız uygulamalıdır. İnkılâp Ka-
nunları, Anayasa'nın 174. maddesindeki kanunlar uygulanmalıdır. 8
yıllık temel eğitim uygulanmalıdır. Tarikatlar kapatılmalı, kıyafet ka-
nunu uygulanmalıdır. Şimdi bu tedbirler arasında hassas bir konu var.
O da kamuoyunda Kuran Kursları, İmam Hatip Okulları kapatılıyor
imajı yaratılmamalı."

Başbakan Erbakan: Demokrasi ve laikliği korumak için gerek-
li tedbirleri almalıyız, ama milletin inanç değerleriyle ve tercih-
leriyle uğraşmamalıyız!

"Önce Sayın komutanların samimi ifadeleri ve bu takdimleri ha-
zırlayan MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay temsilcilerine çok teşek-
kür ediyorum. Burada her şeyi açık kalplilikle yüz yüze konuşma
fırsatını bulduk, çok faydalı oldu. ...Laiklik Müslümanlığa en uygun
bir kuraldır. Bizim yapmamız gereken şey insanlara aydın, çağdaş
Müslümanlığı öğretmektir. ...Bazı insanlar dini istismar ederek
devlete karşı geliyorlar. Bu konuda tedbirler alırken işin aslına in-
mek lazım, halk bir şeye karar vermişse ona güvenmeliyiz, onun
kararına saygı duymalıyız".

Başbakan Yardımcısı Çiller: Din üzerinden değil, hizmet üze-
rinden siyaset yapalım
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"...Yobaz zihniyetten ülke zarar görür. Demokrasi ve laikliği koru-
mak için tedbirleri almalıyız. Bunun için insanlara dinini öğretirken
vatanı milleti demokrasiyi, devleti sevecek insan yetiştirmeliyiz.
...Şimdi bugün burada bunları görüştük. Dışarıda buradan çıkacak
kararları bekleyen basın mensupları var. Bunlar bu konuyu iyice
abarttılar. Bunun için basına verilecek bildiriyi dikkatle hazırlayalım.
Millete, Avrupa'da, dışarıda endişe uyandıracak bir hava vermeyelim.
Kadın haklarından vazgeçmemek önemli, çağdaşlık laik demokrasiy-
le olur. Şeriat, laiklik konusunda kavram kargaşası mevcut, buna ma-
ni olmak lazım. Bu arada laikliği de siyasallaştırmamak, bazı grup-
lara mal etmemek lazım. Netice olarak din üzerinden değil, hizmet
üzerinden siyaset yapılmalıdır."

Sağcı Nazlı Ilıcak’la Solcu Aydınlıkçılar aynı saftaydı!

Nazlı Ilıcak:

“28 Şubat davası kapsamında bazı müştekilerin avukatı Musta-
fa Polat, Süleyman Demirel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Polat, daha önce de Aydın Doğan ve Koç Holding aleyhinde işlem
yapılması için savcılığa başvurmuştu. Bu teşebbüslerinin sonuç ge-
tirmeyeceğini hem tahmin ediyor, hem de umuyorum. Savcılar Po-
lat'ın aklına uyarsa, zaten kutuplaşmanın azami hadde ulaştığı ül-
kemiz, tam bir yangın yerine döner. Fakat Demirel'i "28 Şubat dar-
besini planlayan kişi" olarak takdim etmek, insafsızlık! Çaresiz ka-
lan Erbakan kararları imzaladı fakat savsakladı; alınan kararlar
istikametinde adım atmadı.

Hem askerler Demirel’e, hem MİT, 1997 başından beri, irtica
tehdidini gösteren bir dizi brifing verdi. Milli Görüş hedefteydi:
"Milli Görüş'ün kaynağı Kur'an ve İslâm hukukudur. Ana fikri:
Devlet dine hükmedemez; din, devleti yönlendirir. Devlet yapısı
mutlaka dini esaslara oturtulmalıdır." Demirel, askerin kendisine
verdiği brifing sonrasında, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Ka-
radayı'yı yasal zeminde kalınması için uyarmıştır: "Şeriatçılık sa-
yılacak hiçbir kanun Meclis'ten geçmedi, geçemez de. Geçerse ge-
reğini yaparım. Hep konuştuk, demokratik kurallara dayanabilir-
sek bu sorunu aşarız. Dayanamazsak o zaman Cezayir'e döneriz."
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Demirel, Cezayir örneğiyle, Karadayı'ya seçilmiş bir partiye ikti-
darı vermemenin kanlı sonuçlarını hatırlatıyordu. Tarihi bir daha
yaşayamayacağımız için, şu soruya da cevap veremeyiz: Demirel
ya da Erbakan direnseydi sıcak bir darbe gerçekleşir miydi?35 di-
yerek hem yalan söyleyip Erbakan’ın MGK kararlarını imzaladı-
ğı iftirasını tekrarlıyor, hem de Süleyman Demirel, Rahmi Koç ve
Aydın Doğan’ın mahkeme edilmesini felaket olarak niteliyordu.
Yani solcu Aydınlıkçı Sabataistlerle, sağcı AKP yalakası sabata-
istler İslam düşmanlığı ve Erbakan karşıtlığında derin Yahudilik
damarıyla aynı safta buluşuyordu. Refah-Yol’un yıkılmasından
birkaç ay sonra 31 Ekim 1997 tarihli MGK’da değiştirilen Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi, AKP’nin gizli anayasası ve Yahudi Lo-
bilerinin dayatmasıdır ve şu kararlar alınmıştır.

“Türkiye’nin Batı’ya dönük yüzünde hiçbir değişikliğe gidilme-
melidir. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik konusundaki hedefi korun-
malıdır. Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesine yönelik, özelleştirme
de dâhil ekonomik çabalar arttırılmalıdır... Türkiye’nin ABD ile
ilişkileri stratejiktir ancak başka bir ilişkinin alternatifi değildir.
ABD, AB sürecimizin bir alternatifi değildir. NATO’daki rolümüzü
korumalıyız. NATO’nun farklılaşan siyasetinde yerimiz olmalı.” 

Bu acı ve açık gerçeklere rağmen Kemalizm istismarı ve Komü-
nizm safsatasıyla İslam düşmanlığı yapan ve aziz halkımızdan asla
yüz bulmayan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever
Erbakan İktidarını “İşçi Partisinin göreve çağırdığı işçilerin ayak-
landırdığı bir halk hareketiyle yıkıldığını” söyleyecek kadar kuy-
ruklu yalanlar ve kuru-sıkı palavralar sıkarak, asıl NATO patron-
larını ve gönülden bağlı oldukları Yahudi baronlarını gizlemeye
çalışıyordu.36

Sahte bir tavırla sık sık Hak ve halk edebiyatı yapan bu ma-
sonik ve sabataist ulusalcılar, sözde şiddetle karşı oldukları ABD
ve AB ülkeleri gibi emperyalist güçlerin Mısır’da tertip ve teşvik
ettiği kanlı askeri darbeyi hararetle alkışlıyor, sadece İslam’a
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bağlı oldukları için altı bin masum İhvan taraftarının katliamını
meşru görüyor ve böylece hem din düşmanlıklarını hem de Siyo-
nizm uşaklıklarını ortaya koyuyordu.

Tansu Çiller’in itirafları

28 Şubat davası kapsamında mahkemeye yazılı ifade veren
eski başbakanlardan Tansu Çiller, çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
İfadesinde Milli Güvenlik Kurulu kararlarına değinen Çiller, dö-
nemin başbakanı Necmettin Erbakan ile arasındaki diyalogları
da aktarmıştı.

“Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emekliye sevk
edilmesini istediğini ancak Başbakan’ın bunu kabul etmediğini”
açıklayan Çiller, Erbakan’ın kendisine “emeklilik kararnamesini
Demirel’in imzalamayacağını” hatırlattığını vurgulamıştı. Çiller,
Ben de kendilerine “O zaman biz de erken seçime gideriz” dedim.
Sayın Erbakan, bu teklife “Bizi seçime sokmazlar, partilerimiz
hakkında kapatma davası açarlar ve toplumdaki gerilimi artırırlar
diye yanaşmamıştı”37 İtirafları, Erbakan Hoca’nın Dış güçlerin
ülkemiz ve milletimiz aleyhine hangi tertipleri tezgâhladıklarını
ve bunları boşa çıkaracak adımları nasıl attıklarını; şahsi ikbal
ve siyasi ihtiraslar uğruna kuru kahramanlıklara asla tenezzül
buyurmadıklarını ortaya koymaktaydı.

13 Eylül 2013 tarihli Aydınlık Gazetesi 12. sayfasında, Lüb-
nan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şeyh Abul Nasır El
Cabri’nin Erbakan’ın kendisine: “Tayyip Erdoğan ve Abdullah
Gül’ün ırkçı emperyalizmin hizmetine girdiklerini, İslam âleminde
oluşturmaya çalıştığı birliği bozmaya yöneldiklerini” söylediğini
yazdığı halde hala 28 Şubat şakşakçılığı ve Erbakan karşıtlığı
yapmaları, acaba iyi niyetle bağdaşır mıydı? Ve yine 30 Eylül
2013 tarihli Aydınlık 2. sayfasında. “Mehmet Akif’i de görevden
almışlardı” yazısında, İstanbul’un 16 Mart 1920 günü resmen iş-
gal edilmesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın: “İman cephemi-
zi güçlendirmek üzere, (İslamcı yayın yapan Sebilür Reşad) dergi-
nizle Ankara’ya geliniz!” diye Mehmet Akif’e haber gönderdiğini
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aktardığı halde kendilerinin bu iman ve İslam karşıtlığını hala
Kemalizm kılıfı altında sürdürmeleri nereden kaynaklanırdı?

Vicdanları kararanların yüzleri utanmazdı!

Yaptığı efsane hizmetlerle rantiyecilerin ve küresel emperya-
listlerin oyunlarını bozan 54. Erbakan Hükümeti’ne tuzak ku-
ranların yalanları bir kez daha ortaya çıkmıştı. Tarihi 28 Şubat
MGK’sının tutanaklarının açıklanması, defalarca gündeme getir-
diğimiz, “MGK’daki 18 maddenin Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan tarafından imzalanmadığı” gerçeğini resmen ka-
nıtlanmıştı. Böylelikle, türlü iftiralarla Erbakan’ı karalamaya ça-
lışanların yalanları bir kez daha ayaklarına dolanmıştı. Bu karan-
lık tezgâhların sorumlusu sinsi odakların ve bugün o kurumların
başında bulunanların, yüzlerinin kızarmasını beklemek bile bo-
şunaydı. Çünkü bu iftiraları bilinçli olarak ortaya atmışlardı!

Yıllardır bazı kesimler tarafından Erbakan’ın tarihi MGK’daki
18 maddeyi imzaladığına ilişkin yapılan maksatlı yalan propagan-
dalar, yayımlanan tutanaklarla birlikte boşa çıkarılmıştı. Yazdıkla-
rı kitaplarla, gazete ve televizyonlara verdikleri demeçlerle, de-
vamlı surette ve bilinçli olarak bu yalanı pompalamayı sürdürenle-
re, “çamur at izi kalsın” mantığıyla Erbakan Hoca’ya kara çalmaya
yeltenenlere, art niyetli kişi ve kesimlere en güzel cevap mahkeme
tutanaklarıydı. MGK’nın resmi tutanakları, Erbakan’ın, milleti
baskı altına almayı amaçlayan ve cuntanın imzalanması için bastır-
dığı 18 maddeyi imzalamadığını açıkça ortaya koymaktaydı. Tarih
bir kez daha yüzleri gibi yürekleri de kararmış olanları hüsrana uğ-
ratmış, Erbakan, kendisine inanan ve güvenen milyonların yüzü-
nü bir kez daha ağartmıştı.

O Rezil Manşetler Unutulmayacaktı!

CUNTA, Erbakan’ın belgeleri imzalamamasının ardından em-
rindeki gazetelere attırdığı manşetlerle iktidara mesaj göndermeye
çalışmıştı. Çevik Bir ifadesinde Batı çalışma Grubunu kendisinin
kurduğunu açıkladıktan sonra “Batı adı da tarafımdan verilmiştir.
Yüzümüz irticaya karşı batıya dönük olduğu içindir” buyurmuşlar-
dı. Büyük Millet Meclisi’nden batı değerlerine uyum sağlamakla
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görevli AKP’li Milletvekillerinin onayıyla çıkarılan kanunlarla, Ba-
tı Çalışma Grubunun cezalandırılması aslında garip bir çelişkiyi
özünde barındırmaktaydı. 

Yıllar önce YÖK Başkanı Yahudi dönmesi bir Maruni Hristiyan
olan meşhur mason İhsan Doğramacı’nın önsözünü yazdığı bir ki-
tapçık yayınlanmıştı. Kitabın adı: “TÜRKİYE’DE ANARŞİ VE TE-
RÖRÜN SEBEPLERİ VE HEDEFLERİ” Yazarın adı konulmamıştı.
Ancak kitabın adı yazıldıktan sonra o sayfanın altında, “12 Nisan
1985 günü Yükseköğretim Kurulu merkez binasında verilen kon-
ferans” notu vardı. Konferansı kimin verdiği yazılı değil ama Prof.
Dr. İhsan Doğramacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak yaz-
dığı ÖNSÖZ de konferansı “İlgili makamlar”ın aktardığını Başba-
kanlığında bunu uygun bulduklarını yazmaktaydı. Kitap 186 say-
fadan oluşmaktaydı. Avrupa’da ve Türkiye’de faaliyet gösteren bü-
tün İslami cemaatlerin isimleri bu kitapta yer almaktaydı. Sol adı-
na kurulan bütün kuruluşların adları da vardı. Tarikatçısından Şe-
riatçısına, Komünistinden sosyalistine, sağcısından solcusuna ka-
dar hepsinin kurduğu örgütlerin adı “zararlı örgütler” arasına ka-
tılmıştı. O günün Başbakanının uygun buldukları, İlgili makamla-
rın aktardığı konferans, Yüksek Öğretim Kurulu merkez binasın-
da yapılmış ve Türkiye’de sağdan sola her vatandaş düşman sınıfı-
na katılmıştı. Aradan on iki yıl geçmiş 28 Şubat döneminde “düş-
man kurumlar” içinden özellikle İrticacıların (yani İslamcıların)
peşine düşülmüş ve özel bilgi bankası kurmuşlardı. 27 Mayıs’tan,
28 Şubat’a, generalleri, rektörleri, hâkimleri, valileri, iş adamları,
bürokratları her dönemde aynı şeyleri söyleyip aynı şeyleri yapı-
yorlarsa, yanlışlığı bunları yapanlardan ziyade, bu darbeleri yaptı-
ran dış odaklarda ve mason localarında aramak lazımdı.

“Erbakan, paşa paşa imzaladı, dik duramadı, sözünü tutamadı.
Masaya yumruğunu vurmadı” diyenlere MGK tutanakları tokat
gibi tarihi bir yanıttı. Devlet sırrı tutanaklar açıklanınca, bir ger-
çek daha gün yüzüne çıkmıştı!

Türkiye’nin karanlık yıllarını sorgulamaya başladığı ve dava-
ların ardı arkasına açıldığı şu günlerde 28 Şubat döneminde ger-
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çekleştirilen post modern darbenin tarihi davası başlamıştı. ABD
Yahudi Lobilerinin talimatıyla milleti baskı altına almak için
TSK’nın içindeki askeri cuntanın, Erbakan’a karşı başlattığı yıp-
ratma kampanyasına o dönemde sadece tek başına Erbakan’ın di-
rendiği MGK’nın tutanakları ile de resmen ispatlanmıştı. 28 Şu-
bat 1997 günü öğleden sonra başlayan ve 9.5 saat süren tarihi
MGK toplantısında Erbakan’ın cuntanın dayattığı 18 maddeyi
imzalamadığı gerçeği gün yüzüne çıkmıştı. 28 Şubat Davasını yü-
rüten Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla iki hâ-
kimin açıklanmayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tutanakları-
nın inceleyip mahkemeye sunmasıyla bir gerçek daha gün yüzü-
ne çıkmıştı. Türkiye’de yıllardır milleti baskı altına almayı amaç-
layan, kesintisiz 8 yıllık eğitimi dayatan, başörtüsüne ilişkin ya-
sakları gündeme taşıyan 18 maddelik MGK kararlarını Erba-
kan’ın imzaladığına ilişkin bazı grupların ve o dönemdeki medya-
nın aracılığıyla yapılan bombardıman haberlerinin hepsinin ya-
lan olduğu anlaşılmıştı. O gün başta cunta olmak üzere daha ön-
ceden hazırlanarak MGK’ya getirilen 18 maddeye karşı sadece
Erbakan’ın direndiği ve belgeyi imzalamayarak, milleti büyük bir
beladan kurtardığı ispatlanmıştı. Milli Görüş Lideri Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ın o günkü tavrının ise takdire şayan olduğu
tutanaklara yansımıştı. Tarihi tutanaklar, iç ve dış güçlerin meş-
ru hükümete karşı ortaya koyduğu baskıyı tek başına göğüsleyen
Erbakan’ın cunta yapısına karşı sarf ettiği sözler; o günlerde dar-
becilerin yanında yer alan, sesi soluğu çıkmayan kesimlere karşı
tarihi bir belge niteliği taşımaktaydı. Gece yarısına kadar süren
toplantı sonrası Başbakan’ın önüne daha önceden hazırlanıp ko-
nulan 18 maddeyi imzalamayan Erbakan’ın “Bu işler öyle ayaküs-
tü olmaz. Önümüze koydular imzaladık diyemeyiz. Onun için bunu
inceleyelim” sözleri de tarihi belgede yer almaktaydı.

O süreçte Erbakan’ın onurlu ve olumlu tavrı:

9,5 saat süren tarihi toplantının sonlarına doğru 18 maddenin
imzalanmasına ilişkin diyaloglar ise tutanaklarda en dikkat çeken
husus. Toplantının sonunda Erbakan’ın sözleri cuntanın bütün
planlarını bozarken, tarihi gecede şu diyaloglar yaşanmıştı: 
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Süleyman Demirel: “Burada tartışılan konu siyasi değil, güvenlik
siyasetidir, güvenliğe ilişkin tehditlerdir. Siyasi yer Bakanlar Kuru-
lu’dur. Şimdi bu konu yeterlice tartışılmıştır. Önce basın bildirisini mi
kararlaştıralım yoksa kararı mı?” (Cumhurbaşkanı Demirel cunta-
nın bahanelerini haklı görüyor ve onların tarafını çekiyor)

Başbakan Erbakan: “Basın bildirisini önce okuyalım, kararlaş-
tıralım. Şimdi 9 saatlik yoğun bir çalışmadan sonra bu kadar mad-
deyi sağlıklı olarak değerlendirerek sonuca ulaşmak doğru olmaz,
onun için bunu daha sonra inceleyip kararlaştıralım” gibi ciddi ve
gerçekçi bir tavır takınıyor. 

GKB İsmail Hakkı Karadayı: “Bunu 10 dakikada tamamlarız,
yarına kalmasına gerek yok” deyince. 

Başbakan Erbakan ise: “Bu gibi şeyler ayaküstü olacak işler de-
ğil, bunu bizim önümüze koydular, imzalamak zorunda kaldık di-
yemeyiz. Onun için bunu incelememiz lazım!” sözleriyle diretip sa-
vuşturuyor.

Süleyman Demirel: “Biz bunu yarına bırakalım, metin üzerin-
de bazı rötuşlar da yapmak mümkün. İmam hatip okulları ve
Kur’an kursları kapatılıyor imajını yaratmayalım. Bu gibi yerleri
Genel Sekreter (MGK genel sekreteri) yeniden düzenleyip yarın
Genelkurmay Başkanı ve Başbakan ile görüşür ve neticelendirirsi-
niz” demek zorunda kalıyor.

İmzaladı diyenlerin yüzü kızaracak mıydı?

Erbakan’a 18 maddeyi imzalatamayan cunta daha sonra ise baş-
ka yollara başvurarak, iktidarı yıpratma yoluna sapmıştı. Sonraki
süreçte cunta elinde baskı aracı olan medya aracılığıyla Erbakan’ı ve
hükümetini yıpratmak için ‘imzaladı’ diyerek manşetler atmıştı.
Toplumu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek için ise, Fe-
tullahcılar gibi bir çok sivil toplum kuruluşu ve bazı oluşumları da
etkisini alan o dönemdeki cunta, bu mütedeyyin kesimler aracılığıy-
la da halkın içine, ‘Erbakan tıpış tıpış imzaladı, o milletin karşısın-
da biri, dik duramadı, koltuğa yapıştı’ gibi dezenformasyon bilgileri
ile de yıpratma faaliyetlerine katkı sunmuşlardı. Bu yıpratma faali-
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yetleri çerçevesinde mütedeyyin kesimin önde gelen Fetullah Hoca-
ları ve o dönemdeki köşe yazarları da cuntanın maşası olarak Erba-
kan’ı suçlayarak, kendi kitlelerini bu minvalde yönlendirmeye çalış-
mıştı. Tarihi gecenin sonrasında yaşananlar ise tam bir tiyatro sah-
tekârlığıydı. Erbakan’ın imzalamamasından sonra gazete manşetleri
ile sürekli iktidara mesaj gönderen cunta, Hürriyet Gazetesi üzerin-
den, 1 Martta ‘Tarihi karar’, 2 Marta ‘Askerin 20 şartı’, 3 Martta
‘Bunları yapın’, 4 Martta ‘Ya uy ya çekil’, 6 Martta ise ‘AYNEN İM-
ZALADI’ ve daha sonra ‘Zorluk Çıkarmadı’ manşetleri ile iktidarı
zora sokmayı amaçladılar. O süreçte gazete topluma da Erbakan’ın
imzaladığını söyleyerek, toplumun gözünde Erbakan’ı küçük dü-
şürmeye çalıştılar. Hatta o kadar ileri gitti ki sözü edilen gazete, Fe-
tullah Gülen’in ağzından da ‘Beceremediniz Artık Bırakın’ manşeti
ile Müslümanların da Erbakan’ı istemediği imajını oluşturmaya uğ-
raşmıştı. O dönemin bir başka gazetesi olan Sabah ise en çirkin
manşetleri atan medya organlarının başında yer almıştı. Gazete o
günlerde, ‘Hoca bu imza senin değil mi?’, ‘Muhtıra gibi brifing’, Er-
bakan’ın imzaladığı ‘İşte 18 Madde’, ‘Paşa paşa imzaladı’ manşet-
leri atarak yalanla iktidarı yıpratma görevi yapmıştı. Ve son olarak
mütedeyyin gazetelerden sayılan ZAMAN gazetesi de Refah-Yol Hü-
kümeti yerine kurulan ANASOL-M için ‘HAYIRLI OLSUN’ manşeti
atarak, milleti baskı altına alan, 8 yıllık eğitimi zorunlu yapan, ba-
şörtüsü yasağını uygulayan hükümeti övüp alkışlamıştı. 

28 Şubatın konuşulmayan aktörü: Siyonist Yahudi kuruluşu
JİNSA’ydı.

28 Şubat postmodern darbesiyle Türkiye’nin siyasi literatürüne
giren ve darbe sürecindeki etkinliği hep tartışma konusu edilen bir
dış oluşum göze çarpmaktaydı. Bu oluşumun adı “Ulusal Güven-
lik Konularında Çalışan Musevi Enstitüsü” yani kısa ismiyle JIN-
SA’ydı! Peki, bu JINSA ne gibi faaliyetleri yapardı ve kimin için ça-
lışırdı? 28 Şubat sürecindeki rolü niye dikkatlerden saklanırdı?
Darbecilerin yargılandığı şu günlerde o döneme dair kaldırılan her
taşın altından çıkan JINSA’nın kirli yüzünün ortaya konması la-
zımdı. ABD merkezli bir Yahudi örgütü olan JINSA, (Jewish Insti-
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tute for National Security Affairs) 28 Şubat’ı tezgâhlayan Siyonist
odaktı. Darbeci generaller ile darbe öncesi ve sonrasında görüşen
bu örgütün asıl amacı, Türkiye’yi ve İslam âlemini Erbakan’dan
kurtarmaktı. 28 Şubat davası tutanaklarında da yer alan JINSA son
15 yıllık süreçte ülkemizde ön plâna çıkmıştı. Darbeci generaller
İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir’e “Üstün Hizmet Madalyası”
veren bu örgüt aynı zamanda Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a ve
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de kendisine göbek bağı bulunan
örgütler aracılığı ile “Cesaret Ödülü” vermesi üzerinde nedense
hiç durulmamıştı. Amerikan güvenliğini sağlama adına kurulmuş
gözükmesine rağmen asıl amacı İsrail Devleti’nin varlığını ABD
nezninde korumak olan JINSA’nın 28 Şubat sürecinde üstlendiği
rol, Refah Partisi Hükümeti’nin 1 yıllık iktidarı boyunca Siyo-
nizm’in ayağına nasıl bastığının ve kimlerin Erbakan’dan kurtul-
maya çalıştığının bir kanıtıydı. 

JİNSA Yahudi Çıkarlarını Korumak Adına Çalışmaktaydı!

JINSA ABD merkezli bir Siyonist Yahudi yapılanmasıydı.
ABD nezdinde Yahudilerin çıkarlarını korumaya yönelik kurul-
muş ve tüm dünyada oldukça aktif işlere imza atan bir odaktı.
Türkiye’de 28 Şubat Darbesiyle beraber tanınmaya başladı. Da-
ha önce Milli Gazete’nin ulaştığı gizli ibareli belgelerde de adı
geçen JINSA’ya o dönem TSK Hareket Başkanlığı tarafından ve-
rilen brifingleri de yine bu örgüt ayarlamıştı. JINSA Siyonizm’in
dünya çıkarları adına kurulmuş ve bu doğrultuda faaliyetlerini
sinsi bir şekilde yürüten kirli bağlantıları olan bir teşkilattı. 28
Şubat Darbesinde oynadığı aktif rol de bunun bir parçasıydı.
JINSA, Pentagon ile Tel Aviv arasında çok önemli bir köprü gö-
revi üstlenmiş durumdaydı. Örgüt İsrail’in ABD’deki dışişleri ve
savunma mekanizması gibi çalışmaktaydı. Siyonist amaçları mü-
dafaayı kendisine şiar edinen JINSA, Türkiye’deki Postmodern
darbe sürecinde TSK’a içerisindeki darbeci generallerin de da-
nışma mercii olarak göze çarpmaktaydı. Dönemin Genelkurmay
Başkanı Orgeneral İ. Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başka-
nı Çevik Bir’in Gölcük’te hem ABD’li üst düzey generaller ile gö-
rüştüğü hem de JINSA yetkililerine brifing verdiği bilgisi yer al-
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mıştı. Darbe öncesinde yaşanan bu ihanet trafiği, JINSA’nın dar-
be sürecinde ne kadar etkin bir rol oynadığının kanıtıydı.

JINSA kimlere Ödül takmıştı?

JINSA ve ona göbek bağı olan Yahudi örgütleri 28 Şubat öncesi
ve sonrasında Türk siyasetçiler, İş adamları ve generallere verdiği
ödüller ile tanınmıştı. Darbe öncesinde İ. Hakkı Karadayı ve Çevik
Bir’e “Üstün hizmet madalyası” veren örgüt bu ödülü daha önce sa-
dece Siyonizm’e büyük hizmetleri dokunan kimselere takmıştı. 28
Şubat darbecilerine verilen bu ödüllerde onların hangi şer odakla-
rına hizmet etmekte olduklarının ispatıydı. Aynı örgütün ödül ver-
diği isimler arasında ANAP Lideri Mesut Yılmaz ve İş adamı Meh-
met Emin Karamehmet’te vardı. JINSA ile bağlantısı olan ve 19.
yüzyılda Yahudi lideri Theodore Herzl tarafından kurulmuş olan
bir diğer Yahudi örgütü Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ise 2004
yılında Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın boynuna “Yahudi cesa-
ret ödülü” ve “Davud Boynuzu” asmıştı. Başka bir Yahudi örgütü
olan ve merkezi İngiltere’de bulunan, kökü ise “Yuvarlak Masacı-
lar”a dayanan Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ise Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ü “Chatham House”un “Yılın Devlet Ada-
mı” ödülüne layık bulmuşlardı. Yani 28 Şubat darbesi de, AKP’de,
cemaat de aynı Siyonist mahfillerin hizmetkârıydı!

“Atatürk Osmanlı derin devletinin adamıydı” diyen tarihçi ya-
zar Fatih Beyhan, Milli Çözüm’ün yıllardır savunduğu gerçekleri
gündeme taşımaktaydı. "Atatürk, Osmanlı derin devletinin ada-
mıydı" diyen yazar "Atatürk'ün Büyük Sırrı" kitabında bu kana-
atlerini açıkça yazmıştı.

Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal, Samsun'a hareketten önce,
son gece, diz dize ahitleşmişti. Görüşmede anlaşmaları şöyleydi:
Vatanın sağlam bir şekilde selamete çıkartılması hususunda kendi-
si İstanbul'da düşman devletlerin ilgisini ve dikkatini çekecek,
sulh ve anlaşma havası içinde zaman kazanacak, bir yandan da iş-
galleri bitirmeye, Anadolu'da yeniden güveni tesis etmeye girişe-
cekti. Mustafa Kemal Paşa da Samsun'dan başlayarak Anadolu'yu
örgütleyecek, dağınık askerî ve idarî yapıyı düzene sokacak ve bu
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sayede işgallere karşı bir sivil ve askerî harekâta önderlik edecek-
ti. Anadolu'nun kurtuluşunun temini hangi yolda görülürse Vah-
dettin ve Mustafa Kemal’den bir diğeri kendini feda edecek ve ül-
kenin kurtuluşuna gayret edilecekti.

Bu ahitleşmenin kaydı, kızı Sabiha Sultan'da ve Vahdettin'in
özel yaverindedir. Nitekim bu ahitleşme gecesinde neler yaşandı-
ğına kısmen Nutuk'ta değinilmektedir. Çünkü burada İngiliz siya-
setine karşı bir siyaset geliştirilmiştir. Sultan Vahdettin ile Mustafa
Kemal arasındaki o ihtilaf noktalarının tamamı danışıklı dövüş gi-
bidir. Paşa hakkında çıkarılan idam fermanı da böyledir. Çünkü
Mustafa Kemal Ankara’da Meclisteki gizli celseler de bunları itiraf
etmektedir. Diyor ki "Padişah Vahdettin bana özel yaverini gön-
derdi. Biz Düzce'de görüştük." Ve Vahdettin'in ona gönderdiği özel
mektubu gösteriyor. Orada: "İngiliz süngüsü altında böyle bir ka-
rar almak durumundayım. Bu kararı almam senin çalışmaların ile
alakalı yürüyeceğin yolda moralini bozmasın" denmektedir. Yani
İngiltere'ye karşı, müthiş bir siyaset izlenmektedir. Bu benim şah-
si kurgum değil, tarihi veriler üzerinden yaptığım okumalar sonu-
cu kareleri birleştirince böyle bir fotoğraf belirginleşir. Onun için
Mustafa Kemal Paşa ile ilgili, yani Vahdettin hain mi, değil mi? tar-
tışmalarının yapılıyor olması abesle iştigaldir. 

Sultan Vahdettin'in İngiliz gemisi ile gitmesi, Türkiye’nin se-
lameti için kendini feda etmesidir. 

İngilizlere tam anlamıyla güven verebilmek için onların gemisi-
ne bindi ve ülkeyi terk etti. İngilizler nitekim daha sonra onu kul-
lanmak da istemişler ama Vahdettin buna fırsat vermemiştir. Ne-
den 'Mustafa Kemal?' sorusunun arkasındaki en önemli cevaplar-
dan biri şudur: Mustafa Kemal, şehzadeliği sırasında Vahdettin'e
seryaverlik yapmış, birlikte Almanya seyahatinde bulunmuş ve bu
seyahat sırasında Anadolu'daki ahvali ayrıntılarıyla konuşma fırsa-
tı bulmuşlar. Paşa, Anadolu'nun her cephesinde bilinçli olarak gö-
revlendirilmiştir. Oranın fotoğrafını iyi çeksin diye. Bu önemli bir
husus. Vahdettin'in ikinci nedeni de, asla güvenmediği damadı En-
ver'in Mustafa Kemal Paşa'ya tasallutuna mâni olmak için onu İs-
tanbul'da fazla tutmak istememiştir. 
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Mustafa Kemal'in Vahdettin'le kurduğu o sıcak temas ve Alman-
ya seyahati, onun sonraki hamlelerinde hep avantaj sağlamıştır. Ve
padişaha bağlı bu derin yapı Mustafa Kemal'e tam anlamıyla güven-
miştir. Samsun'a gönderilmeden önce Dâhiliye Nezareti'nden Meh-
met Ali Bey, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'de kaldığı evinde ziyaret et-
mişti. Bu zat kritik görevde bir kişidir. Ardından Bahriye Nazırı Av-
ni Paşa’nın, Şişli'deki evine sık gidip geldiği bilinmektedir. Bu gö-
rüşmeler Mustafa Kemal'in devlete, sadakat hislerinin öğrenilmesi
ve teyidi içindir. Sonra Avni Paşa özel otomobilini Şişli'deki evine
gönderip Mustafa Kemal Paşa'yı evinden aldırıp bakanlığa getirtmiş-
tir. Mustafa Kemal Paşa o günlerde Harbiye Nazırı Şakir Paşa tara-
fından makamına davet edilmiştir. Odasında tek kelime edilmeden
Samsun'la ilgili görevi verilmiştir. Onu Samsun'a görevlendiren Vah-
dettin'in kendisidir. Yani Samsun görevi onun Anadolu'yu toparla-
yabilmesi için ortaya çıkartılmış bir görevdir. Bandırma Vapuru'nu
ayarlayan da Vahdettin'dir. Ailesine yetecek kadar parayı veren de,
ailesini himaye eden de Sultan'ın kendisidir.

Mustafa Kemal, Samsun öncesi veda ziyaretlerinde bulunmuş,
önce, günün sabahında, Babıali'de Sadrazam ve nazırlarla görüş-
müş, cuma selamlığından sonra da Hamidiye Camii mahfilinde Pa-
dişah Vahdettin'le bir araya gelmiştir. Çünkü gece hareket edeceği
kesinleşmiştir. Ve 16 Mayıs Cuma gecesi gün batımında vapur ha-
reket etmiştir. Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, nezaretin örtülü
ödeneğinden 1100 altından 1000 altını makbuz karşılığında Mus-
tafa Kemal'e vermiştir.

Tarih, belgeler ve hadiseler üzerinden okunabilir. Tarihi sağ-
sol diye ayırmamak ve ideoloji malzemesi yapmamak gerekir.
Vahdettin-Mustafa Kemal ilişkisi çok önemlidir. Çünkü Turgut
Özakman gibi tarihçi olmayan bir ismin yazdığı çalışmada bir
sürü iftira ve tahrifat görülmektedir ve Sultan Vahdettin'in aley-
hine kasıtlı tertiplenmiştir. Tarihte durduğunuz yer çok önemli-
dir. Samsun öncesi Mustafa Kemal'e 9. Ordu Müfettişliği ve kur-
may heyetini kurma yetkisi verilmiştir. Anadolu'daki ordu ko-
mutanlıklarına yapılan atamalar Samsun öncesine rastlar ve
Mustafa Kemal'in isteğine göre gerçekleşmiştir. Paşa, müfettiş sı-
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fatı ile görünürde Samsun'daki azınlıklarla ilgili ayaklanma ola-
bilir vesaire bahanesiyle gönderilmiştir, ama görev tanımı Amas-
ya, Sivas ve Erzurum ordularını da kapsayan bir mahiyettedir.
Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu görevi, yetkilendirilmesi,
şark vilayetleri valilerine, askerî ve idarî makamlara da bildiril-
miştir. Onun için kolordu müfettişi olarak Samsun'a gittikten
sonra Sivas'a, Amasya'ya, Erzurum'a gittiğinde valiler tarafından
karşılanıp, hürmet ve rağbet edilmiştir. Paşa'nın vali tarafından
karşılanması Vahdettin'in gönderdiği gizli talimatname üzerine-
dir. Mustafa Kemal Paşa'ya bu görev evrakı esnasında sadrazam-
la doğrudan temas yetkisi de verilmiştir. Bir müfettiş için olduk-
ça geniş yetkiler verildiği açıkça görülmektedir. Böylesi geniş
yetkilerin verildiğine dair atama kararı 5 Mayıs 1919 tarihli Tak-
vim-i Vekayi'de de yayımlanıp resmiyete girmiştir.

Mustafa Kemal’in o süreçte yazışmaları gösteriyor ki; Sivas'ta,
bütün toplantı tutanaklarını Sultan Vahdettin'e rapor etmiştir. "Si-
vas'ta yaptığımız kongrede şunlar oldu. Filanı filan yere aldım, fi-
lanı filan yerde görevlendirdim. Buradaki Ermenilerin durumu bu,
azınlıkların durumu bu." diye mektuplar göndermiştir. Hatta Sul-
tan Vahdettin yurtdışına gittikten sonra elbette mali sıkıntı çek-
miştir. Ama Mustafa Kemal’in talimatı ile kendisine Meclis’in örtü-
lü ödenekten para gönderilmiştir.

Kısacası Mustafa Kemal Milli Türkiye’nin, Osmanlı’yı idare
eden derin devletin seçkin ve önder bir elemanıdır. Mesela An-
kara’yı başkent seçen Osmanlı’nın derin yapısıdır. Hatta Anka-
ra’daki 1. Meclis’in yapımı ta 1915’e rastlamaktadır. Bu derin ya-
pıyı Devletin kendi varlığını sürdürme iradesi olarak yorumla-
mak lazımdır. Nitekim bugün Türkiye Cumhuriyeti ayakta ise
bu iradeye borçlu olduğu unutulmamalıdır. Derin yapısı olma-
yan devletler özde sahipsiz ve sigortasız konumdadır. Her milli
devletin bir kırmızı kitabı bulunmaktadır ve o kitabı icra eden
bir heyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti; Selçuklunun, Osmanlı-
nın, milli geleneğini sürdüren sağlam bir yapılanmadır. Ve cum-
huriyet olma kararı Mustafa Kemal Paşa'dan çok önce, 2. Meşru-
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tiyet'ten sonra Sultan Abdülhamid'in tartıştığı ve gündeme aldı-
ğı bir devrim ve değişim planıdır.

Tekrar Vurgulayalım:

17 Sene önce de, özellikle vurgulamıştık: 28 Şubat darbesi,
sadece Erbakan Hocamıza karşı değil, aynı zamanda Ordumuzu
da yıpratıp yaralama amaçlı bir Siyonist kumpastı!.. O süreçte
dış güçlerin ve masonik merkezlerin dolduruşuna gelen bazı pa-
şalar, bu acı gerçeği ancak 10 yıl sonra anlayacak, ama iş işten
geçmiş olacaktı. Çünkü Ergenekon ve Balyoz davalarıyla askeri
sindirme ve halkın gözünden düşürme operasyonlarını yapacak,
Hükümet-Cemaat birlikteliği oluşturulup bunları iktidara taşı-
manın ilk adımı, elbette 28 Şubat’tı.
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SARIGÜL SENARYOLARI VE
YANDAŞ YAZARLARIN SAHTEKÂRLIĞI

İktidarla yaşanan dershane savaşları nedeniyle “AKP’yi des-
teklediklerinden dolayı pişmanlığını ve tövbekârlığını” ilan eden
Fetullah Gülen Cemaati tarafından da oy verileceği konuşulan
Mustafa Sarıgül, 2004 yılında Washington’a o zamanlar ABD Dı-
şişlerinden ayrı olan Amerikan Haberler Merkezi USIA daveti ile
gitmişti. ABD’nin yoğun gündemi içinde Şişli Belediye Başkanı
haber olamayacağı için birçok Türk gazeteci kendisi ile ilgilen-
memişti. O zamanlar Vatan gazetesinin başında bulunan Zafer
Mutlu’nun talimatıyla kendisiyle görüşmek için Ritz Carlton ote-
line giden Savaş Süzal, Sarıgül’ü hiç beğenmemişti, ama onun
söylediği bir şey ABD’ye gelme amacını deşifre etmişti: “Ameri-
kalı yetkililer beni CHP Genel Başkanı olarak görmek istiyor”!?

Dikkatinizi çekerim, bunlar 2004 yılında söylenmişti. Genelde
USIA tarafından düzenlenen böylesi geziler 3 hafta sürmesine rağ-
men bu kişinin gezisi kısa kesilmiş ve gezi iptal edilmişti. Sonra-
dan duyduğumuza göre Sarıgül ile kendisine ABD Dışişleri Bakan-
lığı tarafından tahsis edilen ve Türk olan bayan tercümana cinsel
tacize yeltendiği ve bu nedenle gezinin öteki ayaklarının iptal
edildiği şeklindeydi. Bu arada Sarıgül’e mali ve çevre bakımından
destek sağlayan Erdoğan’a yakın bir iş adamının Amerika’da dü-
zenlediği seks turları da meraklıların gündemindeydi. Ve yine ha-
tırlatalım: Ermeniler ve ibadethanelerine yaptığı hizmetlerinden
dolayı verilen Vatikan'ın 'en büyük liderlik' nişanını Sarıgül'e, Pa-



pa'yı temsilen Türkiye'ye gelen kardinal Kurt Koch tarafından tak-
dim etmişti. İşte şimdi bu dürüst ve dindar CHP’li Mustafa Sarı-
gül İstanbul’un başına getirilmek istenmekteydi.

KONDA'nın sahibi Tarhan Erdem ekranlara çıkıp: “Normalde
İstanbul'u yine AKP alır. Ancak iyi bir aday ile CHP-BDP ittifakı ku-
rulabilirse İstanbul seçimi kazanılır” demişti. Bu sözlerden birkaç
gün sonra Taraf gazetesinde malum istifalar gündeme gelmiş, bir
gün sonra da KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır Taraf yaza-
rı oluvermişti. Aynı gün Taraf’ın manşetine Mustafa Sarıgül geti-
rilmiş ve ‘8 bin kişiyle CHP’ye dönerim’ diye seslenmişti. Kemal
Bey ise ‘memnun oluruz’ diyerek Sarıgül’e evet demişti.

“Yedek kulübesinde huysuzlanmadan oyuna gireceği anı bekle-
yen Sarıgül'ü 'en uygun zaman diliminde' CHP'nin başına getirmek
isteyen 'Mister Simit'tir. Mustafa Sarıgül'ü ABD'de görücüye çıkar-
mıştı, Rahmi Bey… Sarıgül, Harvard Üniversitesi'nde 'Kültürlera-
rası Diyalog, Ortadoğu Barışı ve Yerel Yönetimler' başlıklı bir kon-
ferans vermişti! 1980-1995 yılları arasında Harvard Üniversitesi İş
İdaresi Fakültesi'nin dekanı olan John H. Mc Arthur 1999'tan itiba-
ren Koç Holding yönetim kurulu üyesi; Harvard'tan Prof. Walter
Gilbert da Koç Üniversitesi danışma kurulu üyesidir. 'Mister Simit'
Mustafa Sarıgül'le New York'ta bir öğle yemeğinde de bir araya
gelmişti. İstanbul'da o cadde benim şu mekân senin takıldıkları yet-
memişti. Yeri gelmişken, Sarıgül'ün Haziran 2004'teki ABD ziyare-
tini de hatırlatmak gerekirdi. Orada 'lider gibi' karşılandığından
bahsetmişti, Mustafa Bey; hatta 'Amerikalı yetkililer beni genel
başkan olarak görmek istediklerini hissettirdiler' bile demişti. Faz-
la geçmeden kurultayda Deniz Baykal'ın karşısına dikilmişti, an-
cak kaybetmişti.” diyen Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz’a sor-
mak lazımdı: Sn. Recep T. Erdoğan’ın da aynı merkezlerce parla-
tılıp-pohpohlanıp iktidara taşındığını, gerçekten bilmiyor musu-
nuz, yoksa gizlemeye mi çalışıyorsunuz?

Sarıgül'ün dürüstlük belgesi!

Yıl 1987… Sarıgül’ün, SHP’den milletvekili seçildiği süreci ken-
disi şöyle anlatıyordu:
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“Milletvekili olmak için ikna olmuştum olmasına da, bir mesele
vardı. Aday olmadan önce Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkal
Yici’yi destekliyordum. Onun kazanması için elimden geleni yapıyor-
dum. Ev ev dolaşıyor, onun için oy istiyorduk. Hiç unutmuyorum,
Bayram Baba’yla karar verdikten sonra, biraz utana sıkıla, Özkal be-
ye dedim ki, “Vallahi beyefendi kusura bakmayın. Ben de aday ola-
cağım, siz de aday olacaksınız. Bundan sonra centilmence yarışa-
cağız.” Sonuçta ön seçim bitti, ben birinci oldum, az bir farkla Meh-
met Ali Eren ikinci oldu, Sonradan Star Gazetesi’nin sahibi olan (şim-
dilerde Akşam Gazetesi, Show TV grubunu satın alan. a.ö.) ve AK
Parti’yi destekleyen Ethem Sancak ise sanırım beşinci…”38

Ön seçimde birinci gelen Mustafa Sarıgül, 1987 seçimlerinde
TBMM’nin en genç ismi olarak, 30 yaşında parlamentoya girmişti.
O mücadele sırasında Sarıgül’e kol kanat geren, sabahlara kadar
uykusuz kalarak destek veren, siyasi mücadelesini omuzlayan o
isimler şimdi AKP’deydi.

“Uçan tabut” olarak nitelendirilen ve üç ayrı kazada 38 aske-
ri personelin hayatını kaybetmesine yol açan CASA uçaklarının
alımında Mustafa Sarıgül’ün SHP milletvekili iken Meclis’te oy-
nadığı rolden nedense hiç bahsedilmemişti!? Oysa Sarıgül’ün, İs-
panyol uçak firması için lobi çalışması yaptığı, bu uğurda sahte
imza olayına bile karıştığı uzun yıllar gündemi meşgul etmişti.
“Uçan Tabut” dosyasının özeti şöyleydi;

Dönemin SHP milletvekili Tevfik Koçak, TBMM Başkanlığı’na
30 Ekim 1989 günü CASA uçaklarının alımıyla ilgili bir soru
önergesi vermişti. Ancak Koçak’ın önergesi 2 gün sonra, 1 Kasım
günü sahte imzayla geri çekilmişti. Bunu yapanın, o günlerde
CASA komisyoncusu olarak öne sürülen Zeynel Abidin Er-
dem’in yakın arkadaşı olan SHP milletvekili Mustafa Sarıgül ol-
duğu iddia edilmişti.

Tevfik Koçak yıllar sonra, 22 Mayıs 2001 tarihinde şunları söy-
lemişti.
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“Dönemin Milli Savunma Bakanı Sefa Giray kuliste yanıma gel-
di, CASA uçaklarını askerlerin istediğini söyledi ve önergeyi geri
çekmemi talep etti. Ayrıca Turgut Özal, ANAP milletvekili Mehmet
Kahraman’la haber gönderip bu konuyu benimle görüşmek istedi.
Fakat denk gelmedi ve görüşemedik. Bunlar olurken, ben önerge-
min sahte imzayla geri çekildiğini bilmiyordum. Bunu 3 ay sonra
öğrendim ve Meclis Başkanı Kaya Erdem’e gidip durumu izah et-
tim. Bürokratlarını çağırıp araştırdı ve bana “Meclis’in itibarı var,
bu işin üzerine gitme. Ben gerekeni yaparım” dedi. Ama hiçbir şey
yapılmadı. Ben önergeyi vermiştim. Hemen ardından Mustafa Sarı-
gül beni Hilton’da kahvaltıya çağırdı. Orada beni CASA uçakları-
nın komisyoncusu olduğunu öğrendiğim Zeynel Abidin Erdem’le ta-
nıştırdı. Buluşmanın maksadı, soru önergesiymiş. İddialarımın ra-
kip firmanın uydurması olduğunu söylediler ve lütfen işleme koy-
mayın diye önergemi çekmemi istediler. Tabii ki yapmadım. Fakat
sonra önergenin sahte imzayla çekildiğini öğrenince, biz SHP ola-
rak Mustafa Sarıgül’den kuşkulandık. Sarıgül inkâr etmedi.”39

CHP, Mustafa Kemal’in mi, ABD’nin mi partisiydi?

Evet, CHP, Mustafa Bey'in ayağına giderek "Partiyi size getir-
dik!" demişti. Ve tabi CHP kendi hür iradesiyle Mustafa Bey'in
ayağına gitmemiş, partiyi kucaklayan GÜCÜN isteğiyle bu gerçek-
leşmişti! Mustafa Bey, CHP'yi kendine kattıktan sonra aynı gün
kutlamayı BOĞAZ kenarında ünlü bir balık lokantasında yapıver-
mişti. Sarıgül'ün yanında CHP'nin Amerika'daki Musevi Lobisiyle
ilişkisini yürüten Faruk Loğoğlu görülmekteydi. Hatırlarsınız Lo-
ğoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Ankara Büyükelçisi Ricciar-
done'ye "Amerika'da muhatap bulamadık!" diye dert yanmasına
tepki göstermişti! İşte Sarıgül ve Loğoğlu o gece çok önemli bir
Amerikalıyla beraberdi. O isim CFR'nin (Council on Foreign Re-
lations) Ortadoğu masası şefiydi! Richard Murphy dünyanın en et-
kili kuruluşunda 2092 kayıt numarasıyla bulunan eski bir diplo-
mattı! Harvard’ı bitirmiş, Cambridge'de doktorasını tamamlamıştı.
Baba Bush, Reagan, Clinton ve son olarak da oğul Bush'a Ortado-
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ğu konusunda danışmanlık yapmıştı. Özellikle İsrail, Hamas ve
PKK konusunda hazırladığı çok özel dosyalarla tanınmıştı. CFR,
Bilderberg ve Trilateral Komisyon'la birlikte dünyanın gücünün
toplandığı merkezdi! CFR'nin merkezi New York'tu! Harold Pratt
House denilen yerde yani New York'un göbeğindeydi.

Sarıgül'ü o masaya gönderen bizim son Baron'du! Türkiye'de üç
örgüte benim bildiğim tek üye olan bizim BARON, Bilderberg, Tri-
lateral ve CFR üyesi olduğu için üç yıldızlı olarak anılırdı! Tabii Sa-
rıgül'ün oraya gitmesi kadar karşıdaki insanın taşıdığı gücün önemi
de çok önemliydi! CFR dediğimiz kurumun kurucularına baktığı-
nızda işin boyutu ortaya çıkıyordu! Bank of America, Merrill Lynch,
Chevron, Exxon, Goldman Sachs, Hess Corporition, JP Morgan
Chase & Co, Nasdaq OMX Group... "Bu kadar mı?" diye sorduğu-
nuz zaman da MUSEVİ dev şirketlerin arkada olduğunu görürsü-
nüz! Coca Cola'dan Citi Bank'a, Standart Chartered Bank'tan Lazard
ailesinin şirketlerine kadar geniş bir yelpaze sınırsız destek verir!

İşte bu devler Türkiye için sahaya bizim Baron'un hazırladığı
Sarıgül'ü sürdü! Darbe olmayınca, cuntalar iş yapmayınca, Türki-
ye hızla Ortadoğu'yu ele geçirince bir isimde anlaşmak durumun-
daydılar! Öyle de oldu! Kemal Bey istemese de razı oldu! Bunu
göstermek için de kahvaltı ısmarladı! Bu tabloya bakınca CHP'nin
kimlerle yürüdüğünü anlamak çok daha kolay! CHP'nin karşı çık-
tığı ne kadar nokta varsa eksiksiz büyük Musevi sermayesi de
onaylıyordu! Hem Türkiye'ye hem bölgeye bakışlarında inanılmaz
benzerlik vardı! Evet CHP ve Sarıgül'ü yanına alan güçler şimdi
açıktan gelmeye başladı! Amerika'da yaşayan ünlü bir TÜRK işa-
damı da her yerde "Ülkeyi bunlardan kurtarın!" diye feryat ediyor
ve bu güçle Sarıgül'ü buluşturuyordu!

Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkeydi! Bu
nedenle Sarıgül, 3 saat Murphy'le görüşüyordu! Konu Ortadoğu,
haliyle Türkiye idi! Ve "Türkiye'yi Türklerden kurtarmak" da ga-
liba toplantının ana konusuydu! Öyle ya! İsmini sıraladığım güç-
ler hiç bizi bize bırakamadı! Şimdi CHP'ye gönülden bağlı olanla-
rın düşünmesi gerekmez mi! Partilerinin aslında dışarıdan yönetil-
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diği akıllarına gelmez mi? "Deniz Bey'i götüren, Kemal Bey'i geti-
ren güç şimdi de Sarıgül'ü mü sahneye çıkarıyor?" diye sormaz mı!
Ben soranı görmedim! Herkes duyguyla, öfkeyle oturup kalkıyor!
Ve asıl konuşulması gereken gerçeklerin üzeri örtülüyor! Bu da sa-
dece bizim buralarda oluyor! Garip değil mi? "Cumhuriyet'i böyle
mi koruyacağız?" diye sormadan edemiyorum!”40

Sarıgül’ün Siyonist destekçileri

Vaktiyle Andre Benoit Mathieu Meyer adlı çok önemli bir işada-
mı vardı. Paris'te doğmuş bir Wall Street bankeriydi. David Rocke-
feller'ın yakın arkadaşıydı. JFK'in derin bir suikasta kurban gitmesi-
nin hemen ardından ABD Başkanı olan Johnson, onun tavsiyelerine
kulak verirdi. Andre Meyer, (1898- 1979) Paris'teki Hahamlar Ku-
rulu'nun mali sorumluluğuna kadar yükselmiş bir isimdi! Wall Stre-
et'te el üstünde tutulurdu. Rockefeller Ailesi ile Fransız bankaları
arasındaki bağlantıyı kurardı. Chase Manhattan Bank'ın önemli bir
parçasını oluşturan Chase International'ın yönetim kurulundaydı.
Ayrıca, 60 kadar çok uluslu şirketin yönetim kurulunda yer alıyor-
du. Derin ABD'nin baronu David Rockefeller ile Derin İtalya'nın ba-
ronu Gianni Agnelli'nin kişisel servetlerini yönetmişti.

Andre Meyer, İtalyan bankacı Michele Sindona ile Rockefeller
arasındaki bağlantıyı da sağlıyordu. Sindona, Gladio'ya bağlı P2
Mason locasının önde gelen isimlerindendi. Michele Sindona'nın
finans imparatorluğunun başı Amerika'da gövdesi ise İtalya'da
idi... P2 Mason Locası'nın üstadı azamı Licio Gelli CIA'in İtalya'da
en güvendiği isimler arasındaydı. Gelli'nin bir temsilcisi, 1980'in
sonbaharında Livorno kentinde düzenlenen bir mason toplantısın-
da loca üyelerinin güvenini tazelemek amacıyla... P2 üyelerinin
isimlerinin Pentagon'da şifreli bir biçimde saklandığını söylemişti!
Bu bilgiye, bir hapishanede sağlık müdürü olan Matteo Lex adlı ta-
nığın Bologna'daki soruşturma savcısına konuşmasıyla ulaşılmıştı.

P2 Mason Locası, Gelli'nin zirvede yer aldığı bir piramide ben-
zetilmiştir. Bununla birlikte Gelli'nin de üzerinde 'ters döndürül-
müş' bir piramit vardı. İşte 'ABD ve NATO'ya bağlı' İtalya'daki Giz-
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li 'Üst Yapı' buydu! 'Üst Piramit'ten gelen emirler Gelli aracılığıyla
alt piramittekilere iletiliyordu. Çekirdek kadroyu oluşturan İtal-
ya'nın baronları, başlarındaki 'Amerikalı Yahudi' ile birlikte Derin
İtalya'yı yönetiyorlardı. İtalya'daki baronların en önde geleni Gian-
ni Agnelli (1921-2003) idi. Gladio için çalışan P2'nin otuz üçün-
cü dereceye yükselmiş masonlarından oluşan üst konseyi Monte
Carlo Locası'dır. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissin-
ger da buranın üyesidir. Gianni Agnelli Kissinger'ın kankasıydı.

Henry Kissinger, Chase Manhattan Bank'ın Uluslararası Da-
nışma Kurulu üyeleri arasındadır... Mister Rahmi Koch da bu ku-
rulun üyelerindendir. Derin ABD demek olan David Rockefeller,
Chase Manhattan'ın eski başkanı ve şimdilerde bu bankanın
uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandır. 17 Ekim
2009'da Koch Ailesi'ne 'Hayırseverlik' alanında ABD'nin en pres-
tijli ödülü Carnegie Medal of Philanthropy verildi. New York'ta-
ki törende ödülü David Rockefeller'ın elinden alan Rahmi
Koch'tu... Rockefeller'ın övgü dolu sözleri üzerine Mister
Koch'un gözleri yaşarmıştı! 'Rahmi Koch'u uzun zamandan beri
tanıdığını dile getiren D. Rockefeller 'Koch Ailesi'nin yaptıklarının
çok değerli olduğunu' söylemişti. Koch Ailesi'nin mutemet adamı
olan Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, 2013 Ekim ayında
Londra'da 'Futbolun Liderleri' konferansına... Juventus Kulü-
bü'nün Başkanı Andrea Agnelli ile birlikte katılmıştı. Andrea Ag-
nelli'nin babası Umberto Agnelli'dir. Amcası da Gianni Agnel-
li'dir. Fabbrica Italiana Automobili Torino'nun (FIAT) Umberto
Agnelli'si Rahmi Koch ile birlikte. 12 Şubat 1971 yılında Tofaş
fabrikasının açılışını yapmıştır. İki yıl önce Adnan Polat'ı bir 'sa-
ray darbesi' sonucu devirerek Ünal Aysal'ı GS Kulübü'nün başı-
na getiren. 'Derin Galatasaray' İnan Kıraç, Vehbi Koç'un damadı-
dır. Ünal Aysal 1970-1972 arasında Koç Holding'te çalışmıştır. 

Üç yıl önceydi: Otomotiv dünyasının devlerinden İtalyan FIAT
şirketi, yönetim değişikliğini ilan ediyor ve Agnelli Ailesi'nin varis-
lerinden John Elkann'ın grubun başına geçtiğini haber veriyordu.
Böylelikle, 1976 doğumlu John Elkann FIAT'ın 'en genç başkanı'
olma unvanını elde ediyordu. New York'ta dünyaya gelen El-
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kann'ın babası Fransız Yahudisi gazeteci-yazar Alain Elkann'dır…
Annesi Margherita Agnelli'dir. Yani, John Philip Jakob Elkann 'De-
rin İtalya'nın baronu Gianni Agnelli'nin (1921-2003) torunudur.
FIAT'ın kurucusu Giovanni Agnelli ise Elkann'ın Gainni Dede-
si'nin babasıdır.

John Elkann'ın kuzeni, 1975 doğumlu Andrea Agnelli Juventus
Kulübü'nün Başkanı'dır… Ünal Aysal'la Londra'da 'Futbolun Li-
derleri' konferansında buluşan Andrea Agnelli'den söz ediyorum...
Andrea Agnelli'nin babası Umberto Agnelli (1934-2004) FIAT şir-
ketinin yönetiminde etkili bir isim olmasına rağmen Gianni Ag-
nelli'nin gölgesinde kalmış bir portredir. 2003'de ağabeyinin ölme-
sinden sonra FIAT imparatorluğunun başına geçse de bu durum
kısa sürmüş, 2004'te kanserden hayata veda etmiştir.

Uzun yıllar önce Umberto Agnelli de Juventus'un başkanlık
koltuğuna oturmuştu. 1971 yılında Tofaş fabrikasının açılışını
Mister Rahmi Koch ile birlikte yapmıştı. Agnelli Ailesi'nin FIAT
yönetimindeki bugünkü varisi John Elkann, İngiliz The Econo-
mist dergisinin sahipleri arasındadır. Ayrıca Brookings Enstitü-
sü'nün üyesidir. Brookings'te Kemal Derviş başkan yardımcısıdır.
FIAT'ın üçüncü kuşak patronu olan John Elkann, Rahmi Bey'in
oğlu Mustafa Koç'un kankasıdır… Elkann'ın, Tofaş'ı hatırlatarak
'Koç Holding'le sağlam bir ortaklığımız var. Mustafa Koç'la hemen
her konuda sıkça konuşuruz' dediği medyaya yansımıştı.41

Mustafa Sarıgül’ün Yahudiler ve Faiz Lobileriyle ilişkileri!

Rothschild Ailesi, Economist grubunda çoğunluk hisselerini
elinde bulunduruyor. Derin Amerika'nın baronu David Rockefel-
ler'ın elinden (17 Ekim 2009) New York'taki törende ödül alan
Mister Rahmi Koch, 'İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişa-
nı'nın da sahibidir! Oğlu Mustafa Koch'a 'İtalya'nın Ekonomi Os-
car'ı' diye bilinen 'Uluslararası Leonardo Ödülü'nün verilmesi
mi, kocaman bir 'tesadüf'tür! Ödülün ilk defa bir Türk'e verildi-
ği Milliyet'teki haberde yer alıyordu. (20 Şubat 2013) Koç Aile-
si'nin 'mutemet adamı' Ünal Aysal'a ait UNIT Grubu'nun büyük
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hissedarı olduğu Gebze'deki Yeni Elektrik Doğalgaz Çevrim
Santrali'nin yüzde 40'lık hissesinin sahibi Ansaldo Energia şir-
ketinin bir İtalyan şirketi olması da yine şahane bir 'tesadüf'tür!

Geçen sezon Schalke maçı sonrasında Almanya dönüşünde
Ünal Aysal'ın özel uçağında Sözcü'nün 'Baba'sı Ertuğrul Akbay
ile Mustafa Sarıgül de vardı! Mister Rahmi Koch, 2012'nin
Ekim'inde Mustafa Sarıgül'ü ABD'de görücüye çıkarmıştı da…
Sarıgül, Harvard Üniversitesi'nde 'Kültürlerarası Diyalog, Orta-
doğu Barışı, Yerel Yönetimler' başlıklı bir konferans vermişti!
1980-1995 yılları arasında Harvard Üniversitesi İş İdaresi Fakül-
tesi'nin dekanı olan John Mc Arthur 1999 yılından itibaren Koç
Holding Yönetim Kurulu üyesi, yine Harvard'tan Prof. Walter
Gilbert da Koç Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir… Mister
Rahmi Koch'la içtiği su bile ayrı gitmeyen Mustafa Sarıgül, An-
kara'da CHP'ye törenle üye olduktan sonra, aynı günün akşamın-
da İstanbul'da bir balık restoranında Amerikalı eski bir diplomat
olan Richard Murphy ile görüştü!

Hele bir Mustafa Bey'in adaylığı açıklansın da… The Econo-
mist'in 'CHP'li Sarıgül için oy isteyen bir yayın yapması' işten bile
değildir!

Evvela, Işın Çelebi'nin 'Türkiye'nin Dönüşüm Yılları' adlı kita-
bında anlattığı enteresan bir hadiseye zum yapalım: 'Türkiye'nin
uluslararası rekabete açılması yolunda aldığımız hayati kararlar-
dan biri de 1990'da çıkardığımız otomotiv kararnamesi oldu. (..)
O dönemde cumhurbaşkanlığına (yeni) seçilmiş olan Turgut
Özal'ın bize fiilen öncülük etmesiyle bir otomotiv kararnamesi
hazırladık. Kararnameye en sert muhalefet İnan Kıraç'tan geldi.
Gümrük duvarlarıyla korumanın devamını isteyenler bize karşı
mücadele ettiler... Bu tehdidi kabul etmemiz mümkün değildi...
Kararnameyi hazırladık ve Bakanlar Kurulu'na götürdük. Cum-
hurbaşkanı Özal bu kararname için Bakanlar Kurulu'na başkan-
lık etti. Fakat Bakanlar Kurulu'nda imzaya açtığımız kararname
bir anda ortadan kayboldu. Toplantı bitti; Bakanlar Kurulu dağı-
lacak, ortada kararname yok! Tek tek herkese sordum. Neyse ki,
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sonunda Ali Bozer'de çıktı...' Otomotiv Kararnamesi, dönemin
Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in 'çantasından' çıkmıştı: Bozer'in
güya 'dosyalarının arasında unuttuğu' kararname bir türlü bulu-
namayınca, ciddi bir sıkıntı çıkacağını gözleyen bakan nihayetin-
de kararnameyi teslim etmişti! Işın Çelebi, kitabında 'Reform ni-
teliğindeki bu kararın; otomotiv sektörünün ve otomotive bağlı
yan sanayinin gelişiminde, yeni yatırımlarla istihdamın artma-
sında, kısacası Türkiye'nin büyümesinde önemli rol oynadığına'
dikkat çekiyor.42

Işın Çelebi, katıldığı bir televizyon programında iş bu olayı
anlattıktan sonra İnan Kıraç'ı 'Çok önemli vesayetin, oligarşinin
adamı bugün hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor!' diye adeta to-
pa tuttu: 'Türkiye'yi Murat 124'e, 131'e mahkûm edenler karar-
namemize karşı çıkmışlardı. 10'a üret 100'e sat; tatlı kazançları-
nı bırakmak istemiyorlardı!' (27 Aralık 2012) Koç'ların damadı
İnan Kıraç, o dönemde Koç Holding Otomotiv Şirketleri Başkanı
idi... Ali Bozer, 19 Kasım 1989'da kurulan Yıldırım Akbulut hü-
kümetinin Başbakan Yardımcısı'dır. Kısa bir süre sonra ise Dışiş-
leri Bakanı oldu. (22.02.1990) Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut
Özal, 25 Eylül 1990'da Beyaz Saray'da Birinci Bush'la yaptığı gö-
rüşmeye Dışişleri Bakanı Ali Bozer'i almamış... Bu durum, Anka-
ra'da krize yol açmıştı! Ali Bozer'e güvenemeyen Özal hedef tah-
tasına oturtulmuştu, ancak Turgut Bey bu 'saldırılara' aldırış et-
miyordu. Körfez Savaşı öncesindeki gergin aylarda Özal 'Mües-
ses Nizam'la bir temel konuda daha görüş ayrılığı yaşıyordu.
Turgut Özal, Birinci Bush'la yaptığı o görüşmede Kerkük ve Mu-
sul'a kadar olan bölgenin Türkiye'nin denetimine verilmesini is-
temişti! Beyaz Saray'daki zirveden bir gün sonra, Hiram Abas İs-
tanbul'da derin bir suikasta kurban gitmişti! (26 Eylül 1990)

Hiram Abas'dan birkaç ay önce de gazeteci Çetin Emeç öldü-
rülmüştü. (7 Mart 1990) Abas, suikasttan bir süre evvel Çetin
Emeç'i 'güzergâhını değiştirmesi için' uyarmıştı... Çetin Bey'in
eşi Bilge Emeç, 13 Şubat 2010 tarihli Vatan'da yayınlanan söyle-
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şide 'Bugüne kadar devleti suçlamadım. 'İran yaptı' demek işime
geldi, sanırım. Gerçeklerle yüzleşmek istemedim. Her şey su-
ikastın çözülmemesine programlıydı!' demişti... Röportajın ya-
yınlanmasından hemen sonra Bilge Emeç'i arayıp, kendisine
içerleyen, kızan kimdi peki?

El Cevap: İnan Kıraç! İnan Bey, Bilge Hanım'a 'Bunları söyle-
men çok yanlış, röportaj vermeden önce bana nasıl sormazsın?' di-
ye çıkışmıştı! Tam burada, CHP'li Yılmaz Ateş'in ne dediğini ha-
tırlayalım: 'İşadamı İnan Kıraç skandal kasetten üç ay önce De-
niz Baykal'ı ziyaret edip 'O ekibi listeye almayın' dedi. Sonrasın-
da Baykal tasfiye edildi'.43

Şimdi yeniden Ali Bozer'e dönelim ve bir defa daha 'Şahane te-
sadüfler sarmış dört bir yanımızı' diyelim! Ali Bey'in ortanca oğlu
Ömer Bozer, 1 Ocak 2002'de Koç Holding bünyesindeki Migros'un
genel müdürü olmuştu. Sonradan Koç Holding Turizm Gıda ve Pe-
rakende Grubu'nun başkanlığına getirilmişti. Ali Bey'in küçük oğ-
lu Ahmet Bozer'e 'Coca Cola'nın dört kıtası emanet edildiğinde'
takvimler 30 Temmuz 2012'yi gösteriyordu! Ahmet Bozer 1990 yı-
lında Coca Cola şirketinin Atlanta'daki merkezinde Finansal
Kontrol Müdürü olarak göreve başlamıştı... Ali Bey'in büyük oğlu
Fevzi Bozer ise Hüsnü Özyeğin'in Finansbank'ında dört yıl boyun-
ca genel müdürlük yapmıştır. (1995-1999)

İnan Kıraç'ın G.S. Kulübü Başkanlığı'na getirdiği Ünal Aysal’la
ve dahi Sermaye'nin Mustafa Sarıgül'ü ile içtikleri su dahi ayrı git-
meyen Ertuğrul Akbay'dır. Bu üç 'kanka' da 'Mister Simit'in ağzına
bakar! Ertuğrul Bey'in oğlu Burak Akbay'ın sahipliğini yaptığı Söz-
cü, finali görmeden paçaları sıvamış ve 2012'nin Aralık ayında
'Özal'ın zehirlendiği iddiası fos çıktı' başlığını atmıştı. Özal'ın ze-
hirlendiği hakikatini 'kimlerin ısrarla örtbas etmek istediğine' dö-
nüp bir daha bakınız!”44

Şimdi bu kadar derin gerçekleri ve kirli ilişkileri bilen AKP
yalakası yazarlara sormak lazımdı:
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1- Mustafa Sarıgül’ü gündeme getiren, ileri süren ve reklam
eden dışarıdaki güçlerin ve içerideki çevrelerin, bir zamanlar aynı
ilgi ve ilişkiyi Recep T. Erdoğan için de sergileyip sürdürdükleri-
ni bilmiyor musunuz, yoksa kendi aklınızca gizliyor musunuz?

2- Bu malum ve melun odaklar, son kullanma tarihi dolduğu
için Recep Bey’i “deliğe süpürme” kararı mı almıştı, yoksa bir
yandan Cemaatle, bir yandan da Sarıgül’le Erdoğan’ı dizginleme
ve hizaya getirme girişimleri mi başlatmıştı?

Milli Gazetede Adnan Öksüz aktarmıştı:

“Ankaralı yıllarımdan tanıdığım, AKP’li eski bir milletvekili ile
kahvelerimizi yudumlarken, söz dönüp dolaşıp 2014 yılında yapıl-
ması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dayanmıştı. Şunları
sordum;

- Siyasette yarını tahmin etmek güçtür ama şu şartlarda
2014’ün nasıl geçeceğini öngörüyorsunuz? Mahalli seçimler, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri (ile ilgili neler düşünüyorsunuz?”

Şunları anlattı: 

- Tayyip Bey Köşk’e çıkmak istiyor ama Turgut Özal’ın durumu-
na da düşmek istemiyor. Kendini gölgede bırakacak bir Başbakan
arzusunda değil. O yüzden de Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde
“düşük profilli” bir Başbakandan yana. Bütün mesele şurada; Fa-
kat bu olabilecek mi? Erdoğan istiyor ama bu seçeneğin gerçekleş-
me şansı yüzde kaç? Bu sorunun cevabı da 2007 yılındaki Cumhur-
başkanlığı seçiminde saklı…

- Nasıl yani?

- Şöyle: 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çok şey
konuşuldu. Ama ben birebir biliyorum ki; Tayyip bey Abdullah
Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasını istemiyordu. Başka isimler öne çık-
mıştı. Fakat son anda birileri devreye girdi ve Abdullah (Gül) bey
ilan edildi. Orada işleyen mekanizmayı da biliyorum. Kimler devre-
ye girdi, nasıl etkili oldular, bunları biliyoruz (ama konuşamıyoruz).

- Şimdi ne bekliyorsunuz?
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- Sayın Başbakan belli ki kendinden sonra Abdullah Gül’ün Baş-
bakanlığına sıcak değil. Fakat buna mecbur kalabilir. Yani, 2014
yılında Tayyip beyin öngördükleri gerçekleşmeyebilir. İster, ama ol-
maz (yani bazı odaklar kendi planlarını uygular ve Tayyip Bey bu-
na karşı çıkamaz)45

Bu sözlerin Türkçesi: Görünüşte Türkiye’yi AKP yönetiyor;
ama gerçekte, AKP kurmaylarına da başka odaklar yön veriyor
ve onların dediği oluyordu!

Erdoğan 2. Demirel mi?

Biri “Kur’an’da şeriat ve cihat ile alakalı 272 ayet çağımıza uy-
muyor” diyordu. Diğeri Kur’ani kavramların okullarda kullanıl-
masını yasaklıyordu. Hatırlayınız demokratikleşme paketi ile
açıklanan nefret suçları düzenlemesinin yankıları hala sürüyor-
du. AKP tarafından meclise sunulacak yasanın ayrıntıları ve kap-
samı sır gibi saklanırken endişeler de devam ediyordu. Keyfi yo-
rumlara muhatap olabileceği konuşulan nefret suçları düzenle-
mesi haklı yorum ve yaklaşımlara göre Kur’an ayetlerinin okun-
masına bile kısıtlama getiriyordu. Hükümet bu konuda toplumu
avutup oyalamaya çalışıyor, ama Süleyman Demirel’in Cumhur-
başkanlığı döneminde sarf ettiği, “Kur’an’da şeriat ve cihat ile
alakalı 272 ayet çağımıza uymuyor” şeklindeki sözleri şimdi 2.
Demirel gibi davranan Recep Erdoğan tarafından fiiliyata mı ge-
çiriliyordu? Bir gün mevcut hükümet gider ve bir başkası daha
gelirse ne olacağı hiç hesaba katılmıyor muydu?
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AKP DAĞILACAK, CEMAAT DURULACAK;
TÜRKİYE KURTULACAK VE

YENİ BİR DÜNYA KURULACAKTI!

Milli Türkiye, dış güçlerin işbirlikçi şebekelerini deşifre edip
etkisiz bırakmaya ve bağırsaklarındaki parazitleri atmaya başla-
mıştı. Hükümetin ve Cemaatin hangi kirli ve çetrefilli ilişkilere
bulaştığını, hangi hain merkezlerce kullanıldıklarını birbirine
açıklatan da, yine milli yapıydı. Karanlık odaklar, AKP iktidarıy-
la (Özellikle Erdoğan’la) Fetullahçıları kapıştırıp her iki tarafı da
kendilerine daha mahkûm ve mecbur konuma sokmaya çalışır-
ken, Milli oluşum devreye girip, bu tezgâhın kirli ve işbirlikçi şe-
bekelerin tasfiyesiyle sonuçlanmasına yarayacak manevra ve ma-
nipülasyonlar yapmayı başarmıştı.

Başbakan Erdoğan ‘inlerine gireceğiz’ buyurunca Yargıdaki
Cemaat örgütlenmesine soruşturma açılmıştı! 

Erdoğan-Cemaat savaşı yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla hız
kazanırken, Cemaat’e yönelik ‘örgüt’ operasyonunun düğmesine
basılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yargıda Cemaat örgüt-
lenmesi iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Bu arada Cema-
at’e operasyon yapmak isterken operasyonla karşı karşıya kalan ve
üç bakanı istifa etmek zorunda kalan hükümet, Cemaat operasyo-
nunu hızlandırmıştı. Konu devletin en üst organı MGK’da da gün-
deme gelirken, Cemaat’e yönelik operasyon konusunda Başbakan
Erdoğan ve yeni İçişleri Bakanı Efkan Ala da kararlılıklarını orta-
ya koymuşlardı. Başbakan Erdoğan “İnlerine kadar gireceğiz. Dev-



leti çetelerden temizleyeceğiz” buyurması üzerine Efkan Ala da
“Gereği yapılacak” açıklamasını yapmıştı.

Şahin ve Akdoğan’ın açıklamaları kanıt sayılmıştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, yargıda Ce-
maat İmamı olduğunu, bazı dosyaların hâkimler tarafından karar
verilmeden önce Fetullah Gülen’e gönderildiğini söylemesi üzeri-
ne YARSAV, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yapmış-
tı. Suç duyurusu sonrasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yar-
gıda Cemaat örgütlenmesi üzerine soruşturma başlatmış, soruştur-
mada Mehmet Ali Şahin ve Yalçın Akdoğan’ın açıklamaları kanıt
olarak yer almıştı.

Fetullah Hoca’nın mektup riyakârlığı işe yaramamıştı!

Önce AKP iktidarına yukarıdan bakan ve bir avuç suda boğaca-
ğını sanan Fetullah Gülen, sonunda horozlanmayı bırakıp beddu-
alar yağdırmaya başlamış, bu da tutmayınca “barış mektubu” gön-
dermeye mecbur kalmış, o da pek işe yaramamıştı. Çünkü mektup-
ta yazılanlar ile uygulamada yapılanlar arasında büyük farklılıklar
vardı ve zaten riyakârlık bunların sanatıydı. Mektup buram buram
barış kokarken, uygulamalar savaşa devam mesajları taşımaktaydı.
Velhasıl, iktidar ile cemaat arasında barışın sağlanması için mektup-
tan çok şey bekleyenler büyük bir hüsrana uğramıştı. Üstelik ken-
dilerini “adanmış ruhlar” diye tanıtan cemaat mensuplarının da
“birlik ve beraberlik içinde olmadıkları” ortaya çıkmıştı. Kavga ne
kadar kızıştırılırsa, iktidar ne kadar yıpratılırsa, o kadar başarılı ola-
cakları sanılmaktaydı. Oysa bugün kendilerini “adanmış ruhlar”
olarak tanıtan kadrolar yarın “harcanmış ruhlar” olduklarını anla-
dıklarında iş işten geçmiş olacaktı. Kamuoyunu “Yolsuzluk ve rüş-
vete karşı mücadele ediliyor” havası verilmeye çalışılırken kendi iç-
lerinde bir tutarsızlık ve ayrışma yaşanmaktaydı. 

Elbette, her insanın kurguları ve yorumları aynı zamanda
onun duygularını ve arzularını da yansıtırdı. Ama artık her iki
tarafın da, onları yönlendiren Masonik ve Sabataist yapının da
ve giderek acizlik ve çaresizlik belirtileri gösteren Siyonist odak-
ların da çırpınışları boşunaydı. Hükümetle Cemaatin bu karşı-

AHMET AKGÜL 175



lıklı dikleşme ve didişmeleri yüzünden patlayan ve cerahat akı-
tan yaralar artık dikiş tutmayacaktı ve şu sonuçlar kaçınılmazdı:

1- AKP içindeki makam ve menfaat koalisyonu; bu çıkar ça-
tışmaları ve gelecek kuşkuları nedeniyle çözülüp parçalanacak-
tır.

2- Haliyle AKP dağılacak, içindeki milli ve haysiyetli millet-
vekili ve teşkilat yöneticileri, yeni bir oluşuma katılacaktır.

3- Böylece Recep Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı hevesleri
kursağında kalacak, kurmay kadroları da kendisini yalnız bıra-
kacaktır.

4- Fetullah Gülen’in karanlık bağlantıları ve kiralık figüranlı-
ğı kesinlik kazanacak, takipçilerinin samimi ve seviyeli takımı
kendisini tutsaklıktan ve tutarsızlıktan kurtaracak, böylece Ce-
maat Amerika-Avrupa’nın ve Siyonist-Haçlı odakların güdümün-
den çıkarılıp safiyet ve istikamet kazanacaktır.

5- Bu arada muhalefet partilerinde de, ciddi ve gerçekçi deği-
şimler yaşanacak, kirli kadrolar ve gizli Masonlar ayıklanacak;
ülke çıkarları doğrultusunda dayanışmacı, hayırlı ve tutarlı pro-
jeler ortaya koymada yarışmacı siyasi oluşumlar halini alacaktır.

6- Ardından dirayetli ve cesaretli bir Milli çözüm ve onarım
hükümeti kurulacak ve Türkiye yeniden hak ettiği saygınlığı ka-
zanacaktır.

7- Bütün bu olumlu ve onurlu gelişmelere tahammül edeme-
yen İsrail ve Yahudi lobilerinin kışkırttığı ABD güçleri Akde-
niz’den ve Suriye üzerinden ülkemize tehacüm ve tecavüze kal-
kışacak, Türkiye de mecburen kendisini müdafaa ve çıbanı kö-
künden kurutma yoluna başvuracak, Erbakan Hoca’nın haber
verdiği ve hazır hale getirdiği teknoloji harikası savunma sistem-
leriyle; ABD, NATO ve İsrail hezimete uğratılacaktır.46 Ve böyle-
ce yıllardır özlenen ve hasretle gözlenen Yeniden Büyük Türkiye
ve Yeni bir dünya kurulacaktır. 
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Sabah yazarı ve Erdoğan yalakası Mahmut Övür, “Eski MİT
Müsteşarı ve Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman dönemin-
de ve desteğinde; Fetullahçıların MİT’e ve Emniyet’e sızdıklarını ve
Tuncay Güney’in bu yöndeki itiraflarını” her nedense 12 yıl uyu-
tulduktan sonra şimdi yazmaya başlıyordu. Zaman Yazarı İbrahim
Öztürk ise “Bu kaostan tek çıkış yolu; AKP’ye kapatma davası açıl-
malıdır!” şeklinde twit atıyordu. Başbakan Erdoğan da bunlara
karşılık, Büyükelçilere: “Yurt dışındaki Fetullah Gülen okullarının
paralel yapının uzantıları olduğu gerekçesiyle mercek altına alın-
maları” talimatını veriyordu. Tam bu sırada, yolsuzluk dosyaları
kapsamında 3. Dalga için savcının operasyon emrini, kanunsuz
olduğu gerekçesiyle polisler yerine getirmiyordu! Ardından “baş
ağrıtan ve sorun çıkartan” 20 savcı, tenzili rütbe ile görevlerin-
den alınıp dağıtılıyordu.

Bu süreçte, başta yandaş medya ve kiralık yazarlar, MİT, Ge-
nelkurmay, pek çok tarikat ve İslami oluşumlar Erdoğan’ın yanın-
da; Emniyet ve Yargı’daki paralel kadrolar, Kemal Kılıçdaroğlu,
ABD ve AB’deki etkin odaklar, TÜSİAD’ın bazı patronları Cema-
at’in tarafında duruyor; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise ortada
oynuyor ve kantarın topuzlarını gözlüyordu! Yani çok açık bir
devlet krizi yaşanıyordu, sistem kökten tıkanıp iflas ediyordu ve
yeni bir ihya (diriliş) ve imar süreci kaçınılmaz hale geliyordu!

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan: “Bugün Türkiye’de Alla-
hü Teala’nın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var!” he-
zeyanları savurup açıkça küfre saparken, Başbakan hala: "Havada
darbe kokusu var!” diyerek halkı kışkırtıp kurtulacağını sanıyor-
du. Oysa Gezici Araştırma Şirketi’nin anketine göre AKP oyları
şimdiden %39’lara düşmüş bulunuyordu! Hükümet yandaşları
“Fetullahçıların büyüsü bozuldu” diye sevinirken, Cemaat yalaka-
ları: “Erdoğan’ın kumdan kalesi toz oldu!” diye avunuyordu. 

32. gün arşivinde M. Ali Birand’ın 1998’deki röportajında: “Çok
hassas (duygulu) birisiyim. Bir karıncanın tuvalete düştüğünü gör-
sem, dayanamam, ağlayıveririm!” diyerek riyakârlık yapan Fetul-
lah Gülen, her nedense Amerika’ya sığındıktan sonra ağlamayı
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unutuyor, herhalde duygularını yitiriyor, bu sefer ağız dolusu bed-
dualar etmeye başlıyordu! Zaman yazarı Mümtazer Türköne ise
“Erdoğan yolsuzluklarını İslamcılıkla örtmeye kalkışıyor!” diye sa-
taşıyordu. Ve her iki taraf da ilk defa doğru söylüyordu.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi Rektörü Mustafa Aydın “Dışiş-
leri Bakanlığının katkılarıyla” Uluslararası Holokost kurbanları-
nı (yani uyduruk Yahudi soykırımını) Anma günü tertipleyip, ya-
rı resmi davetiye gönderiyordu. Yetmez, ABD Holokost Anma Mü-
zesi Direktörü Diana Saltzman konferanslar için Türkiye’ye çağrı-
lıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşüp bu konunun
ders kitaplarına konulacağını açıklıyordu.47 Yani Davos zirvesinde
“One Minute” çekip horozlanan Recep Erdoğan’a bu yediği nane-
ler kusturuluyor ve şimdi Cemaat eliyle İsrail’e karşı günah çıkar-
tılıyordu. Ve zaten AB yetkililerinin ayağına koşturulup Kıbrıs ve
Kürt sorunu (!) konularında taviz yaklaşımları da, iyice köşeye sı-
kıştığını gösteriyordu.

Cemaati de, Hükümeti de Masonlar yönlendiriyordu!

Fethullah Gülen Hareketi'nin yürüttüğü birçok projenin akıl
hocasının mason localarına kayıtlı bir öğretim görevlisi olduğu
anlaşılıyordu. Evet, Cemaat'in akıl hocası mason çıkıyordu. 30
Aralık 2013 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı çalışanlarının katıldığı bir seminerde Rotary ku-
lüplerine proje hazırlayan ve onlarla birlikte yürüten Prof. Dr.
Abbas Türnüklü’nün GYV personellerine müzakere sistemini
anlattığı saptanıyordu. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar listesinin
108. sırasında yer alan Türnüklü bildirileri ile meşhur Gazeteci
ve Yazarlar Vakfının çalışanlarını ve Fetullahçı kadrolarını eğiti-
yordu. Profesör Türnüklü GYV'ye verdiği seminerden önce
Gençlik Gelişim Projesi seminerlerine de başkanlık yapıyor, Pro-
jeyi Rotary kulüpleri adına yürütüyor, bunları bir ara Hürriyet'e
verdiği röportajda da anlatıyordu.

Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Avrupa’ya git-
meden önce Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Merit Limra Otel
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Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Uluslararası Rotary 2430_uncu
Bölge Konferansı’na katılarak bir konuşma yapıyordu. Erdoğan
konuşmasında, Anadolu topraklarının değişik medeniyetlere be-
şiklik yaptığını belirterek, birçok farklı kültürün bu topraklarda
yaşadığını ve insanlığın ortak mirasına önemli katkılar sağladı-
ğını söylüyordu. Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesine (yani Si-
yonist sömürü düzenine entegre edilmesine) büyük önem ver-
diklerini de ifade eden Başbakan Erdoğan, bu çerçevede, AB’ye
girme yolunda gerekli bütün adımların atıldığını kaydediyordu.
Büyük bir kararlılıkla bu adımların atılmaya devam edildiğine
değinen Erdoğan, ”Bütün beklentimiz önümüzdeki birkaç yıl içeri-
sinde AB üyesi olmaktır. Aslına bakılırsa Türkiye, bu üyeliği çok-
tan hak etmiş durumdadır” diyordu.

Düne kadar, “her kararına saygı duyulması ve uyulması gerek-
tiği” söylenen yargı ve yargı mensupları, birden “derin ve paralel
yapının” karargâhı sayılmaya başlanmıştı!

Savcı Zekeriya Öz tenzili rütbe ile Bakırköy Savcı Vekilliğine
atanmıştı.

HSYK 1. Dairesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya
Öz'ü görevinden alıp Bakırköy Adliyesi'ne atamıştı. Ahmet Hamsi-
ci'nin başkanlığında toplanan HSYK 3. Dairesi, İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcısı Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Veki-
li Zekeriya Öz, 17 Aralık operasyonunun 2. dalgasında soruşturma
dosyası elinden alınan Savcı Muharrem Akkaş, operasyona katılan
savcılar ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkındaki ih-
bar ve şikâyetleri değerlendirmiş, toplantı sonunda Çolakkadı, Öz,
Akkaş ve Altınok hakkında inceleme kararı alınmıştı. HSYK, ayrıca
basında çıkan haberler üzerine Zekeriya Öz’ün 78 bin liralık Dubai
tatili ile ilgili inceleme yapması için bir müfettiş yollamıştı.

AKP neden HSYK’nın yapısını değiştirmeye çalışmaktaydı?

AKP ile yüksek yargı arasındaki gerginlikte yeni bir gelişme ya-
şanmıştı. AKP, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını
değiştiren yasa teklifini Meclis başkanlığını taşımıştı. Edinilen bil-
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giye göre 56 maddelik teklif, Anayasa değişikliği yapmadan
HSYK’nın çalışma düzeninin değiştirilmesi amaçlanmıştı. Teklif,
Adalet Bakanlığının HSYK üzerindeki yetkisini artırmaktaydı. Da-
irelerle ilgili görev tanımlamalarında da değişiklik yapılacaktı.
AKP’nin Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikten sonra,
HSYK bir bildiri yayınlayarak bu değişikliğin Anayasaya uygun ol-
madığını açıklamıştı. Hükümet bu bildiriye “Korsan bildiri” diye-
rek karşı çıkmış ve şimdi HSYK’yı avucuna alıp Yargı’yı yönlendir-
me yoluna sapmıştı.

Askere kumpas hazırlandığında kahraman sayılan savcı Zeke-
riya Öz şimdi “paralel yapının” elemanı olup çıkmıştı.

Zekeriya Öz hakkında HSYK’ya bu güne kadar yüzlerce suç du-
yurusu yapılmıştı. Ancak, bütün hukuksuzluklarının üstü kapatıl-
mış, hatta Savcı Öz terfi ettirilerek arka çıkılmıştı. Ergenekon dava-
sının tamamlanmasının ardından AKP'ye uzanan yolsuzluk ve rüş-
vet soruşturmasının koordinatörlüğünü üstlenen Zekeriya Öz'ün,
Dubai tatili gündeme taşınmıştı. Öz'ün ailesiyle birlikte geçirdiği
Dubai tatilinin 77 bin TL'lik faturasını bir inşaat şirketinin ödediği
ortaya atılmıştı. Sabah gazetesinin manşetten duyurduğu haberi
Zekeriya Öz aynı gün yalanlamış ve parayı kendisinin ödediğini
açıklamıştı. Ancak, 17 Aralık operasyonuyla gözaltına alınan işada-
mı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu şirketler grubu, Öz'ü yalanlayıp
Öz'ü kendilerinin ağırladığını söyleyerek faturayı yayınlamıştı. Ze-
keriya Öz’ün Çine Adliyesi'nde 1995'te diğer adliyelerde olduğu gi-
bi, faks ve adli sicil kaydı yaptıran yurttaşların ödediği paralar Ada-
leti Güçlendirme Vakfı'na aktarılmıştı. Zekeriya Öz’ün, dönemin
kıdemli savcısı Ayhan Uğurdan'a vakfa aktarılan paranın bir bölü-
münü "paylaşma" teklifinde bulunduğu, ancak Uğurdan’ın, bu tek-
life büyük tepki göstererek Öz'ü HSYK'ya şikâyet ettiği ve Öz’ün
Çine'den Bitlis Mutki'ye sürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Hem savcı hem avukat mıydı?

1994 yılında savcılık görevine başlayan Öz, 1997 yılına kadar
aynı zamanda avukatlık da yapmıştı. Öz'ün 2003 yılında görev
yaptığı Bigadiç'te Balıkesir Barosu avukatlarından Avukat Dilek
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Özkayıhan tarafından Adalet Bakanlığı'na şikâyet edildiği anlaşıl-
mıştı. Bakanlık müfettişleri olayı soruşturmuş ve Öz'ün cezalandı-
rılması için rapor hazırlamış, ancak Öz, o dönemde disiplin affı ile
ceza almaktan kurtarılmıştı.

Öz'ün tavsiyesiyle emniyet müdürü atanmıştı!

Öz'ün 2009 yılında Abdullah Gül'e "Eğer Ergenekon operas-
yonlarını sürdürmek istiyorsanız bu isimlerle olmaz" dediği ve kri-
tik görevlere atanması gereken müdürlerin listesini verdiği konu-
şulmaktaydı. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın terfi
ettirdiği müdürler bir ay sonra Öz'ün listesindeki isimlerle değişti-
rilmeye başlanmıştı.

“Kezban İpek” kod adını kullanmıştı!

Ergenekon davasının 3. iddianamesinin ek delil klasörleri ara-
sında yer alan bazı elektronik yazışma kayıtları, Öz'ün soruşturma
kapsamında ihbarda bulunan "müştekiler ve tanıklar" ile "resmi"
adresi üzerinden yazışmadığı kanıtlanmıştı. Öz, bu kişilerle 'kez-
banipek81@gmail.com' adresi üzerinden yazışmıştı.

Öz 'örgüt kurmakla' suçlanmıştı

Son dönemde adı gündemden düşmeyen Savcı Zekeriya Öz'ün
ve MİT görevlilerinin de içinde olduğu 13 kişi hakkında "suç işle-
mek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak; cebir ve şiddet kullana-
rak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan
kaldırmak" suçlamasıyla 2009 yılında iddianame hazırlanmıştı.

“Biz referandumda iyi niyet gösterip HSYK’yı daha bağımsız
hale getirdik. Ama bunu hazmedemeyip haddini aşmaya yöneldiler;
28 Şubat’taki postmodern darbeye benzer bunlar da bize “dost mo-
dern darbe”ye giriştiler diye yakınan Başbakan Erdoğan kendi
oluşturdukları ve kullanmaya kalkıştıkları bir yapının altında kal-
mıştı. Aklı başına yeni gelmiş gibi, Ergenekon mahkûmiyetlerinin
haksız ve dayanaksız olduğunu ima eden Recep bey, “içeride çok
masum ve günahsız insan bulunuyor!” diyerek, döneklik karakteri-
ne yakışan yeni bir riyakârlık ve istismarcılık yoluna sapmıştı.
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AKP iktidarı ve kurmaylarınca, yıllar boyu kahraman diye al-
kışlanan Zekeriya Öz’ün, bir anda sahtekârlıkla suçlanması kafa
karıştırıcıydı. Savcı Öz ise, “Başbakan’ın, yolsuzluk soruşturmala-
rını ertelemesi ve üzerini örtmesi için, yüksek yargı bürokrasisin-
den iki kişiyi kendisine gönderip baskı yaptığını” açıklamış ve ilgi-
lilerce hemen yalanlanmıştı. Yetmez, AKP İzmir milletvekili Ali
Aşlık Twitter adresinden “Nisan 2013’te tayin edildiği Samsun’da-
ki lojmanında ölü bulunan özel yetkili Savcı Murat Gök’ün akıbeti-
ni hatırlatıp” Savcı Zekeriya Öz’e şantaj gibi gözdağı vermeye kal-
kışmıştı. İşte yargısı ve iktidarı bu hale gelen bir Türkiye manza-
rası, elbette vicdanları yaralamaktaydı.

Hatay’da durdurulan ve devlet sırrı gıda kutuları taşıdığı uy-
durulan mühimmat yüklü TIR’dan MİT’çiler çıkmış, ilgili savcı:
“Canımı zor kurtardım” diye yakınmıştı.

Hatay’da ele geçirilen ve savcının arama yapması engellenen
silah yüklü TIR’ın MİT’e ait olduğu anlaşılmış, Hatay Valisi Le-
kesiz, Jandarma’ya ‘MİT’çiler serbest bırakılsın’ talimatını yaz-
mıştı. Bir ihbar üzerine olay yerine gelen Savcı Özcan Şişman,
TIR'da arama yapılıp malzemelerin boşaltılması için talimat ver-
miş, ancak araçtaki kişiler TIR'ın aranmasına izin vermeyecekle-
rini söyleyip uzun süren bir tartışma başlatmıştı. Jandarma da
yukarıdan gelen baskı üzerine arama yapmaya yanaşmamıştı. 8
saat boyunca görevini yapmak için çırpınan savcı baskı altına
alınmış ve MİT tarafından tehditler yağdırıldığı için “Canımı zor
kurtardım” diye yakınmıştı.

Güce ve görüntüye tapanların şaşkınlığı!

Daha düne kadar: “Erbakan’ın kurduğu Milli Derin devlet şim-
di AKP içinde etkili olup, kutlu hedefler için Erdoğan iktidarını kul-
lanmaktadır. Rahmetli Hoca’nın, İsrail ve ABD’nin zulüm düzeni-
nin yıkma ve Adil Düzen’i kurma projelerini bu sadık AKP’li tale-
beleri gerçekleştirmiş olacaktır!?” şeklinde hezeyanlar savuran,
Hakka değil güce taparlık damarıyla asla sarsılmaz ve yıkılmaz
sandıkları AKP ve Erdoğan’a bir nevi kutsallık izafe etmeye kalkı-
şan ve tüm hıyanet ve tahribatlarına mazeret ve kerametler uydu-
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ran El-aziz takımı, şimdi bu görüşünden çark edip, daha güçlü
oldukları zannına kapıldıkları Cemaat-Yargı ittifakını alkışlama-
ya başlamışlardı!

“Başbakan Erdoğan’ın yargıyı hedef alan açıklamaları “AKP ik-
tidarının meşruiyet çizgisini aşıp keyfi yönetime kaydığı” tartışma-
larına geçerlilik kazandıracak bir mecraya doğru ilerliyor. Çok
tehlikeli gelişmelere kapı aralayabilecek olan hukuksuzluk tema-
yüllerinin nedeninin yolsuzluk ve rüşvet olması ise ülke menfaatle-
ri söylemi ile gerekçelendirme çabalarını geçersiz kılmaktadır. Yar-
gı sistemindeki aksaklıkların ya da suiistimallerin yargıya havale
edilmek yerine; Hükümetin, bütün gücü ile (üzerini örtmeye) yük-
lendiği bir sorun haline getirilmesi yargı bağımsızlığı ve hukuk üs-
tünlüğü ilkelerini fena halde ihlal görüntüsü vermektedir….

Sürmekte olan Hükümet ile Cemaat arasındaki kavganın bir an-
da iktidar ile yargı arasındaki bir kavgaya dönüşmesinin ardından
AKP’de başlayan istifaların nereye varacağının kestirilemeyişi seçi-
me kadar olabileceklerin tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Baş-
tan beri bazen yargı, bazen Cemaat faktörünün öne çıktığı kavgada
Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarı iki cepheden ateş altına alın-
maktadır. Tek adam izlenimini uyandıran, kuvvetler ayrılığı ilkesi-
nin hiçe sayıldığı algısını oluşturan uygulamaları, açıklamaları ile
meşruiyet tartışmalarına farklı boyutlar kazandırması; öte yandan
Cemaat’in medyası ve bütün imkânlarıyla muhalefetle birlikte hare-
ket edip yüklenerek iç koalisyonunu dağıtma çabası; bir siyasi kim-
lik oluşturamayan AKP’ye büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu du-
rum ne pahasına olursa olsun Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarın-
dan kurtulmak isteyen iç ve dış çevrelere umut verse de, uygulan-
makta olan siyasi mühendislik projesinin kendilerinin eseri olma-
ması, aynı zamanda endişe duymalarına da neden olmaktadır….

Yargının, daha önce Cemaat desteğinde kadim Ergenekon yapı-
lanmasını tasfiye edip koskoca generalleri yargılayarak -yüz yıl sü-
rer denilen davaları 4-5 yılda sonuçlandırıp- mahkûm etmesi reali-
tesi karşısında heterojen yapısıyla AKP iktidarının fazla dayanabi-
leceğini düşünmek doğru bir değerlendirme olmayacaktır….
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AKP’nin tek başına 11 yıllık iktidarında Türkiye bölge lideri kü-
resel bir güç olmayı başarmış ise de mevcut siyasal düzeni ve sta-
tüko partileri yüzünden süreci sürdüremeyip tıkanma noktasına
gelmiş bulunmaktadır. Nitekim bunun için gerekli olan yeni anaya-
sa yapılamamıştır. Türkiye geldiği bugünkü noktada ya yeniden bü-
yük olma, ya da parçalanıp bölünme durumuyla karşı karşıyadır;
bunun ortası yoktur. Türkiye’nin bir iç koalisyon olan AKP iktidarı
ve muhalefet partileri ile büyümeye devam etmesi imkânsızdır. Bu
yüzden mevcut partilerden bir şekilde kurtulup yeni bir siyasi par-
tiler yelpazesini oluşturmaktan başka çaresi kalmamıştır….

Bu yüzden derin devlet unsurlarının süreklilik arz eden, bağım-
sız yüksek yargı organları içinde ve Cemaat yapılanmasında yer
edinip rahat faaliyet yapmaları çok tabiidir. Yargı bağımsızlığı, hu-
kukun üstünlüğü derin devlet unsurları için delinmez dokunulmaz-
lık zırhı sağlar. Siyasi iktidarın yüksek yargıya karşı yapabileceği
hiçbir şey yoktur. Yargının ise iktidara karşı kullanabileceği etkin
silahları vardır. Yargı Cemaat’le ittifak ettiğinde muhalefet partile-
rinin de desteği ile iktidarı yıpratmaya ve sıkıntıya sokmaya yöne-
lik harekete geçirebileceği, kullanabileceği güçlü ve etkili mekaniz-
maları vardır….

(AKP’deki) Dağılma görüntüsü paniğe yol açıp gelişmeleri hız-
landırması halinde, Cemaat destekli parti ile Saadet Partisi’ne ge-
çecek olanlar her iki oluşumu da kısa sürede büyütüp tamamlaya-
bilir. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanı seçilme umudu kalma-
yan Başbakan Erdoğan görevi bırakıp AKP’nin tamamen dağılma-
sına yol açabilir. Son tahlilde Başbakan Erdoğan’ın milli derin dev-
let karşısında boynu kıldan incedir diye düşünüyoruz.

Cemaat destekli kurulacak partiye CHP, MHP ve BDP’den de
katılmalar olması çok tabiidir. Bu süreç AKP’yi kısa sürede tükeni-
şe götürebileceği gibi muhalefet partilerini de erozyona uğratır. İki-
si de İslami nitelikteki Cemaat destekli parti ile Saadet Partisi’ni
yeniden yapılandıracak olan Millî Görüş kökenli AKP milletvekil-
lerinden oluşacak siyasi kadrolardan yeni bir siyasi tablonun mey-
dana gelişi çok fazla zaman almayacaktır.48
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Sözleriyle, 12 sene öncesine kadar küfür ve hakaretler yağdır-
dıkları, ama Amerikan derin odaklarınca iktidara taşınınca bu se-
fer yağcılık yapıp yüksek meziyet ve marifetlerini anlatmaya baş-
ladıkları AKP iktidarını ve Erdoğan’ı, şimdi tekrar gözden çıkarıp
CIA-MOSSAD maşası olan Cemaati ve yargıdaki bağlantılarını
“Milli Derin Devletin elemanları ve Erbakan’ın tarihi atılımlarının
hizmetkârları” konumuna çıkarıp Fetullahçılara yaranmaya ve il-
gilerini çekip, iltifatlarına uğrama yarışına katılmışlardı! Bu tu-
tarsız tavır, çok şey bildiği ve önemli misyonlar yüklendiği halde,
Azazil’in hangi dürtü ve demagojilerle azıp sapıttığını ve İblis-
müflis olup çıktığını daha iyi anlamamızı kolaylaştırmaktaydı!

Cemaat; Zekât ve kurban bağışlarını İsrail’e mi aktarmıştı?

Sosyal medyada “Cemaat’in İsrail’e yardım etiğine” ilişkin iddi-
alar sonrası, Gülen grubundan yapılan açıklama yardımın yapıldı-
ğını doğrulamaktaydı. Gülen grubunun Teksas’taki derneklerin-
den olduğu bilinen “Raindrop Kültür Merkezi”nin, iddialara iliş-
kin yaptığı açıklama Zaman Gazetesi’nde yer almıştı. Güya iddiala-
rı yalanlamak için yazılan ve Zaman’da yer alan habere göre, Ce-
maat’in ABD’deki derneğinin İsrail’deki çocuklar için 22 bin 500
dolar ödediği ortaya çıkmaktaydı. Fetullahçıların kurnazca bir
başlık atarak: “Raindrop Derneği: İsrail’e yardım, Başbakan uçak
gönderdikten sonra yapıldı” denilmesi ise yaptıkları yardımı göz-
lerden kaçıramamıştı. Haberin devamında ise Kültür Merkezi’nin
Başkanı Mehmet Okumuş’un açıklamaları yer almıştı: 

“Texas’ta faaliyet gösteren (Cemaatin güdümündeki) derneğin
yetkilileri, sosyal medyada bir kısım çevrelerin gündeme getirdik-
leri 2010 yılında İsrail’e yapılan para yardımının, İsrail’de 40 kişi-
nin ölümüyle sonuçlanan devasa orman yangın dolayısıyla verildi-
ğini ve söz konusu yardım kampanyasında toplanan 22 bin 500 do-
ların yaşanan yangın felaketi sonrasında ağaçlandırma ve ormanın
yeniden yapılandırılması için gönderildiğini” doğrulamıştı. 49

Erbakan Hocanın her türlü gayreti ve maddi desteği ile Bosna
Hersek’te daha önce Alman Mercedes Benz fabrikasına yedek parça
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üretmek üzere kurulan bir fabrika, Avrupa’nın farklı ülkelerinden
getirilen özel ve son teknolojik makinalarla roket fabrikasına çev-
rilmişti. Bunun için yüz milyonlarca Mark para gerekmişti. Barbar
Batı’nın soykırım ve ambargo uyguladığı kardeşlerimize yardım et-
mek elbette bir vecibeydi. Müslüman ve mazlum Bosna halkına o
savaş ve katliam sırasında zerre kadar yardım yollamayan, Haçlı Ba-
tılılar kırılmasın diye bu vahşeti ağzına bile alamayan Fetullah Gü-
len’in, şimdi İsrail’deki yangın bahanesiyle on binlerce Dolar yar-
dım göndermesi ve Bosna’da okullar açıp onları istismara ve din
tahribatına yönelmesi bunların ruh röntgenini göstermekteydi. Ve
zaten bunların “İslam Birliği, Müslümanların dirliği” gibi bir dert-
leri de mevcut değildi. Bizzat Fetullah Gülen: “Ben öyle bir İslam
Paktı, bir İslam Birliği filan, şahsen hayatımda böyle şeyleri bir ke-
re bile düşünmedim, aklımdan geçirmedim” diyen birisiydi.

Dinlerarası Diyalog safsatası için: “Semavi Din olarak bilinen
Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi üç büyük din arasın-
da bir uzlaşma başlatıp, ileride Budizm’i, Hinduizm’i ve Ateizmi de
kapsayacak bir girişimdir, bir ilk adım gibidir” diyerek tıynetini
tescil ettirmişti. İşte Elazizciler sonunda bu Fetullahçı Cemaat’i
can simidi ve kurtuluş ümidi görüp himayelerine girmek ve ina-
yetlerine ermek için ne hikmetler uyduruvermekteydi!..

Bazı mahfiller, AKP’nin İstanbul ve Ankara’yı CHP’ye kaptırma-
sı halinde Erdoğan’ın istifaya mecbur kalacağını söylerken, Cum-
huriyet yazarı Utku Çakırözer’in Selahattin Demirtaş’tan nakletti-
ğine göre, Abdullah Öcalan Hazretleri (herhalde CIA-MİT tanrıla-
rının ilhamıyla) “Erdoğan seçimi bile göremeyebilir!” şeklinde en-
dişelerini belirtmiş ve keramet sergilemişti. Bu arada Cemaat ve
Hükümet karşılıklı birbiri aleyhine kasetleri ve gizli belgeleri piya-
saya sürerken eski Emniyet istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun
Cemaat’le ilgili bütün gizli ve kirli dosyalar çantamda; çağırsınlar
söyleyeyim” iddiasını dile getirmişti.

Zaman yazarı ve Cemaat’in kiralık adamı eski komünist-militan
Şahin Alpay ise, şimdi “Hükümetin nükleer elektrik santralleri
kurma bahanesiyle, aslında atom bombası üretme niyetinde oldu-
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ğunu” ima etmeye ve Türkiye’yi Batı’ya şikayete yeltenmişti.50

Amerikan Merkez bankası (FED) Başkanlığına Yahudi Janet
Yellen’in seçilmesine bayram eder gibi sevinen Fetullah Gülen,
Mavi Marmara katliamında İsrail’i haklı gören bir tavır takınır-
ken, yardım aktivistlerini “meşru otoriteye isyan eden kimseler”
olarak suçlayıvermişti. Şimdi Elazizcilerin bu Cemaat muhabbe-
ti, ortak fıtrat ve fırsatçılıklarını yansıtan bir göstergeydi.

Amerikan Derin Merkezlerinde, Türkiye’yi Hükümet mi, yok-
sa Cemaat mi temsil ediyordu?

Büyük bir kuvvet (ABD). Küçük bir kuvvet (Cemaatti).

Aradaki ilişki: Fazla yakındı ve ciddi şüpheler barındırmaktaydı.

Çünkü "Küçük" olanın büyük tarafından kontrol edildiği ve
kullanıldığı bir hakikatti.

Cemaat kurmayları kendilerini şöyle savunmaktaydı:

ABD ile fiilen 2000'de tanıştık." (Fetullah Gülen ABD'ye
1999'da gitti ya.) "11 Eylül'le (2001) birlikte Müslümanlar takibe
alınmıştı. Bütün camiler, bütün İslami kurumlar kontrol altınday-
dı ve ABD devleti çok hassastı. 

Cemaat şöyle davranmayı kararlaştırdı:

"Batının gözünde İslam terörün kaynağıydı. Teröre destek veren
İslam ile terörden korkan Batı arasında köprü olmamız lazımdı. Bu
amaçla ABD’yi “ikna” çalışmaları başlatıldı. Sonuçta ABD sizler aslın-
da ideal insanlarsınız. Bizim korkmayacağımız, bize doğru gelen İs-
lam anlayışının mensuplarısınız” diyerek bize sahip çıktı. Yani ABD
"ılımlı İslam"a bugünlerdeki adı "uyumlu İslam"a razı kılınmıştı.

Bir: ABD... İslam’ın bir kısmını düşman sayıyordu. Bir kısmını
da şüpheli görüyordu.

İki: Buna rağmen Cemaat destekleniyordu. Üstelik ABD'de yay-
gın faaliyet yapıyordu. Bu nasıl oluyordu? Cemaat ABD'de 240'a
yakın dernek, 6 kendi okulu, 140 işlettikleri devlet okulu bulunu-
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yordu. İş yatırımları yapıyordu.

Cevap: Bunlar Federal sistemin avantajı oluyordu. Bölgeler,
merkezin karışmasından hoşlanmıyordu. Okullarda daha ucuza ve
daha iyi eğitim veriliyordu. Yasalara harfiyen uyuluyordu. Aslında
ABD ile ilişkiler Cemaat'in yumuşak karnıydı. Ya da öyle olması la-
zımdı. Fakat muhataplarımda bunun sıkıntısına rastlamadım.
ABD ile "eşgüdüm"ü içlerine sindirmiş durumdalardı. Tevil ihtiya-
cı bile duymuyorlardı. Yani ABD ile Cemaat ilişkilerinde "çelişki"
kalmamıştı. Bu bir "hareket" için oldukça riskli bir tavırdı. Tabii
Türkiye için de büyük tehlikeleri özünde barındırmaktaydı.

Ben şöyle bir tespit yaptım:

Bir: "ABD artık gerileyen bir güç konumundaydı!"

İki: "ABD'yle bundan böyle ancak yenilgiler paylaşılacaktı.”

Cemaatçilerin cevapları şaşırtıcıydı:

"ABD'nin gerilediği konusuna katılmıyoruz. Bu tür dönemler geç-
mişte de oldu. ABD 1963'te Rusya karşısında dik duramamıştı.
1970'lerin sonunda Sovyetler karşısında rezil olmuşlardı. 1973
OPEC petrol boykotunda ve 1975 Vietnam savaşı sonunda da ABD
yalpalamıştı! O günlerde de Amerika’nın yıkılacağı sanılmıştı. Oysa
ABD hala en büyük güç olarak dimdik ayaktaydı. Zengin kaya gazı
rezervleri bulmuşlardı. 2014'ten itibaren enerji bağımlılığı kalmaya-
caktı. ABD hakkında sadece Ortadoğu politikasıyla hüküm verilme-
si yanlıştı. ABD şimdi dikkatini Çin'i çevrelemeye yoğunlaştırmıştı."

İtiraz: ABD'li stratejistler ile böylesine güvenli konuşmuyorlar-
dı! Bu ABD sevgileri ve ilgileri karşılıksız sayılmazdı. Son Cemaat
yemeğine (çoğu Siyonist Yahudi) 47 Kongre üyesi katılmıştı. Övü-
nerek düzeltiyorlardı: "48 değil 66’ydı." Büyükelçiliğimizin resep-
siyonlarına bile katılımın çok üstünde rakamlardı.51

Aydınlık yazarı ve Yahudi asıllı Rıfat Bali’nin (sonradan BAL-
LI diye yazmaya başladı!) bu aktardıklarına, o günden bu güne
Cemaat yetkililerinden hiçbir itiraz ve yalanlama ulaşmamıştı.
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Ve tabi Rıfat Bali, ABD’nin (ve derin devleti Yahudi Lobilerinin)
asla yenilmez ve baş edilmez bir güç oldukları safsatasını, Cema-
at yetkililerinin ağzıyla kamuoyuna duyurmakta da ustaydı.

Bu arada Suriye Kürdistanı Rojava'da Özerk Kürt Yönetimi
resmen açıklanmıştı

Rojava olarak bilinen Suriye'nin Kuzeyinde Özerk Kürt yöneti-
mi oluşturmayı hedefleyen uyduruk Yasama Meclisi, kendi anaya-
sasını yapmıştı. Buna göre, bölge üç kantona ayrılacak, Kürtçe,
Arapça ve Süryanice üç resmi dil geçerli olacaktı. Kantonların ise
Suriye’ye bağlı kalacağı vurgulanmıştı. PYD'nin silahlı kuvveti ise
"resmi ordu" halini alacaktı. Toplumsal sözleşme ile birlikte Yasa-
ma Meclisi, yönetim modelini de açıklamıştı. Buna göre 101 san-
dalyeli meclis oluşturulacak ve kantonlarda 20'şer bakanlık kuru-
lacaktı. Bu bakanlıklar şöyle sıralanmıştı:

Dışişleri Bakanlığı, Meşru Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Bölgesel, Belediye, Nüfus ve Şehircilik Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve İşçi Yerleştirme Bakanlığı, Eğitim Ba-
kanlığı, Tarım Bakanlığı, Elektrik, Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, Şehit Aile-
leri Bakanlığı, Aydınlanma ve İletişim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlı-
ğı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turizm ve Arkeoloji Bakanlığı, Din
Bakanlığı, Kadın ve Aile Bakanlığı ve İnsan Hakları Bakanlığı.

Yani Türkiye Cemaat Hükümet kapışmasıyla boğuşturulur-
ken, Büyük Kürdistan kurulmaya ve ülkemiz ayrıştırılmaya bir
adım daha yaklaşmaktaydı.

Derin Amerika, Fetullah Hoca’yı harcayacak mıydı?

Pek çok emniyet müdürünün çocuklarına okullarında: “Senin
baban da paralel çeteciymiş” diye sataşılmasına yol açılmıştı. Ama
yıllarca pek çok subayın ve komutanın çocuklarının da, “Senin ba-
ban Ergenekon terör örgütündenmiş” diye hakaret yağdırıldığı da
unutulmamalıydı. Hatırlayınız Reza Zarrab tutuklandığında... “Bu
işin arkasında Amerika var... Türkiye’nin İran’a yardımcı olmasın-
dan rahatsız olan odaklar düğmeye bastı... Hedef: İran ve AKP ik-
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tidarıdır” diyorlardı. Fakat çok geçmeden Reza Zarrab’ın İran aya-
ğını temsil eden Babek Zencani denilen adamı da İran tutuklayıp
hapse atınca, ballandırılarak anlatılan bir büyük komplo, henüz
üzerinden bir hafta bile geçmeden fos çıkıp yıkılmıştı.

Halkbank hakkında Türk yetkililerini ta 2009’da ikaz etmeye
başlayan ABD Yahudi güdümlü ‘finans istihbaratı’ diplomatlarının
operasyonla aynı zamana tesadüf eden Türkiye ziyaretini iyi algı-
lamayıp İran, S. Arabistan ve İsrail gizli irtibatını atlayanlar bir kez
daha aldanmıştı. Evet, beklenmedik biçimde Rusya, Suriye, İran,
Arabistan gibi ülkelerin tamamının dengesini bozarak, İran’ı yeni-
den oyuna sokan Derin ABD: Yahudi Lobilerinin attığı inanılmaz
adımı da boşa çıkaran Milli Türkiye karşısında dış odaklar şaşkın-
dı. Önce Başbakan Erdoğan’ın ardından da Adalet eski Bakanı
Mehmet Ali Şahin’in, Fetullah Gülen’i ısrarla Türkiye’ye çağırma-
ları, son dönemde Türkiye’de yaşanan karmaşanın uluslararası bo-
yutunu da ortaya çıkarmaktaydı. 14 Haziran’da Türkçe Olimpiyat-
ları’nda konuşan Başbakan Erdoğan “Gurbet, hasrettir. Hasretin
bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan
topraklarının hasreti içinde olanları aramızda görmek istiyoruz.
Diyoruz ki, bu sıla hasreti artık bitmelidir.” Çağrısını yapmıştı.

29 Aralık’ta Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ali Şahin ise: “Sevgili Hocam dönün lütfen. Vata-
nın havasını teneffüs edin, ciğerlerinizdeki mikropları öldürsün bu
temiz hava. Türkiye’de sizin isminiz kullanılarak fitne yayılıyor.
Gelin buna vaziyet edin.” diye bir nevi yalvarmıştı. Ve zaten Derin
Amerika da, yeterince kullanıp yıprattığı Fetullah Gülen’den artık
kurtulma yollarını aramaktaydı.

Tam bu sırada Genelkurmay’ın “kumpas”la ilgili suç duyuru-
su büyük değişimin ilk adımıydı!

Sn. Recep Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın bir yazı-
sına dayandırılan ve Milli Çözüm Dergisi’nin konuyla ilgili sorula-
rı aynen tekrarlanan suç duyurusunun 3'üncü maddesinde çok
önemli saptamalar vardı:
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"Anılan hususların doğru olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini ve personelini hedef alan faaliyetleri yürüten kişilerin, yetkili
makamlara bildirimde bulunmayan ve gerekli işlemleri yerine getir-
meyen kamu görevlilerinin eylemlerinin TCK’nın: 'Suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, iftira, suç uydurma, kamu görevlisinin suçu
bildirmemesi, suçluyu kayırma, adil yargılamayı etkilemeye teşeb-
büs' suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara vücut verebileceği de-
ğerlendirilmektedir." “Bu ifadelerden, sadece "kumpası" yapanların
değil, bildiği halde yetkili makamlara haber vermeyenlerin de "suç
işlediğinin" hatırlatıldığı, yani bir anlamda Başbakan Erdoğan'ın
Başdanışmanı Akdoğan hakkında da suç duyurusu yapıldığı sonucu
çıkmaz mıydı?” diye soran Müyesser Yıldız haklıydı.

Çünkü suç duyurusunun son maddesinde, "Hukuka aykırı ola-
rak TSK’yı ve personelini hedef alan faaliyetleri yürütenlerin" yanı
sıra, "Bu faaliyetleri yetkili makamlara bildirmeyen, gerekli işlem-
leri yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da soruşturma
başlatılması" istemi ve ifadesi yer almıştı. Suç duyurusunun 4'ün-
cü maddesinde de “Cumhuriyet Savcılarının görevini ihmal ettiği”
şöyle anlatılmıştı:

Ceza Muhakemesi Kanununun 160’ıncı maddesi: 'Cumhuriyet
savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini
veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup ol-
madığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya
başlar' hükmü hatırlatılmıştı. Yani Genelkurmay, "Siz kendiliği-
nizden harekete geçmediğiniz için biz suç duyurusunda bulunmak
zorunda kaldık" demeye çalışmıştı.

Erdoğan’ın HSYK telaşı ise dikkatlerden kaçmamıştı

AKP’nin panik ve telaşla TBMM’ye sunduğu kanun teklifi, Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanununda bazı deği-
şiklikleri amaçlamıştı. AKP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifin-
de; 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunun 4.
maddesinde yapılması düşünülen değişiklikle;

"Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere,
hâkimlerin idari görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme
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yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda
genelge düzenleme" görevi, kurulun yetki alını dışına çıkarılacaktı.

6087 sayılı kanunun 6. Maddesinde yapılması düşünülen de-
ğişiklikle;

“Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını
ve genel sekreter yardımcılarını atamak, yargı yetkisinin kullanı-
mına ilişkin hususlar hariç olmak ve Kurulun görev alanına giren
konulara münhasır olmak üzere ilgili dairelerin görüşü alınmak
suretiyle yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek, dairelerden
birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda ar-
tan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek, kurul üyeleri
hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma
işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları vermek” gö-
revleri HSYK Başkanında olacak, ancak Kurul Başkanı olan Adalet
bakanının ‘disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına
katılamayacağını’ öngören hüküm yürürlükten kaldırılacaktı.

Genel Sekreterin Atanması Usulüne İlişkin Değişiklik

Anayasanın 159. maddesi uyarınca Kurul Genel Sekreteri, bi-
rinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği 3 aday arasın-
dan Kurul Başkanı tarafından atanmaktaydı. 6087 sayılı Kanun
ise, aday belirlerken her bir Kurul üyesinin en fazla 3 adaya oy ve-
rebilmesini şart koşmaktaydı. Yapılması düşünülen değişiklikte
her bir Kurul üyesinin ancak bir adaya oy verme sınırı vardı. Her
iki durumda da en çok oyu alan 3 aday teklif edilmiş sayılacaktı.
Genel sekreter adaylarının belirleneceği seçime ilişkin ilk toplan-
tıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde 3
gün içinde ikinci toplantı yapılacaktı. Bu toplantıya katılanların en
çok oyunu alan 3 aday teklif edilmiş olacaktı.

Ankebut Suresinin şu ayetleriyle konuyu bağlayalım:

53: (Hakka ve halka hıyanet edenler vaat edilen) Azap konu-
sunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Eğer adı konulmuş bir
ecel (tayin edilmiş bir vakit) olmasaydı, herhalde onlara azap gel-
miş olurdu. Fakat kendileri şuurunda olmadan, (azap ve yıkım) on-
lara kuşkusuz apansız geliverecektir.
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55: Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplaya-
cağı gün: "Yaptıklarınızı tadın" denecektir.

61: Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı
kim emre amade kıldı?" diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" di-
yeceklerdir. (Yani azabı ve yıkımı hak edenler, görünüşte iman eden
ve Müslüman geçinen; ama bunlar dünyalık çıkarları ve rahatları
uğruna zalimleri ve kâfirleri dost edinen kimselerdir.) Şu halde na-
sıl oluyor da (Haktan ve hayırdan) çevriliyorlar?

64: (Oysa) Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve '(eğlence tü-
ründen) tutkulu bir oyalanmadan ibarettir'. Gerçekten ahiret yur-
du ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi.

68: Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden (ayet ve ha-
disleri keyfine göre eğip bükenlerden) veya kendisine hak geldiği
zaman onu yalan sayıp (yüz çevirenden) daha zalim kimdir? İnkâr
edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?

69: Bizim uğrumuzda cihat edenlere (ve Hak davada sabır ve
gayret gösterenlere gelince), şüphesiz (onlara hidayet ve zafer) yol-
larımızı gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir.
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B- PKK’NIN PERDE ARKASI VE
TÜRKIYE’YI PARÇALAMA PAZARLIĞI

PKK CUMHURİYETİNE HAZIRLIK MI YAPILMAKTAYDI?

Acaba, AKP iktidarı ve Sn. Recep Erdoğan mı, Abdullah Öca-
lan aracılığıyla PKK’yı kontrol altına alıyor, terör tahribatını ta-
mire çalışıyor ve dağa çıkan gençleri yeniden topluma kazandır-
maya uğraşıyordu? Yoksa Dış güçler (Yahudi Lobileri, ABD ve
AB çevreleri) Öcalan ve PKK üzerinden mi, AKP Türkiyesini
yönlendirip, Büyük Kürdistan-Küçük İsrail oluşumuna bunlar
eliyle resmiyet ve meşruiyet hazırlıyordu?

Öcalan ve PKK ile müzakerelerin mimarı ve muhatabı olarak
gösterilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İsrail’in iddia ettiği gibi,
İran yanlısı olacak kadar aşırı dinci ve emperyalizme kinci bir
kahraman, Türkiye’nin 2 numaralı etkin ve yetkin adamı mı olu-
yordu? Yoksa Siyonistlerin Arz-u Mevud hayaline ve Büyük İsra-
il hedefine yarayacak ve Türkiye’nin parçalanmasına yol açacak
girişim ve görüşmeleri daha rahat yürütebilmesi için mi bu suni
senaryo ve saldırılar tezgâhlanıyordu? ABD Ankara Büyükelçisi
Riccardone’nin “Hakan Fidan’la çalışmak bir ayrıcalıktır” iltifat-
larını bir itiraf saymamız mı gerekiyordu?

İsrail ve ABD Yahudi Lobilerinin gazeteleri Hakan Fidan aleyh-
tarlığında samimi ise, MİT Müsteşarına karşı örtülü savaş başla-
tan Fetullahcılar, Siyonist mahfillerin tetikçiliğini mi yapıyordu?



Ve yine AKP hükümetinin gayretiyle değil, Milli Merkezlerin ter-
cihiyle ortak üretim yapmak üzere ÇİN’e verilen uzun menzilli fü-
ze savunma sistemi ihalesinden, şimdi ABD ve AB (Yahudi) firma-
ları lehine vazgeçilebileceği mesajları veren Ahmet Davutoğlu
kimlerin adamı oluyordu? Davutoğlu aynı zamanda Hakan Fidana
da sahip çıkıyordu!.. Amerika ve NATO’nun şiddetle karşı çıktığı
Füze sistemi ihalesinde Fetullahcılarla aynı safta bulunan Ahmet
Davutoğlu, güya İsrail ve ABD karşıtı Hakan Fidan’a sahip çıka-
mayacağına göre acaba karanlık güçler, “kuklalarını kapıştırıp
halk yığınlarını sevk ve idare mi ediyordu?”

“Geçmişte buram buram içinde yaşadığım olayların bugün tasvir
edilişine bakıp hayret edişim de bundan. Misal; 28 Şubat süreci... As-
kerin, medyanın, iş dünyasının, bürokrasinin, yargının, 5'li sivil
inisiyatiflerin vesaire... El birliğiyle planlayıp, organize ettikleri ve
uyguladıkları postmodern bir darbe süreciydi… Yaşı 30'un altında
olanlar aksini düşünebilir, toyluğuna veririm. Hele hele, o günleri ya-
şayıp bizzat rol alanlar yok mu, onların vurdumduymazlığı ve de-
mokratlığı karşısında inanın, timsah gözyaşı bile dökülmez... 28 Şu-
bat sürecinde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın da ciddi
sorumluluğu vardır. Refahyol döneminde Başbakanlık muhabiriydim,
kapanana kadar da Refah Partisi'ni içinde izleyen bir gazeteciydim.
Bu kadar çetrefil bir süreçte... İnadına Merve Kavakçı'nın "seçilebi-
lecek" yerden aday gösterilmesi, ortamı daha da germekten başka
bir şeye yaramadı. Erbakan'ın kaybedecek bir şeyi yoktu, adeta evi-
ne hapsedilmişti. En olmayacak şeyi yaptı, sonuç alamayacağını bile
bile başörtülü aday gösterdi.”52

diyerek Fetullah Gülen’in 28 Şubat sürecinde Siyonist odaklar-
la aynı istikamette ve Erbakan aleyhinde darbe davulculuğu yap-
tığını unutturmaya çalışan ve “başörtülü aday gösterdi” diye hala
Erbakan’ı suçlayıp saçmalayan cemaatçi figüranlar, bu cesaret ve
feraseti (!) ve bunca finans ve serveti nerelerden sağlıyordu? 

Abdullah Öcalan’ı Türkiye mi gidip Kenya’da yakalayıp geti-
riyordu? Yoksa Amerika (CIA ve MOSSAD) mı, ileride AKP tara-
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fından muhatap alınsın ve İsrail hesabına kullanılsın diye, pa-
ketleyip bizimkilere teslim ediyordu? Sn. Erdoğan’ın, dindar
halkımızı avutup oyalamak için Türbana sardığı “demokratikleş-
me kılıflı, Milli ve manevi dinamitleri dejenere etme ve ülkeyi
bölme” paketiyle Öcalan’ın Kenya’da paketlenmesi aynı Siyonist
süreç ve stratejinin bir parçası mı oluyordu? 

Abdullah Öcalan mı, Recep Erdoğan mı değişime uğramıştı?

Eylül 2013’te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, “Diyalog sü-
recini bundan böyle yeni bir formatla yani anlamlı bir müzakereye
evrilterek, derinleştirerek sürdürmek gerektiğini düşünüyorum”
sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti ile “resmi müzakerelere” başla-
mak istediği mesajını veriyordu. Uluslararası hukuk uzmanları
hükümetin bu öneriyi kabul etmesi durumunda “Öcalan’ın res-
men muhatap alınmış olacağını bundan sonra artık PKK için terör
örgütü deme şansının kalmaz” uyarısında bulunuyordu. Böylece
Öcalan’ın artık resmi muhatap durumuna geleceğini vurgulayan
uzmanları bugüne kadar terör örgütü diye ifade ettiğiniz bir örgü-
tü bu kez karşınızda, bir takım siyasi pazarlıklar yapılan en azın-
dan bir ulusal kurtuluş ordusu niteliği kazandırılan bir meşru olu-
şum konumuna taşırsınız” tespitleri doğruydu.

Mithat Sancar’ın Milliyet gazetesinde “Kongre Öncesi Kürtle-
rin Nabzı” başlığıyla özel dosyasında yayımlanan röportajda, silah-
lı PKK güçlerinin Türkiye dışına çıkması sonucunda gerekenin ya-
pıldığını anlatan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, hü-
kümetin ise söz verdiği adımları atmayarak güvenilirlik sorunu ya-
şattığını ileri sürüyor ve Türkiye’ye tehditler savuruyordu. “Bizim
haklı taleplerimiz karşılanmadığı takdirde, süreçte ciddi sıkıntılar
yaşanır, tıkanma ihtimali ortaya çıkar. Tıkanma derken, sürecin
durabileceğini kastediyorum. Biz bu aşamaya kadar üzerimize dü-
şeni fazlasıyla yaptığımıza inanıyoruz. Ama süreç, sadece bizim ça-
bamızla yürüyemez. Açık söyleyeyim süreç şuan sıkıntıya girmiş
durumda, tıkanma ihtimalide ortaya çıkabilir. Ama bunları aşma-
nın yolları vardır elbette. Öncelikle hükümetin adımlar atması la-
zım. Ayrıca Türkiye’deki demokrasi güçlerine de önemli görevler
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düşüyor, onların da daha fazla devreye girmesi gerekir” diyen te-
rörist Cemil Bayık’ın şantajları mı Sn. Erdoğan’a Demokratikleşme
Paketini açıklattırıyordu? 

Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme
paketinde “siyasi partilere üyeliği kısıtlayan engellerin kaldırılma-
sı” da yer alıyordu. “Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. Maddesi’nin B
bendindeki altı kısıtlayıcı engelin kaldırılacağını” söylüyordu. Baş-
bakan’ın sözünü ettiği madde, gerek yüz kızartıcı suçlardan gerek-
se terör suçlarından hüküm giyenlerin, siyasi partilere üye olması-
nı yasaklıyordu. Bu maddenin kaldırılmasıyla, gerek yüz kızartıcı
suçlardan mahkûm olanlar, gerekse terör suçlarından mahkûm
olanlara siyasi partilere üye olma yolu açılıyordu. Ancak tek bir
şartla; cezalarını çekip, mahkûmiyetlerinin sona ermiş olması ge-
rekiyordu! Acaba Öcalan için özel düzenlemeler mi yapılıyordu?
Evet, demokratikleşme paketinin hayata geçmesi Öcalan’a siyaset
yolunun açılması için yeterli sayılmıyordu. Öcalan’ın, herhangi bir
siyasi partiye üye olabilmesi için iki alternatif gösteriliyordu. 

• Ya mahkûmların, “siyasi haklarını kullanmayı” kısıtlayan
TCK’nın 53. maddesinde değişiklik yapılması;

• Ya da müebbet hapse mahkûm olan Öcalan’ın, afla serbest
bırakılması gerekiyordu.

Dış güdümlü “KÜRT hareketinde KCK, Öcalan’dan farklı bir çiz-
giye yöneliyormuş, bu durum çözümü zorlaştırıyormuş” yorumları-
nın hem Erdoğan’ı hem de Öcalan’ı aklamayı amaçladığı sırıtıyordu.
Dahası, BDP’nin sözde Öcalan’cı fakat özde KCK’ya itaatkâr bir tu-
tum takınması da tablonun karmaşıklığını büsbütün arttırıyordu.
KCK adına önce Cemil Bayık, ardından biraz daha politik bir dille
Karayılan “çekilmenin durdurulduğunu” ve “sürecin tıkandığını”
açıklıyordu. Bunun üzerine gözler Öcalan’a çevriliyor. APO, 18
Ekim’de BDP’liler vasıtasıyla yumuşak bir açıklama yapıyordu:

“Yürüttüğümüz çalışmalar önemlidir. Büyük bir çaba ile yü-
rüttüğümüz bu çalışmalar toplumu rahatlattı. Büyük zelzele din-
di, fakat dağ gibi sorunlar önümüzde durmaya devam ediyor...
Süreç ile ilgili umudumu korumakla birlikte bu umudun hayal
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kırıklığına dönmemesi için tarihi çağrımı bir kez daha tekrarlı-
yorum...”

Öcalan’ın bu sözlerinden üç gün sonra, 18 Ekim’de KCK Yürüt-
me Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Konsey üyeleri Sabri Ok ve
Mustafa Karasu örgütün TV’sine çıkıp şunları söylüyordu:

“Paket, sömürgeci zihniyetin ifadesidir... Hükümetin demokra-
tikleşme paketi sürecin bittiğinin deklarasyonudur... Hükümet bir-
kaç gün içinde karar vermeli... Alan mücadelesini başlatabiliriz”.

Kandil, KCK ya da PKK, hiçbiri, nihai hedef olarak bile “silah
bırakma”yı hiç ağza almadıkları gibi, son zamanlardaki bütün
açıklamaları da “Süreç bitti, silaha döneriz” tehditleri savruluyor-
du. BDP’lilerin de KCK ağzıyla konuşmaları Gültan Kışanak’ın:
“Söz biterse silahlar konuşur” diye çıkışmaları bizim liboşları ne-
dense şaşırtıyordu? Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Öcalan’ı kas-
tederek “Daha makul... Okuyarak, bilerek değerlendiriyor...” di-
yerek terörist başından medet bekliyordu.

Bölgemizde kaos ve kargaşa ortamı!

Şu anda Irak’ta hukuksal bir devlet vardı, ama hakikatte devlet
yoktu. Barzani Kürdistan’ında ise tam tersi, söz konusuydu. Yani
hukuksal bir devlet yoktu, ama hakikatte bakanlıkları ve bürokra-
sisiyle fiilen bir devlet kurulmuştu. Güvenliğini oluşturmuş, mil-
li eğitimini oturtmuş ve ordusunu kurmuş bir devlet bulunuyor-
du. Yeni Ortadoğu’da sınır komşularımız artık Araplar değil, Kürt-
ler ve İranlılar oluyordu. Suriye sınırının büyük bölümünde PYD
(Suriye Kürdistanı) bir bölümünde de El Kaide ve yamalı bohça
ÖSO güçleri konuşlanıyordu. Bu durum Türkiye için Ortadoğu si-
yasetini radikal olarak gözden geçirmesi gerekliliğini dayatıyor-
du. Irak kendini toplayacak gibi durmuyordu. Hatta 2. Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra kurulan ve sömürge devletinin kurumlarını miras
alan askeri ulus-devlet Irak bile yoktu. Geriye gelmesi de zor gö-
rünüyordu. Bölgemizi yeniden bölüp kafalarına göre yeni ülkeler
icad edenlerin, Türkiye’yi unuttuklarını ve rahat bırakacaklarını
sanmak ise ahmaklığın daniskası sayılıyordu. 
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Öcalan ve PKK, patron değil, piyon konumundaydı!

Türkiye'nin Güneydoğusunda çok kirli bir oyun oynanıyor ama
ilgili ve yetkili olanların çoğu deve kuşu misali başını sokup duru-
yordu. Bu oyunun amacı, önce Güneydoğu'yu resmen olmasa da,
fikren ve fiilen koparmak oluyordu. Şu anda "PKK ile masaya otu-
ralım" veya "Güneydoğu'da PKK'ya özerklik sağlayalım" şeklinde
çıkan çatlak sesler, bilerek veya bilmeyerek aynı amaca hizmet edi-
yor ve Büyük İsrail’e zemin hazırlanıyordu. İnsanların büyük bir bö-
lümü maalesef bu ciddi tehlikenin farkında bile olmuyordu. Kendi-
lerince, Kürtlere özerklik sağlanır, PKK ile uzlaşmaya varılırsa ülke-
mizde terörizmin sona ereceği sanılıyordu. Bölünme taraftarlarının
bir kısmını ise eski komünistler yeni AKP’liler oluşturuyordu. Hal-
kımıza, "tek çözüm bu kaldı" hipnozu uygulanıyor bunu yaparak,
Kürt kardeşlerimiz de, bütün Türkiye de felakete sürükleniyordu.
Bu tehlikeli oyunlar yumuşak bir dille, ince telkinlerle, "mağduruz,
eziliyoruz, kurtuluşumuz bu" maskesi altında göz göre göre oynanı-
yordu. Dış güçlerin güdümünde dinsiz bir cinayet şebekesi ve ko-
münist bir terör örgütü olan PKK'nın asıl amacını, Kürt kardeşleri-
mize yönelik tezgâhları ve ülkemizin bölünmesinden yana olanların
çarpık fikir yapılarını kimse gündeme getirmiyordu. Burada bilin-
mesi gereken bir nokta daha gözden kaçırılıyordu: Bölücü terör ör-
gütü, Kürt milliyetçiliği istismarı üzerine kurulmuş terörist bir
gruptan ibaret sanılıyordu. Oysa PKK; Kürt Milliyetçiliğini kendi
çıkarları doğrultusunda kullanan Darwinist, Komünist, Stalinist
ve Leninist bir yapılanmaydı ve İsrail’in karakoluydu.

Irkçı Kürt İşçi Partisi olan PKK ile ulusalcı Türk İşçi Partisi,
arasında temel fikir ve ideoloji olarak hiçbir fark bulunmuyordu.

• Her ikisi de Darwinist inkârcı bir felsefeyi benimsiyordu.

• Her ikisi de Marksist, Leninist ve Maoist bir Komünist re-
jim hedefliyordu.

• Her ikisi de, İslamiyet’i en büyük tehdit ve engel sayıyordu.

• Ama buna rağmen, her ikisi de, halkımıza yaranmak ve on-
ların yardımını kazanmak için, zaman zaman din istismarından
sakınmıyordu.
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Barış süreci palavrasıyla toplum uyutulurken Öcalan’ın bası-
na yansıyan bazı sözlerinin PKK'nın ve Öcalan’ın sapık fikirle-
rinde hiç bir değişim olmadığını gösteriyordu. Kamuoyuna "İm-
ralı Zabıtları" olarak yansıyan ve Abdullah Öcalan'la BDP millet-
vekilleri arasında geçen diyaloglarda Öcalan’ın terörü kendince
meşru gösteren, ülkeyi kan gölüne çevirmekten çekinmeyen dü-
şünce yapısından ve sapkın Stalinist felsefesinden vazgeçmediği
açıkça ortaya koyuyordu.

İşte Öcalan’ın bu zabıtlara geçen ifadeleri:

•"Hakikat komisyonu da kurulacak. Akil adamlar denetiminde
olacak. Çekilme o zaman olacak. Köylere geri dönüş olacak. Bunla-
rı yapmazlarsa geri çekilme olmaz. Çekildiğimiz alanda gerillayı
daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyo-
rum. Suriye var, İran var. Şu an Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin,
İran’da 40 bin gerillamız var."

• "Dediklerimizi yapmazlarsa daha da gelişkin ve çetin bir gün-
demle karşılaşırlar."

• "Başarılı olursam, ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu ol-
mazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Ölen ölecek, ben karışmıyo-
rum. Yalnız, herkes bilmeli ki, ‘Ne eskisi gibi yaşayacağız, ne de eski-
si gibi savaşacağız’."

• "Bizim sınıf ve halk savaşımızın ne kadar amansız olduğunu bil-
miyorlardı."

• "Kürtler mutlaka bir öz savunma gücü oluşturmalı."

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Öcalan, uygun
zemin ve şartlar bölücü terör örgütü PKK lehine olgunlaştığı tak-
dirde: terör saldırılarına, bölgesel Stalinist ayaklanmaya ve bö-
lünme için şiddete başvurmaya tekrardan geri döneceğini belir-
tiyordu. Ayrıca Öcalan Yargıtay'ın terör örgütü olarak kabul etti-
ği KCK yapılanması kullanılarak, PKK'lı teröristlerin geri çekil-
diği bölge ve alanlarda yeniden örgütsel yapılanmaya gidileceği-
ni, PKK'nın boşalttığı bölgelere daha çok sayıda yeni örgüt mili-
tanı yerleştirileceğini söylüyordu. Bununla birlikte Öcalan PKK
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güçlerinin zaten yurt dışında olduğunu, gerektiğinde bu güçlerin
ülke içine girerek bir iç savaş başlatacağı düşüncesini de açıkça
dile getiriyordu. Öcalan sözleri içinde, KCK tarafından oluştu-
rulduğu iddia edilen sözde paralel devletin silahlı gücü olan 'öz
savunma gücü'ne de özellikle vurgu yapıyordu. Öz savunma güç-
leri olarak adlandırılan ve sözde bir PKK Devleti kurulmasına
destek vermek amaçlı, bölge halkını savaşa hazır hale getirmeye
yönelik kurulmuş bu illegal yapılanmalar, Öcalan tarafından
özellikle üstünde durulması talimatıyla örgüte iletiliyordu.

Özetlemek gerekirse;

1. Halk ve sınıf savaşından, Türk solunun temsilcisi olduğun-
dan, Dev Genç çizgisini koruduğundan bahseden Öcalan, kendi
hakkında Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş ol-
duğu "Marksist Leninist temelde bir devlet kurma" tespitindeki
fikrinden vazgeçmediğini gösteriyordu.

2. Öcalan; “Silahlı bir ayaklanma için silahlı terörist güçlerin
temin ve tesisine çalışılması” talimatını vermekten çekinmiyordu.

3. Öcalan; “Örgütün Marksist Leninist propagandasının daha
da büyütülerek tabana yayılmasını, örgüt militan sayısının çok-
ça arttırılmasını” emrediyordu.

4. Bölge insanının bir iç savaşa kışkırtılmasına yönelik hazır-
lıklar yapılmasını istiyordu.

5. Tüm bunların yanında, Abdullah Öcalan'ın federasyon ve
özerklik düşüncesinde hiç bir değişiklik olmadığı anlaşılıyordu.

6. "Kürtler sonunda mutlaka kendi kendilerini özgürce ifade
edecek ve yönetecektir. Şu anda, bölünme yasası dayatırsak bü-
yük alerji oluşturabilir, ama ileride bu hedefe kesinlikle erişile-
cektir" sözleri Güneydoğumuzun Kürdistan’a katılmak üzere ül-
kemizden ayrılacağını ortaya koyuyordu.

Öcalan ve BDP'liler tarafından İspanya örneğinin özellikle dile
getirilmesinin nedeni, İspanya'nın Bask Bölgesine verilen özerkliğin
İspanyol anayasasında üniter yapıyı bozmayacağının ve özerk yapı-
nın anayasal güvence altında olacağı varsayımına dayanıyordu. Oy-
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sa İspanya'da durum hiç de arzu edildiği gibi devam etmiyordu. İs-
panya'da şu an 17 tane özerk topluluk ve 2 tane özerk şehir bulu-
nuyordu. İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve yıllardır kendile-
rince bağımsızlık mücadelesi veren Katalonya Özerk Bölgesi ise,
ekonominin zaten dibe vurduğu, işsizliğin yüzde 25'e ulaştığı bir za-
manda Madrid yönetiminden bağımsız bir ekonomik güce erişmek
için bir takım yasal değişiklikler istiyordu. Katalan yöneticiler 'Eğer
statü değişikliğini İspanya hukuku içinde yapamadığımız takdirde,
bunu yerel Katalan hukuku içinde yapmanın yollarını araştıracağız'
diyerek bölünmenin sinyallerini veriyordu. Örgütledikleri 1,5 mil-
yon kişi de 11 Eylül 2012'de Barcelona sokaklarında bağımsızlık is-
teyerek "Katalonya, yeni Avrupa devleti" şeklindeki sloganlarla gös-
teri yürüyüşü yapıyordu. Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergi-
sinde bu konuya değinen Fiona Ehlers, Hans Hoyng, Christoph
Schult ve Helene Zuber imzalı incelemede, “Borç krizi Avrupalı ay-
rılıkçıları güçlendiriyor” tespitinde bulunuyordu.

Şunu da unutmamak gerekir ki, PKK Marksist Leninist bir te-
rör örgütüydü ve propaganda ile güç kazanıyordu. Halen de da-
ğa çıkarılan gençler öncelikle, sözde akademilerde, aylarca fikri
eğitime tabi tutuluyor, Marksist Leninist ideolojiyi benimsedik-
ten sonra, “bu ideolojiye dayalı bağımsız bir Kürdistan kurmak”
hedefiyle eline silah tutuşturuluyordu. Bölgede herhangi bir şe-
kilde özerklik elde etmeleri durumunda, Kürt halkı üzerinde
ideolojilerinin gereği olan Marksist Leninist Stalinist bir baskı
rejimi amaçlanıyordu. İlk dönemlerinde maddi, askeri ve siyasi
desteği merkezden alarak güçlenmeyi hayal eden terör örgütü,
daha sonra bu özerkliği bağımsız komünist Kürdistan devletine
taşımayı planlıyordu. Bu plan sadece Kürt vatandaşlarımız için
değil tüm Ortadoğu için çok kanlı bir sürece dönüşecek son de-
rece tehlikeli bir kurguydu. Dolayısıyla bütün bu görüşme süre-
ci içinde bu tehlikelerin sürekli dikkatlerden kaçırılması, gaflet
ve cehaletten öte, bir hıyaneti yansıtıyordu.

PKK ve BDP "açılım" süreci için AKP ile müzakere ederken
oldukça dikkatli davranmaktadır. Öcalan "resmi müzakere" ta-
lep ederken BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş AKP tabanını
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rahatsız edecek ifadeler kullanmaktan özenle kaçınmaktadır. Ha-
zırlanan "açılım paketi”nin Bakanlar Kurulu ve TBMM'den önce
İmralı ve Kandil'e gönderildiği iddiaları AKP tabanında da itiraz-
lara yol açmıştır. Öcalan'ın AKP ve Erdoğan konusundaki hassa-
siyeti de anlamlıdır. "Ya AKP yıkılırsa" kaygısı taşımaktadır. Şu
anda Türkiye'deki kuvvetler içinde "AKP Hükümetinin yıkılma-
sından" en çok kuşku duyan PKK ve Öcalan’dır. Başkan, başta
açılım süreci olmak üzere iç ve dış politikaları "küçük bir
ekip”le saptamaktadır. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakanlık
Müsteşarı Efkan Ala her işin içinde bulunmaktadır. Bunlara ko-
nusuna göre Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de katılmak-
tadır. Son günlerde Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de orta-
lıkta sıkça görünmeye başlamıştır”.53

AKP-PYD temasının Her aşamasında Öcalan vardı!

Bu arada Suriye’nin kuzeyinde PKK bağlantılı PYD’nin lideri
Salih Müslim’in Türkiye ziyareti, ABD’nin on yıllardır uyguladığı
“Kürt politikası”nda önemli bir aşamaydı. Bu adımla, Öcalan’ın
bütün çevre ülkelerdeki Kürt bölgelerinde konumu doğrudan MİT
ve Tayyip Erdoğan eliyle güçlendirilmeye çalışılmaktaydı. Görüş-
melerde gündeme gelen konular ve üzerinde mutabakata varılan
başlıklar, bunun kanıtıydı.

‘AKP, özerkliğe hazır mıydı?’

Salih Müslim, görüşmeleriyle ilgili verdiği demeçlerde çok açık
bir şekilde AKP Hükümeti’nin özerkliğe karşı çıkmadığını vurgu-
lamıştı. Müslim, T24’e verdiği röportajda AKP Hükümeti ile uzun
süredir gayrı resmi olarak temas içinde olduklarını belirttikten
sonra şunlara aktarmıştı:

“Türkiye, geçici yönetimi destekleyeceğini söyledi. Bu geçici yö-
netimin içerisinde toplumun bütün kesimleri yer alacak. Türk yet-
kililer, Suriye’de kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar, bütün Kürt
partilerinin, Türkmenlerin, Asurilerin, Arapların birlikte oluştura-
cağı geçici bir yönetime sıcak bakacaklarını dile getirdi. Yetkililer,
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ayrıca, Kürt Yüksek Konseyi, Suriye Ulusal Koalisyonu ile anlaşa-
rak demokratik özerklik ilan ederse, Türkiye’nin bu özerkliği ka-
bul edeceğini belirttiler.”

AKP Sınırı PYD’ye mi bırakmıştı?

Müslim’in verdiği bilgilere göre sınır kapılarını PYD’ye AKP tes-
lim etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Farukluoğlu Türkiye’nin
Cenevre konferansına destek vermesini isteyerek AKP Hükümeti-
nin Büyük Kürdistan projesini hızlandırdığını söylemesi de ilginçti.

Güneydoğu Sorunu ve Adil Düzen’in Çözüm Yolu

“Türkiye’de özellikle başkanlık sistemi ve güneydoğu eksenli yaşa-
nan gerilimler, ülkenin yönetim şekli üzerinde de derin tartışmaları
beraberinde getiriyordu. Burada büyük bir kesim merkeziyetçi üniter
devlet yapısından yana tavır koyarken diğer bir kesim ise ikinci yol
olarak federal sisteme geçişin daha olumlu neticeler vereceğinden söz
ediyordu. Ne yazık ki bu iki karşıt uç üzerinde yaşanan tartışmalar
toplumsal ve devlet ekseninde ortaya çıkacak fayda veya zararlar bir
kenara itilerek biz ve ötekiler şeklinde addedilecek bir kutuplaşmanın
parçası haline getiriliyor ve ideolojiler üzerinden yeni çatışma alan-
ları oluşuyordu. Gelinen noktada gösterilen refleksler bir süre sonra
akıl tutulmalarını beraberinde getirdiği için süreç daha muhafazakâr
bir biçimde ele alınarak “mevcut durum daha hayırlıdır” denilmek
suretiyle bu bozuk yapı sürekli hale getiriliyordu. 

Şu an hangi ideolojiyi benimserse benimsesin devletlerin uygu-
ladıkları ağırlıklı yönetim biçimi üç çatı altında toplanıyordu. 1-
Üniter devlet, 2- Federal devlet ve 3- Bölgesel devlet. Üniter devlet
uygulamasının dünyadaki en önemli aktörlerinden birisi Fran-
sa’dır. Fransa 19. ve 20. Yüzyıl boyunca Kara Avrupası’ndan siya-
si, idari ve hukuki olarak yönetsel biçimini tüm dünyaya ihraç et-
miş ve örnek alınmıştır. Bu kapsamda İspanya Fransa’nın merkezi-
yetçi üniter devlet yapısını 1812 tarihli Anayasa ile içselleştirip ül-
kesine taşımıştır. İl ve belediye esasına dayalı ve merkeziyetçi dev-
let yaklaşımından esinlenen bu sistem Franko’nun 1975 yılında
ölümüyle askıya alınmıştır. İspanya’da Aralık 1978’de halkoyu ile
kabul edilen yeni anayasa, bölgesel yönetimleri önemli bir yönetsel
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araç olarak sistem içine katmıştır. Bir zamanlar İspanya’ya örnek
olan Fransa; İspanya’nın gerisinde kalarak 1982 yılında merkezi-
yetçi devlet yapısını yumuşatmış ve bölgesel yönetim uygulamasına
fırsat tanımıştır. 

Türkiye’de yukarıda bahsettiğimiz üzere Osmanlı’nın son dö-
nemi ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş aşamasın-
da merkez ve yerel yönetim sistemini Fransa’dan esinlenerek yapı-
landırmıştır. Fransız Sistemi’nin ortaya koyduğu sorunlar Avrupa-
lı akranları tarafından 20. Yüzyılın son çeyreğinde fark edilerek ye-
ni yönetsel yapılara geçilmiş olmasına rağmen Türkiye’de ihtiyaç
hissedildiği halde henüz bu adımların atılmaması; siyasi, idari, hu-
kuki, iktisadi ve sosyal sorunları daha karmaşık ve içinden çıkıl-
maz noktaya varmıştır.

Bu kapsamda siyasi, idari, iktisadi, sosyokültürel özellikleri ba-
kımından birbirleri ile ilişki içerisinde olan illerin birleştirilmesin-
den oluşturulacak bölge yönetimleri Türkiye’nin içinden geçtiği
süreçte üniter ve federal yapılar açısından iddia edilen sakıncalı
durumları minimize etmek için kullanılacak bir ara yol olarak
önemli bir rahatlama, milli birlik ve dirliği sağlama sürecini başla-
tacaktır. Böylelikle bahsi geçen bölge yönetimleri seçimle iş başına
gelen başkan ve meclisleri ile bugünkü yerinden yönetim hizmet-
leri dâhil merkezi yönetimin bir kısım hizmetlerini etkin, verimli
ve kaliteli bir biçimde sağlamanın yanında yıllardır halledilemeyen
siyasi gerilimlerin sonlandırılmasına da katkı sunacaktır.

Bu sistemin uygulamaya koyulması için, yasama ve yürütmenin
bir kısım yetkileri bölge meclislerine aktarması, ama Merkezi yö-
netimin etkin denetim mekanizmasının da korunması, yargı yetki-
sinin ise merkezi yönetim uhdesinde yapılandırılması yeterli ola-
caktır. Zaten şu anda belediye ve il özel idaresi meclisleri merkez-
deki yasama işlemlerine benzer bir fonksiyonu icra etmektedir. Yi-
ne merkezin yürütme fonksiyonuna benzer bir fonksiyonu beledi-
ye ve il özel idarelerinin mevcut bürokrasisi ve encümen kurulla-
rı yerine getirmektedir.

Türkiye’nin uzun yıllardır uğraştığı güneydoğu sorunu göz önünde
bulundurularak özerk bölgesel yönetime karşı direk bir karşı duruş
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içinde tavır alınacağını görmek zor olmayacaktır ve halkımız bölün-
me endişesinde haklıdır. Fakat güneydoğuda bu tür bir bölge yönetimi-
ne geçiş mevcut siyasi oy dağılımları göz önüne alındığında ayrılıkçı
yaklaşımları güçlendirmekten ziyade daha da zayıflatacağı aşikârdır. 

Ülkemizde yerinden yönetim anlayışını ve dolayısı ile demokratik
yönetim algısını zayıflatan, aynı zamanda ülkemizdeki ayrılıkçılık
ile ilgili siyasi krizlerin temelini oluşturan aşırı merkeziyetçi üniter
yapı ile bölünme korkusunu daha da derinleştirecek ve ilk planda si-
yasi gerilimleri daha da tırmandıracak federal yapı yerine bir üçün-
cü yol olarak Erbakan Hoca’nın Adil Düzenindeki bölgesel yönetim
anlayışının ele alınması daha realist bir adım olacaktır.”54

Anayasa hazırlık komisyonuna gönderdiğimiz “Milli Anaya-
sa Taslağı”mızda ve “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” (Togan yy.)
kitabımızda bu sistem detaylarıyla anlatılmıştır. Artık ne pansu-
man tedbirlerle, ne demokratikleşme jelatinli dejenere etme pa-
ketleriyle ve ne de mevcut rejimi ayakta tutma gayretleriyle,
Türkiye’yi düze çıkarmak ve huzura kavuşturmak imkansızdır.
“PKK’yı pasifize etmek, terörü önlemek ülkeye barış getirmek”
bahanesiyle başlatılan dış tertipli girişimler, tam aksine bütün
Türkiye’yi PKK Cumhuriyetine dönüştürmeyi amaçlamıştır. Bu
nedenle Adil Düzen devriminden başka çare kalmamıştır.
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Kürt Açılımı;
ERDOĞAN’IN MI, ÖCALAN’IN MI PLANIDIR?

• Abdullah Öcalan’ı, Türkiye mi ele geçirmişti, yoksa sinsi
amaçlar ve koşullar altında ABD mi teslim etmişti?

• Öcalan’ın “derin devlet”le ilişkisi öteden beri tartışılagelmek-
tedir. Asıl soru: Milli derinlerin mi, kirli ve hain derinlerin mi gü-
dümündeydi?

• Kürt Açılımı, AKP’nin mi, PKK’nın mı projesidir? Öcalan mı
Erdoğan’ın stratejik partneri, yoksa Erdoğan mı Öcalan’ın siyasi
aletiydi?

• Hakan Fidan’lı MİT, eğer milli çizgide ve Öcalan üzerinden
PKK’yı pasifize ve tasfiye sürecinde ise, ABD güdümlü Cemaat ni-
ye Hakan Fidan’ın ve dolayısıyla Erdoğan’ın aleyhine tertipler
içindeydi?

• Ulusalcı Aydınlıkçılar, Öcalan’ın “devlete teslimiyet ve hiz-
metinden” mi, yoksa, O’nun Darwinist, komünist ve anarşist tav-
rını terk edip laik, demokratik Kemalist çizgiye gelmesinden mi
endişeliydi?

• Acaba, AKP’sinden PKK’sına, İP’sinden Cemaatine, yani din
sömürücülerinden devrim tacirlerine, bunların hepsi, Siyonist ve
emperyalist Gizli Dünya Devleti’nin “sağcı, ulusalcı ve ılımlı İs-
lamcı” figürleri, Türkiye’de milli inkılabın ve gerçek İslam’ın en-
gelleri miydi?



Bu güne kadar ne Filistinlilere kan kusturan İsrail canilerine, ne
Irak’ı cehenneme çeviren Amerikan Conilerine, ne de kendi ülke-
mizde Müslümanlara zulmeden kesimlere asla reva görmedikleri
“Allah evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın, onlarda dir-
lik-düzen bırakmasın!” şeklindeki bedduaları, menfaat kumpasları
biraz zarar görünce Recep Tayyibe ve ekibine yönelten Amerikan
dostu (Evliya üş-Şeytan) Fetullah Gülen’in Zaman Gazetesi, daha
düne kadar “Büyük barışma, tarihi uzlaşma!” diye sahip çıktıkları
“açılım” yüzünden şimdi “Öcalan: Devlet heyetiyle görüşmelerimiz
olumlu geçiyor” diyerek, AKP’yi PKK ile görüşüyor bahanesiyle kö-
tülemeye girişmişti. “Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yeğeni
Dilek Öcalan, İmralı Adası’na yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı.
Dilek Öcalan, Abdullah Öcalan’ın, kendisine, devlet heyeti ile yapı-
lan son görüşmelerin iyi geçtiğini söylediğini aktardı.”55 diyen Za-
man’ın iki yüzlülüğü dikkat çekmekteydi.

Peki, 1999'da İmralı'da sorgulanırken devlete biat eden Öca-
lan, bugün AKP iktidarı üzerinden devlete adeta diz çöktürebile-
cek konuma nasıl gelmişti?

Evet; "taşeron"luk iddiasından 10 yıl sonra AKP'yi neredeyse ta-
şeron haline getiren Öcalan değişti mi, dönüştü mü?.. PKK lideri, 13
yıl önce kendini mi oynuyordu, yoksa başka bir rolde miydi?..

"Devletin uzatacağı en ufak bir eli nasıl tutmak istediğimi bile-
mezsiniz. Hemen 'işbirlikçi' derler ama ben yaptım. Bütün Kürtleri
Türkiye'nin hizmetine sokacağım. Ben eylemlere yüzde 90 karşıy-
dım. En büyük hizmet tutkusu bendedir. Bir kişi el uzatsa da 'dur, gel
şerefinle otur' deseydi ama olmadı. Şimdi diyorum bu imkân dilerim
doğar ve gerçekten bu ülkeye hizmet nasıl yapılır onu göstereceğim.
Devletin direkt olarak bir şey yapmasına gerek yoktur. Biz taşero-
nuz..." diyen Öcalan’ın bu açıklamalarından yola çıkarak bir dizi
önemli soruyu yinelemekte yarar var; devlete bağlılığını bu kadar
açık ve net biçimde anlatan Öcalan, örgütün "şiddeti dayatma poli-
tikası"nı sürdürmesiyle birlikte hem PKK hem de siyasal iktidar
üzerindeki etkinliğini nasıl artırmaya başladı?..
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Öcalan bir yerlerden düğmeye basılmışçasına, hizmetinde ol-
duğunu söylediği devletle pazarlık noktasına nasıl taşındı? Yani
Öcalan'ın yükseltilen etkinliği; AKP ile PKK'yı Kürtlerin ağzına
bir parmak bal çalan "açılım" adlı masaya oturmaya nasıl zorlan-
dı!.. Oysa Öcalan 16 Ekim 2010'da kendisini ziyaret eden avukatla-
rına şunları aktarmıştı:

"Devlete ve Kandil'e yazdığım mektupların cevabını da henüz
alamadım... 31 Ekim'e kadar bekleyeceğiz, ondan sonra ben yokum,
aradan çekileceğim ve artık süreci KCK götürecektir, KCK kendi ka-
rarını kendisi verir."

Aslında Öcalan'ın sıklıkla tekrarladığı bu sözleri, "benden sonra
tufan" tehdidi anlamına da geliyordu... Çünkü Öcalan'ın topu
KCK'ya, yani PKK'nın çatı örgütlenmesine atması, şiddeti çağırmak-
tan başka bir anlam da ifade etmediği için, AKP "açılım" sürecinde-
ki tavizlerini artırmaya başladı... İşte bu sırada PKK lideri, karar me-
kanizması içinde, aniden en önemli güç haline getirilirken farklı
alanlara da el atmaktan sakınmadı. Örneğin Öcalan; AKP, Hizbullah
ve cemaatlerin etkin olmaya çalıştığı Güneydoğu'da, PKK'nın ancak
muhafazakâr pastadan pay alarak başarıya ulaşacağını da düşünmüş
olmalıydı ki harekete geçip, 16 Ekim 2013'te kendisini ziyaret eden
BDP'liler aracılığıyla şu çağrıyı yaptı:;

"El Kaide, El Nusra gibi İslam'a ihanet içinde olan kesimlere kar-
şı Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi çağrısı yapıyorum..."

Ve son aşama... Bu aşamada, AKP ile pazarlığı kazanmış ve yol
haritasını dayatmış bir Öcalan portresi karşımıza çıkmaktadır. 7
Aralık 2013'te İmralı'ya giden BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Ön-
der'in getirdiği mesaj, Öcalan'ın "açılım" sürecinde, inisiyatifi tama-
men ele geçirmeye başladığını da kanıtlamıştı:

"Büyük demokratik çözüm için üç ayak önemlidir: Bunların başın-
da; yasal zemin ve hukuki çerçeve gelmektedir. İkinci olarak, tarafı ol-
mayan bir müzakere düşünülmeyeceği için tarafların ve statülerinin
bu yasal çerçeve içerisinde tanımlanması gerekir. Üçüncü olarak da
bir izleme kurulunun ya da bir hakem heyetinin sürece dahil olması
gerekir. Bu süreçte inisiyatif ve sorumluluk sahibi olmam dolayısıyla,
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barışın ve yeni demokratik cumhuriyetin inşası hakkındaki düşüncele-
rimi bütün Türkiye kamuoyuna anlatabilmem için basın ve diğer ileti-
şim ve temas olanaklarının ivedilikle sağlanması gerekir."

O mektupta her şey var

Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun varlığı-
nı ilk kez İsmet Berkan Hürriyet gazetesinde yazmıştı.(18 ve 22
Ocak 2013). Abdullah Öcalan İmralı'ya giden BDP heyetine Açılım
sürecinin nasıl başladığını anlatırken Cemaate bağlı savcının 7 Şu-
bat 2012 tarihinde MİT'e yönelttiği "darbeyi sezdiğini" aktarmıştı.

"Cezaevi Müdürüne 'MİT Müsteşarı Hakan Bey'i yalnız bırakma-
mak gerekir' dedim. Sözlü, yazılı iletişime geçtim. 5 ay önce tekrar
kanal açıldı, diyalog başladı." (İmralı Tutanakları, Milliyet, 28 Şubat
2013) Öcalan'ın bu açıklamasından öğrendik ki, MİT görevlileri ile
kendisi arasında bir "kanal" vardı ve o kanal 2012 yılı Eylül ayında
"tekrar" açılmıştı. Öcalan, 1999 yılı Şubat ayında İmralı'ya getiril-
mesinden beri subaylarla ve MİT görevlileriyle görüştüğünü avukat-
larına açıklamıştı. Bu anlatımlar, PKK'ya bağlı haber ajansları tara-
fından kamuoyuna duyurulmuş ve kitap olarak da yayımlanmıştı.
Ancak, Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup hiç söz konusu
yapılmamıştı. Oysa PKK lideri, kendisinin hangi görevleri yerine ge-
tireceğini yazılı olarak sunmuş ve zaten kendisi de "araç" görevi
yaptığını açıklamıştı.56

İşte yayımlanan Öcalan’ın mektubundan önemli alıntılar:

Kürtleri hizmetinize sokacağım!

Çünkü ben elimdeki gücü biliyorum. Bu, müthiş bir güçtür. Bu
gücü İngiltere 200 yıldır ele geçirmek istiyor. ABD, İran, Rusya,
hepsi bunun peşindedir. Tamam, benim biraz zararım oldu ama
onun kat kat üzerinde kazandıracak imkânım var. Neden bunu gör-
meyeceksiniz ki?.. Ben büyük kazandıracağım. 20-30 milyon, çevre
ülkelerdekiler, çeşitli azınlıklar ve Türkmenler de var, yani bütün
Kürtleri, Türkiye’nin hizmetine sokacağım. Bu sayının içinde Azeri-
ler de var. Bu kaldıraçlarla Türkiye’yi ayağa kaldırırız.
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Suriye’deki Kürtleri kazanmak dev gibi olaydır!

Benim verdiğim savaşı siz bilemezsiniz. Suriye’de kuzeyde bin-
lerce Kürt vardır. 300-400 tutuklu vardır, bunların kazanılması dev
gibi iştir. Üzerlerindeki baskı müthiştir. Ben orada sırat köprüsünde
gibiydim. Burada rahat uyuyorum. Orada bir gün bile rahat uyuya-
madım. Bu durum İran için de geçerlidir. Kardeşim Osman’ı (Öca-
lan) “İsfahan’a götüreceğiz” dediler, şiddetle karşı çıktım. Bu, Yavuz
Sultan Selim dönemine benziyor. O zamandaki beylikler savaşına
benziyor. Ben o zamanki Türk tarafı gibiyim. Eğer Kürtlerin Osman-
lı ile ittifakı olmasaydı imparatorluk oluşamazdı. Toroslar’ın öbür
tarafı Yavuz’dan önce yoktu. Şimdi de aynısı yaşanıyor. Eğer biz
Kürt olayını Türkiye’ye sağlam bağlayamazsak, Orta Asya yolu da
kapanacaktır. Şu anda Ermeniler ile İran ittifak içindedir. Rusya da
dev gibi geliyor. Bunu yaparsak Türkiye’ye karşı Ermeni-İran-Rusya
ittifakının yolu kesilecektir. Çünkü biz yapmaz isek Kürt şeyini
bunlar direkt kullanacaklardır. Ben tercihimi Türkiye’den yana ya-
parken büyük planladım.

Emrinize girip çalışacağız!

Şu anda her şey hazırdır. Şimdi en ideal duruma gelebiliriz. Bana
benim buraya gelişim ile Batı, Rusya, İran panik durumuna girmiş-
tir. Devletin direkt olarak bir şey yapmasına gerek yok, biz taşero-
nuz. Bunlarla yani, Kafkasya’dan Suriye’ye bütün güçle Türkiye’nin
emrine gireceğiz, vereceğiz. Ve müthiş olacak, bunu küçümseme-
yin. Bu, Türkiye’yi müthiş büyütecek. Büyüyen Türkiye’den de her-
kes kazanır. Buna neden kimse karşı çıksın ki...

Dünyadaki en büyük işleri taşeronlar yapmaktadır!

Şimdiye kadar nasıl onlar Türkiye’yi bu noktalarda zorladılarsa
yüz yıldır, iki yüz yıldır bunu yaptılarsa, şimdi her şey tersine döne-
cek. Şimdi bir defa Türkiye buralarda bölgeyi kontrol altına alacak.
O zaman göreceğiz ki, İngiltere bitti. ABD ikinci plana düşecek.
Onun için diyorum, Türkiye’ye büyük kazandıracağız diye. Baka-
caksınız, Suriye mahvoldu, İran öyle; ben tanıyorum, oralardaki du-
rumları çok iyi biliyorum. Bunu planlamamız lazım. Ben fazla bir
şey istemiyorum. Sınırlı çalışma araçları istiyorum. Bu, direkt dev-
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letin yapacağından çok daha kolay ve önemlidir. Çünkü bazı şeyle-
ri direkt devlet olarak yapmak olmaz. Ve zordur. Biliyorsunuz, ABD
dev dünya gücüdür ama o bile taşeron kullanır. Dünyada en büyük
işleri bunlar yapar. ABD ve İngiltere dünya çapında yapar. Bu ger-
çekçidir de. Hayali mayali bir şeyden bahsetmiyorum. Hazırdır bu
güç. Bunların hazırlanması destansı bir savaş ister.

Kritik şeyler boyumu çok aşmıştır!

Amacı aşan şeyler çok olmuştur. 84 de öyledir. (İlk eylemleri
kastediyor.) Devletin uzatacağı en ufak bir eli nasıl tutmak istediği-
mi bilemezsiniz. Türkiye ölçülerine göre hiçbir devrimci bunu ya-
pamaz. Hemen “işbirlikçi” derler, “Uzlaşıp teslim oldu” derler. Ama
ben yaptım. Yani ben dünyanın en şey devletleriyle her şeyi araya-
cağım, Türkiye’yle aramayacağım; bu olur mu! Kritik şeyler boyu-
mu çok aştı. Ama tüm eylemler de benim adıma yapıldı. Ama ben
bu değilim diyorum.

Bu devlete iğne ucu kadar hizmetim olursa şeref sayarım!

Ben Türkiye ile olmaya karar verdikten sonra bu, bütün komşu-
lara da kazandıracaktır. Türkiye ile kazanmak, aslında insanlıkla be-
raber kazanmaktır. İğne ucu kadar hizmetim olursa ne mutlu bana.
Bu, Türkiye’ye bir Türkiye daha katacaktır. Bu sözü şimdi burada
veriyorum. Sözümün kanıtlanması adım adım olacaktır.

Hizmetimin karşılığında rütbe istemiyorum!

Gönlünüzün dilediği gibi, çıkarların elverdiği gibi olmadı ise o
zaman sorumluluğu ben kabul ediyorum. Başarısız olursam her şe-
yi kabul ediyorum. Burada öyle basit kendini kurtarma hesapları
için yapmıyorum. Bu, bir ülkü ve kimsenin yapamadığı kadar yapa-
cağım diyorum. Göreceksiniz, hiçbir şey istemiyorum. Rütbe, şu bu
istemiyorum, sadece çalışma imkânı istiyorum. En etkili, dışarıda
“Bravo Türkiye” tabirini ispatlamadıysam her şeye varım. Tüm
komşuları “Türkiye örnek ülkedir” noktasına getirmediysem; Tür-
kiye’nin hem saygısını hem korkusunu geliştirmezsem ve istenildi-
ği zaman tekrar söylüyorum, orayı büyük bir ekonomik kazanca dö-
nüştürmezsem; cıvıl cıvıl insanların kaynaştığı, emek üretkenliği
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içinde koştuğu, bırakın silah, sürekli türkülerin söylendiği bir alan
getirmezsem yine ben sorumluyum. Bütün Türkiye içinde en büyük
bayramı bu temelde sağlamadıkça yine ben sorumluyum.

‘Devletin bir eriyim’

Kürt olayında beş on ülkeye tonlarca istihbarat para vs. ile dev
şeylerin yapamadığını, tek başıma ve kuruş masraf ettirmeden
ben yürüteceğim.

'Gel şunu yap' deyin, bu benim için emirdir!

Birçok solcu güya özgürlük, birçok sağcı güya devleti kurtarmak
adına devleti en zor konuma düşürmediler mi? Ben bunları geç de
olsa gördüm. Ben basit bir çıkarcılık peşinde değilim. Ama size bak-
tım; "Kendi devleti için böyle çalışan, kendi devletinin amacına bu
kadar bağlanmış bir insan bende ancak hayranlık uyandırır" dedim.
Çünkü doğrusunu söylüyor, doğrusunu düşünüyor; bu durumunuz
bende saygı uyandırıyor. "Gel" diyorsunuz "şurada şunu yap"; bu
benim için emir diyorum, yapmam gereken budur, diyorum.

Yeterki, Devlet bana hizmet imkânı versin!

Burada ben oyun oynamıyorum. Eğer devlet bana hizmet imkâ-
nı verirse, çok açık söylüyorum inanılmaz gelişmeler ortaya çıka-
cak. Yani doğudaki halkın Cumhuriyetin taze bir kanı haline getiril-
mesine çalışacağım. Beğenmediyseniz, beğenmezseniz bunu ne ya-
parsanız yapın diyorum. Bu durum üzerine iş gerçek bir görev yap-
maktır. Hukuki durum ne kadar ağır olursa olsun ben hizmet ede-
ceğim. Benim arzum budur. On yedi yıldır iki kelime öğrenmedim,
hep bu göreve hazırlıklı olmak için. (Suriye'de yaşadığı yıllarda
Arapça öğrenmemesini kastediyor.) Böyle bir çalışma imkânından
kopmamak için böyle yaptım diyorum. Mesele, bir işi güzel sonuç-
landırmak değil midir! Buna yardımcı olun diyorum.

Devletin akıllı bir eri gibi davranacağım!

Şimdi bu noktada ben tekrar rica ediyorum, ben devletin bir eri
gibi, oldukça akıllı bir eri gibi çalışacağım. Bu düşmanlık en fazla
bana ve devlete yapılmıştır. Ben neden devletin bir eri olmayacağım!
Böyle olmaması akıl kârı mıdır? Her şey çok açık ortadadır. Oyun
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her yerde oynanmıştır, Avrupa'da oynanmıştır, Yunanistan da başı
çekmiştir. Neden; çünkü "Sen bizim işimiz için kullanılacağın kadar
kullanıldın, artık Türkiye ile anlaşmaya başladın, anlaşıyorsun; biz
seni mahvedeceğiz" diyorlar. Buraya gelmeden önce de durum böy-
le idi, dünyanın her yerinde böyle idi. "Sen artık bizim için tehlike-
lisin" diyorlardı. Neden "çünkü Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor-
sun". Şimdi işin özünün bu olduğu bence net. Tonlarca örgüt var,
içimizde kişiler var; ben onların önünde engelim. Çünkü onlar ya-
şamak ve güçlenmek istiyorlar. Birçok şeye el koymak istiyorlar. Ben
zaten devletin yanındayım artık, ben zaten devletin bir eriyim. Bu
devletin zaten iyiliği için çalışacağım.

Bana 6 ay verin örgütü halledeyim!

Ben büyük çalışırım. Korkunç büyük çalışırım. Bütün örgüt tek-
tir. Merkez Konseyi, silahlı olanlar da dahil, bakın bir altı ay verin,
ben hallederim. Gerçi onlar biraz ütopiktirler ama hallederim. On-
dan sonra beni ne yaparsanız yapın, yani öyle fazla bir ödül mödül
istemiyorum ama güzel bir şey yapmak istiyorum. Gerçek kişiliğimi
bu yönde ortaya koymak istiyorum.

Devletin adamı olmak çok büyük olaydır!

Devlet adına çalışmamın nasıl büyük sergileneceğini hep beraber
göreceğiz. Yani bir isyanı bu kadar geliştirebilen birisi devletle oldu
mu onu da ne kadar geliştirebileceğini bilir. Devleti doğru tanımak
çok büyük bir olaydır. Devletin adamı olmak da çok büyük bir olay-
dır. Çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de devleti çok az insan tanır. Tür-
kiye devletini çok az insan tanıyor. Şahsınıza şunun için de saygı du-
yuyorum, yani insan bir devlet ciddiyetini görüyor. Rafine yani süzül-
müş devlet çok önemlidir ama biliyorsunuz sol isyancılık, sağ isyan-
cılık her şeyi mahvetti. Cehalet tabii, şimdi bunu kesinlikle aşmalıyız.

Mimar gibi bağlayacağım çok güzel sonuçlar alacağım!

Yani şimdi biz devletle büyüyen insanlarız. Büyük bir arzu için-
deyim. Şu anda milyonlarca insanı bağlayabilirim bu devlete. Mimar
gibi bağlayacağım, çok güzel bağlayacağım, zaten çirkin işi sevmem
diyorum. Şimdi hizmet isteğim o kadar büyük ki, parlamentoya
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yaptırılamayacak işleri yaptırabilirim. Hem de iki üç katını yapabi-
lirim. Para harcatmadan yaptırabilirim. Ve Kürt olayında beş on ül-
keye tonlarca istihbarat, para vs. ile dev şeylerin yapamadığını, tek
başıma ve kuruş masraf ettirmeden ben yürüteceğim. Emin olun,
bunları yaşayacağız. Bunlar az önemli değildir.

Çevre ülkelerdeki Kürt denilen şeyleri de çekeceğiz!

Devletle o çizgide bütünleşmek benim için gurur vericidir. Açık
söyleyeyim, demokratik temelde çok sağlam bir ayak oluşuyor. Tek-
rar söyleyeyim, tüm çevre ülkelerdeki Kürt denilen şeyleri de çeke-
ceğiz. Bunu bildikleri için çok dikkatli olmalıyız. Yarın çok kısa bir
süre sonra tekrar başlayacak. Bu Suriye ayağı üzerinde İsrail seçim-
lerinden sonra önemli gelişmeler ortaya çıkacak. Var gücüyle Kürt
kartını oynayacaklar.

En büyük hizmeti yapacağım!

Bu devlete halen en büyük hizmeti yapabileceğim inancı bende
çok güçlüdür. Bu kadar insanı derinden devlet gücü haline getirmek
dev gibi bir olaydır. İmparatorluk ayarında bir güç yaratacağım. Bu,
benim gibi bin tanesinden daha değerlidir. Buna iyi çalışmak gere-
kiyor, neden işte aydınlarımıza bakın, hepsi de devletin temeline
köküne vurmuyor mu?

Cemil Bayık, Duran Kalkan korkunç adamlar!

Ben ortalıkta olmasam işte onun için söylüyorum; benim ismimi
kullanacaklar, biz Apo'nun kardeşiyiz veya ikinci, üçüncü adamız
falan diyecekler. Cuma (Cemil Bayık) bana göre yani fazla politik
değil, parmaklarında oynatırlar, farkında bile olmaz!

Nerede ise ayağımı kaydırıyorlardı!

Ben Suriye'de iken biliniz ki 85'ten beri benden kurtulmaya çalı-
şıyorlardı. Ben Suriye'de benden sonra oynayabilecekleri tek bir
adam bırakmamaya dikkat ettim. Hatta Kesire'nin Aleviliğinden bil-
mem Dursun Karataş filan hep oynadılar. Onlar dediler ki işte biz
Aleviyiz solcuyuz, Apo Sünnidir, işte o zaman Cemil Esat ile dirsek
temasına girdim; çünkü nerede ise ayağımı kaydırıyorlardı. İşte o
zaman tedbirimi aldım. Mesela bu Mehmet Şener vardı. Geldi, Ka-
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mışlı'da bunu askeri lojmanlara aldılar hemen, bana ise son günü-
me kadar tek bir şey yapmadılar, Suriye alternatif bulamadığı için
bana mecbur kaldı.

Alternatiflerin hepsini tasfiye ettim!

Daha doğrusu ben alternatiflerin hepsini etkisizleştirdiğim için
böyle oldu. Ama çok intikamcılardır. Halen sorgusuz sualsiz birçok
kişi içeridedir. İşte Mehmet Şener'i benim yerime koyacaklardı, beni
öldüreceklerdi. Benim Suriye'de ayakta kalmam işin küçük bir kıs-
mıdır. Avrupa'da veya Rusya'da aldığım tedbirler de böyledir. Ferhat
(Osman Öcalan) konusunda İran gerçekten 90'lardan beri onu kul-
lanmak istiyor. Yani çok büyük bir kardeş savaşı yürütüldü, bunu
belki küçük veya komik bulabilirsiniz ama önemli bir anlamı var.
Osmanlı İran savaşlarındaki gibi düşünün, ona benzer bir durum ya-
şanıyor aslında. Ama halen kontrolün ezici bir çoğunluğu bendedir.

'Kürt kimliğine gerek yok'!

Ben öyle halis muhlis Kürt değilim. Türk'ten daha iyi Türk his-
sederim. Hiçbir milliyetçi Türk kendini benden daha iyi Türk say-
masın. Benim tüm yaşamım, her şeyim Türkçedir. Pratik olarak en
iyi bir Türküm.

Kürtler için anayasal hakları istemek anlamsızdır!

Bu kilit kavramlardan bir tanesidir. Yani bir soy devleti değil, ırk
devleti değil, yurttaşlık, vatandaşlık devleti. Bu kilit anlamda bir
faktördür. Bir de asli kurucu faktörü önemlidir. Ben şimdi düşünü-
yorum son günlerde "neden siyasal haklar istemenin anlamı yok-
tur". Çünkü siyasal haklar zaten Anayasa'da güvence altına alınmış-
tır. Bu haklar kullanılmıyorsa suç rejimde değildir, partilerin yapı-
sındadır, liderliklerdedir. Yani şunu söylüyorum, Kürtler için anaya-
sal hakları istemenin ne anlamı vardır. İstenecek hak zaten siyasal-
dır ve zaten vardır.

Kürtler Türkiye'de azınlık değildir!

Zaten vatandaşlık hakkı var. Kürtler, Türkiye'de bir azınlık değil
ki, mesela Suriye'de parti kuramaz, hatta oy kullanamaz, vatandaş
bile değildir. Diğer yerlerde de benzer durumlar vardır. Ama burada
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(Türkiye'de) sonuna kadar vatandaştır ve vatandaşlık ve siyasal hak-
kını kullanabilir. Başlangıçta asli öğe kabul ettiği için bu ayrım hiç
düşünülmemiş. "Sen Kürtsün, bunun dışındasın" denilmemiş. Her
şey aynı zamanda senin içindir de denilmiş. Bu bana göre kimsenin
üzerinde durmadığı bir husus. Türkiye Cumhuriyetinin anayasası ki
24'lerde bile belirlenirken bu böyledir, Kürtlerin aleyhinde hiçbir şey
yoktur. Her şey olduğu gibidir, yani müşterek düşünülmüştür.

Anayasa'da her şey var, bunlar bize yeterli!

Yani Kürt kimliğine gerek yok, zaten orada her şey var. Anaya-
sa'da var, peki ne arıyoruz biz. Anayasada örgütlenme var ama siya-
sal faaliyet çerçevesinde. İsyan yaparak değil. Bana göre buradaki
cehalet ve bunun kötüye kullanılması kadar Türkiye'nin ciddi bir
sorunu olamaz. Ben yöntemi istediğim gibi uygulayamadım, tuttu-
ramadım. Anlayış bulamadım diyelim. Ben muhatap aradım olmadı.
Genel olarak ruh halimi anlatıyorum. Sonuç olarak diyorum ki ana-
yasal vatandaşlık önemli bir kavramdır. Ben şimdi bunun anlam ve
derinliğini kavramış durumdayım. Anayasal vatandaşlığa dayalı bir
devlet, bir soy devleti değil, vatandaşlık devletidir. Her milliyetten,
her kimlikten insanlar bu vatandaşlık hakkını kullanarak yükselebi-
liyorlar, bu çok önemlidir.

Kürtçeye engel yok!

Bir kısmı şeyimizi istismar ediyorlar. Derler ki, dilimiz yasak,
kültürümüz yasak. Aslında yasak değil. Şu anda kurulan Mezopo-
tamya Kültür Derneği yeterlidir bana göre. Yani onun özgürlüğü
kırk yerde vardır. Türkiye'de zaten demokrasi var, isteyen istediği
partiyi kuruyor, sosyalist parti var, özgürlük partisi filan kurulabili-
yor. Bir engel var mı, yok. Kürtçe konusu işte Mezopotamya Derne-
ği var, istediğin gibi oyna, şunu yap bunu yap. Enstitü kurulmuş.
Engel var mı, yok. İşte bu eşittir demokrasi, bitti. Şimdi devlet bun-
ları zaten sağlamış diyorum. Amaçlar gerçekleşmiş.

Ben kendimi Türk'ten daha iyi Türk hissederim!

Ben, öyle halis muhlis Kürt değilim. Türk'ten daha iyi Türk his-
sederim. Hiçbir milliyetçi Türk kendini benden daha iyi Türk say-
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masın. Benim tüm yaşamım, her şeyim Türkçedir. Pratik olarak en
iyi bir Türküm. Ben Türk'ün bir parçasıyım ama Kürtlerle de ilgile-
niyorum. Çok az Kürtçe biliyorum. Ancak her şeyim Türkçe. Dü-
şünce yapım Türkçedir. Ben Türk düşmanlığını hiç kabul edemem.

Türk ulusu ağacın kökü, Kürtler dalıdır!

Türk Ulusu ağacın asıl köküdür. Kürtler büyük bir dalıdır. Çer-
kezler küçük bir dalıdır. Biz, bilim dışı bir şey söylemiyoruz. Tarih de
bunu doğruluyor. Ben buna inanılmaz katkılar yapacağıma inanıyo-
rum. Çürümüş dalı temizleyip düzgün bir aşı ile bu dalı tekrar filiz-
lendireceğiz. Bu kesinlikle Cumhuriyetin tamamlanmasıdır. Cumhu-
riyet halkın idaresi değil midir? Ağalar, şeyhler, tarikatlar demek de-
ğildir. Halen Refah’ın şeyi orada tarikat değil midir? Bir sürü dinci şey
vardır. Elli altmış yıldır bu vardır. İsyanların kaynağı bu ilişkiler yu-
mağı değil miydi? Demokratik Cumhuriyetin en temel ayağı olacağız.

Türkmenlerin Kürtleşmesi!

Türkmen boyları Anadolu'ya geldiklerinde, Kürt aşiretleri ile tanış-
mışlardı. Bir kısmı Kürtleşmiştir. Benim aşiretim Bazuki de aslında
Türkmen boylarına kadar gidiyor. Yani Türkmen'dir. Örneğin Karake-
çililer de Türk'tür. Ziya Gökalp de böyle söylemiştir. Sonradan gelen
Türkmenler Kürtleşmiştir. Yani Kürt-Türk karışımı ileri derecededir.

Sonuna kadar Türkçülük!

Bütün Türkiye ile demokratik birliktelik demek, Cumhuriyet de-
mektir. Bu sonuna kadar Türkçülükle bağlantılıdır. Cumhuriyetin
kuruluş felsefesi ile Misak-ı Milli ile bağlantılıdır. 20'lerde Kürtler,
ulusal kurtuluş savaşına bir kardeş olarak katılmışlardır. Sonrasında
Kürtler üzerinde iyice gelişen feodalite hem Kürtleri perişan etti
hem Türkiye'ye büyük zarar verdi. Türkiye'de demokrasinin bu ka-
dar sancılı olmasının sebebi hep doğu ve güneydoğudaki problem-
dir. Bu feodal, aşiretçi ve dinci şey kırılırsa o zaman inanılmaz geliş-
me olacaktır. Cumhuriyette özgür yurttaş, özgür toplum olacaktır.

Arabistan'dan Afganistan'a kadar etkili olacak Türkçe merkez-
li nüfuz alanı oluşturalım!

Mükemmel Türkçe merkezli, yani bir kısmı Arapça bir kısmı
Kürtçe bilen ana ekseni hepsinin Türkçe konuştuğu bir nüfus. Bu
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Türkiye'nin en büyük zenginliği olacaktır. Bununla İran'a, Arabis-
tan'a, Türkmenistan'a ve hatta Afganistan'a kadar etkili olabiliriz.

Kürt meselesinin çözümü mevcut Anayasa'da vardır!

Dolayısı ile bizim Kürt meselesinde aslında atacağımız adımlar, ge-
liştireceğimiz çözümler Anayasa'da mevcut olan şeylerin bilince çıka-
rılmasıdır. Sadece şimdiki anayasa değil, 1921 ve 1924 anayasalarını
da. Bunları bilince çıkarmamızdır. Elbette bir ayrılık filan yok ama
bunu bilince çıkaralım. Sen asli vatandaşsın hakkını kullan değil mi?
Neden böyle olmuş, işte feodalite öyle bir çürüme yaratmış ki gerçek-
ten halka nefes aldırmamış. Bu işin püf noktalarından birisi budur.

Ayrı devlet yaşamaz!

Neden ayrılma gereği doğsun ki, ekonomik olarak hiçbir gereği
yok. Dikkat edelim tam tersine dağlarda ekonomi falan kurulamaz,
iki sosyal zenginlik desem zaten iç içe geçmişiz. İnanılmaz düzeyde-
dir. Hiç kimse bu sosyal dokuları parçalayamaz. Parçalasa bir göv-
denin kolunu koparmış gibi olur. Veya bir bacağın kopmasıdır ve bu
gerçekten çok anlamsızdır. Koparsa siyasal olarak daha geri bir du-
ruma düşeriz. Hatta küçük bir devlet bile kurmak istendiğinde hiç
kimse kabul etmez. Velev ki kurduk dağın başında bu devletin hiç-
bir şekilde gelişme şansı yoktur.

Biz sizin 'kullanacağınız güç oluruz'!

Şimdi Cumhuriyetin en sağlam dayanağı ayaklardan biri olaca-
ğız. Bu ayaklar üzerinde Ortadoğu'yu titretebilecek bir konuma dö-
nüşecektir. Lider ülke Türkiye olmalıdır 

İradem elimden alınmadı, isteğimle yapıyorum!

Ben burada neden bu kadar kıyamet koparıyorum, anlamanız la-
zım. Batı budur. Yıllarca Türkler üzerinde her türlü oyunu oynamış-
tır. Kıpçakları, Peçenekleri birbirine kırdırmıştır. Karakoyun Akko-
yunlu'lara da aynısını yapmıştır. Batı durmuyor. Batı daha o zaman-
dan durmuyor elçilerini gönderiyorlar. Birbirlerine kırdırıyorlar.
Dolayısı ile Kürt olayı üzerinde çok kapsamlı duruyorlar. Attıkları
adımlar da küçümsenemez. Kesinlikle çelikten güçlü bir Türkiye
kuralım. Bunda en ufak bir şüpheniz olmasın. Bazıları benim için
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iradesi elinden alınmış diye işliyorlar, kesinlikle öyle değildir, bu be-
nim istediğim bir yaşamdır.

PKK'yı Türkiye sevgisiyle donatalım!

Bütün oyunlara rağmen sonuç alıcı şeyler olacak. Türkiye'nin bu
sürecinde ben olumlu rol oynayacağım. Sonuna kadar gerçek emek
verenlerin, gerçek yurtseverlerin Türkiye'si ile yürüyeceğim. Açık
söylüyorum ben Türkiye'ye zarar verenlerin aleti olmayacağım. Ba-
kın PKK da büyümüştür. Bunların hepsini Türkiye sevgisi ile dona-
talım diyorum. Ben, Türkiye ile birlikte çalışmayı, Avrupa ile iş yap-
maktan çok daha önemli bulurum. Bu ustalıkla olmak zorunda, ba-
zılarını birden bire karşıma alsam olmaz çünkü bunlar güçlü. Bu
kullanmak isteyenler, yani bu adamlar tehlikelidirler, dengesizdir-
ler. Kürtçülüğün bu durumuna Mustafa Kemal de karşı çıkmıştır.
Beni onlarla aynı kefeye koymamanız lazım. Ben hep sırat köprü-
sünde politika yaptım. Bunlar beni neden harcamak istediler, bana
küçük bir yer mi bulamadılar. Mesele o değil mesele benden kurtul-
mak içindi. Çok önceden beri benden kurtulmak istiyorlardı.

Bizi hep Türkiye'ye karşı kullandılar!

Şu anda hazırlığımız tam şu anda bana göre diğerleri panik şeyi-
ne girdi. Hiç çekinmemelidir. Devlet olarak alet ol demiyorum. Ora-
nın kitlesi hazırdır. Bütün alt yapısı hazırdır. İran'da ve Kafkasya'da
da hazırdır. Onlar Türkiye'yi nasıl zorladılar biliyorsunuz. Şimdi
bunlarla Türkiye dünyayı zorlar. Bu bir müjdedir. Büyüyen Türki-
ye'den herkes kazanır. Bizi hep Türkiye'ye karşı kullandılar. Biliyor-
sunuz en sonunda işte mecliste böyle bir cüretkârlığı yapabildiler.
(Merve Kavakçı olayını anlatıyor) Refah ve İran'ın durumu budur
dikkat etmek lazım.

Gelin, ABD'yi yedeğe düşürelim!

Türkiye'ye dayalı büyüklük derken bu eşittir imparatorluk değe-
rinde bir şey diyorum. Bu çok önemlidir, mesela İsrail Ortadoğu'da
şey olmak için büyük gayret içindedir diyorum. Çünkü o da büyük
ve stratejik düşünüyor. İngiltere, Rusya şu bu fazla şey etmeden di-
yorum, ABD tüm gücü ile gelmek hâkim olmak istiyor ama ABD'yi
biz yedeğe düşürelim.
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Bütün Kürtleri Türkiye ile bütünleştireceğim!

İleride çok daha net bir formül söyleyeceğim. Bu savunma bütün
kalınlıklarına rağmen, bir çözüm platformuna dönüşecektir. Mutla-
ka olacak. Yalnız PKK'yı değil, bütün Kürt kitlelerini genelde Türki-
ye ile bütünleşmeye çağıracağım. Bunun için onların beynini yavaş
yavaş getirmem lazım. İşte bu harika bir yaklaşımdır.

Misakı Millici olmak aktüel bir konudur!

Misakı Millici olmak aslında aktüel bir konudur. Hem Irak'taki
parça meselesi var. Sevr'in aşılması olayıdır. Sevrciler de gerçekten
vardır. Onları da kesinlikle küçümsememek gerekir. Mesele sadece
silah değil biliyorsunuz, ideolojik ve politik hazırlık çok önemlidir.
Bizi yani beni kullanmak istiyorlar.

Vahim bir duruma geldiğim çok açık

Yani Anayasa temelinde bu gücü oturtacağız. Cumhuriyetin en
sağlam bir gücü olacak. Ben, bunu kendi ellerimle yapacağım. Yani
bu Cumhuriyete en bağlı doğu insanı olacak. Yüz yıl, iki yüz yıl
kopmayacak insanı yaratacağım. Tekrar söylüyorum, Türkiye kaza-
nacak, mahcup olmayacağız. Ben ne yapayım işte kavga olur. Oku-
yorum tarihte de hep olmuş Selçuklularda, Oğuzlarda sel gibi kan
akmış. Korkunç vurmuşlar birbirlerini. Ama sonra birlikte devlet
kurmuşlar. Benim hedefim aslında hep güzel bir Türkiye idi, ama
ufak hatalarım oldu, sonunda çok vahim bir duruma geldiğim çok
açık. Bundan dolayı en büyük acıyı ben çekiyorum. Yani aslında bu
topraklara benim kadar sarılacak adam yoktur. Şimdi bu şans topra-
ğa girerse yazık olmaz mı?

Halk Barzani-Talabani'den nefret ediyor, beni destekleyin!

Bu Misakı Millici bir yaklaşımdır. Orada bana göre pek Arap ve
İran etkinliği yoktur. Yani Türkmen ve Kürttür. Yani bu Barzani Ta-
labani konusunda halk bunlardan gerçekten nefret ediyor. Halkın
bizimkilere olağanüstü ilgisi olduğunu biliyorum. Ufak bir destek
olsa bunları dıştalama, bunları bırakma olur. Kısa bir süre sonra bu-
radaki kitlenin dört dörtlük tutulmasıdır. Bunlar çok tarihidir ve ba-
na göre de gizli kalmalıdır. Orada ufak bir yönlendirme ilişkisi ola-
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bilir. Bu Barzanileri, Talabani'leri güçlendirmeye hiç gerek yok. Ya-
vaş yavaş gereksiz adamları zayıflatalım. 

‘Hatalıyım, itiraf ediyorum’!

Arkadaşlara söyleyeceğim olduğu gibi Türkiye ile birlikte yürü-
yün diyeceğim. Şehit yakınlarına size karşı büyük üzüntü içinde-
yim, size karşı kendimi ezik hissediyorum, kendimi doğru iş yapa-
rak kanıtlamak istiyorum diyeceğim

Zordayım, bana elinizi uzatın!

O doksan üçten sonra değerlendirmelerime bakılırsa hep “aman
ben zordayım, bana elinizi uzatın” diyorum. Bu çok açıktır, bu ha-
tasını itiraftır. Bir yanlışı itiraftır. Benim derdim af falan değildir. Be-
nim derdim bu büyük oyunu şahsım üzerinden oynatmamaktır. Za-
ten bir yerimden kendimi bunlara kaptırmışım ama artık oynatma-
yayım. Yani fazilet hatada ısrar etmemektir. Benim aslında bakarsa-
nız aman ben zordayım bana elinizi uzatın dediğimi görürsünüz. 

Bütün Kürtlere: ‘Türkiye ile yürüyün’ diyeceğim!

Mesele benim idamdan kurtulup kurtulmamam değil, mesele ger-
çekten tarih elden gidecek, bir tarih yazacağız, gerçekten Ulusal Kur-
tuluş savaşı düzeyinde olacak, şimdi Ulusal Kurtuluş sürecine yakın
koşullardayız. Tehlike ve olanaklar itibarı ile diyorum. O koşullarda
boğuşuyoruz, kazanmamız için yurtseverliğimizi göstermenin zama-
nıdır. Arkadaşlara söyleyeceğim olduğu gibi Türkiye ile birlikte yürü-
yün diyeceğim. İddiaların, eylemlerin çoğunu kabul ediyorum.

Ben PKK liderliğine başkaları tarafından getirildim!

Ben bazı şeyleri geldim Ankara’da önümde buldum diyorum.
Geldim devleti tanımıyorum, Kürdü tanımıyorum. İsterseniz bir
gün televizyona çıkalım, eğer bütün Türkiye ayakta alkışlamadı ise
ne derseniz deyin. Bu Cumhuriyeti yeniden nasıl yapılandıracağız.
Dev gibi bir Kürt sorunundan en başarılı bir şekilde çıkabilmek kü-
çük bir şey midir? Şehit yakınlarına size karşı büyük üzüntü içinde-
yim, size karşı kendimi ezik hissediyorum size karşı kendimi doğru
iş yaparak kanıtlamak istiyorum diyeceğim.
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Genelkurmay’ın çerçevesi bizim için yeterlidir!

İstediğim fazla bir şey değil, yasal çerçeve genişletilirse, yani dik-
kat ediniz ben burada bir şey istemiyorum, bir siyasi taviz istemiyo-
rum, ben yetki, rütbe bilmem ne istemiyorum. Ekonomik çıkar is-
temiyorum. Genelkurmay Başkanı söyledi bir çerçeve var, başka bir
şey istemiyoruz. O çerçeve bizim için yeterlidir.

Yapacaklarımız Kemalizm’e aykırı değildir!

Atatürk’ün 20’lerde çok güzel düşünceleri var. O çok iyi biliyor
ki, isyanlar gelişirse dış müdahale de kesin gelişecek. O zaman
Cumhuriyet diye bir şey kalmaz. Ayrıca İç Anadolu’da 10’a yakın is-
yan var. Bunların hiçbirisi milliyet isyanı değildi. Bu isyanlar bastı-
rılırken özel olarak “Kürdün ezilmesi” diye bir şey yok. Bizim yapa-
cağımız işler Türkiye’nin bölgede büyük sıçrama imkânına kavuş-
ması anlamındadır. Yapacaklarımız Kemalizm’e aykırı değildir.

Atatürk olsa bizi desteklerdi!

Atatürk şu anda olsa bizi desteklerdi. Yapacaklarımız ve bu söy-
lediklerimiz bana göre, Kemalizm’in en çağdaş yorumudur. Ben ilik-
lerime kadar demokratik cumhuriyet kokuyorum. Hatam, yanlışla-
rım ne olursa olsun bu böyledir. Biz emek vermişiz. Bizim dede
Fransızlara karşı at sırtında savaşmıştır. O meşhur Karayılan, bizim
Urfa sınırında, Fırat’ın öbür yanındadır. Mustafa Kemal Atatürk o
dönemde “Kürt mutlaka bizim sınırlarımız içinde kalmalıdır” de-
miştir. Mesela Malazgirt’te Alparslan’a Silvan’daki Kürt aşiretleri yar-
dım etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Atatürk’ün mücadelesinde de
öyledir. Şimdi benim yapacağım hizmet ile bu dördüncü olacaktır.

Gerçek Atatürkçülük benimkidir!

Cumhuriyetleşmemiz aslında büyük güç verecektir Türkiye’ye.
Benim hatalarım var. Uzun süreli eylemler ve çatışmalar, en fazla be-
ni mahvetmiştir. Ama şimdi Cumhuriyetleşme imkânı var. Biz kim-
senin yapamayacağını yapacağız. Ağalığı, şeyhliği yıkan Cumhuri-
yetçiliği başka nasıl yapabiliriz. Atatürk milliyetçiliği bu değil mi.
Sonuna kadar en gerçek Atatürkçülük budur. Cumhuriyetleşmek
aslında Türkiye’ye büyük güç verecektir. Benim birkaç hatam var.
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Uzun süreli eylemler en fazla beni mahvetmiştir. Ama şimdi şahane
bir Cumhuriyetleşme imkânı var. Biz kimsenin yapamayacağını ya-
pacağız. Ağalığı, şeyhliği yıkan Cumhuriyetçiliği başka nasıl yapabi-
liriz. Atatürk milliyetçiliği bu değil mi? Sonuna kadar en gerçek Ata-
türkçülük bu değil mi?

Laik Cumhuriyet en büyük aydınlık!

Biz ilk başta Cumhuriyeti, devleti tanıyabilecek durumda değildik.
Şimdi bile birçok siyasetçi ve liderin ne kadar cumhuriyetçi oldukla-
rı veya cumhuriyeti ne kadar tanıdıkları tartışmalıdır. Laik Cumhuri-
yeti net olarak kim tanıyor. Sanmıyorum ki benim kadar derinliğine
anlasınlar. Laik Cumhuriyet benim için en büyük aydınlıktır, özgür-
lüktür. Buna zaten karşı çıkamam. Bu benim Cumhuriyetim.

Kürtlere Atatürk’ü yeniden tanıtmalıyız!

Dünya çapında ilk kez ulusal kurtuluş mücadelesi verilerek bir
Cumhuriyet kurulmuştur. Atatürk’ün tek endişesi bu eserini koru-
mak istemesi idi. Biliyorsunuz o dönem Almanya’da bile Cumhuri-
yet kurulamamıştı. İtalya’da yoktu. Ama Osmanlı artığı bir devlet
yapısından bir Cumhuriyet çıkarmak çok önemlidir. Bana göre
Kürtlere Atatürk’ü yeniden tanıtmamız gerekiyor. Kurtarıcı diyoruz
ama Kürtlere dincisi, tarikatçısı, Kürtçüsü hepsi düşman olarak bel-
letmiştir.”57

Yeni Şafak Yazarı ve koyu Erdoğan yandaşı Abdulkadir Selvi’nin
yazdıkları doğruysa Abdullah Öcalan’a göre; Cemaatteki paralel
devletin asıl amacı, çözüm sürecini başarısız kılmak ve sonunda Baş-
bakan’ı yargılamakmış!?. Oysa çözüm süreci, Kandil’in de arzu ettiği
şekilde başarıya ulaşır ve Kuzey Irak (Kürdistan) petrolleri Türkiye
üzerinden Akdeniz’e taşınırsa, kimse önümüzde duramazmış!?

Yahu, madem çözüm planlarını Öcalan hazırlıyor, Erdoğan uy-
guluyordu!.. Paralel yapılardan ve dış odakların tuzaklarından
hangi politikalarla kurtulacağımızı Öcalan öneriyor, Erdoğan
önemsiyordu! Öyle ise işler daha rahat yürüsün diye getirip Öca-
lan’ı başbakan yapın da, bir an evvel huzura kavuşalım!
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Öcalan'ın ilk MİT bağı

Gazeteci Avni Özgürel, Bekaa'da görüştüğü sırada Öcalan'a,
kendisini 1966-1967 yıllarında Fikir Ajansı'ndan anımsadığını ak-
tarır. Öcalan'ın yanıtı çarpıcıdır: "Doğru hatırlıyorsun. Ama ben
bunları bir müddet sonra açıklayacağım." Refik Korkut'un yöneti-
mindeki Fikir Ajansı, aslında MİT'in bir yan kuruluşu sayılmakta-
dır. Abdullah Öcalan'ın 24 Mayıs 1978'de evlendiği Kesire Yıldı-
rım MİT'le bağlantılıdır. Öcalan ve Kesire Yıldırım'ı evlendikten
üç ay sonra Ankara'dan Diyarbakır'a götüren isim olan Pilot Neca-
ti Ordu’dan ayrılmadır. Öcalan yıllar sonra bu ilişkileri, "MİT'i
kullandım" diyerek açıklamaya çalışmıştır. Ancak Öcalan'ın MİT'i
değil, MİT'in Öcalan'ı kullandığı ortadadır. Nitekim Öcalan artık
"konumuna araçsal bir değer biçilmesini anlamlandırdığını" açık-
lamıştır. (Özgür Gündem, 18 Ağustos 2013) Çünkü Öcalan,
2005'ten itibaren de yine MİT'in denetimine alınmış, MİT'in ara-
cı yapılmıştır. Önce Emre Taner'in, ardından da Hakan Fidan'ın...
Hatta Cemaat'in 7 Şubat operasyonu ile MİT Müsteşarı Hakan Fi-
dan'ı tutuklamaya kalkması üzerine Cezaevi Müdürü'nü "Hakan
Bey'i yalnız bırakmamak gerekir" diye uyarmıştır. 

Açılım'ın ortak bölenleri

1999-2004 yılları arasında İmralı'da TSK'nin denetiminde olma-
sı ise onu tam tersi bir çizgiye taşımıştır. Öcalan bu kez "araçsal ko-
numunu" Türk Ordusu'na ve onun bölge merkezli dış politikasına
göre uyarlamıştır. Artık Atatürk'ü öven, Kürt isyanlarının bastırıl-
ması gerektiğini söyleyen, Şeyh Sait'i İngiliz ajanı ilan eden, Kürt
kimliği talebini gereksiz ve yararsız gören, birlik mesajları veren bir
Öcalan portresi vardır karşımızda... Sonrasında ise yine yükselen
kuvvetin aracı olmayı seçmiştir. AKP, ABD'nin desteğinde Cumhuri-
yet mevzilerini tek tek ele geçirirken, Öcalan da yeni sürece uyum
göstermiş ve bu kez kendisini Erdoğan ile MİT müsteşarlarının kont-
rolüne bırakmıştır!” diyen M. Ali Güller Öcalan’ın devletçiliğinden,
Atatürkçülüğünden, cumhuriyetçiliğinden niye rahatsızdı?

Şimdi, Öcalan Hakan Fidan’lı MİT’in, MİT ise ABD’nin emrin-
de ise, yine ABD’nin güdümündeki Cemaat Hakan Fidan’ı niye tu-
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tuklatmaya ve Oslo sürecini akamete uğratmaya kalkışmıştı? Fe-
tullahçılarla Ulusalcı Aydınlıkçılar aynı saftalar mıydı? Aydınlık
yazarı Mehmet Faraç “Açılım süreciyle AKP ve PKK Kürtlerin ağzı-
na bir parça bal çalıp avutuyorlar” (17 Aralık 2013) Kürt sorunu-
nu hangi Öcalan çözecek? derken, Kürtlere AKP’nin verdiğini az
bulup daha hangi özgürlükleri vaat ediyorlardı? 

Fetullah Gülen’in kiralık kişiliğini ve karanlık ilişkilerini sağlam
bilgiler ve belgelerle tespit ve tahlil ettiğimiz başta “Cumhuriyet
Türkiye’sinde Nifak Hareketleri” (1100 sh.) ve “Küresel Fesatçılık
ve Fetullahçılık” (880 sh.) (Bak: Togan Yayıncılık) kitaplarımız ve
yüzlerce köşe yazımız ve konferanslarımız nedeniyle bize hakaret ve
husumet yağdıran ve Cemaatin “Milli Çözüm Ergenekon’un Dinci
Kanadıdır” iftirasına arka çıkan ve alkış tutan Milli Görüş döküntü-
sü ve Hak dava çürüğü AKP’li İslamcılara, şu ayeti Kerimeyi bir kez
daha hatırlatmamız yeterliydi:

“Yahudiler: “Hıristiyanlar hiç bir (hakikatli) şey (hayırlı ve ya-
rarlı bir temel) üzerinde değillerdir” demektedir. (Bunun gibi) Hıris-
tiyanlar da: “Yahudiler hiç bir (hakikatli) şey (doğru ve değerli bir
temel) üzerinde değillerdir” demektedir. Oysa onlar (Allah’ın gön-
derdiği) kitabı okudukları halde (her iki taraf ta batıl ve bozuk bir
yol üzerinde bulunduklarını görmemektedir) Bilmeyen (ve akıl erdir-
meyen cahiller de bugün) onların söylediklerinin benzerini tekrar et-
mektedir” (Bakara: 113)

“(Dış Güçler ve Şeytani Merkezlerle irtibat kurup imkân ve ikti-
dara kavuşan) Münafıklar ve kalbinde maraz olanlar (Hak davada ve
hayır yolunda sabit ve sağlam kalan mü’minlere): Bunları dinleri (ve
Allah’ın vaadine olan hayali güvenleri) aldatıp oyaladı” diyorlardı.
Oysa kim Allah’a tevekkül ve teslimiyet gösterirse, şüphesiz (onu za-
fere ulaştıracaktır, çünkü) Allah üstün ve güçlü olandır.” (Enfal: 48)

“O zaman şeytan(i güçler) kendilerine amellerini çekici göstermiş
ve onlara: "Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur
ve ben de sizin yardımcınızım" demişti. Ne zaman ki, iki topluluk
birbirini görür oldu (makam ve menfaat için karşı karşıya geldi) o
(şeytani güçler), iki topuğu üstünde geri döndü ve: "Şüphesiz ben siz-
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den uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Al-
lah'tan da korkuyorum" dedi. Allah (Hakka ve hayra hıyanet eden-
leri ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.” (Enfal: 49)

Evet, aynen onlar gibi bugün Yahudilerin güdümündeki Cema-
at de, Hıristiyan AB’nin peşindeki AKP’de, birbirlerine karşı doğ-
ruları itiraf ve ifade etmektedir ve hiçbiri hak ve hayır üzerinde
değildir.
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PKK PALAVRALARI VE SİYONİST PATRONLARI

30 Mart 2013 tarihinde Hava Harp Akademisi tarafından dü-
zenlenen Uluslararası Hava ve Uzay Gücü Konferansı (ICAP’13)
Harp Akademileri Komutanlığında yapılıyordu. Yahudi asıllı Dr.
Benjamin Lambeth konferansta yaptığı konuşmada, MQ1 adlı si-
lahlı Predatörlerin İncirlik’te konuşlu olduğunu söylüyordu. ABD
Hava Kuvvetleri’nin geleceğini dizayn eden CIA kökenli Lam-
beth’in sunumu slaytlarla sinevizyona da yansıtılıyordu. Lambeth,
“Türk hükümetinin hava sahasını Global Hawk olarak adlandırılan
casus insansız hava araçlarına açtığını da” belirtiyordu. Bu uçaklar,
kıtalar arası menzile sahip ve saatlerce havada kalarak istihbarat
toplayabiliyordu. Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılan açıklama-
da, “ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesi üzerine bölücü terör örgü-
tü ile mücadele kapsamında oluşan istihbarat ihtiyacını karşılamak
maksadıyla; ABD ile insansız hava aracı görevlendirmesine yönelik
bir Mutabakat Muhtırası imzaladığı” doğrulanıyordu. Hayret
PKK’nın silah bırakıp yurt dışına çekileceği konuşulan bir süreçte,
bu mutabakat kime karşı yapılıyordu?

PKK’nın elindeki 8 kamu görevlisini kurtarmak için görevlen-
dirilen J. Özel Harekâtçının itirafına göre: PKK’lıları 2 MOSSAD
ajanı yönetiyordu. Şırnak Meteler Timi’nden bir asker, PKK tara-
fından kaçırılıp 1 buçuk yıl alıkonduktan sonra serbest bırakılan
8 kamu görevlisi olayının perde arkasını böyle anlatıyordu. Aske-
ri görevli, “8 rehineyi burnu bile kanamadan kurtarabilirdik ancak
nedense askeri yetkililer ve MİT engel oldu” diyordu. Askeri görev-



li kaçırma eylemlerinde PKK’lıları 2 MOSSAD ajanının yönettiği-
ni ısrarla vurguluyordu.

Filistin’de çocukları öldüren İsrail, Türkiye’ye çocuk tiyatrola-
rıyla yeniden adım atıyordu!

Mavi Marmara saldırısından üç yıl sonra göstermelik özür dile-
yen İsrail, Türkiye’ye Kültür Bakanlığı üzerinden giriyordu. Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gazze üzerindeki ambargo kalkmaz
ve saldırılar durmazsa ilişkilerimiz eskisi gibi olmaz” sözlerini ciddi-
ye almayan İsrail, Türkiye ile ilişkilerini çocuklar üzerinden geliştir-
meye başlıyordu. Filistin’de bebekleri bile katleden İsrail, T.C. Kül-
tür Bakanlığı’nın davetiyle 9. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festiva-
li’ne katılıyordu. Ankara Devlet Tiyatroları’nın düzenlediği organi-
zasyona İsrail’in yanı sıra Birleşmiş Milletler’de İsrail’e en büyük des-
teği veren Çek Cumhuriyeti, ABD ve Kanada da davet ediliyordu.
Brezilya, İtalya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çin, Hollanda, Singa-
pur, Bulgaristan’ın da çağrıldığı 9. Uluslar arası Çocuk Tiyatroları
Festivali’ne Filistinli çocukların davet edilmemesi dikkat çekiyordu.

Türkiye’deki çocuk tiyatro festivaline davet edilen İsrail’in ço-
cuklardan yana sicili bozuktu ve İsrail, özellikle Filistinli çocukla-
rı hiç sevmiyor. İsrail’in çeşitli bahanelerle sadece son yıllarda Fi-
listin’e düzenlediği saldırılarda öldürdüğü ve yetim bıraktığı ço-
cukların hesabını AKP’nin soracağını sananlar aldanıyordu. 

- İsrail’in 2009 Ocak ayında Gazze’ye düzenlediği saldırıda katledi-
len 1500 kişinin yarısından fazlası çocuk ve kadınlardan oluşuyordu.

- İsrail’in polis kontrol noktasında hastaneye gitmelerine izin ve-
rilmeyen 100’den fazla hamile kadın çocuklarıyla birlikte hayatını
kaybediyordu.

- 2008 yılında İsrail Gazze Şeridi’ne düzenlediği iki günlük sal-
dırılarda, biri bebek, sekiz kız çocuğun da bulunduğu 29 Filistinli-
yi aynı günlerde Cebeliye’ye attığı füzelerde, sahada top oynayan se-
kiz ve 12 yaşlarında dört çocuğu öldürüyordu.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl İsrail’de çekildiği ortaya çıkan video
görüntülerinde, ufacık çocukların askeri kamplara götürülerek, “öl-
dürme ve işkence etme eğitimlerine tabi tutulduğu” yer alıyordu. 
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CIA ve MOSSAD’ın piyonu olan Abdullah Öcalan, hatırlanaca-
ğı gibi 1996 yılında da Papa 2. Jean Paul’a mektup yazıp himayesi-
ne sığınıyordu. Bunun gibi Fetullah Gülen’in de Papa’ya biat eder
gibi mektup yazıp “Vatikan misyonunun aciz bir parçası olmaktan
bahtiyarlık duyduğunu” herkes hatırlıyordu. Şimdi CIA ve MOS-
SAD’ın güdümündeki Öcalan’la, Sn. Erdoğan’ın uzlaşıp birlikte,
barışın yol haritasını hazırlamaları ne anlama geliyordu? Bu arada
İslam dünyasında kökten dinci radikal İslami hareketlerin ve grup-
ların arkasında da İsrail istihbarat örgütü MOSSAD çıkıyordu. Bu
gerçeklik bizzat MOSSAD eski ajanı Victor Ostrovsky’nin sözleri-
ne dayanıyordu. Bu nedenle Gazze’ye ablukanın kaldırılmasının
Türkiye’den özür dilemesi şartına bağlanması Erdoğan’ın son ge-
lişmelerle nefret duyulan ismini Türkiye’de ve Arap dünyasında
kurtarmak ve parçalatmak için olduğu sırıtıyordu.

Tam bu sırada New York Times, CIA’nın Ortadoğu’da silah trafi-
ğini Türkiye ile organize ederek denetlediğini yazıyordu. Ameri-
ka’nın yarı resmi Yahudi gazetesi, ismini gizlediği Türk ve yabancı
yetkililerle ile Suriyeli teröristlere dayandırdığı haberinde CIA-Tür-
kiye-Suriye üçgenini masaya yatırıyordu. Ankara Esenboğa Havali-
manı’ndaki Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün askeri kargo uçakları-
na dikkat çeken gazete, CIA’nın silah trafiğini Türkiye ile organize
ederek denetlediğini yazıyordu. Ayrıca NYT CIA’nın Hırvatistan
üzerinden Arap ülkelerine silah sağladığını belirtiyordu.

AKP’nin “Akil adamları” PKK’lı çıkıyordu!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel
Başkanı olan (51) numaralı sanık Lami Özgen, aynı zamanda Kürt
sorununa çözüm bulmak amacıyla Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın siyasi onayı ile oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti’nde bulunu-
yordu. Özgen, “Akil İnsanlar”ın Güneydoğu Bölgesi’nden sorumlu
grubunda yer alıyor, bu görevi kapsamında iki ay süreyle Güneydo-
ğu’daki illeri dolaşarak toplumun barış sürecine ikna edilmesi için
çaba göstermesi isteniyor ve akillerin her birine 50 bin Liracık “ha-
yırlı hizmet ücreti” veriliyordu. İddianamede Lami Özgen açık bir
ifadeyle “terör örgütünün sorumlusu” olmakla suçlanıyordu. Savcı,
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metnin 632’nci sayfasında Özgen’e şu suçları yüklüyordu: “Şüpheli
Lami Özgen’in, PKK/KCK terör örgütü TM yapısına bağlı olarak, ça-
lışma alanında örgütün yerleşmesi ve yayılması amacıyla oluşturu-
lan KCK/DEMEP (Demokratik Emek Platformu) yapılanmasının te-
rör örgütü adına sorumlusu olduğu tespit edilmiştir. KCK/DEMEP
yapısı içinde aşağıdaki eylem ve etkinliklere katılmış, bazılarının,
konumu itibariyle karar sürecine doğrudan etki etmiştir...”

Bu nedenle Savcı, Özgen’in Türk Ceza Kanunu’nun “silahlı ör-
güt üyeliğine” ilişkin suçlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis öngören
314/2 maddesi ile Terörle Mücadele Kanunu’nun TCK’dan verile-
cek cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 5’inci maddesi
uyarınca cezalandırılmasını talep ediyordu. Yani PKK’lı olmak,
“akil adam”lık için yeterli sayılıyordu. 

Taraf Gazetesinin yazarlarından Mehmet Baransu, Roboski'ye
giden ve çocukları öldürülen aileler ile görüşen Akil İnsanlar he-
yetini konu edindiği yazısında bir yandan Başbakan Erdoğan'ın
korktuğunu ve Uludere'ye gidemediğini yazıyor, ardından da ya-
yın yönetmeni Oral Çalışlar'a yanıt veriyordu. Toplumun akil
adamlar ekibini ve girişimini ciddiye almadığını ve yararlı sonuç
çıkacağını ummadığını söylüyordu. Çünkü bunlar, hükümetin ki-
ralık elemanları gibi algılanıyordu.

Bazı siyasiler ve yazar-çizerler PKK taşeronuna kızıp, arkasın-
daki patronların elini öpüyordu!

Amerika, Irak hükümetinin PKK'ya karşı tutumuna "tam des-
tek" verdiğini söylüyordu. Sanırsınız ki Irak Hükümeti PKK'ya
karşı elle tutulur, gözle görülür bir takım önlemler almış da Ame-
rika da buna "tam destek" verdiğini açıklıyordu! Oysa Irak hükü-
metinin PKK'ya karşı aldığı önlem-mönlem yoktu! Zaten adamla-
ra ne zaman PKK konusu hatırlatılacak olsa "Kelin merhemi olsa
başına sürer" kabilinden cevaplar veriyordu! Peki, bu durumda
Amerika ne yapmış oluyordu? PKK'ya karşı olmayan bir tutuma,
alınmamış bir önleme "Tam destek" verdikleri söyleniyordu. Ko-
yunları bile kandıramayacakları aşikâr ama, onlar bu tür açıkla-
maları ile AKP’li “çoluk çocuğu” oyalıyordu.
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Kiralık Çetelerden Önce “Küfrün Önderleriyle Savaşmak” Ge-
rekiyordu!

Bir zamanlar “Talabani ile görüşmeyiz. Neden? Çünkü o, PKK'ya
destek veriyor. Barzani ile de görüşmeyiz. Çünkü o da PKK'ya des-
tek veriyor!?” diyen AKP’li kurmaylar, sonunda bunları devlet töre-
niyle karşılıyor ve bizzat kendileri PKK ile masaya oturuyordu. Peki,
PKK'ya destek çıkan bunların karnını doyuran, cebine dolar koyan,
eline silah tutuşturan, Talabani'yi Cumhurbaşkanı yapan, Kuzey
Irak'ta devlet kurmaları için ön hazırlıkların hepsini tamamlayan,
ama onlara karşı tavır alan Türk askerlerinin başına çuval takan
Amerikalı yetkililere niçin ses çıkarılmıyordu? Amerika'nın Irak'a
gönderdiği 370 bin silahın 360 bini güya kayıp olmuştu. Müfettişler
iz sürmüşler üç yüz altmış bin silahın PKK'nın eline geçtiğini duyur-
muştu. Hadi diyelim bir tane silah çalınabilir. Bir kamyonu da çala-
bilirler. Üç yüz altmış bin silahı çaldırdıysa, yerde gökte kıpırdayan
her şeyi gördüğünü söyleyerek bizi korkutan Amerika'ya bu kahra-
man Erdoğan niye hesap sormuyordu? Çünkü "Her şeyi görüyorum.
Silahları ben veriyorum. PKK'yı ben destekliyorum da sen gördüğünü
görmek istemiyorsun. Cudi dağının tepesindeki PKK'ya helikopterle
silah ve erzak ulaştırdığımı gördüğün halde görmeme numarasına ya-
tıyorsun" derse verecek yanıtları bulunmuyordu!

Kartondan Hacivat’la Karagöz birbirlerine her ne söylerlerse söy-
lesinler, o kartona kızmamak veya kartonu alkışlamamak gerekiyor-
du. Çünkü o kartonların iplerini elinde tutanlar başkaları oluyordu.
Atalarımız "Taş atana değil, taşı attırana bak" "Söyleyene değil söy-
letene bak" buyurmuştu. Taş attıranlar binlerce taşeronu buluyordu,
Öcalan taş atamaz hale gelince Karayılan’ı devreye sokuluyordu. Ta-
labani giderilirse, Bistani yerine oturtuluyordu. Ve biz bir tanesiyle
uğraşmaktan korktuğumuz için binlercesiyle uğraşmak durumunda
kalıyorduk. Oysa Rabbimiz, bize hedefi gösteriyordu: "Eğer antlaş-
malarından sonra yeminlerinden dönerler ve dininize dil uzatırlar-
sa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların yeminleri yoktur (bu
ciddi ve cesaretli tavrınız nedeniyle) Olur ki vazgeçerler."58
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Evet, PKK; ABD ve İsrail’in derin devleti olan Siyonist merkez-
lerin terör şebekesi ve uyuşturucu çetesi oluyordu. AKP de aynı Ya-
hudi Lobilerinin “madalyalı stratejik ortağı” olduğuna ve Türki-
ye’deki Sabataycı cuntanın kontrolünde bulunduğuna göre, şimdi
PKK ile uzlaşma senaryolarını: “Türkiye aleyhine, yeni bir Siyonist
tertip ve tezgâhı” olarak değerlendirmek gerekmiyor muydu?

Şu Gerçeklerin Üzeri Niçin Örtülüyordu?

1. Refahyol-IMF Uyuşmazlığı:

1996 yılında Başbakan Necmettin Erbakan Hocamızın yurtdı-
şına yaptığı ilk gezi olan ve hala konuşulan İran seyahatinin, as-
lında Türkiye ekonomisi açısından çok büyük önem arz eden an-
laşmalar için yapıldığını, IMF'nin bu anlaşmaların iptali için, Re-
fahyol hükümetine baskıyı arttırdığını biliyor muydunuz? 

Refahyol Hükümeti döneminde, Başbakan Erbakan, çıktığı İran
seyahatinde, Türkiye'nin İran'dan 20 yıllık süre içinde 23 milyar do-
larlık doğalgaz almasını öngören bir anlaşma imzalamış ve İran do-
ğalgazını Türkiye'ye dünya fiyatlarının % 25 altında satmayı kabul
etmişti. Bu anlaşma; İran doğalgazının Türkiye'ye nakli için, boru
hattının kurulmasını da içeriyordu. Bu ülkeden 50 milyar kilovat sa-
at elektrik enerjisi alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı. Bu
gelişmeler üzerine, IMF heyeti apar topar Türkiye'ye gelerek, bu an-
laşmanın iptali için, hükümete, 4,8 milyar dolar kredi adı altında
çok cazip miktarda para teklif etmişti. Ancak Başbakan Erbakan bu
teklifi kesin bir dille reddetmiş ve hükümet olduğu yaklaşık bir
yıllık süre içerisinde de, IMF ile hiçbir anlaşma yapmamıştır. Ma-
alesef Hoca’nın İran gezisinin içeriği basında gereken yeri alma-
mış, olay çarptırılarak komşumuz İran'la olan münasebetler fark-
lı bir boyuta taşınmış ve IMF ile sanki bir anlaşma yapılıyormuş
gibi halka yansıtılmıştır.

2. 28 Şubat Kararlarının Perde Arkası!

Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 tarihli aylık olağan toplan-
tısında, başkanlığını Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL yapmış,
bu toplantıda Başbakan olarak Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ve ay-
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rıca Milli Güvenlik Kurulu’nun diğer üyeleri; Başbakan Yardımcısı,
Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Ka-
ra, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri de bu toplantıda bulunmuşlardır. 9 saat süren top-
lantının gündemi "İrtica ve Buna Karşı Alınacak Tedbirler" konusu-
dur. Bu konuda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından
18 maddelik bir tedbirler paketi teklifi kurula sunulmuştur. Bu pa-
ketin içinde (başörtüsü yasağı, sekiz yıllık kesintisiz eğitme geçilme-
si ile birlikte imam hatip liselerinin, meslek liselerinin orta kısımla-
rının kapatılması ve Kur'an kurslarının kapatılması gibi....) teklifler
yer almaktaydı. Yapılan uzun müzakere esnasında, Anayasa’nın 2.
maddesinde belirtilen Devletin niteliklerini korumak için, getirilen
tekliflerin; önce Anayasa’nın 2. maddesinin 1. ve 2. paragrafında yer
alan niteliklere aykırı olmaması gerektiği, “Devletin niteliklerine uy-
mayan tedbirlerle Devletin niteliklerinin korunamayacağı” saatler
boyu münakaşa edilmiş ve sonunda bu tekliflerin Anayasa’nın 2.
maddesinde Devletin nitelikleri olarak yer alan; Devletin adil olma-
sı, Devletin yönetiminin insan haklarına uygun olması, bu temellere
dayanmak üzere Devletin demokratik, sosyal, laik bir hukuk Devle-
ti olması, şartlarına uygun olup olmadıklarının tespiti için teklifin
Bakanlar Kurulu'na gönderilmesine karar verilmiştir.

Tekliflerin altında, öneri sahibi olarak yer alan imza, Milli Gü-
venlik Kurulu Genel Sekreterinin imzasıdır. Bu gerçekler bir takım
çevreler tarafından yıllarca maksatlı olarak çarpıtılmıştır. Erba-
kan’ın Başbakanlığı döneminde bu teklifler incelemeye alınmış,
ama asla uygulanmamıştır. Bunları, başta dış güçler olmak üzere
çeşitli mihrakların etkisiyle cereyan eden olaylar sonunda Erba-
kan’ın ardından iş başına getirilen Mesut YILMAZ Hükümetince yü-
rürlüğe konmuşlardır.

3. Refahyol, İsrail İle Anlaşma Yaptı mı?

Türkiye'nin 1949 yılında İsrail’i resmen tanımasından bugüne
kadar, İsrail ile sürekli anlaşmalar yapılmıştır. Sadece 1996 Haziran
ayı ile 1997 Temmuz ayları arasında, Erbakan Hükümeti dönemin-
de hiçbir anlaşma imzalanmamış ve daha önce yapılan bütün anlaş-
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malarda ülkemiz lehine sınırlandırılmıştır. Refahyol Koalisyonu dö-
neminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teklifi üzerine, 60 adet Fantom
uçağının yenilenmesi gerekince ABD, Türkiye'yi İsrail'e muhtaç et-
mek için "ben bu uçakların yenilenmesi teknolojisini İsrail’e ver-
dim, bu yenilenmeyi ben yapmayacağım İsrail'e yaptırın" dediği
için bunların yenilenmesi işlemi mecburen, başka çare olmadığı
için, Amerika'ya verilecek olan yenilenme bedelinden çok aşağı bir
meblağ İsrail'e ödenmek üzere 60 adet Fantom uçağımız oraya yol-
lanmıştır. Yani bu zorunlu bir alış-veriştir, uçaklarımızı çöpe atacak
halimiz yoktur. Bunun Türkiye-İsrail arasında siyasi bir anlaşma ile
uzaktan yakından bir alakası bulunmamaktadır. İsrail ise bu alış-ve-
riş olayını propaganda maksadı ile kullanarak, Türkiye ile anlaşma
yaptığını ileri sürmüş ve bölgede bu propagandayı yayarak kendi le-
hine kullanmıştır. Bu noktada, Necmettin ERBAKAN hocamızın Bü-
yük Türkiye Projesi içinde yar alan Milli Harp Sanayi ile Ağır ve
Yaygın Sanayi Hamlelerini başlatmasındaki haklılığı ve onu engel-
leyenlerin alçaklığı da özellikle hatırlanmalıdır.

4. Başörtüsü Meselesi ve AKP’nin münafıklığı!

Başörtüsü yasağı, Türkiye'nin acil çözüm bekleyen bir mesele-
si iken, bu konuda AKP hükümetinin gerçek tavrını, AİHM’deki
savunmaları ortaya koymaktadır.

– Dini tercihi sergilemek kişinin mutlak hakkı değildir.

– Başörtüsü kökten dinci grupların sembolü haline gelmiş olup, on-
ların politik sonuçlar elde etmek için kullandıkları istismar vesilesidir.

–  Başörtüsüne izin vermek, belli bir dini kesime ayrımcılık yapıp,
kayırmak anlamına gelir ki bu da toplumda eşitliği bozacak bir giri-
şimdir.

– Bazı üniversitelerde, başı örtülü gruplar, yani kökten dinciler
(!) diğer öğrenciler üzerinde manevi baskı oluşturduğundan, başı
açık öğrenciler bundan rahatsızlık hissetmektedir. Devlet, kamu ala-
nında buna izin vermemelidir.

Bu ifadeler başörtüsü mağdurlarının Avrupa İnsan Haklan
Mahkemesine (AİHM) açtıkları davalara, AKP'nin hükümet olarak
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verdiği cevaplardır. %98'i Müslüman olan bir ülkede, "Başörtüsü
Allah'ın emridir ve dinimizin gereğidir" diyemeyen AKP hükümeti-
ne, meydanlarda "başörtüsü sorununu çözeceğim" diye oy isteye-
rek iktidar olduğunu hatırlatmak ve o makamda nasıl huzurla
oturduğunu sormak istiyoruz.

5. ABD'nin Irak'a müdahalesinde, AKP’nin Günahı!

Tayyip Erdoğan, The Washington Post gazetesinde; "Ortak Stra-
tejik Vizyon" isimli kendi imzasıyla yazdığı makalesinde, “ABD'nin
Irak'a müdahalesinin bir özgürlük operasyonu olduğunu kabul etmiş
ve her türlü yardıma hazır olduğunu” belirtmiştir.

1 Mart 2003 tarihinde, TBMM de, ABD silahlı kuvvetlerinin,
Türkiye'de bulunmasını talep eden (40 bin ABD askerinin ve 350
uçağın ülkemize indirilmesi) hükümet tezkeresi, meclisteki oylama-
da reddedilmiştir. Ancak 264 milletvekili evet demiştir. 

Bunun üzerine, hükümetin değerlendirmesini ve daha sonraki
olayların gidişini hatırlamamız gerekir; 58. Hükümet Başbakanı Ab-
dullah Gül "Tezkere geçmediği için çok üzüldüm, istifa etmeyi bile
düşündüm" demiştir. 59. Hükümet Başbakanı Erdoğan "Tezkerenin
geçmesi için elimden geleni yaptım" demiştir.59

Erdoğan; "Türkiye, ABD'nin sadık dostu ve müttefikidir.
ABD’nin; cesur, genç, kadın ve erkek askerlerinin en az kayıpla ül-
kelerine geri dönmeleri için dua ediyorum" demiştir. Halkın
%94'ünün karşı çıkmasına rağmen, hava sahası açılmıştır ve
ABD’nin emrine tahsis edilmiştir. Hükümet, 23 Haziran 2003'te giz-
li kararname imzalayarak, İncirlik Hava Üssünden ABD'nin transit
geçişine izin vermiştir. Yani Irak'ta yaşanan insanlık dışı katliama
kan ve gözyaşına ortak olmuştur. Savunma Bakanı, Irak üzerine,
Türkiye üzerinden 4200 sorti yapıldığını itiraf etmiştir.

Dışişleri Bakanlığının, 1 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazetede ya-
yınlanan tebliğinde, "ABD tarafından, ABD gemi ve uçakları ile
Türkiye'ye ithal ve buradan ihraç edilecek olan askeri malzeme, teç-
hizat, silah ve mühimmatın giriş ve çıkışı aşağıdaki deniz ve hava li-
manları tarafından yapılacak" denilmektedir.

236 KUKLALARIN KAPIŞMASI

59 Washington Post Pazar ilavesi



Deniz Limanları: İstanbul, İzmir, İskenderun, Yumurtalık, An-
talya, Aksaz, Ağalar.

Hava Limanları: Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk, İzmir Çiğ-
li, Adana İncirlik, Antalya, Muğla Dalaman

Amerika’dan; ithal edilecek silah, mühimmat ve askeri teçhi-
zat, hangi ülkelere ne maksatla yollanacaktır? Bu durumda Türki-
ye, saldırgan bir ülkeye destek vermiş, dolayısıyla savaşa girmiş
olmayacak mıdır? Türkiye böylece göz göre göre, bir tehlikenin
içine atılmayacak mıdır? Irak’ta işgal, kan ve gözyaşı yok mu sa-
yılmaktadır? Ebu Gruyb'ten, Telafer'den yükselen çığlıklar, yansı-
yan işkence görüntüleri yalan mıdır? İran niçin tehdit edilmekte-
dir? Sırada Türkiye de var mıdır? Sorularımıza karşı o günden bu-
güne AKP yetkilileri hala suskun davranmaktadır.

Ancak bu sorularımızı kendileri için en büyük tehlike sayan
yerli Sabataistler ve Siyonist güçler Erbakan’ı etkisiz kılmak için
her türlü şeytani çabayı harcayıp 28 Şubat tezgâhıyla Refah-Yol’u
yıktırıp AKP’yi parlatıp iktidara taşımışlardır.

Sabataycılık “Osmanlıya Hıyanet, Türkiye Cumhuriyetine Hâ-
kimiyet” Hareketi Oluyordu!

Yahudilerin özelliklerinden biri, hangi devletin şemsiyesi altında
yaşıyorlarsa o devlete sadık görünmektir. Osmanlı Yahudileri, kutsal
günleri olan cumartesi günlerinde sinagoglarda yaptıkları ayin ve
ibadetlerde devlete ve Padişah’a dua etmişlerdir. Bu duayı, sahte Me-
sih ve daha sonra sahte Müslüman Sabatay Sevi kaldırmış, kendisine
bağlı Yahudilerin sinagoglarında kendisine dua ettirmiştir. Bu açıdan
incelenecek olursa Sabataycılık Osmanlı devletine ve hilâfetine bir
başkaldırı mahiyetindedir. Sabatay Sevi, Mesih olarak (kendince ve
inananlarınca) dünya hükümdarlığı tahtına oturmuş, ayrıca kendisi-
ne tâbi olan birtakım krallar nasb (tayin) etmiştir ki, bunların bazısı
Osmanlı devletine bağlı ülke ve vilâyetlerinin kralları idiler.

Bazı tarih-bilmezler, Sabatay Sevi’nin padişah huzurunda (Sultan
onun sorgulanmasını kafes ardından dinlemiştir) sorgulanmış olma-
sını bir adaletsizlik ve baskı olarak göstermeye yeltenirler. Adam;
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devletin bazı vilayetlerini ve ülkelerini kendisine bağlı Yahudilere
veriyor, onları kral yapıyor; Padişah ve devlet bunun üzerine hare-
kete geçiyor, onu sorguluyor ve bu sorgulama Sabataycılara ve onla-
rın kendilerine benzettiği adamlara (ve kadınlara) göre adaletsizlik
ve baskı oluyor... İşte onların adalet ve baskı anlayışları bu kadardır!
Osmanlı mülkünü parçalamak istediği, Padişahın ve Halifenin ülke
ve vilayetlerinden bazısını birtakım Yahudi krallara peşkeş çektiği
için onun idam edilmesi gerekirken, yalancıktan Müslüman olması
üzerine aff-ı şahaneye uğramış, Saray’da kendisine hizmet verilmiş,
maaş bağlanmıştır. Padişah’ın sahte Mesih’e yaptığı bu muamele
adaletin de üstünde çok yüksek bir kerem ve ihsandır.

Yakın tarihimizde Osmanlıya en büyük hakareti ve düşmanlığı
birtakım Sabataycılar yapmıştır. Yazdıkları kitaplarda Hanedan-ı Al-
i Osman’a sövüp saymışlar, en seviyesiz iftiralar savurmuşlardır.
Meşhur Yahudi Tarihçi Profesör Gerschom Scholem (1897–1982)
Sabbatai Zevi, the Mystical Messiah (1973) adlı büyük ve derin araş-
tırmasında Sabatay Sevi’nin tayin ettiği kralların listesini aktarmak-
tadır. Sabataycılığın temel prensiplerinin biri de gizlilik kuralıdır. İki
kimliklilik (takiyye) onlar için hayati önem taşır. Son yıllarda, bir
kısmı çok doğru, bir kısmı şüpheli ve ihtilâflı, bir kısmı tartışılabi-
lir, bir kısmı yanlış olmak üzere Sabataycılık konusunda ülkemizde
hayli yazı kaleme alınmıştır. Bu neşriyat (yayınlar) Sabataycıları ve
onların müttefiklerini hayli rahatsız etmiş durumdadır. Ortalığı ka-
rıştırmak, zihinleri bulandırmak için çeşitli şekillerde ve çeşitli me-
totlarla dezenformasyon yapılmakta, gerçekleri yazanlar susturul-
maya çalışılmaktadır. “Bu kadarı da olmaz, bunlar da önüne gele-
ni Sabataycı yapıyorlar...” gibi cümleler bu dezenformasyon kapsa-
mındadır. Asırlarca gizli kalmış veya gizli bırakılmış bir konu bir-
denbire gün ışığına çıkarılınca elbette birtakım yanlışlar yapılacak-
tır. Sabataycılık, %1’i su üstünde, %99’u görünmeyen bir buz dağı-
dır. Onun tam manasıyla açığa çıkarılması, gizlenmiş taraflarının ay-
dınlatılması elbette uzun yıllar alacaktır. Başlangıçta yapılan araştır-
malarda, iddialarda, bilgilerde birtakım yanlışlar bulunması kaçınıl-
mazdır. Lakin bu yanlışlar esası değiştirmez. Sabataycılık konusun-
daki esaslar şunlardır:
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1- Sabataycılık ülkemizin en güçlü gizli lobisidir, baskı grubudur.

2- Onlar sinema, basın, medya, propaganda konusunda çok bü-
yük güce sahip olmuştur.

3- Kemmiyete (kelle sayısına, nüfus çokluğuna) önem vermezler,
keyfiyet, tesir (etki), güç üzerinde durulur.

4- Yakın tarihimizdeki bütün devrim, ilericilik, değişim, arıza,
kopukluk, inkılâp hareketlerinde onların büyük payı, rolü, tesiri,
tuzu biberi olmuştur.

5- Tarihimiz ve dilimiz konusundaki manipülasyonlar büyük öl-
çüde onlar tarafından yapılmış ve bozulmuştur.

6- Laikliği laikçilik haline getirenler (Masonik Kemalizmi icat ve
istismar edenler) bu güruhtur.

7- Çok nadir istisnalar dışında bu cemaatten hiçbir fert gerçek-
ten ve samimi Müslüman olmamıştır münafıkça durmuştur

8- Seçkin Sabataycılar çocuklarını, ellerinden geldiği, güçlerinin
yettiğince iyi okutmuş, ülkenin ve dünyanın en güçlü okullarında
ve üniversitelerinde yetiştirip sonra Devletimizin en etkili ve yetki-
li makamlarına oturtmuştur.

9- Köşe başlarını, stratejik makamları, hayati odakları ele geçir-
mişlerdir. Serbest ve demokratik seçimlerle değişmeyecek bir gizli
iktidara sahip bulunmaları tehlikeli bir durumdur.

10- Kendilerini açığa çıkartan Müslümanları ve Türkleri affet-
mezler. Rakip gördükleri gerici, karanlık güç, Şeriatçı, Ulu Önder
(bununla Sabatay’ı mı kasd ediyorlar?) düşmanı ilan ederler ve
medyatik lince tâbi tutulur.

Sabatay Sevi ve Sabataycıları bilmek ve anlamak için tek çare il-
mî ve ciddî araştırmalar yapmaktır. Bunun için de, yıllardan beri ku-
rulmasını ve faaliyete geçmesini temenni ettiğim “Türkiye Yahudi-
lerini ve Sabataycıları Araştırma Enstitüsü’nün” bir an önce kurul-
ması önemli ihtiyaçtır. Tekrarlamakta yarar görüyorum. Sabataycı-
lar hakkında söylenenlerin:

• Bir kısmı doğrudur, hatta çok doğrudur.
• Bir kısmı şüphelidir, kaynağı kuşkuludur.
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• Bir kısmı ihtilâflıdır, hatta dedikodudur.
• Bir kısmı tartışma konusudur.
• Bir kısmı yanlıştır ve uyduruktur.

Meselâ, niçin Üsküdar Bülbül Deresi’ndeki Dönmeler-Avdetî-
ler mezarlığındaki bütün kabirlerin resimli bir kataloğu birkaç
ciltlik bir külliyat halinde çıkartılmıyor? İşte mezarlık, işte taş-
lar... Böyle bir araştırma kitabı bütün ilim dünyası tarafından ka-
bul görmez ve alkışlanmaz mı? Bizim Sabataycılık hakkındaki id-
dialarımız yanlış mıdır? Bunların hepsi ancak ilmî ve ciddî araş-
tırmalarla ortaya çıkarılacaktır”60

Hizbullah’ın Elindeki RPG–29 Roketlerini kimler veriyordu? 

2007 saldırılarında Hizbullah, en azından İsrail ordusunun gü-
vendiği yedi tank bölüğünden birini ortadan kaldırıyordu. Bu kayıp-
lar, İsrail genelkurmayının oluşturduğu “blitzkrieg” stratejisini boz-
muştu. Bu strateji uçak, tank ve panzerlerin yoğun olarak aynı anda
harekete geçirilmesini öngörüyordu. İsrail’in bu kayıpları, İsrail or-
dusunun karadaki ilerleyişini piyadelerin ilerleyişiyle orantılı olarak
sürdürme kararı almasına yol açıyordu. Lübnan direnişinin, en son
teknoloji ürünü olan Rus tanksavarlarını kullandığı söyleniyordu.
Bu tanksavarlar, İsrail’in “Merkava” tanklarını hatta Amerikan tank-
larını da imha edebilme kapasitesine sahip biliniyordu.

Ria Novosti askeri yorumcusu Viktor Litovkin, bir yazısında
Moskova ile Tel Aviv arasında bu konudaki tartışmayı ele alıyor ve
şunları yazıyordu: 

İsrail, Lübnan Başarısızlığından Rus Roketatarlarını, Hatta
Türkiye’nin Parmağını Sorumlu Tutuyordu!

İsrail Genel Güvenlik Bakanı Avi Dichter ve İsrail Savunma Ba-
kanı Amir Paretz’in, Hizbullah’ın Güney Lübnan’da son teknoloji
ürünü tanksavar roketleri özellikle de art arda ateşlenen RPG–29
modeli Rus tanksavarlarını kullandığını ilan etmesi, Rus haber ajan-
sı “Ria Novosti”nin sorularını cevaplayan askeri uzmanlarda şaşkın-
lık yaratmıştı. Uzmanlardan birisi “Her savaşta olduğu gibi, bazı
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çevreler sözlerimizi kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayabilir
ve biz bunu istemeyiz” diyerek şunları aktarmıştı.

“Hizbullah'ın elinde RPG–29 model Rus tanksavarlarına benzer
silahların bulunması, bunları Suriye’den, Suriye’nin de Moskova ile
Şam arasındaki silah teknolojisi alanındaki dayanışma çerçevesinde
Rusya’dan aldığını göstermez. Bu kuşkunun gerçekliği yoktur. Ger-
çekleri güvenilir belgelerle kanıtlamak gerekir ki bu tür bir kanıt da
mevcut değildir. İsrail’in bize gönderdiği roket parçaları ve roketin
arka kısımları hiçbir şeyin kanıtı olamaz. Gerçekten de bu parçalar-
da Rus Kril alfabesiyle yazılı ifadeler vardır. Ancak bu araştırma için
yeterli değildir. Bu noktada silahların seri numaralarına bakılması
gerekir ki “bunlar nerede üretildi, kim sattı ve kime satıldı?” bunları
saptayabilelim. Yani Hizbullah’ın İsrail’e karşı kullandığı tanksavar-
lar, kesinlikle bize ait değildir. Sadece öyle bir görüntü verilmiştir”

Uzmanların verdiği bilgiye göre, tanklara aksi tesir yaratan zırh
teknolojisinin eklenmesiyle birlikte “RPG-29 Vampir” roketinde de
tanklara karşı şiddetli patlama yaratan ileri düzey sıcaklık teknolo-
jisiyle üretilmiş G-29V savaş başlıkları 80’li yılların sonuna doğru
konulmuştu. Sovyetler Birliği ordusu bu roketatara 1989 yılında sa-
hip olmuştu. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın dağılmasının ar-
dından eski komünist ülkelerden bağımsızlığa kavuşan yeni devlet-
lerin çoğunda bu roketatarlara ve mühimmatlarına rastlanıyordu.
Nitekim bazı ülkelerde bu roketatarın benzer üretimi de yapılıyor-
du. Dolayısıyla İsrail tanklarını bu roketatarlardan hangisinin vur-
duğunu belirleme imkânı yoktu. Herhangi bir ülkeden herhangi bir
kişi Ortadoğu’ya; Filistinlilere, Hizbullah’a, Hamas’a yahut herhangi
bir silahlı gruba RPG-29 satabiliyordu. 

Uzmanlara göre İsrailli politikacıların, Rusya’yı, dolaylı yoldan
Hizbullah’ı desteklemekle suçlarken, bir şeyi gözden kaçırıyordu. Bu
da, onların çaresizliği ve kendi silahlarına olan güvensizlikleri ve za-
yıf donanımları oluyordu. Merkava tankları İsrail’de her zaman "ye-
nilmez" sanılıyor ve İsrailliler her zaman bunun tasarımıyla ve geliş-
miş uygulama alanıyla gurur duyuyordu. Ancak, anlaşıldığı kadarıy-
la bu tanklar artık, Hizbullah roketleriyle boşa çıkarılıyor ve çaresiz
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bırakılıyordu. Ayrıca uzmanlar, İsrail tanklarının İsrail’de değil Lüb-
nan’da vurulduğuna dikkat çekiyordu!? Üstelik Hizbullah’a bu silah-
ların Türkiye’den gönderildiği de, derin kulislerde konuşuluyordu.61

Sırası gelmişken hatırlatalım. Saldırgan İsrail’e silah yığan
Amerika, bir yandan da PKK’yı silahlandırıyor ve kışkırtıyordu.
Öyle ise İsrail’i hezimete uğratan tanksavarların ve pilotsuz uçak-
ların Rusya’dan, hatta Türkiye tarafından sağlandığı iddiaları, ba-
zılarına niye dokunuyordu? Ve kabuk AKP iktidarından öte, han-
gi Milli ve haysiyetli odaklar bu işleri kotarıyordu?

Dış Politika mı, Boş Palavralar mı?

Bir ülkenin dış politikası, onun uluslararası ağırlığını, saygın-
lığını ve “devlet aklını” yansıtıyordu. Dış politika kararları alırken
ve uygularken, elbette bölgesel ve küresel dengeleri gözetmek, ge-
rektiğinde stratejik sabır göstermek gerekiyordu. Ama bu, orta ve
uzun vadeli programsızlık ve omurgasızlık anlamına gelmiyordu.
Dünya Siyonizm’inin ve emperyalist merkezlerin taşeronu iktidar-
ların ve işbirlikçi piyonların, halkının havasını almak üzere sıkça
başvurdukları kurusıkı palavralarla, onurlu bir devletin ve sorum-
lu bir hükümetin dış politikaları, çok farklı temellere dayanıyor-
du. Yeni ve Adil bir Dünya Düzenine öncülük edecek, tarihi, tabii
ve talihli potansiyele sahip Türkiye’nin, hala Batı’nın kuyruğu,
Küresel sömürü saltanatının uyumlu bir uyruğu olma çabası, tak-
litçi ve teslimiyetçi zihniyetlerin aşağılık kompleksini açığa vuru-
yordu. “50 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliğine yarana-
mazsak, biz de Şanghay Beşlisine yanaşırız!” kafası, Milli değer ve
dinamiklerden, İslam’ın insani ve evrensel hedeflerinden ne kadar
nasipsiz olunduğunu gösteriyordu. Milli Çözüm dışında hiç kim-
se çıkıp ta: “Ya hu, Batı-Kapitalist gâvurundan usandık, şimdi de do-
ğu-Komünist gavuruna sığınalım, diyeceğinize, Erbakan Hoca’nın te-
melini atıp resmiyet kazandırdığı D-8’leri ve Türk İslam Birliğini di-
riltmeyi, bütün Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerini de bu zu-
lüm ve sömürü düzenine karşı birlikte harekete geçirmeyi neden hiç
düşünmüyorsunuz” diye soramıyordu.
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Yahudi asıllı John Kerry, Türkiye yolunda iken, ABD Siyo-
nizm’e bir kez daha tam destek veriyordu! Evet, Kerrry Türkiye’ye
Siyonizm’le geliyordu!

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry, Ankara’ya adımını at-
madan önce, şeytani mesajını gönderiyordu.. Siyonizm’in “insanlık
suçu” olarak nitelenmesine “stratejik müttefikimiz” ABD çok sert
tepki gösteriyor ve Siyonizm’e her zamanki gibi arka çıkıyordu.
Kerry, Ankara’da Suriye ve Ortadoğu ile ilgili kritik görüşmeler ya-
pıyor ve bunların çoğu halkımızdan gizleniyordu. Başbakan Erdo-
ğan’ın anti-Siyonizm gibi, “Siyonizm’in de insanlığa karşı işlenmiş
suç” olduğu ifadesi, ABD’nin sert tepkisini de beraberinde getiriyor,
Milli Görüş’ten kalma ağız alışkanlığıyla ve toplumun gazını almak
amacıyla bu sözleri sarf eden Recep Erdoğan hemen geri adım atı-
yordu. Türkiye’nin “kadim müttefiki” (!) ABD’nin Dışişleri’nden ya-
pılan açıklamada, Siyonizm’i “insanlığa karşı işlenmiş suç” olarak
zikretmenin ABD tarafından reddedildiği vurgulanırken, bunun
“saldırgan ve yanlış” bir tanımlama olduğu belirtiliyordu.

ABD seçimleri sırasında Yahudi lobisince karşı çıkıyor gibi gö-
rüntüsüyle desteklenen, ancak Yahudi olduğu bilinen Kerry’nin zi-
yaretinin zamanlaması dikkat çekerken, Siyonizm’le ilgili mesajı
Kerry’nin bizzat ileteceği özellikle vurgulanıyordu. Siyonizm aley-
hindeki ifadelerin ABD-Türkiye ilişkilerinde “yıpratıcı etki” yapaca-
ğı belirtilirken; Kerry’nin, ABD’nin bu ifadeleri duymaktan ne kadar
rahatsız olduğu konusunda “son derece açık” olacağı ifade ediliyor-
du. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu ile Suriye ve Ortadoğu’daki sıcak gelişmeler başta olmak
üzere pek çok konuyu görüşüyordu. Türkiye ABD’nin bu konular-
daki tavrını, daha doğrusu talimatını dinliyordu. John Kerry ve
ABD heyetiyle yapılan görüşmelerde başta Suriye, bölgedeki ve
uluslararası alandaki diğer görüşmelerin, Afganistan, balkanlar ve
Kıbrıs Rum kesimindeki son seçim kapsamında Kıbrıs sürecinin
ele alındığı kaydediliyor ama asıl İsrail’le ilişkilerin düzeltilmesi
konuşuluyordu. Çünkü bunun hemen arkasından İsrail Heeratz
Gazetesi, “Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ve ekonomik
ilişkilerin hızla düzeldiğini yazıyordu!?
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“Siyonist” Kerry ziyaretinin “Derin Kodları!”

ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin Türkiye ziyareti sonunda gerçek-
leşiyordu. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile Avrupa turunu ta-
mamlayan Kerry rotayı Türkiye’ye çeviriyor ve Mısır, Suudi Arabis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar öncesi bize de uğruyordu.

Bu sıralamanın kendisi bile başlı başına önemli sayılıyordu. Çün-
kü, söz konusu ziyaret öncesi Obama’nın ilk ziyaretini İsrail’e yapa-
cak olması ve Başbakan’a randevu verilmemesi karşısında bir takım
çevreler “züğürt tesellisi” babından: “Sorun değil, abartmayın, Bakan
Kerry de ilk ziyaretini bize yapacak” demek suretiyle güya ABD’nin
Türkiye’ye ve kendilerine verdiği önemin altını çizmekle avunuyordu
ve tabi bir kere daha havalarını alıp hayal kırıklığına uğranıyordu.

Başbakan’ın ağzından kaçırdığı “Siyonizm de insanlık suçudur!”
sözlerine değinen Kerry-Davutoğlu basın toplantısında, “Çok aşikâr
açıklamalar yapılmış ve buna yönelik Beyaz Saray da gayet açık bir şe-
kilde görüşlerini dile getirmiştir. Biz, bununla (Recep Erdoğan’la) aynı
görüşte değiliz. Bunu karşı çıkılabilir bulduk. Ama bunları söylemekle
birlikte Türkiye ve İsrail, her ikisi de ABD’nin hayati müttefikleridir.
Biz onların bir arada çalıştıklarını görmek istiyoruz ki, retoriğin ötesi-
ne geçebilelim ve somut adımlar atarak bu ilişkiyi değiştirebilelim.” ifa-
deleri ABD’nin Ankara’ya, “kırmızı çizgilerini” gösteriyordu. 

Bakan Davutoğlu’nun bu hususta; “İsrail’in Türkiye’den olumlu
açıklamalar duymak istiyorsa, tutumunu gözden geçirmesi” gerekti-
ğini hatırlatması ve; “Unutmayın ki Gazze saldırıları ve Mavi Marma-
ra olana kadar İsrailli yetkililer Türkiye’de en üst düzeyde ağırlandı-
lar. İsrail-Suriye barışını sağlamak için gece gündüz Sayın Başbakanı-
mız, bizler çaba sarf ettik. İsrail-Filistin barışı olsun diye büyük çaba-
lar sarf ettik. Yine sarf etmeye hazırız. Yakın zamana kadar İsrailli
yetkililerle birlikte ne kadar büyük çabalar sarf ettiğimizi herkes ya-
kından bilir” ifadeleri ile İsrail’e “Yahu bizi daha fazla sıkıntıya sok-
mayın” der gibi yalvarırken, diğer taraftan da “kapıların tamamen ka-
palı” olmadığı mesajını vermesi dikkatlerden kaçmıyordu.

Davutoğlu’nun verdiği bu cevap, aynı zamanda “ABD’nin hassa-
siyetlerinin dikkate alındığını” da ortaya koyuyor ve İsrail faktörü-
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nün bu bağlamda önemini “örtülü” de olsa teyit ediyordu. Nitekim
Kerry’nin kullandığı şu ifade her şeyi açıklıyordu: “Bunların (Yani
“Siyonizm de insanlık suçudur” laflarının) yaptığı etkilerin de ele
alınması gerekiyor. Sayın Dışişleri Bakanı ve ben, bu konuyla ilgili
çok içten görüşmeler yaptık” tespitinde bulunan Milli Gazete’den M.
Seyfettin Erol önemli ayrıntılara parmak basıyordu.

Yahudi asıllı ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Kongre’de yaptığı
konuşmada dış yardımların “bir hediye ve hayır işi” olarak görülme-
mesini hatırlatıyor, “bütün bunlar güçlü bir ABD için yatırım” diyor-
du! ABD Kongresi’nde otomatik harcama kesintileri üzerine konuşan
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry her şeyi apaçık ifade ediyordu! Lafı
eğip bükmüyor, hiçbir şeyi saklayıp gizlemiyordu. ABD’nin dünyaya
yardım adı altında yaptığı harcamaların hiçbirinin hediye ve hayır işi
olmadığını açıkça ilan ediyor, yani kimsenin karakaşı, kara gözü için
ABD’nin kesenin ağzını açmadığını belirtiyordu. Yapılan yardımların
mutlaka ABD’nin çıkarı gözetilerek yapıldığını söylüyor, her kuruşun
“Güçlü bir ABD” için harcandığının altını çiziyordu!

ABD bencilliğinin bu denli açık ortaya çıkmasını bir nebze ol-
sun gizleyebilmek için de “Özgür bir dünya için yatırım” mazere-
tini öne sürüyordu! ABD’nin özgür bir dünya adı altında dünyayı
nasıl kana boğduğunu bilmeyen var mıydı? Biz herkesin bildiğini
düşünüyoruz ama hâlâ bilmeyenler varsa dünyaya şöyle bir göz
atsınlar! Irak’a baksınlar! Kuzey Afrika’ya baksınlar! Afganistan’a
baksınlar! Saydığımız bu ülkelerde ABD hep özgür bir dünya(!)
için nasıl çalışmış ve yüz binlerce Müslüman’a nasıl kıyılmıştı?

ABD’yi derin devleti olan Yahudi Lobileri yönetiyordu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kadim dostumuz’ diye ifti-
harla bahsettiği ABD, Filistin’e gerçekleştirdiği saldırılarla vahşi kat-
liamlara imza atan terör devleti İsrail’in baş hamisi olduğunu ispat
niteliğinde bir icraata daha imza atıyordu. İsrail Savunma Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamada, Amerikan kuvvetleri ile İsrail ordusu
Hamas korkusundan dolayı ilk kez ortak anti-füze sistemini faaliye-
te geçiriyordu! İsrailli yetkililer gerçekleştirdikleri “Arrow (ok) an-
ti-füze sistemi” testinin başarılı olduğunu ifade ederek, “Arrow 3 Si-
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lah Sistemi’ni İsrai’in savunmasında bir dönüm noktası” olarak ta-
nımlıyordu. Arrow anti-füze sisteminin, İsrailli ‘Aerospace’ ve Chi-
cago merkezli Amerikan ‘Boeing’ şirketleri tarafından üretildiği ve
İsrail’i hedef alan füzeleri algılayarak saniyede yok edeceği belirtili-
yordu. Nihai amacı Türkiye’nin Güneydoğusunu da içine alan Arz-
ı Mevud’u kurmak olan İsrail’in ilk hedefinde Gazze bulunuyordu.
Siyonistlerin Filistin topraklarında bir asra yaklaşan işgal sürecinde
gösterdiği şanlı direnişle Siyonistlere büyük darbeler indiren Gazze-
liler, bu yönüyle Büyük İsrail fitnesine karşı İslâm dünyasının yıkıl-
maz kalesi olma kararlığını devam ettiriyordu.

İsrail düşman, ABD 'Kadim dost' çelişkisi sırıtıyordu!

Terörist İsrail’in 1948’de Ortadoğu’da kurduğu işgal devletini ilk
tanıyan İslâm ülkesi olma ayıbını üzerinde taşıyan Türkiye, yüzyıla
yaklaşan süreçte İsrail’le hep iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Tür-
kiye’yi idare eden hükümetlerin birçoğu Filistin sorununa duyarsız
kalıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Refah-Yol hükümetinde askı-
ya alınan ilişkiler Refah Partisi’nin iktidarından sonraki dönemlerde
yeniden eski seviyesine yükseltiliyordu. Siyonistlerin Filistin top-
raklarında gerçekleştirdiği birçok katliamın emrini veren İsrail
Cumhurbaşkanı Şimon Perez’i milletin meclisinde konuşturan ve
ayakta alkışlayan AKP yönetimi de iktidarının ilk yıllarında İsrail ile
dostane ilişkilerini devam ettiriyordu. Başbakan Erdoğan’ın Da-
vos’taki ‘One Minute’ çıkışıyla gerilmeye başlayan Türkiye-İsrail iliş-
kileri, Siyonistlerin Mavi Marmara’da 9 Türk vatandaşımızı şehit et-
mesiyle iyice bozulmuş sanılıyordu. 

AKP’nin ABD ile arasından su sızmıyordu!

Son yıllarda İsrail karşıtı söylemlerine rağmen Mavi Marmara
baskınının hesabını dahi soramayan AKP hükümetinin, 9 vatanda-
şımızı katleden Siyonistlerin baş koruyucusu ABD ile arasından su
sızmıyordu. Bununla birlikte başbakanlığı süresince ABD ile ilişki-
lerinde samimi ve dostane bir görüntü çizen Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, ABD’ye methiyeler dizen ve büyük tepki alan konuşması da
hafızalardaki canlılığını koruyordu. Milyonlarca Müslüman’ın katili
ABD için ‘stratejik ortak, müttefik, kadim dost’ ifadelerini rahatlık-
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la kullanan Erdoğan’ın bu sözleri, ABD’nin İslâm coğrafyasında ger-
çekleştirdiği zulümler ve Siyonist İsrail’e verdiği aleni destek göz
önüne alındığında adeta insanın kanını donduruyordu. ABD’nin
uluslararası menfaatine olan birçok yasayı jet hızıyla Meclis’ten ge-
çiren hükümet, en son geçtiğimiz günlerde ABD’nin fikri öncülü-
ğünde hazırlanan ve asıl amacı mücahit Hamas’a desteği kesmek
olan ‘Teröre Finansman Yasası’nı çıkararak ABD’nin ekmeğine yağ
sürüyordu. Füze kalkanı, patriotlar ve Suriye konusunda da ABD ile
aynı paralelde politikalar izleyen AKP hükümetinin Siyonist İsrail-
ABD ilişkilerinin neresinde yer aldığı ise hâlâ gizemini koruyordu!

AKP’li yetkililer, “ABD’nin istediği terörle ilgili yasayı çıkardık
ama uygulamayız” diyorlardı. Bunun üzerine ABD Hazine Bakan-
lığı Müsteşarı Cohen teftiş için Türkiye'ye geliyordu!  

ABD Hazine Bakanlığının terörizm ve finansal istihbarattan so-
rumlu Müsteşarı Yahudi David Cohen, terör finansmanıyla mücade-
le ve uluslararası yaptırımların uygulanması çabaları konusunda,
Türkiye'nin de arasında olduğu bazı ülkelerde temaslarda bulunu-
yordu. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cohen'in 1
Mart'a kadar sürecek ziyareti çerçevesinde, Hazine Bakanlığının te-
rör finansmanı ve kara para aklamayla mücadele konusunda küre-
sel temaslar yapmak ve İran ile Suriye'ye uluslararası ekonomik yap-
tırımların uygulanmasını ele almak üzere, sırasıyla Irak, İsrail, Tür-
kiye ve İngiltere'ye gideceği bildiriliyordu.

Hani Patriotlar bizim sanılıyordu!

NATO’nun Suriye sınırına yerleştirdiği Patriot’ları önce inkâr
eden, sonra ‘para’ karşılığında alınmayacağını öne süren, sonra ‘bizim
kontrolümüzde’ olacak diyen AKP’nin zafiyeti her geçen gün daha net
ortaya çıkıyordu. ‘Bizim’ dedikleri Patriotları kontrol için Türkiye’ye
her gün başka bir devlet adeta müfettiş edasıyla geliyordu. Patriotla-
rın amacının belirsizliği sürerken ‘NATO müfettişleri’ Türkiye’nin
Güneydoğusunda cirit atıyor, Ankara ise müthiş bir pişkinlikle, NA-
TO temsilcilerini alkışlarla karşılamaya devam ediyordu. Türkiye’nin
Güneydoğusuna kurulan Patriot füze sistemini kontrol etmek için
son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem de Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak geliyordu.
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Bölge yolgeçen hanına dönüyordu!

Bu arada Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ve Hol-
landa Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert ikilisi de, Adana
ve Kahramanmaraş’taki Patriot hava savunma sistemlerini denetle-
meye geliyordu. Alman ve Hollandalı ‘müfettişleri’ her zaman oldu-
ğu gibi Savunma Bakanı İsmet Yılmaz karşılayıp, ağırlıyordu. Daha
önce pek çok kez Batılı yetkililerin ‘ziyaret’ akınına uğrayan Gazian-
tep ise, 4 Şubatta da ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter’ı
‘misafir’ ediyor. Carter Gaziantep’te NATO için konuşlandırılan ABD
Patriot savunma bataryalarını inceliyordu. Daha önce de ABD Sa-
vunma Bakanı Leon Panetta Patriotları denetlemek için Irak dönü-
şü Adana’daki İncirlik Üssü’ne Ankara’ya emrivakiyle kabul ettirilen
sürpriz bir ‘ziyaret’ gerçekleştiriyordu. Evet, asıl soru şu: Türkiye’yi
kimler yönetiyor, kimler denetliyordu!

Suriye Kürdistan’ı da Barzanistan gibi AKP eliyle kuruluyordu!

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD AKP destekli SUKO’ya katılıyor-
du! AKP hükümetinin yürüttüğü “Kürt açılımı”na paralel olarak
Suriye’de yeni adımlar atılıyor, PKK’nın Suriye kolu PYD ile Batı
destekli muhaliflerin kurduğu “Özgür Suriye Ordusu” arasındaki
anlaşmadan sonra, gözler Suriye Kürt örgütlerinin muhalefet cephe-
sine nasıl katılacağına çevriliyordu. PKK’ya yakın ANF haber ajan-
sına göre, Batı destekli Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) Başkanı
Muaz el Hatib, Suriye “Yüksek Kürt Konseyi” (YKK) ile görüşmeye
hazırlanıyordu. ANF haberini, Suriye “Yüksek Kürt Konseyi” üyesi
İlham Ehmed’e dayandırıyordu. İlham Ehmed, SUKO’ya davet edil-
menin önemli olduğunu, bunun “Yüksek Kürt Konseyi”nin “Batı
Kürdistanı” temsil ettiğinin kabulü anlamına geldiğini iddia ediyor,
Milliyetçi Kürt çevreler, Suriye’nin kuzey bölgesinden “Batı Kürdis-
tan” diye söz ediyordu.

CIA, Ankara’dan İran Kürtlerine de el atıyordu!

Suriye ve Irak’ta iç çatışma çıkarma faaliyeti yoğunlaşırken, CIA,
İran için de harekete geçiyor, İran’da karışıklık çıkarmak için üç un-
sura yönelik çalışmalara hız veriliyordu. Kürtler, Azeriler ve Halkın
Mücahitleri. İran’ı karıştırma faaliyetinin karargâhı Irak’ın kuzeyi,
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operasyon merkezi ise ABD Büyükelçiliği oluyordu. ABD Büyükel-
çisi Ricciardone, Türkiye’yi İran’a karşı konumlandırmayı kendine
görev seçiyordu. ABD, İran’da iç karışıklık için faaliyetlerini giderek
yoğunlaştırıyor, CIA, çok sayıda parçaya bölünmüş olan İran Kürt
örgütlerini birleştirmek için harekete geçiyordu. Eşzamanlı olarak
İran Azerileri içinde de çalışmayı yoğunlaştıran CIA, operasyonu
Türkiye üzerinden yürütüyordu. ABD, Azeri ve Kürt muhalefeti
oluşturma çabasının yanı sıra, Halkın Mücahitleri örgütünü de can-
landırmaya çalışıyordu. ABD, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar-
la, gerçekleşecek bir krizi başarılı olması için altyapısı oluşturulan
muhalefetin devreye sokulmasını hedefliyordu. ABD Büyükelçisi
Francis Ricciardone, göreve geldiği ilk günlerden itibaren Türkiye
ile İran’ın arasını açacak girişimlerde bulunuyordu. Ricciardone,
2010 ve 2011’de iki kez Türkiye’deki büyükelçiliğinin onaylanması
için Senato Dışilişkiler Komitesi’ne sunum yaptı. Her ikisinde, ağır-
lıklı olarak, İran konusunda Türkiye’yi ABD’nin yanında konumlan-
dıracak faaliyetler içinde olacağını vurguluyordu. Sıradan bir büyü-
kelçi olmanın ötesinde Amerikan derin devletinin çekirdek ekibin-
de yer alan Yahudi Ricciardone, Kürt uzmanlığıyla tanınıyor, 1999
yılında ABD’nin Irak koordinatörlüğü görevine geldiğinde, İran
Kürtleri ve PKK ile de temaslar yürütüyordu.

Antalya’da İran’ı karıştırma toplantıları tertipleniyordu!

CIA’nın geçmişten bu yana İran Azerileri ile ilgili faaliyetini Azer-
baycan’ın yanı sıra ağırlıklı olarak Türkiye üzerinden yürüttüğü bili-
niyordu. CIA, MİT ve Emniyet istihbaratı ile işbirliği halinde İran
Azerbaycanı’ndan çeşitli grupları Türkiye’de örgütlüyordu. Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Batı Asya ülkelerinin tamamın-
da “muhalif gruplar” örgütlemek için üs olarak seçilen İstanbul’da,
son zamanlarda İran’a yönelik artan sayıda toplantı yapıldığı belirtili-
yordu. İran’ın Farsnews haber ajansı, Ekim ayında Irak kaynaklarını
dayanak göstererek, İran yönetimi karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü
lideri Meryem Recavi’nin İstanbul’da Suriye gündemli bir toplantıya
katıldığını duyurmuştu. Ajansa göre, Türkiye’deki ABD Büyükelçili-
ği’nin koordinatörlüğünde yapılan toplantının gündeminde, Halkın
Mücahitleri Örgütü’nün Lübnan’da Suriye sınırında bir kamp edin-
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mesi konusu vardı. Halkın Mücahitleri, Suriye-Lübnan sınırındaki as-
keri karargâh üzerinden Lübnan Hizbullah’ına ve Lübnan’daki İran
Devrim Muhafızları’na karşı savaşmayı hedefliyordu. Halkın Müca-
hitleri, Irak ile İran’ın ilişkilerinin iyileşmesine paralel olarak, iki ül-
ke arasındaki savaş döneminden beri konuşlandıkları sınırdaki Eşref
kampından Maliki Hükümeti’nce çıkartılıyordu.

Bahman Hüseyinpur’a göre: PKK’yı Batı destekliyordu!

İran’ın Ankara Büyükelçisi Hüseyinpur görev süresini tamamlar-
ken önemli değerlendirmeler de bulunuyordu. İran İslam Cumhu-
riyeti’nin Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur, görev süresinin
sona ermesi nedeniyle Türkiye’den ayrılıyordu. Bahman Hüseyin-
pur, Suriye konusunda İran-Türkiye-Mısır’ın çalışma yaptığını bildi-
riyor, PKK’yı Batı’nın desteklediğini söylüyordu.

PKK’yla altı maddelik petrol anlaşması mı yapılıyordu?

“Brüksel’de yapılan anlaşma, daha sonra Abdullah Öcalan’la
İmralı’da görüşülerek 2010 yılında protokole bağlanıyordu” iddi-
aları doğru muydu? Anlaşmada askerin operasyon yapmaması ve
yeni Anayasa da unutulmuyordu:

1) Asker operasyon yapmayacak. PKK çatışma şartları oluştur-
mayacak, çatışmadan kaçınacak.

2) Yeni Anayasa’da Kürtlerin vatandaşlık hakları yeniden kap-
sayıcı bir dille tanımlanacak. Dil ve kültürel hakları Anayasal gü-
vence altına alınacak.

3) Kürt sorununun çözümü için PKK-KCK ile dolaylı da olsa
görüşmeler yapılacak. Silahların tasfiyesi için ortak bir görüş
oluşturulacak.

4) “Hakikatleri Araştırma Komisyonu” kurulacak. PKK bu ko-
misyonun istediği bilgileri verecek, arşivlerini açacak. İlgili devlet
görevlilerinin de ifadesi alınacak.

5) Öcalan’ın cezaevi koşulları seçim sürecine kadar iyileştirile-
cek. Silahsızlanma aşamasına geçildiğinde Öcalan’ın İmralı’dan çı-
karılarak ev hapsine alınmasına imkân sağlamak için kamuoyu
oluşturulacak.
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6) KCK operasyonlarında tutuklanan belediye başkanları ve
BDP’liler, mahkemeler tarafından duruşmalar sırasında tahliye
edilip salınacak. Genel af seçim sonrasına bırakılacak.

Hayret, ABD İran’la uzlaşma yolları arıyordu!

Almanya'nın Münih kentinde 90 ülkenin temsilcilerinin katıldığı
Güvenlik Konferansında yaşanan gelişmeler ve verilen mesajlar
ABD'nin ikinci Barack Obama döneminde nasıl bir dış siyaset izleye-
ceğine dair önemli işaretler veriyordu. Obama'nın Dışişleri Bakanı,
Savunma Bakanı ve CIA Başkanı adayları yeni dönemde benimsenen
doğrultunun ilk ipuçlarını oluşturdu. Münih Güvenlik Konferansın-
da ABD, gecen ay nükleer görüşmelerle ilgili olarak uranyum zen-
ginleştirme çalışmalarının kapsamını genişleteceğini ilan ederek Ba-
tılı devletlere meydan okuyan İran’la görüşmeye hazır olduğunu
açıklıyordu. Güvenlik Toplantısı aynı zamanda Suriye konusunda
"Esad’la çözümün" de kabullenildiğinin sinyallerini veriyordu. ABD
Başkan Yardımcısı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansında yaptı-
ğı konuşmada İran ile doğrudan görüşebileceklerini belirtip “İran
eğer samimiyse kendileriyle doğrudan görüşebiliriz. Amacımız İran'ı
kuşatmak değil, nükleer silaha sahip olmasını önlemektir” diyordu.

SUKO Rusya ve İran ile görüşüyordu!

Biden, Suriye konusunda Rusya Dışişleri bakanı Lavrov’un yanı
sıra BM Suriye Özel temsilcisi Ahdar İbrahimi ve Suriye Ulusal Kon-
seyi (SUKO) Başkanı Muaz El Hatip ile görüşüyordu. Hatip’in Mü-
nih’te görüştüğü diğer isimler arasında İran Dışişleri Bakanı Ali Ek-
ber Salihi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yer alıyordu. SU-
KO Başkanı Hatip bu görüşmelerin ardından Suriye Cumhurbaşka-
nı Beşar Esad'ı barış görüşmelerine başlama çağrısına olumlu cevap
vermeye çağırıyordu. Yani ABD ve İsrail’in bölgede tek ve gerçek
düşmanı olarak sadece Türkiye kalıyordu!

Yandaş medya PKK ağzıyla konuşuyordu!

Bütün kartlar artık açık oynanıyor, çünkü zaman daralıyordu.
ABD’nin Batı Asya’da var olmaya devam etmesi için “İkinci İsrail’in”
(Kukla Kürdistan) artık ilan edilmesi gerekiyordu. Ve ikinci İsrail’in
ABD’nin derdine derman olması için denize açılması ve Türkiye’ye
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doğru genişlemesi planlanıyordu. İsrail ise Müslüman dünyasına
AKP’yi kullanarak saldırı hazırlığı yapıyordu. Suriye’ye, Irak’a ve İran’a
İsrail saldırısının yandaşı Tayyip Erdoğan oluyordu. AKP’nin sıcak pa-
ra diktasına dayanan iktidarının devamı Kuzey Irak’ın petrolüne ve
doğalgazına bağlıydı ve bu kaynaklara ulaşmak için Barzani ve PKK ile
işbirliği şart koşuluyordu. Barzani ve PKK ise ABD ve AKP’ye mecbur
ve mahkûmdu. Onun için hepsi kartları açık oynuyordu. Konu, olmak
ya da olmamak meselesine dayanmış bulunuyordu.

PKK’lılara göre; Bölgesel Güç olmak için AKP+PKK ortaklığı
kurulmaktaymış!

PKK yayın organı Özgür Gündem yazarına göre: “ABD’nin Esat
sonrasına ilişkin somut planı yoktu. Konuşulan daha çok Rusya ve Çin
planıydı. Bu plana göre Esat dâhil, tüm kesimler eşit koşullarda seçi-
me girecek ve çıkan sonuç herkes için bağlayıcı olacaktı. Bu plan Kürt-
lere özerkliği de içeriyordu. İran, Esat, Suriye’deki büyük Arap muha-
lif grupları ve Irak bu planı destekliyordu. Türkiye ve ona yakın bazı
gruplar ve ABD ise önce bu planı kabul etmiyordu. Ancak sonradan
ABD’de bu plana eğilim gösterdi ve ardından ABD ile Kürtler arasın-
da da bir diyalog oluştu. ABD tutum değiştirince Türkiye yalnız kaldı.
Suriye, dolaysıyla Kürt politikası çökmüş oldu. Türkiye’nin İmralı ile
ilişki geliştirmesinin önemli nedenlerinden biri, Irak’tan sonra Suriye
politikasında da yalnız kalması ve emperyal mayanın tutmamış olma-
sıdır. Türkiye ani bir tutum değiştirerek İmralı ile ilişkiye geçerek
Kürtler üzerinden “bölgesel konum” kazanmak istedi. Türkiye, Kürt-
ler olmaksızın Ortadoğu da etkin olmayacağını anladı. Nasıl ki Os-
manlı döneminde Kürtlerle ilişki kurarak Doğu’ya girmiş ve aynı iliş-
kiler üzerinden Batı’ya yönelmişse, Bölgesel güç olma arayışını da ay-
nı denkleme oturttu. İmralı görüşmelerin tarihsel planı budur.62

Fetullahçılara göre: “Türkiye ve Irak Kürdistan’ı birbirini ta-
mamlayacak”mış!

“Türklerle Kürtler sadece ortak tarih ve kültüre değil, ortak çı-
karlara da sahiptir. Gelişmeleri yakından izleyen bir Batılı gazeteci
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şunları yazıyor: “2008’den bu yana AKP hükümeti, Irak Kürdistanı
ile tam bir ekonomik entegrasyon politikası uyguluyor. Türkiye’nin
Iraklı Kürtlerle yakınlaşması, ekonomik alanla sınırlı kalmayıp siya-
si ve stratejik alanlara doğru evrilmekte. Kürdistan zengin kaynak-
larıyla Türkiye’ye çok ihtiyaç duyduğu petrolü sağlayabileceği gibi,
Irak ve İran’la arasında tampon bölge olabilir…..”63

Tayyip Erdoğan Kürt sorununu çözerek adını tarihe yazacak-
mış!

Bu hükümetin dirayetli politikası ile son yıllarda Türkiye ile Irak
Kürdistanı arasında giderek derinleşen bir bütünleşme yaşanıyor.
(…)

PKK ise komünistliği de, ayrılıkçılığı da çoktan geride bıraktı. Sı-
ra şiddeti terk etmesinde. İmralı’da tutuklu Öcalan uzun bir süredir
buna katkıda bulunabileceğini söylüyor…

(…) Yeni anayasa Kürt yurttaşların ortak oldukları taleplerin
karşılanması, yani etnik temelde ayrıma son, anadilde eğitim hakkı,
devletin yerinden yönetim ilkesi temelinde yeniden yapılanması
için büyük bir fırsat. Başbakan Erdoğan, PKK isyanını sona erdire-
rek, Kürt sorununu çözerek tarihe geçebilir. Geçmeli.64

Kerkük politikasıyla PKK sorunu çözüme kavuşacakmış!

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Çetin’e
göre, Türkiye Kuzey Irak doğalgazı ile üç önemli sorununu çözüme
kavuşturacakmış:

“Birincisi, Türkiye’nin kendi doğalgaz ihtiyacına ilişkin sorunla-
rın çözülmesi, ikincisi Türkiye üzerinden ABD doğalgaz talebinin
Rusya’ya alternatif bir yolla karşılanması ve belki de en önemlisi
(üçüncüsü), buradan kaynaklanacak bir ekonomik entegrasyon ve
bölgedeki refah artışının PKK sorununa çözüm olmasıdır.”

Zaman yazarı bu sihirli formülün nasıl uygulanabileceğini de
bulmuştu: “Kerkük’ü değiş tokuş edelim!”
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“Türkiye Kerkük politikasında bir değiş tokuş ile karşı karşıya
kalabilir. Kerkük, Kürdistan Bölgesel Yönetimine dâhil olmalı ve
Türkmenler burada ortaya çıkacak refahtan pay almalıdır. (...) Bu
büyük refah seviyesi dağdaki PKK’lıları cezbedecek ve onları terör-
den vazgeçirecektir.”65

Enerjide büyük bir imkân ve fırsat çıkmış, mış!

Mayıs 2012’de AKP Hükümeti, Bağdat’ı, devre dışı bırakarak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile bir enerji antlaşması imzaladı. Cen-
giz Çandar bu anlaşma için “tarihsel önemde” dedi. Anlaşma, Bağ-
dat’ı devre dışı bırakarak kuzeyde petrol ve doğalgaz arama ve çıkar-
mayı, bulunan petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden dünya piya-
salarına sunulabilmesini içeriyordu. Hürriyet gazetesinden Erdal
Sağlam bu anlaşmayı özetle şöyle değerlendirdi:

“Türkiye Kuzey Irak’la yaptığı anlaşmayı hayata geçirirken,
Irak’ın kendi içinde anlaşma sağlaması için çalışmalı, olmadığı takdir-
de K. Irak yönetimiyle doğrudan ilişki geliştirmelidir. Özetle, enerjide
çok büyük bir imkân ortaya çıktı, bunu da harcamayalım.”66

Bütün Kürtleri içine alan Türkiye, sorunlarını aşarmış!

İttihatçı Mason Cemal Paşa’nın torununa göre:

Üniter kalmakta direnen bir Türkiye küçülecek, özerk ya da fe-
deratif bir Türkiye büyüyecekmiş… Türkiye’nin Irak Kürtleriyle,
Suriye Kürtleriyle bir federasyon çatısı altında birleşmesi gerekir-
miş. Musul ve Kerkük’ün yanı sıra Kuzey Irak’taki ham petrol re-
zervlerinin de olağanüstü zengin olduğu belirlenmiş.. Devletin zir-
velerinde bulunanlar Türkiye açısından ne anlama geldiğinin çok
iyi farkında olan kişilermiş…Hiç kuşkusuz Irak Kürtleri de üstünde
oturdukları bu zenginliğin kendileri için bir refah ve gelecek garan-
tisi olduğunu iyi bilmekteymiş.. Kısacası: Türkiye de, Irak Kürt yö-
netimi de, karşılıklı iyi ilişkilerin her iki tarafın da çıkarına olduğu-
nun bilincindeymiş.67
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“Bölünmüş Irak” ucuz enerji sağlarmış

“Türkiye’nin Irak’ta Kürt-Sünni Araplardan oluşan bir cephenin
neden yanında yer aldığını anlamama yol açan sarsılmaz bir teorim
var. Bir adım daha ileri götürürsem Türkiye’nin (İran ve Rusya’ya
rağmen) yanı başında bağımsız bir Kürdistan devleti kurulmasını
zorlayacağını düşünüyorum.” (...) “Türkiye ilk kez yanı başında bir
coğrafyanın vazgeçilmeyecek büyük bir fırsat yarattığını anladı.
Tüm kurum ve kuruluşları ile bu hedefe kilitlendi... Yeni her yıl eko-
nomimizi kırılgan hale getiren enerji ithalatı (faturası) Hükümetin
ve Türk ekonomisinin yumuşak kalbi. Türkiye bölgesinde bu ışığı
gördü. Ve o ışığa doğru koşuyor.” (...) Türkiye bölünmüş bir Irak’tan
gazı daha ucuza alır. Bu gerçek, Hükümetin Kürt meselesini çözer-
ken oyun sahasını genişleteceği anlamına gelir.” 68

Türkiye korumazsa ‘Barzanistan’ yaşayamazdı!

Neçirvan Barzani, Time Dergisine verdiği söyleşide; “Türkiye bi-
zim umut kapımız, Eğer bu umut kapısı kapanırsa Bağdat’a teslim
oluruz ve hepimizin çıkarları tehlikeye girer… Bağımsız bir Kürdis-
tan’a her zamankinden daha yakınız…” demiş ve bunu şöyle açıkla-
mış: “Bağımsız Kürdistan için en başta, çevremizdekilerden en az bir
ülkeyi (Türkiye’yi kastediyor) Buna ikna etmeliyiz. Denize çıkışı ol-
mayan bir ülke olarak bir ortağımız olmalı. Uluslararası düzeyde bir
büyük güç de bunu desteklemeli (ABD kastediliyor)”

Barzani PKK meselesini nasıl çözeceğimizi de şöyle anlatıyordu:
“Türkiye’nin bir şeyi anlaması gerekiyor: Çözmek için siyasi bir ka-
rar gereklidir.”69

Milli Görüşçü iken, AB’yi bir Haçlı Kulübü sayan AKP’liler,
Şimdi sanki ABD’yi Kâbe, AB’yi kıble ediniyordu!

Türkiye’nin AB’ye hiçbir zaman alınmayacağını artık Mısır’daki sa-
ğır sultan bile biliyordu. Ancak bizimkiler ilginç bir direniş sergiliyor.
Bazen AB’ye posta koyarak, alay ederek… Bazen de alttan alıp “Ulan
ne olur ne olmaz!.. Yumuşak gidelim de herifleri ürkütmeyelim” di-
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yerek… Ve kapılarında yalvararak! (bu süreç devam ediyor) Türki-
ye’nin AB’ye girmesi için yalvaran kişilerin başında Bay Abdullah Gül
geliyor. Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı olarak tüm ya-
bancı konuklara, Ankara’daki yabancı büyükelçilere devamlı dil dö-
külüyor. Çankaya’da kabul ettiği her yabancıya bu konuda ricalar edi-
yordu. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Necmettin Erbakan’ın emrinde
görev yapmakta olan Refah Partisi Milletvekili Abdullah Gül, AB için
acaba o günlerde ne diyordu? Şimdi sizleri bundan tam 18 yıl öncesi-
ne götürüyorum. Günlerden 8 Mart 1995… Ve Refah Partisi Kayseri
Milletvekili Bay Abdullah Gül Meclis kürsüsünde konuşuyordu. Ne-
ler dediğini Meclis tutanaklarından aynen, ancak özetleyerek veriyo-
rum. Lütfen dikkatle okuyun, bunların kim olduğunu, nasıl çelişkiler
içinde yuvarlandıklarını o tutanaklardan görün:

“Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım… Gümrük Birliğine girer-
ken halka sormadınız. Hükümet halka sormadan bu işi yapamaz. Bu
tavır aslında TEK PARTİ DEVRİNİN tavrıdır. Tek parti devrinde de
birçok önemli kararlar alınırken halka hiç sorulmamıştır.”

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giremeyeceği kesindir. Bunu Avru-
palılar söylemektedir… Çünkü Avrupa Birliği bir Hıristiyan birliği-
dir. Bunu biz söylemiyoruz, Avrupa’da herkes söylüyor.” “Burada her
şey tek taraflı gitmektedir. Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğun-
da hiçbir direniş, hiçbir ısrar olmamaktadır.” “Bu şudur: Ne pahası-
na olursa olsun Türkiye, Avrupa Birliğine girecek anlayışıdır. Siz eğer
bu zihniyette olursanız, işte o zaman sizi o zenginler köşkünün bah-
çesinde bir KULÜBEYE böyle koyarlar. Anlaşmaların hepsi kâğıt üze-
rindedir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine girip de o bahsettiğiniz avan-
tajlardan faydalanması hikâyedir. Böyle bir şey söz konusu da değil-
dir ve olmayacaktır.” “Medyaya bakarsanız (AB’ye girince) Türki-
ye’ye zenginlik gelecek, mallar girecek, bir pembe tablo. Ama siz bun-
ları borçla alacaksınız. Türkiye tüketim ekonomisine yönelecek, hal-
kın beyni yıkanacaktır. Türkiye’de çıkarcılar bunun peşindedir.

Türkiye’yi bu duruma getirenler SUÇLUDUR! (AB’nin peşine ta-
kılarak) Türkiye’yi daha da FAKİRLEŞTİRECEKSİNİZ. Bu, uzun va-
dede görülecektir. Değerli arkadaşlar, aslında bu konu (AB konusu)
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çok derindir. Orada Türkiye’nin karşılaştığı tavrı hepimiz biliyoruz.
Nasıl tek taraflı ve ikiyüzlü bakıldığını, Türkiye’nin nasıl aşağılan-
dığını görüyor ve utanıyoruz.”

“Dün Brüksel’den dönen heyet burada neşeli şeylerle karşılandı.
Ben kendi adıma utandım bundan. Avrupa’nın zenginler kulübünün
köşkünde, bahçedeki bir kulübeye girdik diye sevinerek geldiniz. Hâl-
buki ben şunu hatırladım: Bizim atalarımız bir gün Avrupa’ya nasıl
gitmişlerdi. Osmanlı, Avrupa’ya nasıl gitmişti. (Kafaya bak, kafaya!)
Ben bunu karşılaştırarak doğrusu çok üzüldüm! Kapitalist onlar.”

Hey gidi günler hey!.. 1995 yılında Necmettin Erbakan ağzıyla
konuşan ve o gün bazı doğruları dile getiren şahıs, sonraki yıllarda
iktidar oluyor, alıyor eline AB havucunu ve dün kınadığı olayı savu-
narak Türk milletinin karşısına çıkıyor. Hem de sırasıyla Başbakan,
Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı kimliği ile! Şimdi -hiçbir yanıt
veremeyeceğini bildiğim halde- kendisine soruyorum:

“Beyefendi, o gün söylediklerin mi doğruydu, AKP döneminde
AB’nin peşinden koşmaların mı? Eğer geçmişteki sözlerin doğruysa,
şimdi milleti AB peşinde kandırıyor ve uyutuyor musunuz? Eğer AKP
dönemindeki sözlerin ve şimdi AB peşinde koşmaların doğruysa, mil-
leti geçmişte mi kandırıyordun? Bu 180 derecelik dönüşün ve akıl al-
maz çelişkilerin nedeni nedir?”

2002 yılında iktidar oldular, Türk milletini “AB’ye ha girdik, ha
gireceğiz. Koyacaksın cebine pasaportunu, Avrupa’da iş bulacaksın
ey benim vatandaşım” diye uyuttular. Uyuturken hep AB ninnileri
söylediler!” Diyen Emin Çölaşan (3 Mart 2013) AKP iktidarının
yanlışlıkları ve yıkımları bahanesiyle, hala Erbakan Hoca’ya sataş-
maktan kendini alamıyordu. Çünkü bunların Erbakan’a hınçları
İslam’a olan gıcıklıklarından kaynaklanıyordu. Ve AKP’ye de “Er-
bakan’ı takipçisi ve İslam’ın temsilcisi” diye saldırılıp halkımız
AKP tuzağına itiliyordu.

Şimdi Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşlarının CHP’den
ayrılıp DP’yi kurmaları, hatta İsmet İnönü’nün devrim tahribatları yü-
zünden kalkıp Atatürk’ü suçlayıp sorumlu tutmak, nasıl bir hezeyan
ve haksızlık olacaksa, AKP ve Erdoğan bahanesiyle iki de bir Erba-
kan’a hırlamak ta aynı vicdansızlık ve mantıksızlık olmuyor muydu?
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Bu marazlı takımına sormak gerekiyordu:

AB’ye girmeyi ve Batı ile bütünleşmeyi, tüm Kemalist ve Maso-
nik kesimler, Atatürk’ün “muasır medeniyete ulaşma hedefi” saymı-
yor muydu? Ve şimdi AKP sizlerin bu kutsal hedefini gerçekleştir-
mek için çırpınıyorsa, Onu desteklemeniz gerekmiyor muydu? Yok,
eğer “AB’yi, emperyalist bir asimilasyon süreci ve Türkiye’yi sömür-
geleştirme projesi” olarak görüyorsanız, bir ömür boyu bu gerçekle-
ri haykıran Erbakan’a saygı duyup sahiplenmeniz beklenirken, bu
derin kin ve öfkeniz, hangi gizli ve kirli tıynetinizi açığa vuruyordu?

Artık şu diyalog safsatasını bırakmak gerekiyordu! 

Her geçen gün diyalog fitnesinde yeni bir rezalet yaşanıyordu.
Yahudi asıllı Amerikalı yazar Tom BIock “gizemli bir kardeşlik" di-
ye nitelediği İslâmiyet ve Museviliğin geçmişte iyi ilişkilere sahip ol-
duğunu ileri sürerek “bu kadarına da pes!” dedirtiyor, tasavvufu ve
Yahudiliği aynı kefeye koyarak Soner Yalçın gibi çömezlerine ve Fe-
tullah Gülen gibi takipçilerine önemli malzemeler veriyordu.

Yahudi asıllı Amerikalı yazar Tom Block, "Şalom/Selam: Gizemci
Bir Kardeşliğin öyküsü" adlı kitabı hakkında Washington'da yaptığı
bir seminerde, İslamiyet ve Museviliğin çok iyi ilişkileri olan ve or-
tak yanları bulunan bir geçmişe sahip olduğunu iddia ediyordu.
Block, Türk İslâm Çalışmaları Enstitüsü'nün (IITS) düzenlediği
programda İbranice ve Türkçe olarak 'selam' başlığını taşıyan kitabı
ve Yahudi âlimlerinin İslâmiyet’teki Sufizm felsefesinden etkileşimi
hakkında konuşuyordu. “Ilımlı İslam” safsatasıyla, Dinimizi kimle-
rin yozlaştırmaya çalıştığı da böylece ortaya çıkıyordu. Block, özel-
likle son dönemde yaşanan gerginlikler sebebiyle Hz. Muham-
med’in doğuşundan bu yana İslâm ile Musevilik arasında geçmişe
dayanan bir çekişme olduğunu sandığını ve yanıldığını belirtiyor;
İslâmiyet ile Musevilik arasındaki yakın ilişkiyi ilk keşfettiğinde ise
böylesine bir duruma hayran kaldığını söyleyen Block, edindiği bil-
gilerden sonra büyük bir 'tutkuyla' kitabını yazmaya koyulduğunu
vurguluyordu. İki dinîn özelikle İslâmiyet'in doğuşundan sonra
Müslümanların altın çağı olarak bilinen 8. ve 12. yüzyıllar arasında
çok olumlu ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken yazar, kitabında
da en çok bu dönem üzerinde durduğunu hatırlatıyordu. 
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Yahudilerin orta çağda Arapça öğrendiklerini ve Kur'an-ı incele-
diklerini belirten Block, bu dönemde Musevilikte bazı bilgilere ka-
nıt olarak Kur'an'ın kaynak gösterildiğini anlatıyordu. Bu Siyonist
Block, Kur'an'da Yahudiler ve Hz. Musa (as) hakkında övgü dolu
ifadeler kullanıldığına da dikkat çekerken Allah'ın Yahudi ve İsrail
toplumunu lanetlediğini ise göz ardı ediyordu. Hz. Musa'nın
Kur'an'da 136 defa geçtiğine vurgu yapan Block, Casiye Suresi 16.
ayette şöyle bahsedildiğini hatırlatıyordu: Şanım hakkı için, biz vak-
tiyle Beni İsrail’e kitap vermiş, hüküm vermiş, nübüvvet vermiştik
ve kendilerini temiz ve güzel şeylerle rızıklandırmıştık, hem de
âlemlere üstün kılmıştık. Block, bu ayetin hemen ardından gelen
"Din konusunda onlara açık deliller verdik. Ama onlar kendilerine
ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık ve sapkınlık yüzünden
ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri şeyler hak-
kında kıyamet günü aralarında büküm verecektir" ayetini ise hiç di-
le getirmiyordu. Block, Sufizm ve Musevilik gibi konularda ABD,
Kanada, İspanya, Mısır ve İngiltere’de konferanslar veriyordu. Aynı
zamanda ressam olan ünlü yazarın tabloları, ABD ve Avrupa'da çe-
şitli galeri ve müzelerde sergileniyor ve Dinlerarası Diyalog sanatçı-
sı olarak hürmet görüyordu.

28 Şubat’ın işbirlikçi figüranlarından “Şahsiyetli dış politika”
beklemek uygun muydu?

Demokrat Parti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Eski Milli Sa-
vunma Bakanlığı Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Ya-
lım’ın şu soruları hala yanıtını bekliyordu:

Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat ile ilgili olarak basın yolu ile bazı so-
rular yönelttik ve “Erdoğan'ın 28 Şubat'ın neresinde?” olduğu soru-
sunu kamuoyunun gündemine getirdik. Erdoğan'a, “İstanbul Bele-
diye Başkanı olduğu dönemde, Çevik Bir, İstanbul MİT Bölge Başkan-
lığı ve Ali Kalkancı ile olan ilişkilerini” sorduk. Erdoğan'a, “Başba-
kanlık döneminde Sincan'da yürütülen tank birliğinin bağlı olduğu
generali neden ödüllendirdiği?” de sorduk. Ancak, Erdoğan sorula-
rımızın hiçbirisine cevap vermedi, veremedi. Sükût ikrardan gelir.
Böylece sorularımızın cevabının evet olduğu ortaya çıktı.
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Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, birçok konuda araştırma
yaptı. Komisyon Başkanı AKP'li Nimet Çubukçu/Baş, Alt Komisyon
Başkanı ise AKP'li Şirin Ünal'dı. Baş-Ünal ikilisi, 28 Şubat sürecinde
psikolojik harekât maksadıyla görevlendirildiği söylenen Ali Kal-
kancı'yı komisyona davet etmedi. Tayyip Erdoğan'ın, Ali Kalkan-
cı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Emire Kalkancı da komisyona
davet edilmedi. Deniz Baykal komisyona, Çevik Bir ile hiçbir yerde
ve hiçbir zaman görüşmediğini beyan etti. Ancak, Tayyip Erdoğan,
Çevik Bir ile ilgili soruların hiçbirisine cevap veremedi. Tayyip Er-
doğan'ın 28 Şubat'ın neresinde olduğunu çok iyi bilen Baş-Ünal iki-
lisi, komisyonda hiç ilgisi olmayan kişilerin dinlenmesini sağlayarak
hedef saptırdılar ve gerçeklerin ortaya çıkmasını engellediler. Peki,
Alt Komisyon Başkanı AKP'li Şirin Ünal kimdir?

Şirin Ünal, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda, 2008-2010
yılları arasında, Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak, Hava Pilot
Tümgeneral rütbesi ile görev yapmıştı. Ünal, Silahlı Kuvvetlerde
önceleri koyu bir AKP karşıtı olarak tanınmakta ve Tayyip Erdo-
ğan'ı çok ağır ve sert dille eleştiren bir general sanılmaktaydı!?

Ünal'ın ilk icraatı, Yunan askeri helikopterinin, 31 Aralık 2008
tarihinde yaptığı hava sahası ihlalini, Genelkurmay internet sitesin-
den kaldırmakla başladı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Kara
Kuvvetleri Komutanı Didim açıklarındaki Bulamaç Adası'na heli-
kopterle giderek adadaki Yunan askerlerini ziyaret etmişti. Türkiye
Cumhuriyeti'ne ait olan Bulamaç Adası'nın Yunan işgali altında ol-
duğu ortaya çıkıyordu. Ünal, AKP'nin foyası meydana çıkmasın diye,
Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Büyükelçi Haydar Berk ile görüşerek
haberi siteden kaldırdı. Ancak haber, Yorgo Kırbaki'nin imzasıyla 03
Ocak 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Devletin Anado-
lu Ajansı tarafından da, 05 Ocak 2009 tarihinde Yunanistan Cum-
hurbaşkanı'nın Didim açıklarındaki Eşek Adası'na giderek denize
haç atma töreni yaptığı haberi veriliyordu. Türk Adası olan Eşek
Adası'nın da Yunan işgali altında olduğu ortaya çıkıyor ancak kamu-
oyu tarafından algılanamıyordu. 

Şirin Ünal'ın ikinci icraatı, Aktütün karakolu'na PKK'lı teröristler
tarafından yapılan saldırı sonrasında yaşandı. Ünal, saldırı sonrasın-
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da Ankara'ya dönen Genkur. Bşk. ve Kuvvet Komutanları hakkında
çetele tutmuş ve komutanların uçağa biniş saatleri ile Ankara'ya iniş
saatlerini ceride haline getirmişti. Ünal'ın hazırladığı ceride, Taraf
Gazetesi'nde, Baransu'nun imzasıyla, noktasına ve virgülüne kadar
aynı şekilde manşetten yayımlandı. Bilgisayar'dan iki suret renkli
çıktı alan Ünal, ceridenin bir suretini gösterebildi ancak ikinci sureti-
nin nerede olduğunu açıklayamadı. Ünal'ın elinde bulunan ikinci su-
ret nasıl olmuşsa Baransu'ya ulaşmış ve Taraf'a manşet olmuştu.

Pilot Tümgeneral Ünal'ın üçüncü ve en ilginç icraatı, anlaşmala-
ra aykırı bir şekilde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermesi
idi. Ünal, emrindeki subaylar üzerinde baskı kurarak, Amerikan Bü-
yükelçiliği'nin, ikili anlaşmalara aykırı taleplerinin süratle karşılan-
masını sağlıyordu. Ankara üzerinde uçarken, teknik arıza gerekçe-
siyle iniş izni isteyen Amerikan uçakları, Ankara yerine Adana/İn-
cirlik üssüne iniyordu. Amerika, Şirin Ünal sayesinde, Adana İncir-
lik üssünü Sam Amca'nın çiftliğine çeviriyordu. Şirin Ünal, Ameri-
ka'ya ve AKP'ye olan hizmetlerinin karşılığını almış ve AKP millet-
vekili yapılmıştı. Büyükelçi Haydar Berk ise, ödül olarak NATO Da-
imi Temsilcisi sıfatıyla Brüksel'e atanmıştı.

Şirin Ünal'ın, Silahlı Kuvvetler'de görev yaptığı dönemde, terfi
etmesine engel olarak gördüğü havacı general arkadaşları ve komu-
tanları, ne hikmetse Balyoz davasında tutuklanıp, yargılanarak ağır
cezalar alırken Ünal’a hiç dokunulmamıştı ve sanki Silahlı Kuvvet-
ler’in içinde Truva Atıydı. Şimdi de AKP'nin içinde Truva Atı gibi
görev yaparsa hiç şaşmamak lazımdı.

28 Şubat sürecinde, bir belediye başkanı İstanbul MİT Bölge Baş-
kanlığı'nı ziyaret ediyor ve yapılan ziyaretler sesli ve görüntülü ola-
rak kayıt altına alınıyordu. Ziyaret sırasında, MİT Bölge Başkanı
G…. Bey, belediye başkanına babacan tavrı ile "bak T….., sen akıllı
adama benziyorsun, ama aklını kötüye kullanma!" diyerek tavsiye-
de bulunuyordu. Ziyaret sonrasına denk gelen günlerde, el altından
basına servis edildiği anlaşılan kasetler televizyon kanallarında ya-
yınlanıyor ve Refah-Yol hükümetine karşı psikolojik harekat yapıla-
rak kamuoyu oluşturuluyordu. O belediye başkanı Tayyip Erdoğan
mıydı? Erdoğan muhtemelen bu soruya da cevap veremezdi ama "o
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belediye başkanı ben değildim" de diyemezdi. (Demek ki gerçek bel-
geleriyle ellerinde duruyordu)

28 Şubat sürecinde yapılan psikolojik harekâtın en önemli ara-
cı, Ali Kalkancı ve müritlerinin zikir görüntüleri idi. O süreçte bir
televizyon programına çıkan Tayyip Erdoğan, Ali Kalkancı'nın ar-
kadaşı olmadığını iddia ediyordu. Ancak canlı yayına telefonla ka-
tılan Emire Kalkancı, Erdoğan'ın 65 milyon insanın gözünün içi-
ne baka baka yalan söylediğini belirterek, Erdoğan'ın evlerine ge-
lip gittiğini ve kocası Ali Kalkancı'nın yakın arkadaşı olduğunu
söylüyordu. Ve o süreçte, bir belediye başkanı, Selimiye camisinin
yanından geçerek 1 nci Ordu Karargâhı’na giriş yapıyor ve Çevik
Bir ile baş başa tam 2,5 saat görüşüyordu. Görüşmeyi izlemek
üzere gelen basın mensupları karargâha alınmadı. Çevik Bir gö-
rüşme sonrasında, belediye başkanı için, "bu öyle bir adam ki Nec-
mettin Erbakan'ı sırtından hançerledi" diyordu. O belediye başka-
nı Tayyip Erdoğan mıydı? Erdoğan muhtemelen bu soruya da ce-
vap veremezdi ama "o belediye başkanı ben değildim" de diye-
mezdi. (Çünkü o takdirde belgelemek kendilerine düşüyordu)

28 Şubat'ın en önemli olayı Sincan'da yürütülen tank birliği olu-
yordu. İntikal planları önceden hazırlanıyor, her tank ve kariyerin in-
tikal sırası ile intikal güzergâhı ayrıntılı bir şekilde belirleniyordu.
Sincan'da yürütülen tank birliğinin bağlı olduğu General, Yüksek As-
keri Şura Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından, a) 2006 yılında görev
süresi uzatılarak, b) 2007 yılında orgeneralliğe terfi olunarak ve c)
2010 yılında da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanarak tam üç se-
fer ödüllendiriliyordu. Aslında, Tayyip Erdoğan, anılan generalin nez-
dinde 28 Şubat'ı ödüllendirmiş bulunuyordu. İşte bu ödüllendirme,
"28 Şubat’ın Türkiye ayağının 1 numarası Tayyip Erdoğan mı?" so-
rusunu da beraberinde getiriyordu!? 28 Şubat soruşturması sivillere
dayanınca, Tayyip Erdoğan, "bir dalga, iki dalga, kusura bakmayın bu
dalgalarda Türkiye boğulur" açıklamasını yapıyor ve soruşturma tek
sivil Kemal Gürüz ile sınırlı kalıyordu. Kendi telaşlı ve tedirgin beyan-
larından, 28 Şubat soruşturmasının Tayyip Beye uzanacağı ve boğula-
caklar arasında Erdoğan'ın da olacağı açıkça anlaşılıyordu.”70
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PKK-HİZBULLAH ORTAKLIĞI

Siyonist merkezler, İran devriminden sonra, Şiilik itikadını ve
Farisilik inadını İslam kardeşliğinin üstünde tutan bazı çevreler
eliyle ve Türkiye’de kendi düzenleri için tehlikeli olmaya başlayan
Milli Görüşü kösteklemek niyetiyle, Humeyni hayranlığıyla öne
çıkan Hizbullahçılık hareketini organize etmeye başlamışlardı.
Onlara göre: “Küfür rejimlerinin müsaadesi ve prosedürleri çerçeve-
sinde kurulan parti ve derneklerle dine hizmet haramdı ve şirk sa-
yılmaktaydı. Bu kapsamda Milli Görüş hareketi de şirke sapmış-
tı…!?” Bu fasit kanaat ve kafa karışıklığından, diğer partilerin de-
ğil sadece Erbakan’ın hareketinin etkileneceği açıktı ve zaten bu
amaçlanmıştı. Hizbullah’ın Diyarbakır toplantısına katılmak üze-
re Kayseri’deki yandaşlarına seslenen bir zavallı zırvacı, durduk
yere “cihat parasının üstüne yatanlar” diye ve herhalde Siyonist
patronlarına yaranmak ümidiyle Rahmetli Erbakan’a sataşmış ve
“yukarılara tükürdüğü balgamı, dönüp yüzüne bulaşmıştı.” Oğuz-
han Asiltürk münafığının ortaya attığı, sonra gidip savcılıkta ya-
lanlamak zorunda kaldığı bu asılsız ve ahlaksız iftiralara inanmak
ve bu bahane ile Erbakan Hoca’ya saldırmak için, bir insanın izan-
sız ve vicdansız olması lazımdı. 12 Eylül sonrasında Türkiye’nin
kirli derin devletince ve güya PKK’ya karşı cihat etmek üzere ya-
pılandırılan Hizbullah, korkunç bir vahşet ve dehşet şebekesine
çevrilerek, yüzlerce Müslüman’ın ve masum insanın canına kıyıl-
mış ve maalesef bütün bunlar İslam adına yapılmıştı.

Ama sonunda güya koyu şeriatçı Hizbullahçılar da evrime ve
değişime uğramış, AKP ile birlikte daha önce küfür ve şirk saydık-



ları “demokrasinin” yılmaz savunucuları olup çıkmışlar ve Hüda-
Par’ı kurarak, kendi fetvalarıyla şirkin tam içine batmışlardı! Ön-
celeri İran aşkıyla ortaya çıkanlar şimdi AKP ve ABD ile birlikte
koyu İran karşıtlarıydı. Önceleri PKK ile cihat edenler, şimdi
PKK’nın (ve onu kullanan odakların) hedefleri doğrultusunda kü-
çük İsrail olacak “Birleşik Kürdistan” hayaline hizmet sunmakta,
dinsiz ve kominist PKK’ya katılmayan dindar Kürtleri, aynı şeyta-
ni tezgâha çekmeye çabalamaktaydı. Marazlı, Medyamız ve kiralık
yazar ve yorumcularımız, yıllarca pek çok işkence ve cinayetten
sorumlu tutup aleyhinde konuştukları Kürt Hizbullahçıları şimdi
saygı ile selamlamakta ve programlarına çıkarıp reklamını yap-
maktaydı. Kürt Hizbullahçılar “Güneydoğu’da 50 bin kişiyle göste-
riler düzenlemeyi başarmış ve İstanbul’da da 20 bin kişiyi alana top-
lamışlardı” diye alkışlanmaktaydı.

Kum kentinde Hizbullahçıları temsil edenler de hapisten çıkar
çıkmaz, tıpkı İran’daki gibi, “Mustazaflar Derneği” adı altında ye-
niden örgütlenmeye başlamıştı. Yeni örgütlenmenin Onursal Baş-
kanı Mele Enver Kılıçaslan’dı. (Uzun yıllar Kum’da Ayetullahların
yanında Hüseyin Velioğlu cemaatini-örgütünü temsil eden insan-
dı) fetvalarıyla, 2010 Anayasa referandumunda AKP’ye hararetle
destek çıkılmış ve ardından “Hizbullah” yerine HÜDA-PAR’ı (Hür
Dava Partisi) kurmuşlardı. Hizbullahçıların dava avukatı M. Hü-
seyin Yılmaz, İran’da da benzeri kurulan Mustazaflar Derneği’nin
başkanıydı; şimdi de partinin başkanı yapılmıştı. İran’da olduğu
gibi Anadolu’da da halkı sokaklara dökerek iktidarı ele alacakları-
nı; ordunun bile bunu durduramayacağını açıklamıştı.

Hüda-Par, ABD ve AKP tarafından muhatap alınmak istiyordu!

HÜDA-PAR Başkanı şimdi de Öcalan’la görüşmeleri destekliyor,
ancak “PKK’nın Kürtlerin tek temsilcisi olamayacağını, kendilerinin
de masaya kabul çağrılmasını” istiyordu. Mısır’da, Libya’da, Tu-
nus’ta ABD-AB-İsrail- AKP desteğine arka çıkan Kürt Hizbullahçıla-
rı, bir zamanlar Suriye ve Lübnan’da İran egemenliğini destekliyor;
emperyalizme ve siyonizme karşı çıkıyordu. Ve şimdi Hizbullah
AKP ile PKK’nın barış(!) sürecini destekliyordu. Oysa PKK, uzun
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yıllardır Washington’dan yönetiliyordu! AKP-BDP koalisyonu bu
nedenle Kürt Hizbullahçılarına hürmet ve rağbet ediyor; fakat şim-
dilik masaya çağırmıyordu. Bu nedenle bir kez daha hocalığa soyu-
nan Öcalan, Amerika hicretindeki Hoca efendi’ye selam yolluyordu.
Ancak Kürt Hizbullahçıların ve PKK’nın, dış devletlerin güdümün-
de ve etnik ayrımcılık temelinde yürüdükçe her an taraf değiştirip
kan dökebilecekleri ihtimali hesaba katılmıyordu. Onların ardına
takılan Kürt kardeşlerimizde başlarına gelecekleri düşünemiyordu.

Bakınız, Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi kampüsünde iki grup
ilk gün tartışıyor, ikinci gün taş ve sopalarla birbirlerine saldırıyor-
du. 15 yıl sonra yeniden başlayan ve sokaklara kadar taşan PKK-
Hizbullah çatışması nedeniyle üniversitede eğitime ara verilmek zo-
runda kalınıyordu. Acaba Güneydoğu’yu 1990’larda satırlı-Taka-
rov’lu kavgalarda kan gölüne çeviren PKK- Hizbullah çatışması ye-
niden mi başlıyordu? Kürt sorunu nedeniyle BDP’nin iyice öne çık-
masına tepki gösteren Hizbullah, süreçten geri kalmamak için rol
kapmaya mı çalışıyordu? Çünkü kavganın, BDP’nin “açılım” nede-
niyle ivme kazandığı, Hizbullahçıların ise “Hüda-Par” diye parti
kurdukları bir süreçte yaşanması, Güneydoğu’daki taban kapma
kavgasının büyüyeceğini gösteriyordu. Ancak 17 Ocak 2000’de li-
derleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonun ardından
yeraltına çekilen Hizbullah, tam da siyasallaşırken eski günlerine
dönmeye çalışırsa bu büyük tehlike yaratırdı. Üstelik çatışma Diyar-
bakır’la da kalmaz ve Hizbullahçıların “Müslüman Gençlik” adıyla
örgütlendiği üniversitelere de sıçrar ki, bunun önü alınamazdı. AKP
hükümeti ile PKK arasında bir “barış” diyalogu yaşanırken Hizbul-
lah tabanı; PKK-BDP sempatizanlarıyla “niçin çatışıyor” sorusuna
yanıt isteyenlere, örgütün “basın bürosu” aracılığıyla 22 Mart
2012’de yapılan açıklamada önemli ayrıntılar yer alıyordu.

“PKK’nın dayatması sonucu aramızda bir çatışma yaşandı. Bu ça-
tışmanın başlatıcısı PKK... Bu nedenle bizim özeleştiride bulunma ve-
ya özür dileme gibi bir durumumuz yoktur. Suçlu olan PKK olduğuna
göre, özür dilemesi gereken de af dilemesi gereken de odur. Şu husu-
su tekrar hatırlatmakta fayda vardır; Şu ana kadar bizim PKK ile res-
mi bir ateşkes anlaşmamız olmamıştır. Bunun olması için, yaşadığı-
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mız çatışmayı kendisinin başlattığını kabul etmesi gerekmektedir.
PKK ancak kendi adına ve temsil ettiği tabanı adına konuşabilir. Tüm
Kürt halkı adına konuşma yetkisinin olmadığını bilmesi gerekir.”

Gördüğünüz gibi Hizbullah yalnızca PKK’dan özür beklemiyor,
AKP’ye de dolaylı olarak “PKK kendi işine baksın, biz de muhata-
bız” mesajı gönderiyordu! 

“Hizbullah’la ilgili değerlendirmelerimde; yüzlerce cinayet işleyen
örgütün Nurculukla ilişkisine dikkat çektiğimde, buna karşı çıkmaya
kalkışanlar, devletin her köşesine nüfuz eden Nurculuğu kamufle etmek
istiyordu” diyenler ya olayı bilmiyordu veya çarpıtıyordu. Çünkü hem
Bediüzzaman Hz.leri hem de Risale-i Nur talebeleri her türlü şiddeti
kesinlikle reddediyordu. Hizbullah’ın resmi sitesinde, örgüt lideri Hü-
seyin Velioğlu’nun Nurculukla ilişkisine ısrarla dikkat çekilerek:

“Velioğlu, dini duygular taşıyan ancak bilgisi yeterince gelişmemiş
bir genç olarak Siyasal’a girmişti. Böyle bir ortama yenik düşmemek
için okumaya ağırlık veriyordu. Bu nedenle okula bir yıl ara vererek
Risale-i Nur’u okumaya karar verdi. Külliyatı alarak köyüne gitti. Bir
yıl boyunca, bir mağaraya gidip risaleyi okurdu. Risaleyle kendini
adeta takviye etmişti. Dolayısıyla Velioğlu’nun fikri yapısının temelin-
de ‘Risale-i Nur’un büyük etkisi vardır ve cemaat de bundan nasibini
almıştır” denmesi, Nurcuları yanlarına çekmeyi amaçlıyordu.

Erbakan Hoca, Şiilik ve Farisilik taassubuyla hareket eden ba-
zı kesimlerin, emperyalist güçlerce istismar edileceğini bildiği
için bunu önlemek amacıyla İran’ı D-8’lere özellikle ve öncelikle
katıyor ve İran’la çok iyi ilişkiler geliştiriyordu. Türkiye’deki
“Kürt Hizbullah’ı” gibi oluşumları, maalesef İran’daki bu bazı ke-
simler destekleyip kışkırtıyordu. İran’daki “bazı kesimler”le ABD,
AB ve İsrail’in de gizli ve kirli ilişkiler içinde olduğunu söyleme-
ye gerek yoktu.

PKK’yı dizginlemek için Hizbullah diriltiyordu!

AKP hükümeti, PKK’nın yardım ve talimat aldığı bölgesel ve
uluslararası güçlerle işbirliği yolunu seçince PKK buna uymak du-
rumunda kalıyor ve Washington’un gözetiminde yeni görev dağılı-
mı yapılıyordu. Zaten yıllar öncesinde Öcalan Oral Çalışlar’a: “ABD
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dahil her türlü ittifaka girebiliriz” diyordu. (Öcalan ve Burkay’la
Kürt Sorunu, 1993:27). PKK’nın yoksul sol tabanı yeni süreç konu-
sunda tedirginlik yaşıyordu. Kandil’deki silahlı grupların ne yapaca-
ğı kestirilemiyor; PKK içinde “Avrupa merkez, Kandil periferi” şek-
linde bir bölünme yaşanıyordu. BDP arada postacılık yapıyordu.
Kandil’e bakan geleneksel yoksul sol taban sürece karşı çıkıyor, Av-
rupa kanadı ise süreci onaylıyordu. Avrupa başkentlerinde Was-
hington’un izni olmadan PKK’nın varlığını sürdüremeyeceği bilini-
yordu. İşte PKK’nın kandil kanadına Hizbullah üzerinden mesaj ve-
riliyor, “burada tek kukla sen değilsin” diye uyarılıyordu. Dönemin
PKK merkez komitesi üyesi Karasu bir zamanlar: “Biz siyasi bir vi-
rüs gibiyiz. Bizim olduğumuz yerde başka bir Kürt örgütünün şansı
yoktur”. (Konferans, 15 Ocak 1994, Londra). Dese bile, Amerika ye-
değini kurmadan ve muhalefetini oluşturmadan hiçbir örgütü ken-
di haline bırakmıyordu. Yani Hizbullah ve Hüda-Par görünüşte İran
etiketli sanılsa da gerçekte Amerikan patentli oluyordu.

ABD ve AKP “PKK’ya Barzani modeli” hazırlıyordu!

ABD ve AKP’nin açılım politikası ABD’nin 1. Körfez Savaşı son-
rası Barzani-Talabani bölgesinde izlediği yöntemin aynısıydı. 1991
Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın Kuzey’i Bağdat’tan koparılmıştı.
Barzani ve Talabani bölgesi fiilen özerk sayılmıştı. CIA ve MOSSAD
bölgede karargah kurmuş, bölgenin finansmanı da esas olarak Ha-
bur sınır kapısından sağlanmıştı. Devletin resmi raporlarına göre iş-
gal öncesi Barzani-Talabani bölgesinin gelirlerinin çok büyük bir
bölümü Türkiye bağlantılıydı. O süreçte Barzani-Talabani’nin Tür-
kiye kaynaklı yıllık geliri yaklaşık bir milyar dolara ulaşmıştı. Bu-
nun dışında sigara, petrol, çay, şeker kaçakçılığından elde edilen ve
Irak sınırında Türk şoförlerinin ihtiyaçları için yaptıkları harcama-
lardan elde ettikleri gelirler de büyük meblağdı. Kapıda tam anla-
mıyla keyfi uygulama yapıyorlardı. Kafasına göre vergiler, ücretler
koyuyorlardı. Örneğin Irak’a giren araçlardan “park ücreti, ayakbas-
tı parası, cezalar,...” adı altında para tahsil ediyorlardı. Bu paranın
miktarı zaman zaman araç başına 500 doları buluyordu. Halil İbra-
him kapısında (Habur’un Irak tarafı) toplanan gümrük vergileri
araçtan araca ve üründen ürüne değişiyordu. Örneğin kozmetik
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ürünlerde tır başına 2 bin dolar alınırken çimentoda 200 dolar alın-
maktaydı.

Bu dönemde Barzani’nin gelirlerinin engellenmesi için Ecevit
Hükümetince Habur’un batısında Ovaköy’den ikinci bir kapı açıl-
ması için düğmeye basıldı. Ovaköy, Tel-Afer, Musul hattı üzerinden
Barzani-Talabani bölgesi devre dışı bırakılacaktı. Hat üzerine yapıla-
cak köprülere kadar her şey planlandı. Dönemin Karayolları Genel
Müdürü Dinçer Yiğit Bağdat’ta görüşmeler yaptı. Saddam yönetimi
ile anlaşma imzalandı. Heyet Bağdat’tan uçağa binip Ankara’ya doğ-
ru yola çıkarken, Çekiç Güç uçakları da İncirlik’ten havalandı. He-
yetin uçağı Türkiye hava sahasına girdiği saatlerde ikinci kapının
güzergahı Çekiç Güç uçaklarınca bombalandı. Tel-Afer’de top oyna-
yan çocuklar vurulup parçalandı Bunun üzerine Ecevit geri adım
atıp olay sonrası görüşmeleri yürüten dönemin DTM Müsteşarı
Kürşad Tüzmen’i Ecevit çağırdı. Özetle “2. kapıyı bir süre erteleye-
lim. ABD’nin bir numarası istiyor” diye uyardı. 2. kapıya en çok des-
tek veren Ecevit geri çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Şimdi, aynı yöntem PKK için uygulanıyordu!

ABD Barzanistan denen 2. İsrail devletinin finansmanının bü-
yük bölümünü böyle sağladı. Habur gelirlerini engellemek iste-
yenleri durdurmak için top oynayan çocukları bile öldürmekten
sakınmadı. “Kukla Devlet” Habur ve sınır gelirleriyle fiilen kurul-
maya başlanmıştı. Şimdi aynı yerde işler bu sefer tersine yapıl-
maktaydı ve projenin başında yine ABD vardı. İşgal öncesi Barza-
ni-Talabani yönetimi Türkiye üzerinden finanse edililip palazlan-
mıştı, şimdi de PKK, Barzani üzerinden finanse ediliyordu. Barza-
ni Türkiye üzerinden gelen mallardan gümrük vergisi kesiyordu,
şimdi PKK Barzani bölgesinden gelen mallardan gümrük vergisi
alıyordu. Üstelik buna TSK’nın generaline bile müdahale ettiril-
miyordu. Uludere Andaç köyünde yaşananlar her şeyi anlatıyor-
du. Barzani-Talabani, bu yolla kukla devlet kurmuşlardı, şimdi ay-
nı yöntem ABD-AKP eliyle PKK için uygulanıyor, buna petrol ve
doğalgaz da eklenmiş bulunuyordu. Evet “Barış ve açılım” palav-
ralarıyla Güneydoğumuzda PKK’ya özerk alan oluşturuluyordu!
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E. 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın itirafları:

“30 Ağustos 1991 tarihinde Tümgeneralliğe terfi ederek, Genel-
kurmay Başkanlığı Plan Harekât Daire Başkanlığı görevine yeni baş-
lamıştım. Özal Cumhurbaşkanıydı, onun himaye ve gölgesinde Baş-
bakan Sayın Yıldırım Akbulut görev yapmaktaydı. Büyükelçi Sayın
Kaya Toperi Cumhurbaşkanının hem Baş Danışmanı ve hem de Ba-
sın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü görevini yürütüyordu.
Tuğgeneral olan bir arkadaşımla (E. Korgeneral Baha Tüzüner) bir-
likte Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde yapılacak top-
lantıya gözlemci olarak sivil giysiyle katılmamız istendi. Toplantının
gündemi: “birbiri ile çatışma halinde olan Barzani ile Talabani’nin
barıştırılması ve Saddam’a karşı ortak bir cephe oluşturulmasının”
sağlanmasıydı. Görev ABD Başkanı Baba Bush tarafından Özal’a
“tevdi” edildiği anlaşılıyordu. Toplantıya Dışişleri Bakanlığı ve MİT
Müsteşarlığından temsilcilerde katılmıştı.

Toplantıda bulunan Talabani ABD teklifine çok sıcak bakıyor;
“Türkiye’nin Barzani üzerine baskı kurarak, Saddam ile sürdürdüğü
ilişkileri kesmesini” talep ediyordu. Konuya ilişkin ayrıntılı bir su-
num yaparak Barzani’den şikâyetlerini dile getirdi. Toplantıya bir
kahve molası verildiğinde, kendisine bölgeye ve konulara yabancı
olduğumu belirterek, beni kafasındaki çözüm konusunda aydınlat-
masını rica ettim. Talabani bana büyük bir hevesle yaklaşarak, özet-
le, “Biz Osmanlı çatısı altında 600 yıl beraber yaşadık. Gelin Musul
ve Kerkük’ü siz alın. Bu defa Türkiye Cumhuriyeti’nin çatısı altında
tekrar birlikte yaşayalım. Siz demokratik bir ülkesiniz, elbette bize
demokratik haklarımızı verirsiniz” deyince hayretler içinde kalmış-
tım. Bu vesileyle Özal’ın, birinci Körfez krizinde ne için “bir koyup
beş alalım” dediğini de yetkili ağızdan ve doğrudan öğrenme olana-
ğı yakalamıştım.

Talabani’nin toplantıdan ayrılmasından sonra Mesut Barzani’nin
hem yeğeni ve hem de damadı olan Neçirvan Barzani toplantıya ka-
tılarak, görüşlerini dile getirdiğinde çok şaşırmıştım. Barzani’nin
söyledikleri çok netti; “Bizim Irak’ta yaşadığımız sorun Irak’ın bir iç
sorunudur. Bu sorun görüşmeler yolu ile çözülme sürecine girmiştir.
Lütfen dışarıdan müdahale etmeyin. Bu konuda çok kan döküldü,
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şimdi Saddam’ın mevcut durumu itibariyle, demokratik isteklerimizi
kabul etmeye yanaştığı görülmektedir.”

Toplantıda bulunan Dışişleri ve MİT temsilcilerine bizim Irak
konusundaki dış politikamız ile Barzani’nin aktardıklarının uyum
içerisinde olduğunu belirterek; “Niçin farklı söylemler peşinde olan
Kürt Gruplarını birleştirip Saddam’a karşı cephe oluşturma gayreti-
ne giriyoruz, yoksa politikamızda değişiklik mi var?” diye soru yö-
nelttim. Aldığım yanıt politikada değişiklik olmadığı, ancak bunun
Cumhurbaşkanının istemi olduğu belirtildi. Cevab olarak “Cum-
hurbaşkanı bu konuda sorumlu olamaz, sorumlu olması gereken T.C.
Hükümettir” demekle yetindim.

Daha sonra bu tür projelerden Genelkurmay Başkanlığı uzak
durmasına rağmen, aşama aşama Barzani ile Talabani arasında Sad-
dam’a karşı müşterek cephe kurmaları gerçekleştirilmiştir.”71 Biz de
şuna hayret ediyoruz, bütün bu gelişmelere ve acı gerçeklere şahit
olan Doğan Paşa, nasıl oluyor da Erbakan gibi Milli ve haysiyetli
bir Başbakan’a karşı tezgâhlanan Amerikan senaryosu 28 Şubat
tezgâhında maşalık yapıyordu?

Evet bugünkü “AKP-PKK “barışının” sahibi de ABD olmakta-
dır. “Barışın” nedeni ABD ve İsrail’in Ortadoğu çıkarlarıdır. İsra-
il’den gelen “özür”, “barışa” bölgesel cephe yaratmak amaçlıdır.
“Barışın” taktik hedefi önce Suriye, sonra da İran’dır. “Barışın”
stratejik hedefi ise Türkiye’dir; Türkiye’nin küçültülüp, Büyük
Kürdistan’ın kurulmasıdır.

Yani “Amerikan barışı” aslında bölgeye açılan savaştır. Gerisi
laftır, safsatadır. Kısaca ortada bir Türk-Kürt barışı ya da kardeşlik
projesi yoktur, aksine Türk ve Kürt’ü Ortadoğu’da ateşe sürmek,
Arap ve Fars’a düşman yapmak vardır. Yazdıklarımıza inanmayan-
lar, Amerikan barışının sözcülerinden BDP’li Aysel Tuğluk‘un gün-
lerce Radikal‘de yazdıklarını okusunlar” tespitleri haklıydı.

PKK’ye Suriye ve İran görevi veriliyordu.

BDP’li Aysel Tuğluk söylüyor: “Bölge üzerine politika yapan ve
bölge gücü olan hiç kimse silahtan arınmış bir PKK seçeneğine hazır
değil. Dolayısıyla silahsızlanma meselesi zannedildiğinin aksine İm-
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ralı’daki tartışmaların merkezinde değil, böyle bir talep de hazırlık
ta yok” itirafında bulunuyordu. 72

Peki, Erdoğan ile Öcalan PKK’nin silahsızlanmasını konuşmu-
yorsa, neyi konuşuyordu? Onu da Aysel Tuğluk bir gün sonra ya-
zıyordu: “PKK’nin ne olacağına dair soruya verilecek cevap konu-
sunda açık yürekli olmak gerekiyor. En az önümüzdeki çeyrek asır
boyunca Kürtlerin var olduğu her yerde PKK de çeşitli biçimlerde
olacak. Suriye’de bir süre daha silahlı; İran’da yakın gelecekte tek-
rar silahlı; Avrupa’da kurumsal vs. PKK, Türkiye’de de çeşitli biçim-
lerde olacak. Ancak Öcalan‘ın yeni dönem kurgusunda “PKK’nin si-
lahlı güçlerini Türkiye siyasal sahasının dışına, geri dönüşsüz biçim-
de çıkarmak var.” 73

Ve zaten Öcalan İmralı zabıtlarında: “Çekildiğimiz alanda geril-
layı daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmı-
yorum. Suriye var, İran var. Şu an Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin,
İran’da 40 bin.” Diyordu.74

Yani PKK ABD tarafından asıl şimdi silahlandırılıyor, Suriye’ye
ve İran’a saldırması için büyütülüyor, Erdoğan’ın denetimine veri-
liyordu! Nitekim PKK’yi silahlandırıp bölgeye sürme operasyonu
aslında çoktan başlatılmıştı. “PKK’nin Esad’ın kartı olduğunda” ıs-
rar edenler, umarız birincisi PYD’nin Suriye güvenlik güçlerine sal-
dırıya geçmesini ve ikincisi de Erdoğan‘ın Kırgızistan’dan söyledi-
ği şu cümleyi doğru okurlar: “Türkiye’den Suriyeli olan PKK’lile-
rin bir kısmı Suriye’deki gelişmeler arttıkça oraya geçmişlerdi.”75

Böylece Erdoğan çok açıkça PKK’nin, ABD ve İsrail’in emriyle, Su-
riye’yi bölme görevinin bir parçası olduğunu söylemiş oluyordu.
Çünkü PKK’yi de AKP’yi de aynı güçler yönlendiriyordu.

TSK’ye “İsrail sigortası şart” görülüyurdu!

Ancak ABD, sadece PKK’nin askeri varlığına dayanarak bölgeyi
dizayn edemez ve hizaya sokamazdı. ABD’nin bölge planlarının ol-
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mazsa olmaz şartı asıl TSK’nin kullanılmasıydı. ABD Dışişleri Baka-
nı John Kerry, bu nedenle Erdoğan ve Davutoğlu‘na “Ergenekon ve
Balyoz’da kantarın topuzu kaçıyor, Türk Ordusu bize lazım” uyarı-
sında bulunmuşlardı.76

Anlaşılan TSK’yi bölgeye sürmeden planlarını gerçekleştiremeye-
ceğini bilen ABD, herhalde Ergenekon tertipleriyle karargâhına diz
çöktürülen Ordu’nun artık kıvama geldiğini ve yeni 1 Mart tezkere
sürprizleriyle karşılaşmayacağını hesaplamaktaydı. Ve tabi bunun en
önemli sigortalarından biri, Türk ve İsrail ordularına “ stratejik iliş-
ki” sağlamaktı! İşte ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel de bu ilişki-
yi sağlamak üzere Türkiye’ye yollanmıştı: “Hagel‘in ziyareti sırasında
Türkiye ve İsrail arasındaki askeri işbirliğinin arttırılması, savunma
antlaşmalarının imzalanması ve beraber tatbikat yapması konuşula-
caktı. Suriye’deki iç savaşın da gündemde olması kaçınılmazdı.”77

Amerikadan Erdoğan’a “Manas Üssü görevi” geliyordu!

Başbakan Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretini yorumlayan Rus bası-
nı, ziyaretin ABD adına Manas Üssü için yapıldığını yazıyordu. Biş-
kek yönetimi, Şangay İşbirliği Örgütü’nün isteğiyle üssü ABD dene-
timinden çıkarmak istiyordu. Moskova, Başbakan Tayyip Erdo-
ğan’ın Kırgızistan ziyaretine dikkat kesilmişti. Rusya’nın önde gelen
gazetelerinden Nezavisimaya ile Azatlık Radyosu’nun Kırgızistan
servisi, Erdoğan’ın Kırgızistan gündeminin başında ABD’nin Manas
Üssü’nün geldiğini belirtmişti. Kırgızistan Meclisi milletvekili Rav-
şan Ceenbekov, Nezavisimaya gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesi-
nin son dönemde Rusya’yla ilişkileri geliştirmesi ve Gümrük Birli-
ği’ne dâhil olması karşısında, ABD’nin Erdoğan üzerinden denge
aradığına dikkat çekmişti. Türk heyetinin ziyaretinde yatırım, eko-
nomik ve sosyal kalkınma gibi konuların olduğunu, ancak bu alan-
da iki ülke arasında gelinen noktanın zaten üst seviyede bulundu-
ğunu belirten Ceenbekov, kapalı kapılar arkasında Manas Üssü ile
ilgili önemli ikili görüşmelerin yapılacağını kaydetmişti.
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Rusya: “Erdoğan ŞİÖ’de truva atı” diyordu.

Rusya İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bölge Koordinatörü
Alaksandr Knyazev, Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleri, Yakın ve Or-
ta Doğu ülkelerinde ABD’nin temsilcisi görevi yürüttüğünü, Kırgı-
zistan’da da ABD’nin isteği üzerine politika üstleneceğini söylemiş-
ti. Knyazev, Türkiye’nin Kırgızistan’a olan ilgisinin önem taşıdığını
kaydederek, Ankara’nın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyeliği
halinde, ABD’nin isteği doğrultusunda örgütün etkisizliği için çaba
harcayacağını iddia etmişti.

Manas görevini Kerry bildiriyordu!

Azatlık Radyosu’na konuşan Kırgızistan eski Dışişleri Bakanı
Alikbek Cekşenkulov, ABD için önem taşıyan Manas Üssü ve Rus-
ya’nın baskısıyla birlikte Kırgızistan’da jeopolitik sorunların ağırlaş-
tığını ifade etmişti. Siyasi uzman Mars Sariyev ise Erdoğan-Atamba-
yev görüşmesinin ana maddesinin Manas Üssü olduğunu belirterek,
Erdoğan’ın Kırgızistan’a ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry ile bir araya geldiğini hatırlattı ve görüşmede Manas Üs-
sü’nün ABD tarafından kullanımının sürmesi konusunda fikir alış-
verişinde bulunulduğuna dikkat çekmişti.

İsviçre hesapları istifa getiriyordu!

Bazı siyasetçilerin İsviçre hesapları nedeniyle çalkalanan Fran-
sa’da ilk istifa geliyordu. Madiapart internet sitesinin editörü Edvy
Plenel önce Bütçe Bakanı Jerome Cahuzak‘ın İsviçre’de hesabı oldu-
ğunu yazıyordu.. Bakan dört ay boyunca bu iddiayı yalanlıyor, ar-
dından savcılık bu hesabın ortaya çıkarılması için girişim başlatıyor-
du. Bütçe Bakanı Cahuzak bunun üzerine 1992 yılında açtığı 600
bin avroluk bir hesabı olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyordu.
Ancak Cahuzak 600 bin avro değil, örneğin 2009’da bu hesaba tam
15 milyon avro aktardığı anlaşılıyordu. Fransa Bütçe Bakanı bu ger-
çek üzerine istifa etmek zorunda kalıyordu.

Erdoğan’ın İsviçre hesapları, deşifre olacağı günü bekliyordu!

İsviçre’de gizli hesap konusu haliyle Türkiye’deki bir iddiayı
da yeniden gündeme getiriyor ve Erdoğan‘ın 8 hesabı tartışılıyor-
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du. Daha sonra ortaya çıkan Wikileaks belgelerinde Eric Edelman
30 Aralık 2004 tarihli kriptoda: “İki ayrı kaynaktan edindiğimiz
bilgiye göre, Erdoğan’ın İsviçre bankalarında sekiz ayrı hesabı var”
deniyordu. ABD Büyükelçisi, bu bilgiyi önce Washington’a geçi-
yor, yaklaşık üç ay sonra da ülkesinin çıkarlarını AKP’ye uygulat-
mak için Erdoğan‘ın önüne koyuyordu. Gazeteci Hayrullah Mah-
mut da, bu bilgiye yaklaşık bir yıl sonra ulaşıyor ve internette du-
yuruyordu. Konu daha sonra, Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybe-
den MİT’çi Kâşif Kozinoğlu‘nun açıklamalarıyla da gündeme geli-
yordu. Kozinoğlu, Başbakan Erdoğan’ın İsviçre bankalarındaki 8
ayrı hesapta yaklaşık 800 milyon dolar parası olduğunu söylüyor-
du. Kozinoğlu, bu bilgiyi, Alman istihbarat örgütü BND’nin de 30
milyon avro karşılığında temin ettiğini ifade ediyordu.

Taraf yazarı Mehmet Baransu, adresine özel mesajlar veren bir
yazısında: “Parantezi kapatırken, AK Partili bir ismin 2004 yılında
İsviçre’ye neden gittiğini, gelirken yanında bulunan valizde kaç mil-
yon dolar olduğunu, bu paranın Türkiye’ye neden getirildiğini de
doğrusu merak ediyorum.” 78 diyerek konuya dikkat çekiyordu.
Kendisine bavulla teslim edilen belgeleri yıllardır konuşulan Baran-
su‘nun nedense bu iddiası hiç konuşulmuyordu! Ancak İsviçre-Zü-
rih’e giden bu bakanı Fatih Altaylı da biliyordu. Fatih Altaylı yıllar
önce Hürriyet’teki köşesinde “Bir bakan niye gizlice Zürih’e uçar?”
başlıklı bir yazı kaleme alıyordu.79

PKK ve BDP Kürtlerin çıkarlarını mı savunuyor, yoksa yıkımı-
nı mı hazırlıyor? diye soran Mehmet Akkaya haklıydı. Sivas, Kars,
Adıyaman, Elazığ, Göksun, Kızıltepe, Erzurum, Siirt, Diyarbakır,
Tunceli, Tatvan, Van, Hilvan ve Muş Yem Fabrikaları satılıp kapatı-
lır, köylü yem alamaz, binlerce işçi kapı dışına atılırken, PKK ve
BDP gibi Hizbullahçılar da kılını kıpırdatmamıştı. SEK’in Erzincan,
Erzurum, Siverek, Yüksekova, Muş, Adilcevaz, Sivas, Elazığ, Diyar-
bakır, Adıyaman, Malatya İşletmeleri satılıp kapatılarak süt üretici-
sinin beli kırılır, işçiler sokağa atılırken, 
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Malatya, Kars, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Tatvan ve Ağrı Et
Kombinaları satılarak hayvan üreticileri tasfiye edilirken,

KÖYTEKS’in Erzincan, Siirt ve Diyarbakır Hazır Giyim Tesisleri
satılır, işçiler işini kaybederken, PKK’lılar da Hizbullahçılar da oralı
olmamıştı.

SÜMER HOLDİNG’in Erzincan, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sarıkamış,
Adıyaman, Erhaz, Sihaz ve Sarıkamış İşletmeleri, Hakkari mağazası
kapatılarak işçiye işsizlik, esnafa kepenk kapatma yaratılırken,

Bitlis ve Malatya Sigara Fabrikaları, Adıyaman, Besni, Kahta, Ma-
latya, Batman, Bekirhan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Bul-
dan, Kale, Diyarbakır, Silvan, Bismil, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Gaziantep, Kars, Malatya, Sivas, Van Tütün Pazarlama ve Dağıtım
Başmüdürlükleri, Muş Yaprak Tütün İşletmeleri ve Diyarbakır Mü-
dürlüğü kapatılıp, işçiler sokağa atılırken de PKK, BDP ve Hizbul-
lahçılar sahip çıkmamıştı.

Elazığ, Van, Kars, Kurtalan, Gaziantep, Şanlıurfa, Aşkale, Adıya-
man, Ergani Çimento Fabrikalarını satılırken, işçiler işsiz kalırken,
ETİBANK’ın Elazığ Sodyum Bikromat İşletmesi satılırken, Türkiye
Zirai Donatım Kurumu’nun Diyarbakır, Muş, Erzurum, K.Maraş İş-
letmelerini ve Şanlıurfa Sosyal Tesisi satılırken, Besni, Adilcevaz,
Ahlat, Girlevik, Otluca, Kiti, Telek, Derme, Erkenek, Kernek, Mar-
din-Çağ, Malazgirt, Sönmez, Koyulhisar, Uludere, Çemişgezek, En-
dil, Hoşap, Erciş, Koçköprü HES’ler satılırken,

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van, Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli, Er-
zurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars illerinin elekt-
rik dağıtım üniteleri satılırken de PKK’lılar ve Hizbullahçılardan tıs
çıkmamıştı.

Engil Gaz Türbinleri, Karkamış, Çıldır ve Arpaçay HES’leri, Ma-
zıdağ Fosfat Tesisleri satılırken de, 1997’de 450 bin 215 pancar üre-
ticisi, 2010’da 196 bin 901’e düşürülürken de, Doğu Anadolu’da
pancar üreticisi bitirilirken de PKK, BDP ve Hizbullah garibanlara
sahip çıkmamıştı.

Tütün köylüsü yıkılırken de aynıydı. 2003’te 334 bin 296 tütün
üreticisi kotalarla 80 bin 766’ya düştü. 250 bin aile tütün yetiştire-
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mez oldu. Doğu Anadolu’da üretici sayısı 2.603’ten 1.334’e, Güney-
doğu’da 98 bin 828’den 22 bin 165’e düşmüş, Güneydoğu’da 66 bin
123, Doğu’da ise, 1269 aile tütün ekemez olmuştu.

Batıcı hükümetler, Doğu’yu PKK’ya ikram ederken, tütün ve
pancar üreticisi 100 bini aşkın aileyi sefalete mahkum ederken bun-
lar siyasi rant peşinde koşmaktaydı.
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TÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI

“Türk Milleti”: Necip Türk kavminin yüksek inancı, insani
amaçları ve kahramanlık damarıyla; Anadolu’daki, Balkanlar’daki,
Kafkaslar’daki, Ortadoğu’daki farklı köken ve kültürdeki insanla-
rı, İslamiyet mayası, adalet kimyası ve devlet-medeniyet DNA’sıy-
la meczedip bütünleştirdiği ve bütün dünyanın böyle bilip tarif et-
tiği, tarihi ve tabii gerçekliğin ifadesidir. Türk Milleti kavramı;
Kürtleri, Çerkezleri, göçmenleri asla inkâr ve istihfaf (hafife alma)
değildir; hatta hepsini barındıran ve onurlandıran bir tariftir. Ana-
dolu coğrafyasını Türkiye, saydığımız asil ve aziz toplulukları
Türk Milleti yapan bu şanlı ve şanslı kavmin varlığını ve kurucu
rehberlik payını inkâr etmek, hem kaderin taksimine itiraz gafle-
ti, hem de fiili birlik ve dirliğimizi dinamitleme girişimidir. Bunun
yanında İslamı dışlayan veya “Türklüğün aksesuarı” gibi yaklaşan
kesimler de, hem milletimize, hem de yüce dinimize karşı en bü-
yük kötülüğü işlemektedir. Üstelik bu satırları yazan kardeşinizin
bir tarafı ZAZA kökenlidir.

Fikirleri ve felsefesi çok tartışılan ve zaman zaman yine günde-
me taşınan Nihal Atsız’ın Türkçülük anlayışını, inanç dünyasını,
karakter yapısını; ciddi ve gerçekçi bir araştırmayla, üstelik net
bir tavırla ortaya koyan, böylece hem Nihal Atsız’ın hem de dü-
şünce tarzının daha iyi anlaşılmasına kolaylık sağlayan bir kitaba
“Son Türkçü Atsız” isminin koyulmasını anlamlı bulmamıştım.
Acaba Onun Türkçülük anlayışı akla, mantığa, vicdana, İslam’a ve
bilimsel dayanaklara aykırı bulunduğu için mi, Milliyetçi kesim-



lerce terk edilmişti ve bu yüzden Nihal Atsız’la bu akım sona er-
mişti? Yoksa halkımızın Milliyetçilik damarı tamamen kuruyuver-
mişti de bu nedenle mi yeni Nihal Atsız’lar yetişmemişti? Sorusu-
na kapı aralandığı kanaatine varmıştım. Bu ikincisini kabullen-
mek topyekün Milletimize haksızlık ve hakaret sayılacaktır. Hiç-
bir insanın her görüşü iyi veya her yönü kötü değildir; Nihal At-
sız da Türk Milletinin bağımsızlık ve bekası, devletimizin güçle-
nip kalkınması, bilinçli, bilgili ve sağlıklı nesiller hazırlanması
hususunda belki samimi gayretler ve gayeler taşımıştır. Ancak bu
hedeflere nasıl ulaşılacağı konusundaki düşünce ve yöntemleri
aklıselime, bilimsel verilere, tarihi ve sosyolojik gerçeklere, ortak
vicdani kanaatlere ve tabi İslami prensiplere aykırıdır. 

Böylesi şahsiyetlerin İslam’a, Kur’an’a ve Şeriata bu denli kar-
şı olmalarının bir nedeni de; maalesef Kur’an’ı yanlış yorumlayan,
Resulullah’ı yanlış tanıtan; aklıselime, müspet bilime, doğal ya-
şam prensiplerine ve çağdaş gereksinimlere aykırı fetvaları ve tak-
litçi uygulamaları din diye dayatan yobaz kişilerin ve bağnaz ke-
simlerin tavrıdır. Oysa asırlar öncesi şartlar ve ihtiyaçlar doğrul-
tusunda Kur’an’dan ve Sünnetten çıkarılan ve Şeriat kitaplarında
yer alan kuralları, yüzlerce kat gelişmiş ve değişmiş olan bugün-
kü standartlara uydurmaya çalışmak boşuna bir çabadır. İnsanda
hayranlık uyandıran ve çok kompleks bir yapıda yaratılan hücre-
lerden, genlerden gezegenlere, milyarlarca canlı türlerinden ga-
laksilere, oldukça mükemmel tabiatın ve muhteşem kainatın kör
tesadüfler sonucu kendiliğinden oluşamayacağını düşünen her
akıl sahibi, sonsuz kudret ve rahmet sahibi Allah’ın varlığını el-
bette inkara kalkışmayacaktır. Ancak, insanı farklı ve faziletli kı-
lan Yüce Allah’ın, herhalde bir dini, düzeni, prensipleri, elçileri ve
emirleri olduğu da muhakkaktır. Birbirleriyle daha kolay tanışma-
ları, dayanışmaları ve farklı meziyet ve marifetlerinden yararlan-
maları için değişik kavim ve kabileler şeklinde yarattığı insanlar-
dan bazısını diğerlerinden üstün ve ayrıcalıklı kılması ve bir top-
lumun kendilerini başkalarını hor görmeye ve sömürmeye layık
bulması; Allah’ın adaletine aykırıdır ve böyle düşünmek zaten ırk-
çılıktır. Mustafa Kemal’in yüzlerce şiir içinden özellikle ve bilinç-
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li bir tercihle Milli marş olarak seçtiği İstiklal Marşımızın şairi
merhum Akif’in müspet milliyetçilik anlayışı haklı ve kaynaştırı-
cı iken, İslam’ı dışlayan ve suçlayan Türkçülük yaklaşımı, milli ve
manevi dinamikleri kısırlaştırıcı ve bünyemizdeki diğer kavim ve
kökenleri kışkırtıcıdır.

Unutmayalım ki önemli ve kıymetli şeylerin taklidi üretilir, her
zaman gerekli ve geçerli olan değerler istismar edilir.

• İSLAMİYET, çok değerli ve gerekli İlahi ve evrensel bir mües-
sesedir; bu nedenle istismar edilir. Günümüzde: 1- Ilımlaştırarak 2-
Katılaştırarak din istismarı sürdürülmektedir. Bazı ılımlı –Protestan
cemaatleri ve tarikatleri de, El kaide tipi radikal anarşi örgütlerini de
aslında aynı odaklar besleyip yönlendirir.

• Müsbet MİLLİYETCİLİK te; oldukça önemlidir ve bir toplu-
mun nefsi yerindedir. Her insanın nefsi; kendi haklarını ve çıkarla-
rını savunmak, tehdit ve tecavüzlere karşı haysiyet ve hürriyetini
korumak için elbette gereklidir. Ama sapıtıp azgınlaşırsa nefis insa-
nın başına bela getirir. Kendi şerefine ve ailesine sahip çıkmayanla-
ra “NEFİSİZ” denir. Bunun gibi Milliyetçilikte bir toplumun izzeti
nefsidir, haysiyet ve hürriyetini koruma refleksidir. Milliyetçilik iki
türlü istismar edilir:

1- Irkçılık yaparak ve İslam’dan soyutlaştırıp yozlaştırarak nefret
ettirilir. Oysa İslam Aziz Milletimizin birlik mayası, dirlik kimyası
ve hatta devlet ve Medeniyet DNA’sı yerindedir.

2- Müsbet milliyetçiliğin ve tarih boyunca bizi dünyaya şerefle
tanıtıcı meşhur ve meşru sıfatımız olan Türk kimliğinin, kasıtlı ve
ısrarlı bir tavırla ırkçılık gibi gösterilmesi ise, ikinci bir tehlikedir.

• Ve MUSTAFA KEMAL; şanlı Kurtuluş ve yeniden kuruluş
Mücadelemizin öncü şahsiyeti; tarihi direniş ve talihli diriliş hamle-
mizin simgesidir; bu nedenle iki türlü istismar edilir:

1- Kimileri Onu tabulaştırıp, putlaştırıp, hatta bazen tanrılaştı-
rıp; kendi dinsiz ve Darwinist ideolojilerine ve masonik hedeflerine
Atatürk’ü alet ve toplumu nefret ettirmektedir.

2- Ama kimileri de, Atatürk’ü din düşmanı gösterip, halkımıza
onun rejiminden kurtaracaklarını vaad edip; emperyalizm ve Siyo-
nizm uşaklıklarına sahte dindarlıklarını bir kılıf olarak geçirmektedir.
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Oysa Atatürk İslam’a değil, yozlaşmış bazı kurallara ve koflaşmış
kurumlara karşı birisidir. “Şeriat” diye on üç asır öncesi Emevi, Ab-
basi, Selçuklu ve Osmanlı döneminin şartları ve ihtiyaçları için
Kur’an ve Sünnetten çıkarılan fetvaları bu güne aynen uygulamaya
kalkışmak divaneliktir ve mümkün değildir. Ancak: Aklı Selimin,
Müsbet bilimin, vicdani tatmin ve kanaatin, tarihi birikimin, Kur’anı
Kerimin ve Peygamber öğretilerinin, hepsinin ortaklaşa gerekli, güzel
ve yararlı bulduğu doğruları esas alarak ve bunlara aykırı yanlışlar-
dan sakınarak, çağımızın ihtiyaçlarına ve Milli yapımıza uygun adil
bir düzen kurmamız; böylece Din ile Devleti karıştırmak değil, ama
barıştırmamız ve geçmişimizle geleceğimizi uzlaştırmamız önemlidir. 

Mustafa Kemal’in samimi inancının, Allah’a bağlılığının ve
Kur’ana saygısının resmi tescilli belgesi İstiklal Marşımızdır. Çünkü
“Bu Ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde
benim inlemeli” dizelerini barındıran Mehmet Akif’in şiirini, yüzler-
ce şiir arasından özelikle ve bilinçle seçmiştir. Merhum Mehmet
Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızdaki “kahraman ırkıma bir gül” di-
zelerindeki ifadeleri asla ırkçılık kasıtlı değil, Türklerin kahraman-
lık damarını vurgulamak ve kamçılamak içindir. Çünkü Akif’in ırk-
çılığı reddedip lanetleyen şu mısraları onun müspet milliyetçilik ka-
naatinin belgesidir:

“Hani, milliyetin İSLAM idi… Kavmiyet ne?
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine…
“Arnavutluk” ne demek? Var mı şeraitte yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri!

Arabın Türk’e; Lazın Çerkese, yahud kürde;
Acemin Çinliye rüchanı varmış? Nerde!
Müslümanlıkta “anasır” (ırkçılık)mı olur muş? Ne gezer!
Fikri kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber”80

Tarih bir milletin ortak beyni ve birikimidir. Geniş bir hendeği
atlamak için hızlanmak üzere biraz geriye gidildiği gibi, yeni ve Mil-
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li atılımlar için de tarihimizden hız ve heyecan almamız ve geleceği
geçmişin üzerine kurmamız gerekir. Bu nedenle özellikle yakın geç-
mişimizdeki, örneğin Sultan Vahdettin’le Mustafa Kemal gibi şahsi-
yetleri düşman gösterip boğuşturmak yerine, onları uyuşturmak ve
kutlu gelecek inşasına uygun yorumlamak daha hayırlı ve yararlı bir
düşüncedir. Yoksa bir tarafın birisini hain, karışı tarafın diğerini kâ-
fir saydığı ve kamplaştığı bir toplum, mutlu ve güçlü ortak bir gele-
cek nasıl inşa edecektir?

Ben şimdi Nihal Atsız’ın şahsi hayatı ve hatırası değil, fikir ve
felsefe yapısı üzerinde durmak istiyorum. 

Açık İnkârcılığı ve Katı İslam Karşıtlığı 

Nihal Atsız, “Kur’an’ın Allah kelamı değil, Muhammed’in kendi
talimatı olduğunu” savunmaktadır. Yani Ona göre Hz. Muhammed
“Ben Peygamberim” diye ortaya çıkıp halkı aldatan, haşa bir sah-
tekâr konumundadır.

Atsız Mecmua'nın 12. sayısında yayınlanan "Aynı Tarihi Yanlışlığa
Düşüyoruz" adlı makalesinde "Dilimize önce Allah girerek Tanrı’yı
kovdu. Arkasından 'Muhammed' geldi" diyerek derin kinini göster-
mektedir.81 Yine Atsız Mecmua'nın 17. sayısında çıkan "Çanakkale Sa-
vaşı" adlı makalesinde, gençliğin bir gemiyle eğlenip içerek Çanakka-
le’ye gitmesini eleştirir ve Türk gençliğine şöyle seslenir: "Sen Arap
Muhammed'in mezarını artık bıraktıktan sonra senin kâben Çanak-
kale, Sakarya ve Dumlupınar değil midir? Sen kâbene, rahat bir ge-
minin içinde cazbant dinleyerek mi, yoksa yalçın yollarda vaktiyle
Çanakkale'de Türk vatanını korumaya koşanların çektiği zahmeti
çekerek, yayan mı gitmek istersin?”82 (sh: 530)

Önce; “Kur’anın Muhammedin talimatı” olduğunu söylemek Hz.
Peygamberin kendi kafasından kurguladığı şeylerle, bunlar Allah
kelamı diye insanları aldattığını iddia etmektir. Ki bu Onu -haşa- ya-
lancılık ve sahtekârlıkla ithamla eşdeğerdir. Ve zaten o günün müş-
riklerinden günümüzün Haçlı müsteşriklerine kadar bütün kâfirle-
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rin ortak iftirası: “Kur’anı Hz. Muhammed’in kendisi hazırlayıp, Al-
lah bana vahyediyor diye halkı peşine takmasıdır.”

“De ki: ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sadece bana, sizin İlahı-
nızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor” (Fussilet: 6) “Sahibiniz (Pey-
gamberiniz olan Hz. Muhammed As. Asla Haktan) sapmadı ve azgın-
laşmadı. O kendi kafasından ve havasından konuşmaz. O(nun söyle-
dikleri) ancak (Allah tarafından) vahyolunan bir vahiydir” (Necm: 2-
3-4) gibi yüze yakın ayetin ve yüzlerce hadisin haber verdiği gibi,
Kur’anı Kerim, Hz. Peygamber Efendimizin kendi kurgu ve kuruntu-
ları değil, bizzat Allahın vahyettiği gerçeklerdir. İmanın ve İslamın bu
en temel hakikatini inkar edip “Kur’an Muhammedin talimatıdır” di-
yen birisi, bu açık inkarından sonra bir de kalkıp “İslam Türk’ün ve
Turan’ın dinidir” demesi, inanmadığı İslamı istismar etme, aksesuar
olarak değerlendirme ve halka hoş görünme niyetiyledir.

Maalesef şu soruların yanıtı bir türlü verilmemektedir: İslam
dışı bir Türkçülük düşüncesinin: Hukuki kuralları, iktisadi esas-
ları, siyasi (devlet ve hükümet sistemiyle ilgili) kanunları var mı-
dır, varsa nelerdir? Oturup bir “Türklük anayasası” yapılabilir mi?
Haçlı Batıdan kopya edilen kanun, kural ve kurumlara biraz da İs-
lam sosu ekleyerek uydurulup uygulanacak bir düzenle bu millet
nereye varabilir?

Asrı saadetten günümüze Milyarlarca Müslümanın, milyonlarca
evliya ve ulemanın: “Hz. Muhammed’in kendi uydurduğu söz ve hü-
kümlere Allah kelamı diye aldanıp kapıldıklarını ve böyle bir yala-
nın ve sahtekarlığın peşine takıldıklarını” iddia edecek kadar sapı-
tanların, bu millete ve insanlık alemine verecekleri hiçbir şey olma-
dığı kesindir.

Hayat felsefemiz; Vahşi hayvanlar ve düşmanlarla dolu ormanlık
bir alanda ve gece karanlığında, kurtuluş yolunu bulmak için: İman
ışığımız, Kur’an haritamız, akıl pusulamız, Resulüllah rehberimiz,
Müsbet milliyetçilik ise gayretimiz ve direncimiz yerindedir. Yüce
Yaratıcımızın buyruklarına uyarak Onun rızasını aramak, ölüm son-
rası sonsuzluk hayatına hazırlanmak; Ülkemize, milletimize ve dev-
letimize sahip çıkıp hizmet sunmak amacıyla yaşamak ve insanlığın
hayrına fedakârlıkta bulunmak yegâne hedefimizdir. 
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Aydınlık’ın karanlık kafalarından Özdemir İnce’nin “Kur’an’da
değişiklik yapılmıştır” iması ve iftirası!

25 Ekim 2013 tarihli yazısında “Tanrı sözü (Allah Kelamı) oldu-
ğu için değişmez yasa olarak kabul edilen din kurallarının toplum ve
bireyin beynini ve yüreğini taşlaştırdığını kabul etmeden laik olmak
mümkün değildir. Böyle bir kutsal kurallar toplamının geçerli oldu-
ğu toplumda zaten demokrasinin “D”si bile hayat bulamaz” diyerek
Dini Kurallara uydukları için bütün Müslümanlara “beyni ve yüreği
taşlaşmış” şeklinde aşağılayıp hakaret yağdıran Özdemir İnce sapkı-
nı “İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’ın vahiy yoluyla indiği ve Al-
lah’ın kelamının hiç değişmediği, sadece bir iddiadır. Kur’an, Hz.
Muhammed’in ölümünden yıllarca sonra derlenmiş ve kitaplaşmıştır.
Bu süreçte her şey mümkündür” diyerek, Kur’an’ın Hz. Peygamber-
den sonra değiştirildiğini iddia edecek kadar kafirleşip saldırıyordu!

Şimdi asıl soru şuydu: Bu ulusalcı dönmelerle, bazı ırkçı Türk-
çülere: “Kur’an’ı Hz. Muhammed’in uydurduğu veya Ondan sonra
bozulduğu” şeklindeki ortak kanaatleri hangi şeytanlar öğretiyordu?

Yavuz Bülent Bakiler, "Atsız Şamanist miydi?" başlıklı yazısında
aynı konuya değinmiştir: "Sırrı Yüksel Cebeci'nin bir yazısı, bazı kafa-
ları karıştırdı. Cebeci’ye göre Nihal Atsız ile Alparslan Türkeş'in arası-
nın açılması, Atsız'ın, Türk'ün milli dini olarak Şamanizm’i kabul et-
mesinden doğdu. Atsız'ın Şamanizm’i karşısında Türkeş İslam'ı benim-
siyordu. (sh: 531-532)

Nihal Atsız, “İslamiyet’in Türkleri gerilettiğine ve körlettiğine”
inanmaktadır!

“Türklere milli mazisini unutturan önce Manihaizm, sonra da İsla-
miyet olmuştur. Gök Türklerden sonra 745'te Türkeli'nin başına geçip
dokuz Oğuz-On Uygur ve kısaca Uygur denen Türklerin üçüncü kağa-
nı Alp Külüg Bilge Bögü Kağan (759-780), 763'te Manihaizmi resmi
din diye kabul etti. Onuncu yüzyılda kabul olunan İslamiyet de Milli
maziye aynı darbeyi vurmuştur. Hem bu seferki darbe birincisinden da-
ha yaman olmuş, maziyi unutmak faciası halk tabakasına kadar bulaş-
mıştır. (sh: 538)
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Hele Türklerin İslamiyet’ten sonra büyük devlet kurabildikleri iddiası
ise sadece gülünçtür. Çin seddinden Avrupa ortasına kadar uzanan büyük
ve şanlı Kun Devleti yedi yüzyıl sürmüş; Çin'den Doğu ve Batı Roma'dan
haraç almıştır. Basit bir barbar topluluğu ne bu kadar uzun yaşayabilir,
ne de bu büyük ve medeni devletleri vergiye bağlayabilirdi. (sh: 543)

Tarihi gerçek şudur ki: Türkler Müslümanlık sayesinde değil, Müs-
lümanlık Türkler sayesinde yükselmiş ve yaşamıştır. (sh: 544)

Türklük bakımından komünizmle nurculuğun hiçbir farkı yoktur.
İkisi de Türk Milletini ve kültürünü yok etmek için uğraşmaktadırlar
biri Arapçılık davasıdır. Bunun farkında olmayan binlerce şuursuz
Türk bu iki düşman ülkünün kucağına kurtarıcı diye atılmaktadır. Kıb-
rıs’ta Türkleri yok etmek için çalışan Rumlara Müslüman Mısır'ın silah
yardımı yaptığı radyo tarafından resmen açıklanmıştır. Buna rağmen
hala İslam kardeşliği ve İslam birliği kuruntusu peşinde koşan beyin-
sizler varsa, gerçek Türkler, o gibilerin kasıtlı veya kasıtsız millet ha-
ini olduğunu bilmelidir. 

• Millet ve vatan haini olmak için mutlaka askeri sırları çalarak pa-
ra ile düşmana satmak icab etmez. Kendi milletinin düşmanlarına ya-
ni Araplara hayranlık beslemek, onların davasını gütmek, kendi kültür
ve mazisini inkâr etmek de hainliktir. (sh: 545)” diyecek kadar İs-
lam’a derin bir kin ve nefret taşımaktadır.

Yahudi karşıtlığındaki aşırılığı ve çelişkili tavırları:

1925 yılında İsmet İnönü, Türk Ocağı temsilcilerine yaptığı konuş-
mada şöyle der: “Görevimiz Türk vatanı içinde bulunanları behemahal
Türk yapmaktır. Türklere ve Türklüğe muhalefet edecek unsurları ke-
sip atacağız."

Necmettin (sadak) 16 Eylül 1925 tarihli Akşam gazetesinde yayınla-
nan yazısında şunları söyler: “Türkiye’de yaşamak ve hayatlarını kazan-
mak isteyenler, dinleri ve ırkları ne olursa olsun, Türk gibi düşünmek,
Türk gibi konuşmak ve Türk gibi yaşamak zorundadırlar."83 (sh: 283)
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• “Yahudiler Lozan Antlaşması'nın kendilerine tanınan hakları dü-
zenleyen 42. maddesindeki haklardan vazgeçerler. Bunun üzerine Bur-
sa, Yakacık, Yalova ve Alemdağ'a kadar serbestçe dolaşmalarına izin
verilir. Azınlıklar buralara sadece yazları gidebilirler ve sürekli ikamet
edemezler, taşınmaz edinemezlerdi. Bir süre sonra da yeni Medeni Ka-
nun kabul edilir. 1 Ağustos 1926'da Hahamhane'de 80 kişiyle bir top-
lantı yapılarak 42. maddeden feragat konusu görüşülür. Önemli bir ay-
rıntıdır ki, toplantı Türkçe yapılır ama toplantıya katılanlardan bir
kısmı Türkçeyi bilmediklerinden İspanyolca ve Fransızca konuşurlar.

• 1927'de Elza Niyego cinayetinden sonra Yahudilere karşılık tek-
rar yükselmeye başlar. Cinayet şudur: Abdülhamit'in eski emir subayı
olan evli ve 42 yaşındaki Osman Ragıp, 22 yaşında bir Yahudi kızı olan
Elza Niyego'ya âşık olur. Osman Ragıp kıza evlenme teklif eder ama
kız kabul etmez. Kızı öldüreceğini söyler. Kızın ailesi şikâyet eder. Bir
ay hapiste yatar. Osman Ragıp hapisten çıkınca 17 Ağustos 1927 tari-
hinde Elza'nın yolunu kesip, boğazını keserek öldürür. Yahudiler olaya
tepki gösterirler. Ancak tepkiler giderek gövde gösterilerine dönüşür.
Sokaklarda Türklere hakaret eden sloganlar atılır. Kin gösterisi sergile-
nir. Cenazede Türklere hakaretlere devam edilir. Bunun üzerine resmi
makamlar Yahudilere bazı tedbirler uygulamaya karar verirler. Göste-
ri yapan bazı Yahudiler gözaltına alınırlar. Yahudilerin taşkınlıkları ve
hakaretleri karşısında Türkler de tepki gösterirler. Edirne Uzunköp-
rü'de Yahudilere ait evler taşlanır. İzmir'de olaylar olur. Bu olaylardan
dolayı Rumlara, Ermenilere uygulanan serbest dolaşma yasağı 29
Ağustos 1927'den itibaren tekrar Yahudilere de uygulanmaya başlanır.
Ancak bir süre sonra kaldırılır. Elza Niyago olayları tekrar Türkleşme
ve Türkçe konuşma konularını öne çıkarır. (sh: 284)

Oysa bütün kanunlara, siyasi ve toplumsal olaylara, propagandalara
rağmen biz Kırgız'ı kardeş, Yahudi'yi de köpek Çıfıt olarak tanıyoruz.
Çünkü Kırgız’ın damarındaki kanın kendi damarımızdaki kan olduğunu,
Yahudi’nin ise bize düşmanlıkla yoğrulduğunu biliyor, seziyoruz...

"Buradaki Yahudi de her yerde tanıdığımız Yahudi'dir. Sinsi, zelil,
korkak, fakat fırsat düşkünü Yahudi... Kuvvetli olduğumuz zaman kar-
şımızda k.pekçe yaltaklanan, bozgun çağlarımızda küstahlaşıp düş-
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manlarımızla birleşen tarihin bu hain ve p.ç milletini artık aramızda
yurttaş olarak görmek istemiyoruz... Kurtuluş Savaşında Bursa'ya Yu-
nanlılar girerken kocaman bir Yunan bayrağıyla onları karşılayan fa-
kat Türkler Bursa’yı geri alırken aynı bayrağı ordumuzun ayakları al-
tına seren bu vatansız Yahudi'dir... Yahudi şimdiye kadar hiçbir kötülük
görmediği Türk'e düşmandır. Çünkü onun mayası Yahudilik, yani kah-
peliktir. Türkeline [Türkiye'ye] 'eroin'i dost(!) bir milletin genelkurma-
yı sokuyor, onun Türkiye'deki komisyonculuğunu da Ermeni ve özellik-
le Yahudi vatandaşlar yapmıyor mu?..84(sh: 295-296)” diyerek katı
ve aşırı bir Yahudi düşmanlığı sergileyen Nihal Atsız’ın, Türkçü-
lük akımının Yahudi üstatlarını ve çıraklarını aklamaya çalışması,
onun çelişkili tavrını yansıtmaktadır.

“Gökalp'in Yahudi asıllı Durkheim'den bazı sosyal fikirler almış ol-
ması onun Yahudi istismarcılığına alet olduğunu göstermez. Her bilgin,
her filozof, her fikir adamı, hatta her peygamber kendisinden önce ge-
lenlerden bazı unsurlar alır. Netekim İslam Peygamberi de daha önce-
kilerden bazı şeyler almış ve onların devamı olduğunu söylemiştir” 

“Bir de Moiz Kohen adında bir Yahudi’nin Gökalp'in etkisinde kala-
rak 'Turan' adlı bir kitap yazması vardır ki bu da Ziya Gökalp'in etki
gücünü gösterir. Nitekim yine bir Yahudi olan Halide Edip de Ziya Gö-
kalp'in etkisinde kalarak 'Yeni Turan' diye bir roman yazmıştır” (sh:
549) (Not: Atsız gerçeği çarpıtıyor, çünkü aslında Ziya Gökalp Mo-
iz Kohen’lerin etkisindedir.)

Nihal Atsız’a göre “İslam Türklüğün esası değil, aksesuarı ve is-
tismar aracıdır.”

"Hiç Şüphe yok ki Türklerin dini Müslümanlıktır. Eski dinimiz olan
şamanlıktan da bazı unsurlar alarak bir Türk Müslümanlığı haline ge-
len bu din on yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur. Bununla bera-
ber Türk olmak için mutlaka Müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü
bugünkü Türkler arasında birkaç yüz bin Şamani, birkaç yüz bin Hıris-
tiyan ve hatta birkaç bin Musevi Türk (Karayımlar) de vardır. Din ayrı-
lığı yüzünden bunları Türklükten çıkarmaya hakkımız yoktur. (sh: 535)
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• Dini taassubun dünyanın her köşesinde yerini müsamahaya bı-
raktığı günümüzde bile Hıristiyan, Şamani ve Musevi Türkler, hatta
Şii-Alevi Türkleri bizden saymayacak kadar gözü dönmüş sözde aydın
mutaassıplar aramızda hiç de az değildir. (sh: 541)

Niçin Milletler Yahudilere Düşman olmuşlardır?

• Burada esas şunu sormak gerekir: Neden tüm dünya, tarih bo-
yunca Yahudilerden şikâyetçi olmuş, onları ülkelerinden kovmuş ve
istememişlerdir? Yani Yahudiler, içinde yaşadıkları ülkelerde ne yap-
mışlardır ki onlardan böylesine nefret edilmiş ve yok edilmek istenil-
miştir? Bence esas bu soruya cevap verilmesi gerekir! Çünkü antise-
mitizmin cevabı bu soruya makul, objektif ve gerçeklere uygun veri-
lecek cevaptadır. Aksi takdirde, bu tür soruları reddederek, öyle ol-
du, şöyle oldu diye acındırmalar ile sorun çözülmez; gerisi ezberden
başka şey değildir! (sh: 301) sorusu, aslında gerçek sorunları da,
çözüm yollarını da içinde barındırmaktadır.

İslam’dan ve Kur’ani kurallardan kaynaklanan Bediüzzaman
düşmanlığı

“Türkçülük insanlara hiçbir vaatte bulunmuyor, maddi veya mane-
vi bir şey vermiyor. Yalnız istiyor. Fedakârlık ve feragat istiyor. Nurcu-
luk ise cennet vaadinde bulunuyor. Ebedi saadet, cennette köşkler, ye-
mekler, huriler vaad ediyor... Kafası işlemeyen, hatta aslında materya-
list olanlar doğaldır ki Nurculuğu seçecektir. Nitekim bunu kendileri de
söylüyor 'Türkçülük mezara kadar... Ondan sonra ne olacak?' diyor...
Tabii ondan sonrasını kendilerine Kürt Said hazırlayacak. (sh: 571)
sözleriyle Nihal Atsız Bediüzzaman’ın şahsında İslam’a ve Kur’an
inancına saldırmaktadır.

Bediüzzaman’ın: “Ey Asurlular ve Ahemenidlerin cihangirlik za-
manında onların öncüleri ve kahraman askerleri olan arslan Kürtler!
Beş yüz yıldır yattınız. Yeter artık. Uyanınız. Sabahtır. Yoksa vahşet ve
gaflet sizi vahşet sahrasında yağma edecektir. İlahi hikmet denilen âlem
makinesinin düzeni ve telgraf hattı gibi bütün âleme dalbudak salan
Tanrı'nın nurlu kanununun kurucusu olan ilahi hikmet, ezel ufkundan
kader parmağını kaldırmış size emrediyor ki: Ayrılık, gayrılıkla dam-
la damla dağınık sular gibi boşa giden hamiyet ve kuvvetinizi milliyet
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fikriyle birleştirip kaynaştırarak zerrelerdeki küçük cazibelerden bir
genel ve milli cazibe teşkili ile Kürtler gibi büyük bir kütleyi dünya gi-
bi döndürerek İslam ve Osmanlı şevket güneşinin mevkibinde parlak bir
yıldız gibi cazibesine uymakla dengeyi ve genel uyumu koruyunuz”
sözlerini Nihal Atsız şöyle çarpıtmaktadır:

“Görülüyor ki Kürt Said, zavallı Kürtlere eski Asur ve İran ordula-
rının hayali öncülüğünü yaptıracak kadar koyu bir Kürt milliyetçisidir
ve çapraşık acemi ifadesiyle Kürtleri Kürt milliyetçiliği etrafında bir-
leşmeye çağırmaktadır. Bunun hiçbir tevili, yorumu yoktur. Beyninde ve
gönlünde kötü düşüncesi olmayanlar, bu açlıktan sonra onun bir İslam-
cı değil, bir Kürtçü olduğunu kabule mecburdur... (sh: 571-572) Oysa
“Milli bir cazibe teşkili ile Kürtler gibi büyük bir kütleyi İslam ve
Osmanlı şevket Güneşinin mevkibinde (yani yörüngesinde, Tür-
kiye’nin kontrol ve güdümünde) parlak bir yıldız gibi…” ifadele-
ri; İslamiyete, Osmanlı Devletine ve bunların varisi Türkiye Cum-
huriyetine Kürtlerin tabi olması gerektiğini vurgulamaktadır.

“Siz Türk ve Müslüman mısınız? Türk’seniz, hangi sebeple cahil bir
Kürt’ün ardından gidiyor, onun telkinleriyle kendi ırkınızı, kendi dilini-
zi hor görüyorsunuz? Aranızda ‘Türkçe de dil mi?’ diyen ahmaklar, res-
mi dilin Arapça olmasını isteyen hainler var. Evet sizin göreviniz cid-
den büyüktür. Haçlıların, bozuk iradenin, azınlık ihanetlerinin yıkama-
dığı Türkiye’yi cehaletiniz, gafletiniz ve hamakatinizle yıkacaksınız.
Türklüğü inkâr ederek, şeriatı Anayasa ve Medeni Kanun durumuna
getirerek, evlenmeyerek, yalnız kalan kadınları evlere tıkarak, eski ya-
zıyı getirip Arapçayı resmi dil yaparak, İslamiyet’ten önceki tarihimizi
küfürdür diye kitaplardan kazıyarak Türklüğü yıkacaksınız” (sh: 573)
sözleri maalesef ırkçı yaklaşımlı kışkırtmalardır. “Kur’anın Allah
kelamı değil, Muhammedin talimatı” olduğunu söyleyenlerin, bir
de kalkıp “Bediüzzaman kendisine vahiy gelmiş gibi davranıp şir-
ke düşmektedir” iddiaları tam bir tutarsızlıktır.

Hâlbuki Üstat Bediüzzaman Hz.leri “…Türklerin hakiki bir va-
tandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kal-
dırıp…”85 ifadesinde “milleti” din yerine değil, kavim karşılığı kul-
lanmıştır.
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Ve yine: 

“Bahusus bazıların milli gururları Hz. Ömer’in (ra) darbeleriyle
dehşetli yaralandığından… Onun için Yahudi gibi zeki ve dessas
(sinsi ve siyasetçi) bir kısım ve münafıklar (Müslüman görünüp, ırk-
çılık damarlarını tahrik ederek) o halet-i ictimaiyeden istifade etti-
ler”86 ifadelerinde ise milliyeti din karşılığı değil, kavmiyetçilik an-
lamında kullanmıştır. 

Ve yine Bediüzzaman:

“(Batı dünyası) Her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının hayat
damarlarına kuvvet vermeye (dünyanın her yerindeki Hıristiyan ve
Yahudileri gözetmeye ve misyonerlik faaliyetlerini yürütmeye); ama
İslamların en can alıcı hayat damarlarını (ekonomik, askeri ve ahla-
ki güç ve imkânlarını) kesmeye çalışıyor… (Hala) görülmüyor mu
ki: en hürriyetperver (demokrasi havarisi) maskesini giyen (İngiliz
ve Amerika) ellerini uzatıp arıyor, nerde bir Hıristiyan bulsa (sahip
çıkıp) hayat veriyor… İşte Habeş(istan’da) Sudan(da)… İşte Lüb-
nan’da… İşte Arnavutluk’ta işte Kürt ve Ermeniler (arasında), işte
Türk ve Rumlar (arasında): nerede ve ne kadar gizli açık Hıristiyan
ve Yahudi varsa, batılılar sadece onlara destek verip sahip çıkıyor ve
Müslümanlara karşı kışkırtıp kullanıyor.” (Sünuhat, 7 yıl önce yazı-
lan bir risalenin zeyli, 2. Sebep) tespitleriyle, Yahudi ve Hıristiyan-
ların sadece kendi dindaş ve yandaşlarına yardım ettiklerini, hatta
Kürtler ve Türkler içinde de gizli Yahudi ve Hıristiyanların mevcu-
diyetini açıkça ifade etmektedir.

Menfi ve şeytani kavmiyetçiliğe ve özellikle “Kürtçülüğe ve bö-
lücülüğe” şiddetle karşı olan Bediüzzaman, şunları söylemektedir:

“(Ey Kürt Kardeşlerim!) Emin olunuz, biz Kürtler başka (ırklara)
benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki: (Bizim) içtimai (sosyal ve siya-
sal) hayatımız (hürriyetimiz ve rahatımız, ancak ve sadece) Türk
(kardeş)lerimizin hayat ve saadetinden neşet eder. (Türklerden ayrı
bir devlet ve bağımsız bir hükümet arzusu, Kürtlerin felaketi demek-
tir.)” (Münazarat)
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Buna rağmen Bediüzzaman’ı Kürtçülüğe ve bölücülüğe alet et-
mek isteyenler, sadece sahtekârlık etmektedir. Hatta Bediüzzaman;
İttihat ve Terakkicilerin (ve cumhuriyet döneminde Mustafa Ke-
mal’in) Türkleri ve Kürtleri tek millet şeklinde ilan etmelerini ve bu
siyasetlerini övmekte ve “iyi ki mecz edip birleştirdiniz” demektedir.
(münazarat)

Irk üstünlüğüne dayanan ve İslam’dan uzak duran kavmiyetçi-
lik düşüncesinin Türk milletini yozlaştırmak ve Batılılara köle
yapmak için kışkırtıldığını söyleyen Bediüzzaman:

“(Dünyanın) Neresinde Türk taifesi varsa, Müslümandır. Müslü-
manlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi
çıkmışlardır. Macarlar gibi” “Ey Türk kardeş!... Sen, bilhassa dikkat
et! Senin milletin İslamiyet’le (öylesine) imtizaç edip (kaynaşmış ki),
ondan (Türk Milliyetçiliğinin İslam’dan ve Kur’an’dan) ayrılması as-
la mümkün değildir. Şayet ayrılmaya kalkıştığında, mahvu perişan
olacaksın demektir.”87 sözleriyle milletimizi ikaz ve irşat etmektedir.

İstiklal Şairimiz merhum Mehmet Akif’ten uyarlanan:

“Hani, milletin İslam idi; kavmiyetçilik nedir?
Irkçılık yapanların hıncı, bilesin ki dinedir!..
Türk, Kürt, Arab diye ayırmak, var mı İslam’da yeri?
Fesatçılık olur vallahi, ırkı sürmek ileri..
Arab’ın Türk’e, Laz’ın Kürd’e, üstünlüğü, ne haber,
Küfür diye lanetliyor, öğren, Hazreti Peygamber”

Dizeleri ne kadar yerindedir…

Nihal Atsız’ın çelişen Amerikan gıcıklığı ve NATO yandaşlığı!

Birleşik Amerika hakkında: “Siyasi ahlakları sıfırdır. Hem demok-
rasi havarisi geçinir, bütün milletlerin demokrat olmasını ister, Zenci
devletlerinde seçim yaptırmak için yırtınır, faşizm ve komünizme karşı
cephe alır, hem de kendi vatandaşları olan, savaşlarda Amerika için kan
akıtıp, Olimpiyatlarda birincilikler sağlayan Zencilere köle muamelesi
yapar... Amerika'da olup da başka yerde olmayan şeyler yalnız rezalet-
le cıvıklıktır. Neden böyle? Çünkü henüz millet olamadılar. Amerika

290 KUKLALARIN KAPIŞMASI

87 26. Mektup 4. Mesele



büyük değil, iridir. Avrupa’dan giden maceracı, serseri, katil, hırsız gü-
ruhu ile bu güruhun kadın ihtiyacı için ithal olunan malum seviyedeki
dişilerin neslinden geldikleri için böyledirler. Onları parlak gösteren şey
sonsuz servetlerdir. Bu servetle dünyanın en büyük ve en iyi bilginleri-
ni, uzmanlarını kendi memleketlerine toplayabiliyorlar. (sh: 590)

• Birkaç günde başarabileceğimiz Kıbrıs çözümüne engel olarak
onu cihan çapında bir mesele haline getiren, binlerce Türk'ün acı ve se-
falet çekmesine sebep olan ve kendisi de bir çözüm yolu bulamayan
Amerika bizim dostumuz mu? (sh: 591) diye soran ve sorgulayan Ni-
hal Atsız’ın NATO taraftarlığı kafaları karıştırmaktadır.

NATO’ya Hayır. Peki Sonra?

"Çoğu üniversiteli olan bir takım gençlerin aylardan beri şuraya bu-
raya kireçle ve büyük harflerle 'NATO'ya Hayır' diye yazdıkları görül-
memektedir... Diyelim ki gençler yüzde yüz doğru düşünüyor... NA-
TO’ya girmek yanlıştır. Çıkalım ve NATO'nun verdiği silahları geri
göndererek üsleri, rampaları, alanları ortadan kaldıralım. Bununla ko-
münizmin [Rusya'nın] Türkiye üzerindeki kötü niyetleri ve ihtirası di-
necek mi? Moskof'un Türk'e düşmanlığı sırf Amerikan casus uçağı ve
NATO rampaları yüzünden midir? Deli Petro zamanında ortada Ame-
rika bile yoktu ama Moskof düşmanlığı vardı. Türk-Rus savaşlarının
hepsine Moskoflar birer bahane bulmuşlardır. Bir zamanlar Türkiye’de-
ki Hıristiyanların koruyucusu ve kurtarıcısı rolünde idiler. Bir zaman-
lar Boğazların kendileri için hayati değerini öne sürdüler. Şimdi de
Amerika'nın Türkiye'deki üsleri birer bahane oldu... Rusların Türki-
ye’ye karşı tutumlarının sebebi tesis ve rampa meselesi değil, Türk-
Amerikan ittifakıdır. (sh: 593) sözleriyle, Rusya ve komünizm teh-
didine karşı ABD ve NATO ile ittifakı haklı gören Nihal Atsız’ın
aynı gerekçelerle Amerika ve Avrupa’ya sarılan Nurcuları ve bazı
tarikatçıları suçlayıp saldırmaya ne hakkı vardı?

İslam ve Şeriat düşmanı komünist Yaşar Kemallerle Irkçı Nihal
Atsız’ın samimi yakınlığı! Yaşar Kemal’i Anlayan Tek Adam’mış!?

Atsız'ın oğlu, 1975-81 yılları arası Yaşar Kemal ile sıkı ahbap ol-
muş. Yaşar Kemal, Yağmur Atsız'ın Köln'deki evinde kalırmış. Yaşar
Kemal Atsız’ın ölümünden birkaç yıl sonra Yağmur Atsız'a, Atsız'la
ahbap olduklarını şöyle anlatmış:
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"Biliyor musun ben senin babanla da rakı içerdim... Hem de öyle ağım
şahım yerlerde değil, ikindi üzerleri zaman zaman Sirkeci’deki meyhane-
lerde buluşup rakılar ve laflardık. Sonra o Karaköy’den karşıya geçerdi...
Benim İnce Memed’i okumuş ve çok hoşuna gitmiş. Ben bu gençle tanış-
mak istiyorum demiş. Götürüp tanıştırdılar. Birbirimizden hoşlandık. O
tabii ki benim Komünist olduğumu biliyordu. Bende onun Turancı olduğu-
nu. Ama yine de iyi anlaştık. Zaten öyle olmasa buluşup rakı içmemiz
mümkün mü?.. Çok şey konuşurduk ama o Türkmenleri merak ederdi.
Anlatırdım. Ben de sık sık Turancılık hakkında sorardım." (sh: 607) şim-
di insan düşünmeden edemiyor; acaba kafatasçı ırkçıların ve ulusal-
cı solcuların ortak paydası: İslami kurallara düşmanlık mıydı?

Sadece Müslüman oldukları ve İslami kurallara uydukları için
gizli Osmanlı düşmanlığı: “-Sultan Vahdettin – Kara Kağan – Ha-
in Başkan –!”

“Bin yıl geçiyor. Gene kötü günler geliyor. Yine bir Kara Kağan, yine
küçük adamlar, yine el dalkavukları... ve tarih: 30 Ekim 1918. Osmanlı
mütareke imzalıyor. Delegemiz İngilizler güvence verdi diyor. Kara Ka-
ğan Vahdettin İngilizler dostumuz diyor. Anlamıyorlar. Ertesi gün Musul
işgal ediliyor. Niyet belli oluyor... Türkiye altı ay işgal ediliyor... Türkler
hakarete uğruyor... Yedi düvel Türk’e karşı birleşiyor; hepsi Türkler gel-
dikleri yere gitsinler diyor... Türk vatanını Ermenilere, Rumlara, Kürtle-
re verelim diyorlar... Sömürgenin adı manda oluyor... (sh: 613)”

Vahyi inkâr edenler- masallara sarılıyor-!

(Çin Başkenti Sıganfu’da tutsak edilen 40 Türk kahramanın
destansı öyküsü anlatılıyor.)

Bir yanda Mete, Bilge Kağan, Atatürk; diğer yanda Tonyukuk, Ak-
çura, Gökalp, Atsız var. Ama hepsinin ortak noktası ve esas olan, Türk
milletidir. Dünyaya ve tarihe böyle bakmak gerekir. Aksi takdirde her
zaman zarar görmeye ve kaybetmeye mahkûm oluruz. (sh: 14) cüm-
lelerinde İslam’la özdeşleştiği için mi 630 yıllık şanlı Osmanlı me-
deniyeti sanki yok sayılmaktadır? 

Biz, tarihi şahsiyetleri ve hadiseleri; inancımız ve ihtiyacımız,
ortak amaçlarımız ve milli çıkarlarımız doğrultusunda yorumla-
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manın, toplum barışı ve Adil bir gelecek inşası için daha yararlı
olacağına inanıyoruz.

Nihal Atsız ve takipçilerinin, şeriat diye Kur’ani kurallara ve
İslami esaslara şiddetle ve nefretle karşı çıkmalarına ve bu yüzden
Osmanlıya bile gizli bir kin tutmalarına rağmen; Barbar Batılı de-
dikleri Avrupa ve Amerika’dan kopya edilen Haçlı gâvurların ka-
nun ve nizamlarına “Türk Hukuku” diye sahiplenip saygı duyma-
larındaki tezat ve tutarsızlık her haliyle sırıtmaktadır. Nihal At-
sız’ın Türkçülük anlayışının, milletimizin fıtratına, hayat tarzına
ve benimseyip özümsediği İslami duyarlılıklara asla uymadığı
açıktır. Bu yaklaşım ve yakıştırmalarla hiçbir yere varılamayacağı
zaten bu yüzden taban ve taraftar bulamadığı ortadadır. 

Atatürk’ün söylediği, Nihal Atsız’ın da bazen istismar niyetiy-
le tekrar ettiği: “İslam milletimizin tabii dinidir” tespiti iyi anlamak
lazımdır. Çünkü İslam Fıtrat (insan doğasına en uygun) Din ko-
numundadır. Bütün mevcudatı ve insanı yaratan Yüce Allah (c.c.),
Onun ihtiyaçlarına ve doğru hayat tarzına en uygun kuralları el-
bette en iyi kendisi bilip koyacaktır. Bu nedenle “Vücudumuz
Türk, ruhumuz İslam” deyimi uygun bir algıdır.

Biz görüşlerimizi, gerçeklerimizi ve tarafgirliğimizi oluşturur-
ken, “Mutlak Doğru”ları esas alarak ve “Mutlak Yanlış”lardan sa-
kınarak hareket etmekteyiz. “Doğru” ve “Yanlış” tespitinde ise şu
beş değeri ölçü ediniriz:

1-Aklı Selim 2-Müsbet ilim 3-Tarihi deneyim ve birikim 4-Vic-
dani kanaat ve tatmin 5-İlahi Din (Kur’an’ın muhkem ayetleri ve
Resulüllah’ın (SAV) sağlam sünneti)

İşte bu beş temel ölçünün ittifakla:

“Yararlı, hayırlı gerekli ve güzel” bulduğu şeyleri doğru; ve yi-
ne bu temel değer birimlerinin ittifakla, “Kötü, zararlı ve çirkin”
bulduğu şeyleri yanlış biliriz. Çünkü Kur’ani kuralları dikkate al-
mamak, imansızlık ve sapkınlık… Müsbet bilimi ve aklıselimi he-
saba katmamak, manyaklık ve mantıksızlık… Tarihi tecrübeleri
ve vicdani kanaatleri önemli saymamak ise ahmaklık ve insafsız-
lık alametidir.
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Bir insanın kendi ırkını (kavmini, kabilesini, mensubiyetini, ai-
lesini) sevmesi ve sahiplenmesi fıtridir (yaratılış özelliklerinden-
dir), güzeldir, gereklidir, değerlidir. Ve dinen de caiz ve münasip-
tir. İnsanların kendi özel geleneklerini, örf ve adetlerini, dil ve kül-
türlerini benimsemesi ve tercih etmesi tabiidir. Bu nedenle cemi-
yetteki Milliyetçilik, fertlerdeki nefis gibidir. Her insana nefis, ken-
di benliğini oluşturmak, haklarına sahip çıkıp savunmak ve saldı-
rılara karşı kendisini korumak için verilmiştir ve gereklidir. Bu du-
rum Türkler için olduğu kadar Kürtler ve diğer kavimler için de ge-
çerlidir. Ancak, şayet bu nefsi dizginlemez, haksız ve ahlaksız is-
teklerine boyun eğersek, bu sefer bizim felaket ve rezalet sebebi-
mizdir. Bir toplumun, nefsi sayılan Milliyetçilik de böyledir; ken-
dilerini başkalarından farklı ve faziletli zannetmeye, dini, ilmi ve
insani değerlerin üstünde görmeye yönelirse, işte bu ırkçılık hali-
ne gelir ve tehlikelidir. Kaldı ki hiç kimsenin doğarken ailesini, ka-
vim ve kabilesini seçme hakkı kendisine verilmemiştir. Bu sadece
Allah’ın bir tayini ve taksimidir. Hâşâ bazılarını üstün ve ayrıcalık-
lı, bir kısmını da düşük ve aşağılık yaratmış olmasını düşünmek
bile, Allah’a iftira etmektir. İslam hiçbir beşeri ideolojinin ve ırkçı-
lık felsefesinin aksesuarı ve kafatasçı Türkçülüğün jelatinli pazar-
lama kılıfı değildir. İslam herkesten ve her şeyden yücedir, her ka-
vim ve her girişim İslam’a hizmet ettiği kadar kıymetlidir.

Tarihe yön vermiş, büyük medeniyetler meydana getirmiş ve
1300 yıldır, İslam’ın gönüllü bayraktarı olma şerefini hak etmiş
Türk kavminden olmayı, yüce Rabbimin takdiri kadar, taltifi de
biliriz. Haçlı Batılılar nazarında, Türklükle İslam’ı mezcedip kay-
naştıran ve aynı anlamda kullandıran aziz ceddimize layık olma
gayretindeyiz. Kur’an’a inanan, Müslüman olduğunu savunan hiç
kimsenin, bundan başka türlü düşüneceği kanaatinde değiliz.
Mustafa Kemal’in “Türk Milleti” kavramıyla da, ırkçılık yaptığını
değil, çok farklı kavim ve kesimlerden, İslam potasında kaynaş-
mış bir toplumu amaçladığını bilmekteyiz. Yani biz insanları ka-
vimlerine, kökenlerine, renklerine, dillerine ve kültürlerine göre
değil, imanlarına, İslam’a bağlılıklarına, güzel ahlaklarına, insan-
lık onurlarına, vatanına ve topluma yararlarına göre değerlendirip
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önem veririz. Şimdi anayasadan “Türk Milleti” kavramını çıkar-
maya yeltenenlerin de, “ılımlı İslam” diye yüce dinimizi dejenere
edip “Protestan Müslüman” tipi oluşturmak isteyenlerin de hep
aynı Siyonist güçlerce desteklendiğini görmekteyiz. Ama Moiz
Kohen Yahudi Hahamının Munis Tekinalp takma ismiyle yazdığı
ve aziz milletimizi İslam’dan koparmak için yaptığı TÜRKÇÜLÜK
kafasıyla bu tahribatların önlenemeyeceğinin de bilincindeyiz.

Ülkemizde ve aziz milletimiz üzerinde Türk ırkçılığının da,
Kürt ayrımcılığının da hep Yahudi dönmelerince başlatılmış olma-
sı bir tesadüf sanılmamalıdır.

Örneğin Munis (Kohen) Tekinalp Türkçülüğün kurucularından-
dır. Namı diğer “Moiz Cohen” Osmanlı’nın Serez beldesinde bir ha-
hamın oğlu olarak 1883’te doğmuşlardır. Selanik’te sıkı bir hahamlık
eğitimi almıştır. Koyu bir Sultan Abdülhamit düşmanıdır. Selanik’te
çıkan Asır gazetesinde yazılar yazmış, aynı gazetenin genel yayın yö-
netmenliğini yapmıştır. İttihat ve Terakki Partisi’ne katılmış, 1907 yı-
lında masonluk faaliyetlerine başlamıştır. 1909 yılında Hamburg’da
düzenlenen Dünya Siyonist Kongresi’ne Selanik delegesi olarak giden
insandır. 1920 yılında Hakimiyeti- Milliye gazetesinde “Kahrolsun
Şeriat, Mustafa Kemal Paşa Türk Peygamberidir” diyecek kadar
küstahlaşmış, Hz. Ali’ye “Sen İlahsın!” diyen İbni Sebe Yahudisinin
yerini almıştır. Moiz Kohen’e göre, “Türkler İslam’ı bırakmalı ve eski
Şaman inanışına dönüş yapmalıdır” Bunu söylerken Yahudilerin de
Türklerin İslam öncesi halini çok benimsediğini yazmıştır. Kohen’in
“Kahrolsun Şeriat” sözleri bugün daha cılız olsa da, yakın zamana ka-
dar bazı katı ulusalcılar ve Kemalist takımınca sıkça kullanılan bir
slogandır. Bir de “Araplar bizi sırtımızdan hançerledi” bahanesiyle
Türkçü Moiz Kohen İslam düşmanlığına Arap karşıtlığı kılıfı sarmış-
tır. Kohen, Türkiye’de Arap düşmanlığı yaparken, meslektaşı ve din-
daşı ve İsmet İnönü’nün Lozan’daki özel danışmanı Yahudi Hahamı
Haim Nahum da Mısır’da Arapları Türklere karşı kışkırtmaktaydı. 

Uzun yıllar Türk Dil Kurumu’nda çalışan “Türk Ruhu” kitabının
yazarı, Ziya Gökalp’in akıl hocası ve CHP kayıtlısı olan Munis Te-
kinalp, yani Moiz Kohen, 1956 yılında emekli olduktan sonra Fran-
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sa’nın Nice şehrine yerleşince, her nedense “Öldüğümde sakın be-
ni Türkiye’de defnetmeyin” vasiyetinde bulunmuşlardı. 1961 yılın-
da vasiyetine uygun bir şekilde Fransa’da (Gizli Yahudilerin gömül-
düğü bir kilise mezarlığına) bırakılmıştı.

Şimdi Soralım:

Moiz Kohen (Munis Tekinalp) gibi Yahudi sapıkların, Şama-
nizm’e ve Siyonizm’e uyarladığı, İslam düşmanlığına kılıf yapılan
TÜRKÇÜLÜK ideolojisinin:

• Kendine özgü ekonomik esasları var mıdır, varsa nelerden
oluşmaktadır? Örneğin FAİZ uygulanacak mıdır, vergi nelerden ve
hangi ölçülerle alınacaktır?

• Bu Türkçülüğün kendine ait Hukuk nizamı ve temel anayasa
kuralları var mıdır, varsa hangi kaidelere dayanmaktadır?

• Bu Türkçülüğün, ahlaki ve ailevi yapısında; içecek, yiyecek
ve giyecek konusunda, orijinal prensipleri var mıdır ve nerelerden
kaynaklanır?

• Bu Türkçülüğün; siyaset (yönetim) kanunları ve devletin as-
li kurumları hangi şartlara ve standartlara göre ayarlanmaktadır?

• Bu Türkçülüğün, eğitim ve öğretimin bütün aşamalarında gö-
zetilecek temel esasları ve programları var mıdır, neye göre belir-
lenmiş olacaktır?

İslam dışı kafatasçı Türk veya Kürt ırkçılarının bu sorulara ve-
recekleri bir tek doğru ve doyurucu yanıtları yoktur. Çünkü Türk,
Kürt vb. sadece bir ırktır, kendilerine ait bazı gelenek ve görenek-
leri dışında, özel ve orijinal hukuk nizamları ve sistem kavramla-
rı bulunmamaktadır. Oysa, Avrupa’dan kopya edilen, barbar Batı-
lı değerleri taklit yoluyla şekillenen kurum ve kurallar esas alına-
rak, biraz Kapitalizm, biraz sosyalizm, biraz Osmanlı geleneği ka-
rıştırılıp üzerine de biraz İslam sosu katılarak, maalesef Moiz Ko-
hen (Munis Tekinalp) gibi hain Yahudilerce uydurulan ve hiçbir il-
mi temeli bulunmayan kuruntular yerine, İslami değerler ve tari-
hi birikimlerle şekillenen müspet bir Milliyetçilik elbette daha tu-
tarlı ve kucaklayıcı olacaktır.
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Şu AKP döneminde maalesef;

a- İslam Dinini istismar edip ılımlaştırma ve yozlaştırma giri-
şimlerine hız verilmiştir.

b- Müsbet Türk Milliyetçiliğini ise inkâr edip, Milli duygu ve
duyarlılıklarımızı soysuzlaştırma yolu benimsenmiştir. Hatta Öy-
le ki “TC” den kıcık alan ve kaldırmaya çalışan resmi ve sivil
WC’ciler türemiştir. Bu ülkede Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar,
Zazalar, Göçmenler ve diğer kökenler; bunların hepsi ayrı kavim
olabilir, ama aynı millettir. Resmi ve ortak dilleri Türkçedir, Tür-
kiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir ve hepimizin ortak haysi-
yet ve hürriyet garantimizdir.

Mustafa Kemal Türk Milliyetçiliğini, ırkçı bir anlayış ve yakla-
şımdan uzak, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir zihniyetle ve zaten fikren
ve fiilen dünyada öyle bilinen haliyle özümseyip resmileştirilmiş-
tir. Ancak ondan sonraki süreçte, Türkçülük yeniden ittihatçıların
mason kanadı gibi, ırkçı ve dışlayıcı bir mecraya evrilmiştir.

Şu tarihi ve tescilli gerçekte asla unutulmasın ki, Müslüman ol-
mayan veya sonradan İslam’dan çıkan Türkler, Türklüklerini de,
Türkçeyi de muhafaza edememişler (istisnai örnekler dışında)
başka kavimler ve kültürler içerisinde eriyip gitmişlerdir. Hatta
Ehli Sünnet istikametinden (Sünnilikten) koparılıp, geçmişte Şi-
ilik, günümüzde Vehhabilik, El-Kaide’cilik, İranlı Ali Şeriati’cilik
gibi aykırı mezheplere kayan Türklerin bile, tarihte Osmanlı Dev-
letine, şimdi de Türkiye Cumhuriyetine düşman hale getirildikle-
ri görülecektir. Mustafa Kemal’in şimdi kaldırılmaya çalışılan Di-
yanet İşleri Başkanlığını kurarken, İslam’ın ehli Sünnet çizgisini
ve Maturidi’lik düşünce sistemini tercih etmesi boşuna değildir.

“(İslam’ı ve Kur’ani esasları gereksiz ve geçersiz sayıp) İnkâr eden-
ler (hangi kavim ve görüşten olursa olsun onlar) birbirlerinin velileri
(ve şeytani düşüncelerin destekleyicileri)dir. (Ey Mü’minler) eğer siz
böyle hareket etmez (Hak ve hayır üzerinde birbirinizi desteklemezse-
niz) yeryüzünde (ve ülkenizde) fitne ve hezimet meydana gelecek ve
büyük bir fesatçılık ve bozgunculuk alıp yürüyecektir” (Enfal: 73)

Ayetinin yanında; tüm akli, ilmi, vicdani ve tarihi göstergelerin
gereği olarak; Milletimizin birlik ve dirliğine, Türkiye Cumhuriyeti
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Devletimizin güçlenerek devam etmesine, varlığımızın ve ayakta
kalmamızın sigortası olan silahlı Kuvvetlerimize yönelik tahrip ve
tertiplere karşı el ve gönül birliği yapmamız, kof saplantı ve safsata-
lar uğruna inatlaşmayı bırakmamız, işte Milliyetçiliğin ta kendisidir.

Yahudi ve Hıristiyanlar, Budistler ve Moon’lar AKP iktidarı ve
Fetullahcıların elebaşları (iyi niyetli taraftarları değil) hepsi bir-
den, yukarıdaki ayetin belirttiği gibi, “faizci kapitalizmin ve Siyo-
nist emperyalizmin” hâkimiyeti için kenetleşip birbirlerini kolla-
dıkları ve çok çirkin bir din istismarı yaptıkları bir süreçte, bizle-
rin hala kof kuruntular, boş ve batıl kavramlar için didişmemiz,
dış güçlerin ve işbirlikçilerin ekmeğine yağ sürmek değil midir?
Asıl Milliyetçilik; Milleti, memleketi ve devleti uğrunda ve bu ku-
rum ve kavramların oluşmasının asıl mayası olan İslam odaklı ve
herkesin temel insan haklarına saygılı yaklaşımlarla kendi parti,
dernek ve ideolojik taassubunu terk edebilmektir.

Tekrar belirtelim ki: “Türk Milleti”: Necip Türk kavminin yük-
sek inancı, insani amaçları ve kahramanlık damarıyla; Anado-
lu’daki, Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Ortadoğu’daki farklı kö-
ken ve kültürdeki insanları, İslamiyet mayası, adalet kimyası ve
devlet-medeniyet DNA’sıyla meczedip bütünleştirdiği ve bütün
dünyanın böyle bilip tarif ettiği, tarihi ve tabii gerçekliğin ifadesi-
dir. Türk Milleti kavramı; Kürtleri, Çerkezleri, göçmenleri asla in-
kâr ve istihfa (hafife alma) değildir. Anadolu coğrafyasını Türkiye,
saydığımız asil ve aziz toplulukları Türk Milleti yapan bu şanlı ve
şanslı kavmin varlığını ve kurucu rehberlik payını inkâr etmek,
hem kaderin taksimine itiraz gafleti, hem de fiili birlik ve dirliği-
mizi dinamitleme girişimidir. Bunun yanında İslamı dışlayan veya
“Türklüğün aksesuarı” gibi yaklaşan kesimler de, hem milletimi-
ze, hem de yüce dinimize karşı en büyük kötülüğü işlemektedir.
Üstelik bu satırları yazan kardeşinizin bir tarafı ZAZA kökenlidir.
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C- İRAN’IN KIŞKIRTILMASI VE
KISKACA ALINMASI

İRAN’A KARŞI TÜRKİYE’NİN
ARKASININ SIVAZLANMASI!

O süreçte ABD Başkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ne-
denleri şöyle tahmin ediliyordu ve hepsi gerçekleşiyordu:

1- Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının önüne geçmek isteni-
yordu. 

2- ABD'nin çekilmesi sonrasında Türkiye'ye Irak'ta yeni bir rol
vermek için geliyordu. 

3- Türkiye'nin Ermenistan için sansasyonel bir açılım yapması
teklif ediliyordu. Aksi halde Obama ABD kamuoyuna sözlü ve yazı-
lı olarak taahhüt ettiği Ermeni soykırımını kabul etmek zorunda ka-
lacağını söylüyordu. Ankara eğer Ermenistan'a radikal bir açılım ya-
parsa Obama bunu ABD kamuoyuna anlatabileceğini hatırlatıyordu. 

4- ABD'nin Trabzon'a yeni bir üs kurma talebi iletiliyordu. 

5- İran konusunda ortak hareket etme anlaşması öneriliyordu. 

6- İslam ülkelerine Türkiye üzerinden mesaj veriliyordu. 

7- Afganistan'a ilave asker ve Türkiye'nin daha fazla sorumluluk
alması bekleniyordu. 

8- Güneydoğu’ya özerklik ve “Kürt azınlıklara siyasi güvenlik”
için dayatıyordu, hemen hepsi de gerçekleşiyordu.



Amerikan yönetim yetkilileri ise Obama'nın Türkiye ziyareti-
nin anlamını şöyle anlatıyordu:

"Bir Avrupa gezisini, son durak olarak Türkiye ile tamamlaya-
rak, Obama Türkiye'nin gelişen bir pazar, askeri müttefik ve Hazar
havzasından gelecekte akacak petrol ve doğal gazın güvenliğini sağ-
layacak bir başoyuncu olarak önemini vurgulamak istiyor."

Abdullah Gül'ün Obama gelişi öncesi yaptığı İran ziyareti daha
isabetli bir tarihe denk düşemezdi. Gerçi, ziyaret Ekonomik İşbir-
liği Teşkilatı'nın zirvesi nedeniyle gerçekleşmişti, ama bu ziyareti
uluslararası politika bakımından önemli kılan Cumhurbaşkanı
Gül'ün zirve vesilesiyle Tahran'da İranlı liderlerle yapacağı ikili
görüşmelerdi. Bütün bunların Hillary Clinton'ın Türkiye'ye yaptı-
ğı ziyaretin ve “Başkan Obama'nın bir ay içinde Türkiye'ye gelece-
ğini” ilân etmesinin neredeyse 48 saat sonrasına denk düşmesi il-
ginçti. Obama, önce G-20 Zirvesi için Londra'ya, ardından NATO
Zirvesi için Strasbourg'a, sonra AB Dönem Başkanlığı nedeniyle
Prag'a gitmiş ve en sonunda Türkiye'ye gelmişti. Marc Grossman,
"Türkiye ziyareti, Obama gezisinin önceki üç durağını birbirine bağ-
lama etkisi taşıyacaktır. Bu, bizim Türkiye ile derin ittifakımızın al-
tını çizmektir, yani Türkiye'yi Avrupa'nın önemli bir parçası ve Müs-
lüman dünyanın önemli bir sesi olarak görmekteyiz" demişti.

Obama'nın gelişi hangi mesajları içeriyordu?

İran'a giden Abdullah Gül, Obama'nın başkan seçilmesiyle
'gerçek bir yenidünya düzeni' kurmanın artık mümkün olduğunu
söylemişti. Gül, Obama'nın Türkiye'ye gelmesinin önemine ve ül-
kemizin Ortadoğu'daki rollerine dikkat çekmişti. Gül, “Şu bir ger-
çek ki bu ziyaret tabii ki çok önemlidir. Hem ABD açısından hem bi-
zim açımızdan. Dünyanın birçok meseleleriyle ABD nasıl ilgileniyor-
sa, bunlarla Türkiye de aynı şekilde ilgilenmektedir, özellikle bölge-
mizdeki konularla... O bakımdan bütün bunları konuşma açısından,
gözden geçirme açısından önemli bir ziyaret olacak. Ayrıca ikili iliş-
kilerimiz, sizin de bildiğiniz gibi ABD ile ilişkiler Türk dış politika-
sının en önemli sütunlarından birisidir” diyerek, taklitçi ve teslimi-
yetçi sözler etmişti.

300 KUKLALARIN KAPIŞMASI



“Kürt sorunuyla ilgili çok iyi şeyler” acaba neler oluyordu?

NTV'den Ruşen Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanı, Tah-
ran’a giderken uçakta Kürt sorunu ve dış politikayla ilgili önemli
mesajlar vermişti. ‘Kürt sorunuyla ilgili önümüzdeki günlerde çok
iyi şeyler olacağını’ söyleyen Gül, 'Bu meseleyi sadece sınır dışına
yüklemek yanlış olur' demişti.

“Türkiye ve İran da dahil olmak üzere tüm Ortadoğu ülkeleri gö-
revlerini yerine getirmeli. Gerçek anlamda yeni bir dünya düzeni
kurma zamanı gelmiştir, yeni bir çağ açılabilir' sözleriyle BOP pro-
jesine tercümanlık eder gibiydi. “Ortadoğu'da kalıcı anlamda bir
güvenliğin sağlanabilmesi için İsrail'in güvenliği konusunun halledil-
mesinin şart olduğunu” söyleyen Abdullah Gül, İran’a yönelik bir
saldırının suçunun İran’a yükleneceğinin sinyallerini vermişti.

Obama'nın diplomasi dediği İran'ı tecrit politikası çıkıyordu

Obama göreve geldiğinden bu zamana İran ile ilişkiler konusunda
"diplomasi" sözcüğünü dilinden düşürmemişti. İran'a zeytin dalı uza-
tıyormuş gibi görünen ABD yönetimi, bu ülkeyi köşeye sıkıştırmak ve
yalnızlaştırmak için her türlü yola başvurduğu belliydi. Rusya'yı
İran'dan uzaklaştırmak ve Rusya-İran işbirliğini bozmak Obama'nın
temel hedeflerinden birisiydi. Obama Polonya ve Çek Cumhuriye-
ti'ne yerleştirilmesi planlanan füze kalkanı projesini Rusya'yı İran'dan
uzaklaştırmak için koz olarak kullanmak niyetindeydi. New York Ti-
mes'ın 2 Mart'ta yayımlanan haberine göre ABD Başkanı Obama, Rus-
ya Devlet Başkanı Medvedev'e bir mektup yazarak Polonya Doğu Av-
rupa füze kalkanı projesinden vazgeçebileceğini söylemişti. Ancak
Obama'nın bir şartı vardı. "İran'ın uzun menzilli silah geliştirmesini
engellemeye Rusya'nın yardımcı olmasını" istemişti. Tabi Obama'nın
bu planı şimdilik tutmamış gibiydi. Medvedev resmi ziyaret için bu-
lunduğu İspanya'dan Obama'nın teklifine yanıt vermişti. "İran ile iliş-
kilerimizi ABD ile takas konusu yapmayız" diyen Rusya Devlet Baş-
kanı, ülkesinin savaş nedeni olarak saydığı füze kalkanı projesi hak-
kında ise yapıcı önerileri ele almaya hazır olduklarını belirtmişti.
Obama bir yandan İran'ı Rusya'dan koparmaya bakarken bir yandan
da Arap dünyası içinde İran karşıtlığını tırmandırmanın peşindeydi.
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Ulusal Amerikan İstihbarat Konseyi "ABD'nin Orta Doğu'daki Amaç-
larını Destek" adıyla yürüttüğü çalışmanın raporunda önce Suudi
Arabistan'ı Ortadoğu'nun yeni lideri olarak ilan etmişti. Raporun
açıklanmasının üzerinden çok geçmeden Suudi Arabistan, İran'ı Arap
dünyası için tehdit olarak nitelemişti. Suudi Arabistan Dışişleri Baka-
nı Prens Suud El Faysal, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Dışişleri Ba-
kanları toplantısında yaptığı konuşmada “Arap dünyasını İran'a karşı
birlik olmaya çağırdığı” bilinmekteydi. İran'ın bölgedeki etkinliğini
azaltmanın ve İran'ı yalnızlaştırmanın en önemli ayaklarından biri de
kuşkusuz Filistin direnişinden uzak tutmak gerekirdi. ABD Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton'ın Ortadoğu gezisi dönüşü, İran'ın dini lideri
Hamaney'in "Filistin'in kurtuluşu, BM, zorba güçler ve siyonist rejim
kapısında dilenmekle mümkün olmayacak. Direniş, Filistin'i kurtar-
mak için tek yoldur" sözleri üzerine İran'ı Filistin'in iç işlerine karış-
makla suçlaması bu açıdan bakıldığında hiç de şaşırtıcı değildi.

ABD'den Çin’e "İran’a silah satma" çağrısı geliyordu.

Obama yönetimi, İran'ın Çin'den silah almasından da huzursuz
görünmekteydi. ABD Savunma Bakan Yardımcısı David Sedney
Kongre'de bir paneldeki konuşmasında Obama yönetiminin, İran'a
silah satışına son vermesi konusunda Çin'i uyardığını söyleyerek
"Çin'in, terörizmi destekleyen ve nükleer silah geliştirmeyi amaçla-
yan bir ülkeye silah satışını yakından izliyoruz" demişti. Obama yö-
netiminin İran'a zeytin dalı uzatmak bir yana, bu ülkeyi hedef tah-
tasına oturtmaya çalıştığı bir gerçekti. Tüm bu gelişmelerin yanına
ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'in, “İran'ın nükleer silah
üretmek için yeterli malzemeye sahip olduğuna inandığını” açıkla-
ması da eklenince ABD'nin Ortadoğu'daki planlarının önündeki
önemli ayak bağlarından biri olarak gördüğü İran'ı tecrit ederek,
bölgedeki etkisini bertaraf etme isteği kendini göstermekteydi.

Obama niye Türkiye'yi seçiyordu? Çünkü Türk-Amerikan or-
tak yapımı yeni bir Ortadoğu hedefleniyordu

Zaman Yazarı Mümtazer Türköne: “Bu bir film değil, yeni bir
uluslararası mimarî projedir. ABD açısından sadece Ortadoğu'yu de-
ğil, bu bölgeden bütün dünyayı düzenleme girişimidir”
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ABD'nin hem Ortadoğu, hem de bütün İslâm dünyası için tutaca-
ğı halka Türkiye’dir. ABD diğer zincirlere bu ana halkadan ulaşma-
ya gayret etmektedir. Hillary Clinton, kendisine "ılımlı İslâm"ı soran-
lara ısrarla tekrarladığı cevapta "Demokrasi, laiklik ve dinî özgür-
lükleri" birlikte söylemiştir. Bu ABD dışişleri bakanına ait bir fikir
değil, Türkiye'den beklenen ölçülerdir. Demokrasi ile yönetilen, öz-
gür, kamu erkinin hukuka (elbette laikliğe de) riayet ettiği ve kendi-
sini diğer İslâm ülkeleri ile yakınlaştıran kültürel değerlere saygılı
bir ülke demektir. Türkiye'nin iç zaaflarını ortadan kaldıracak formül
bu kadar basittir” sözleriyle Amerikan mandacılığına ve Siyonizm
payandalığına “demokrasi ve bölgesel güç” kılıfları geçirmeye çalı-
şıyordu. Bu arada Fetullah Gülen’in yıllardır, ağlayarak müjdeledi-
ği “Altın Çağ”ın, Batı uşaklığı olduğu da ortaya çıkıyordu.

Gül, Obama’nın mesajını Hamaney’e de iletiyordu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile ABD arasında diplo-
matik trafiğin yoğunlaştığı ve önemli uluslararası zirvelerin önce-
sinde kritik bir İran ziyareti gerçekleştiriyordu. Cumhurbaşkanı,
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran dinî lideri Aye-
tullah Ali Hamaney ile bir araya geliyordu. ABD'nin yeni Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton, Çankaya Köşkü'nde kendisini kabul eden
Abdullah Gül'e, "İran ziyaretinizi önemsiyoruz ve yakından takip
ediyoruz." sözleriyle yeni yönetimin Cumhurbaşkanı'nın Tahran zi-
yaretine bakışını özetlemişti. Clinton, CNN Türk'e yaptığı açıkla-
mada da İran'ı, Türkiye'den yardım isteyebilecekleri konuların ba-
şında göstermişti. Kulislerde, Abdullah Gül'ün İranlı muhatapları
ile temaslarında ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile görüşmesinin
gündeme getireceği söylenmişti. Başından beri İran'ın nükleer çalış-
malarından kaynaklanan sorunun diplomatik yollarla çözümünden
yana olan ve Amerika’nın gözüyle konuşan Ankara'nın mesajları ve
"ABD'deki yeni dönem"e ilişkin beklentilerin en net biçimde Tah-
ran yönetimine aktarılması için bu ülkeye gidilmişti.

İran’dan kimler ve niye rahatsızlık duyuyordu?

Arap dünyasında artık İran, İsrail'den daha büyük bir tehdit ola-
rak görülmekteydi. Bu resmen açıklanmasa da basında çıkan haber-
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ler ve diplomatik çıkışlar bunu göstermekteydi. Suudi Arabistan ise
tüm bu gelişmelerin merkezindeydi. Hafta sonunda Fas, sürpriz bir
karar alarak İran'la diplomatik ilişkilerini kesince, İran, Fas'tan çok
Riyad'ı eleştirmişti. İran, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği
tutuklama kararına karşı da Sudan lideri Beşir'e destek vermişti. Bu-
na karşılık Londra merkezli Arap gazetesi Şarkul Avsat'ın Genel Ya-
yın Yönetmeni Tarık el Humayid, İran Meclis Başkanı Ali Larica-
ni'nin 'Tutuklama kararı İslam'a hakarettir.' sözüne sert tepki göste-
rerek, Beşir'in öldürdüğü Darfur'daki insanların da Müslüman oldu-
ğunu söyleyerek, İsrail yandaşlığı sergilemişti. 

Başta S.Arabistan olmak üzere Mısır, Ürdün ve diğer bazı ülkeler,
İran'ın Arap dünyasındaki sorunları kullanarak Sünni âleminde Şii
mezhebini yaymaya çalıştığını öne sürmekteydi. Fas'ın İran'la diplo-
matik ilişkisini kesmesinin perde arkasında Bahreyn'i 14. eyaleti ola-
rak adlandırmasının yanı sıra Şii faaliyetlerinde bulunması da etkin-
di. Aslında Arap dünyasını İran'a karşı saldırgan kılan en önemli se-
bep Filistin meselesiydi. İran'ın Hamas'a sürekli destek veren açıkla-
maları Arap rejimlerini rahatsız etmekteydi. Ayrıca, Gazze saldırıla-
rından sonra Hamas lideri Halid Meşal'in Tahran'a giderek İranlı yet-
kililere, “Sizin sayenizde kazandık” demesi, Arap başkentlerinde affe-
dilemeyecek bir hata olarak kabul edildi. Hem Hamas'ın herhangi bir
başarı kazanamadığı halde bunu başarı olarak göstermesi ve hem de
İran'ı ön plana çıkarması Arap basınını çileden çıkarmaya yetmişti.

El Arabiye Televizyonu'nun Genel Müdürü Abdurrahman el
Raşid'e göre Filistinli grupların ikiye bölünmesinin baş aktörü
olarak İran gösterilmişti. Raşid, Tahran'ın Hamas'ı destekler gibi
göründüğünü ancak asıl amacının Hamas'ı kendi çıkarları için
kullanmak olduğunu söylemişti. İran'ın elde etmeye çalıştığı nük-
leer program ise Arap dünyasında büyük bir endişe nedeniydi.
Her ne kadar resmi ağızlar, 'İsrail atom bombasına sahipse İran da
yapabilir' dese de son yıllarda Körfez ülkelerinin hızla silahlanma-
sı, yükseldiği öne sürülen İran tehdidine karşı bir önlem olarak
değerlendirilmekteydi. İran'ın hem de ABD sayesinde Irak'ta elde
ettiği üstünlük, Afganistan'da ele geçirmeye çalıştığı inisiyatif,
Lübnan'daki Hizbullah örgütü yoluyla kazandığı stratejik derin-
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lik, Arap dünyasında ciddi kaygılara sebebiyet vermişti. Bu arada
ABD ve AB’nin İran'a karşı denge unsuru olarak gördüğü Türkiye
ise maalesef milli ve haysiyetli bir politika izleyemeyen AKP elin-
de perişan edilmekteydi.

Yeni ABD üsleri mi kuruluyordu?

Obama'nın, Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte, gazetecilerin soru-
larını cevaplandırırken söyledikleri var, TBMM'de söyledikleri var,
gençlerle sohbet ederken söyledikleri vardı. Ama bir de, kapalı ka-
pılar arkasında söyledikleri ve istedikleri vardı. Bunların neler oldu-
ğu sadece kulislere sızdırılanlardan anlamaya çalışılmıştı. “ABD as-
kerlerinin Irak'tan çekilmesine Türkiye'nin lojistik desteği istendi
mi? İstendi ise, bu lojistik desteğin şekli ve süresi belirlendi mi?” so-
rularımız hala yanıtsızdı,

Obama, mesela "Irak'taki askerlerimizden 30 binini Güneydo-
ğu'da, 30 binini de Trabzon'da bir süre dinlendirdikten sonra Af-
ganistan'a gönderelim" dedi mi? Bir süre dinlendirildikten sonra
Afganistan'a gönderilen ABD askerlerinin yerine yenileri gelecek
mi, gelmeyecek mi? Yani, lojistik destek adı altında Güneydoğu ve
Trabzon'da yeni ve geçici ABD üsleri meydana getirilecek mi? Ge-
çici derken, kalıcı üsler oluşturma ihtimali de yüksek mi? Çünkü
ABD, Çekiç Güç'ü altı ay için Kuzey Irak'a yerleştirmişti. Ama
tam on beş yıl orada kaldı. PKK'ya yardım etmekle kalmadı, Ku-
zey Irak'ta "Kürt yönetimi"nin kurulmasını da sağladı. Yoksa yeni
bir "Çekiç Güç olayı" ile karşı karşıya mı kalınacaktı? Gerçekten
de başkanlar değişiyordu, ama ABD politikası aynıydı. Obama'nın
Kürtleri "azınlık" diye tanımlaması, İstanbul'dan Bağdat'a uçma-
sı, bu gezisini sır gibi saklaması ve Irak'ta Kürt liderlerle de bu-
luşması, hiç mi soru işaretlerine sebep olmamıştı? Acaba Türk
yetkililerden ne gibi sözler almış ta, bunları Irak yöneticilerine ve
Kürt liderlere aktarmıştı?

Ve özellikle, PKK’nın ortak yeni yapılanmasını, fiilen DTP için-
de başlattığı resmen ispatlandığına ve pek çok üst düzey yönetici-
leri bile tutuklandığına göre, bizim yıllardır “DTP’nin PKK’nın si-
yasi uzantısı olduğu” yolundaki uyarılarımız nedense dikkate
alınmamıştı ve sonunda PKK ile resmen pazarlıklar başlatılmıştı.
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Hasan Ünal’ın dediği gibi: Plan aynı plandı!..

Obama'nın gelişi münasebetiyle ortaya çıkan bilgiler, Talaba-
ni'nin açıklamaları daha doğrusu talepleri, DTP çevrelerinin giderek
küstahlaşan bir eda ile emir verircesine ortaya koydukları istek pa-
ketleri ve gerek AKP hükümeti gerekse Cumhurbaşkanı Gül'den ge-
len işaretler ortak bir eylem planının varlığını gösteriyordu. Plan ka-
ba hatlarıyla bizim yıllardır anlatmaya çalıştıklarımızda örtüşüyor-
du. Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet yapısı Türkiye'nin destek ve
hatta himayesinde kurulup ayakta tutuluyordu. “Türkiye'de PKK'ya
silah bıraktırılacak. Bunun karşılığında genel af çıkarılacak. Öcalan
da muhtemelen bu aftan yararlanacak. Sonra PKK siyasete atılacak.
Ve bu arada Türkiye, bir anayasa değişikliği ile milli devlet yapısın-
dan çıkarılarak çok uluslu bir ortaklık devletine dönüştürülecek.”
öngörülerimiz aynen gerçekleşiyordu.

Böylece Irak'ın kuzeyinde kurulan Amerika-İsrail eksenli kukla
devleti ayakta tutacak bir bölge ülkesi yani Türkiye devreye sokulu-
yordu. Zaten Türkiye veya İran büyüklüğündeki bölge ülkelerinden
birinin desteği olmadan Irak'ın kuzeyindeki bir siyasi yapılanmanın
ayakta durmasına imkân bulunmuyordu. Kerkük şehrini ele geçirse
ve petrollere el koysa da fark etmiyordu. Çünkü Türkiye, İran ve Su-
riye'nin muhalefeti devam ettiği sürece böyle bir devlet petrollerini
denize çıkaramıyordu. Irak'tan koptuğundan dolayı, oradaki Irak
devleti ile de arası iyi olmayacağı için Irak üzerinden petrol sevkıyatı
da yapamıyordu. Bu nedenle Suriye’nin de parçalanması gerekiyordu.
BOP ve Büyük İsrail hedefleri için bunlar kaçınılmaz görülüyordu.

İşte o yüzden Türkiye'yi bu kukla yapının hamisi yapılmaya ça-
lışıyordu. Tezgah hazır: Madem ki, siz bu yapının bağımsız olması-
nı istemiyorsunuz, o halde burayı size verelim. Nasıl olacak? Ceva-
bı basit. “Burası Hatay'ın Türkiye'ye bağlandığı gibi gelip Türkiye'ye
katılmayacaktır. Türkiye önce kendisini milli devlet yapısından çıka-
rarak içindeki sorunu çözmeli, sonra da Barzani devleti ile bir kon-
federasyon yapmalıdır. Böylece Barzani devleti ve toplumu ile Türki-
ye'nin Güneydoğu ve Doğusunun büyük bir kısmı Akdeniz'e de çıkı-
şı olacak tarzda eklemlenmelidir.” Kanaati kafalara işleniyordu. Iğ-
dır'dan Sivas'a ve oradan da Mersin'i de içine alacak şekilde harita-
lar yayımlanması tesadüfen olmuyordu.
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Böylece Türkiye çok uluslu bir ortaklık devleti yani yeni bir
Yugoslavya olurken, Barzani devleti ile birleşerek başta Irak ol-
mak üzere bütün Araplar ve İran ile hasım hale sokulacaktır. Çün-
kü Barzani devletini koruma ve kollama görevini yerine getirmek
durumunda kalacaktır. Kerkük petrollerinden çok küçük bir yıllık
pay alsa bile bunun onlarca katını Araplara ve İran'a karşı silah-
lanmak üzere İsrail ve Amerika'dan silah tedariki için harcamak
zorunda olacaktır. Böyle bir projenin en kötü tarafı ise Türkiye'yi
Arap dünyası ve İran ile kelimenin tam manasıyla düşman hale ge-
tirme riski taşımasıdır. Türkiye bir Arap ülkesi olan Irak'ın toprak
bütünlüğünün bozulmasına destek veren hatta bizzat gerçekleşti-
ren ülke olacağı için Arap ülkeleriyle aramız bir daha düzelme-
mek üzere bozulacaktır. Ortadoğu haritasının bu şekilde yeniden
çizilmesi, bu coğrafyanın Osmanlı'dan çıkması ve İkinci Dünya
Savaşı'nın ardından İsrail'in kurulmasından sonra yaşanacak en
büyük çalkantı ve felaketi beraberinde getirebilir.”88

Cumhurbaşkanı af gündemiyle sahaya indi mi?

Bölgesel Kürt yönetimi İlk defa “Kürdistan” ifadesini kullanan
Cumhurbaşkanı, "Irak'ın kuzeyindekiler Türkiye'yi kaybetmenin ne
olduğunu iyi hesaplasın." uyarısında bulunuyordu. Türkiye'ye yöne-
lik terör faaliyetlerini durdurmanın bölgesel yönetimin sorumlulu-
ğunda olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Gücü
yetmiyorsa 'No-man's land' ilan eder. Dünyada böyle yerler var" di-
yordu. Irak'ın kuzeyinde yer alan yönetimden bahsederken "Kürdis-
tan" ifadesi kullanan Cumhurbaşkanı'na, "Irak'ın kuzeyine Kürdistan
diyor musunuz?" diye sorulduğunda, Irak Anayasası'na dikkat çeke-
rek şunları söylüyordu: "Ne diyeceğim? Yunanistan Makedonya'ya
Makedonya demiyor diye biz de demeyecek miyiz? Irak Anayasası'nda
ne yazıyorsa onu diyeceğim, kendi anayasalarında yazıyor."

ABD'nin Kürt Sorunu için "çözüm" planı adım adım yürürlüğe gi-
riyordu. Plan çerçevesinde Türkiye'nin PKK'ya yönelik kapsamlı bir
af ilan etmesi ve PKK'nın silah bırakması, buna karşılık Türkiye'nin
Kukla Devlet'i himayesi öngörülüyordu. Bu bağlamda Abdullah Gül,
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22-23 Mart'ta Irak'ın başkenti Bağdat’a gidiyor, Talabani ile görüşme-
ler yapıyor, Irak'ın kuzeyinde kurulan Kukla Devlet'in yöneticisi Me-
sut Barzani ile görüşmesi tartışılıyordu. Bunu hem 18 Mart'ta gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ali Babacan, hem de Ce-
lal Talabani dile getiriyordu. Mesut Barzani'nin 29 Mart yerel seçim-
lerinin ardından Türkiye'yi ziyaret etme olasılığı da konuşuluyordu.

Gül'ün Irak ziyareti, ABD eliyle yürütülen PKK'ya af ve Büyük Kür-
distan projesinin uygulanması için önemli sayılıyordu. Çünkü Abdul-
lah Gül'ün uzun zamandır PKK'ya af için çalıştığı biliniyor, hatta
Gül'ün yakın çevresine "Ben yakında sahaya ineceğim" dediği belirtili-
yordu. Gül'ün 10 Mart'ta Tahran'a giderken "Kürt sorununun çözümün-
de iyi şeyler olacak" açıklaması, ardından 17 Mart'ta Talabani ile buluş-
masında, PKK'ya affın konuşulması ve son olarak Irak seferine çıkma-
sı bu planın göstergeleri olarak yorumlanıyordu. Talabani'nin Gül ve
Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra "Genel af çıkarılmasını öner-
dim. Onlar da bu öneriyi olumlu buldular" demesi dikkat çekiyordu.

Öcalan: Sayın Gül'ün sözlerini önemli buluyordu!

Abdullah Gül'ün PKK'ya af projesindeki rolü, İmralı'dan da des-
tek görüyordu. Abdullah Öcalan, 13 Mart'ta yayınlanan avukatlarıy-
la görüşme notlarında "Sayın Abdullah Gül'ün açıklaması önemlidir.
Ben de üzerime düşeni yapacağım" diyordu. Öcalan, Gül'e 2002'de
Kürt Sorunu'nun çözümü için bir mektup yazdığını ve Gül'ün "çö-
züm'e yatkın olduğunu belirtiyordu.

Gizli sözleşmenin 6'nci maddesi yürürlüğe konuyordu:

Konu Abdullah Gül ve PKK'ya af projesi olunca "Gizli Sözleşme"
akıllara geliyordu. Abdullah Gül, bu Gizli Sözleşme'yi kamuoyuna
açıklamıyordu. Gül'ün 2 Nisan 2003'te dönemin Amerikan Dışişle-
ri Bakanı Colin Powell'la yaptığı 2 sayfa 9 maddelik gizli sözleşme-
sin 6'ncı maddesinde şöyle deniyordu:

"PKK/KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af ve PKK'nın yasallaş-
tırılması sağlanacak. Abdullah Öcalan ve diğer dört lideri dışında bütün
PKK/KADEK yönetici ve elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacak. Et-
nik grupların yasal siyasete katılmaları yönündeki bütün yasal kısıtla-
malar ve engellemeler kaldırılacak. Af yasasıyla bağlantılı olarak
PKK/KADEK' yasal siyaset düzleminde yer alma olanağı hazırlanacak.”
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İRAN’A SALDIRI SENARYOLARI VE PKK PAZARLIĞI

“PKK ile uzlaşıp barışma” kılıfı altında “ülkemizi ayrıştırma”
girişimlerine yönelik haklı tepkileri törpülemek ve halkın beynini
ütüleyip sürece razı etmek üzere oluşturulan “Akil adamlar” he-
yetinin Ege Bölgesi üyelerinden Tarhan Erdem’in KONDA şirketi-
nin araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 13 milyon, bölgemizde
ve bütün yeryüzünde ise 25 milyon kadar Kürt yaşıyordu. Radikal
Gazetesinde yayınlanan rapora göre Irak’ta, 4,6 milyon, İran’da
ise 4,2 milyon Kürt bulunuyordu. Bu sonuçlara göre 78 milyonluk
Türkiye nüfusu içinde yaklaşık 57 milyon Türk (%77), 13 milyon
Kürt (%16) ve 8 milyon farklı etnik köken (%7) insanımız birlik-
te hayat sürüyordu. Tarihi ve tabii oluşumlar sonucu; ortak inanç,
amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda kaynaşan aziz ve asil milletimi-
zi, önce etnik kışkırtmalar, sonra mezhebi farklılıklar bahanesiyle
parçalama propaganda ve programları, maalesef demokrasi palav-
rasıyla yürütülüyordu. Oysa 2,5 milyon Türk-Kürt insanımız evli-
lik yapıyor, yaklaşık böyle 10 milyon vatandaşımız bulunuyordu.

Murat Karayılan’ın Kandil’deki basın toplantısından sonra, ga-
zeteciler kendisiyle bir araya gelip sohbet yapıyor ve bunun saye-
sinde ilginç bilgiler ortaya çıkıyordu. Bunlar ‘Oslo Süreci’nin arka
planına ilişkin ilginç ve önemli bilgiler yansıtıyordu.

Karayılan’ın ağzından alıntılayalım: 

“Devletle görüşme konusunda bir strateji geliştiriyoruz. Önderli-
ğimizle sorunların tartışılıp çözülmesi daha doğrudur. O da sıkı bir
politika yürütmeseydi işler bu noktaya gelmezdi. Bu şimdiki bir so-



run da değil. Bize gelip aracı olan –ki ismini vermeyeceğim çünkü ıs-
rarla isim verilmesini istemediler- ama uluslararası bir kurum. BM
çerçevesinde. 2005’te bunlarla bir görüşmemiz oldu. 2006’dan itiba-
ren de düzenli hale geldi görüşmeler. Şartları şuydu: Gizli olacak,
basına kapalı olacak, bilinirliği yönetimle sınırlı olacak. Bana sordu-
lar, yöneticileriniz kaç kişi. 11 kişi dedim. Yani bu görüşmeleri sade-
ce o 11 kişi bilecek. Başbakan ile de görüşmüşler, temsilcisinin MİT
Müsteşarı olduğunu söylemiş. Emre Taner o dönem MİT’in başında.
Başlangıçta bunlar arada mekik dokuyordu. 2008’den itibaren de
karşılıklı görüşmeler başladı. Bizim bir heyetimizi götürdüler. Özel
uçak kaldırdılar. Oslo’da görüşmeler oldu. Ben heyetin içinde yok-
tum. Prensip olarak şehirlere inmiyorum. Ne olur ne olmaz. Diyece-
ğim, o zamandan beri İmralı işin içinde olmazsa görüşmelerin sür-
meyeceğini söyledik. Bu durumda görüşmeleri paralel yaptık. Karşı
heyette MİT vardı, asker yoktu. Hakan Fidan geldiğinde MİT müste-
şarı değildi. Başbakan’ın müsteşarıydı. Hatta Oslo olmadan bir gö-
rüşme de başka yerde oldu, onu söylemeyeyim.”89 Yani, PKK ile ba-
rış sürecini başlatanlar da, başarıya ulaştıranlar da, hep Siyonist
BM’nin özel kurumları ve dış odaklar oluyor, Öcalan’la Erdoğan
sadece verilen rolü oynuyordu. Bu süreçte Barzani yönetimi AKP
Hükümetinden daha önemli bir misyon üstleniyordu.

Bu barıştırma kılıflı ayrıştırmanın Marksist ve Maocu kanadı
PKK lideri Abdullah Öcalan’la, Ilımlı İslamcı ve diyalogcu kanaat
önderi Fetullah Gülen, evet her ikisi de ABD Yahudi Lobileri yayın
organı Time göre “dünyanın 100 seçkini” arasına giriyordu.

Ünlü Time dergisinin her sene belirlediği yılın 100 kişisi listesin-
de bu yıl Abdullah Öcalan ve Fetullah Gülen’in de girmesi dikkat
çekiyordu. Time dergisinin her yıl belirlediği yılın 100 etkin kişisi
listesi açıklanıyor, bu yılki listede Türkiye'den Fetullah Gülen ve
Abdullah Öcalan giriyor, 5 kategoriye ayrılan listede Öcalan da Gü-
len de “Liderler” kategorisinde yer alıyordu. Dergide Gülen’in pro-
filini Türkiye konusundaki “Crescent and Star: Between Two
Worlds” (Hilal ve Yıldız: İki Dünya Arasında Türkiye) kitabının ya-

310 KUKLALARIN KAPIŞMASI

89 Cengiz Çandar, Radikal, 28 Nisan 2013



zarı Yahudi Stephen Kinzer kaleme alıyordu. Yahudi Kinzer, Gülen
için “dünyanın en merak uyandırıcı dini liderleri arasında” ifadesi-
ni kullanıyor ve şöyle diyordu: “Pennsylvania’daki gözlerden uzak sı-
ğınağından, kendisine dünya genelinde hayranlar kazandıran bir
hoşgörü mesajı yayıyor. Gülen’in takipçilerinin kurduğu okullar tah-
minen 140 ülkeye yayılmış bulunuyor. Gülen aynı zamanda bir sır-
lar adamı. Anavatanı Türkiye’deki etkisi çok büyük, bu etki hükü-
met, yargı ve polis bünyesinde önemli noktalara erişmiş mezunlar
tarafından hayata geçiriliyor. Bu kendisinin karanlık bir “kukla oy-
natıcı” gibi görünmesine neden oluyor.”

Öcalan’ın profilini ise İrlanda Kurtuluş Ordusu’nun (IRA) siya-
si kanadı Sinn Fein’in lideri Gerry Adams yazıyordu:

“Kürdistan İşçi Partisi’nin kurucusu Abdullah Öcalan Türkiye’de
hapisteydi. Buna karşın hayatı boyunca savaştığı kişilere dostluk eli
uzatmaya gönüllü bir lider haline geldi. Farklılıkları çözmek için al-
ternatif yollar olduğuna düşmanları ikna etmek sabır ve diyaloga
girme isteği ama en önemlisi liderlik gerektirir. Öcalan bu liderliği
gösterdi.”

Avrupa Birliği Türkiye’ye talimat gibi: “Öcalan’la müzakere sü-
recini başlatın” diyordu.

Avrupa Birliği’nin bağlayıcı olmayan Türkiye raporunda, ‘Tarihi
barış için diyalog yetmez, yapısal müzakereler başlatılmalı’ çağrısı
yapılıyordu. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, 2012 Türki-
ye ilerleme raporu, 75’e karşı 451 oyla kabul ediliyordu. Stras-
burg’da düzenlenen Genel Kurul toplantısında, Türkiye Raportörü
Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kale-
me alınan rapor ve değişiklik önergeleri oylanıyordu. KKTC’ye
“gözlemci” statüsü verilmesi önergeleri ise reddedilirken, konunun
Başkanlık Divanı’na taşınmasına karar veriliyordu. 

58 maddelik raporun satırbaşları şöyle sıralanıyordu:

Çözüm Süreci: Hükümetinin Abdullah Öcalan ile başlattığı siya-
si diyalogu memnuniyetle karşılıyoruz. Tarihi bir anlaşmayla Kürt
sorununa barışçı ve demokratik bir çözüm getirecek olan müzakere
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perspektifinin açıldığını düşünüyoruz. Tarafları bu diyalogun en kı-
sa zamanda yapısal bir müzakereye dönüşmesini teşvik ediyoruz.

Basın Özgürlüğü: Gerçek demokratik toplum gerçek ifade öz-
gürlüğü gerektirir. Medya demokrasiyi güçlendirir. Yetkilileri, med-
yanın bağımsızlığını AB standartlarında sağlamaya çağırıyoruz.
Yüksek vergi cezalarının kesilmesine sebep olan yasaların kaldırıl-
ması çağrımızı yineliyoruz.

Ergenekon ve Balyoz: Suçlamaların geniş kapsamlı tutulması,
tutarsız delillerle hüküm verildiği iddiaları, uzun tutukluluk sürele-
ri, davaların üzerine gölge düşürmüştür.

• Uludere olayının aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne
çıkarılması çağrısı yapıyoruz.

• Kadına yönelik şiddete karşı çıkarılan yeni yasaları memnuni-
yetle karşılıyoruz. Bu konudaki sıfır tolerans politikasının altını
önemle çiziyoruz.

• Suriye krizinde Türkiye’nin demokratik güçlere olan bağlılığı-
nı ve insani desteğini memnuniyetle karşılıyoruz.

• Hrant Din davasında örgüt suçlaması konusunda yapılan itira-
zın değerlendirilmesini bekliyoruz.

• Türk adalet sisteminin demokratik, tam bağımsız ve tarafsız
halde reforme edilmesi şart. Bu amaçla dördüncü yargı paketinin bir
an önce çıkarılmasını bekliyoruz.

• Yeni anayasa için oluşturulan komisyonu memnuniyetle karşı-
lıyoruz. Şimdiye kadar yavaş çalışan komisyonun daha geniş katı-
lımlı, kapsayıcı ve AB kriter ve değerlerine uygun şekilde çalışması-
nı görmek istiyoruz.

• Türkiye ile İsrail arasında yeniden kurulan ilişkilere destek ve-
riyoruz.

Tam bu sırada ABD, İnsan Hakları Raporu da açıklanıyor; ‘Laz-
lara asimilasyon uygulandığı’ iddia ediliyordu!

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı son İnsan Hakları Rapo-
ru’nda, Türkiye siyasi uygulamalar nedeniyle eleştiriliyordu Rapo-
run azınlıklara değinilen bölümünde, Türkiye’de Müslüman olma-
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yan üç ayrı grubun ‘azınlık’ olarak tanındığı belirtilerek bunların Er-
meniler, Yahudiler ve Yunan Ortodoks Hıristiyanlar olduğu hatırla-
tılıyordu. Ayrıca raporda azınlık tanımı dışında kalan Lazlar, Çer-
kezler, Aleviler, Kürtler, Yezidiler, Protestanlar, Caferiler, Roma Ka-
tolikleri, Romanlar ve Asurîlere karşı farklı düzeylerde asimilasyon
baskısı yapıldığı iddia ediliyor, Kürtlerden sonra Karadenizlilerin
kışkırtılacağı anlaşılıyordu.

Raporda Kürtlerin azınlık olarak tanınmayanlar arasındaki “en
geniş etnik ve dil grubu” olduğuna dikkat çekiliyordu. Türkiye’nin
Kürt nüfusunun 15 milyonu aştığı belirtilen raporda insan hakları
konularında bazı ilerlemelerin de yaşandığına değinilerek, Asuri
Gazetesi Sabro’nun yayına başladığı, Shakespeare’in Hamlet adlı
oyununun Diyarbakır’da Kürtçe sahnelendiği kaydediliyordu.

Rapordan satırbaşları:

•  Askeri yetkililerin, askerlik yapmak istemeyen eşcinseller-
den “kanıt” istediği belirtilmişti.

• KESK gibi bazı sendikalara yönelik baskılara da yer verilmişti.

• Türk adalet sisteminin politize olduğu, savcılarla yargıçlar
arasında uygunsuz ve taraflı bir bağlantı bulunduğu ileri sürül-
mekteydi.

• Pozantı Cezaevi’ndeki çocukların cinsel istismarına değinil-
mişti.

• Kenan Evren ve 12 Eylül darbesinin üç yıl boyunca 50 kişi-
nin idam edildiğine dikkat çekilmişti.

• Oda TV davasında, Soner Yalçın, Nedim Şener ve Ahmet
Şık’ın serbest bırakılması takdir edilmişti.

“Halk henüz Öcalan’ı sindiremedi” diyen Akil hanım Nihal
Bengisu Karaca, görevlerinin: “Halkın gazını almak ve Öcalan’ı sev-
dirmeye çalışmak olduğunu” itiraf ediyordu.

‘Akil İnsanlar’ heyetinde yer alan isimlerden gazeteci-yazar Nihal
Bengisu Karaca, Burdur’da bir şehit ailesine yaptıkları ziyaretten
sonra “çözüm konusunda umudunun arttığını, ancak Abdullah Öca-
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lan’ın meşru bir aktör olarak hazmedilmesinin kolay olmayacağını”
ifade ediyordu. Açıklama akıllara “Öcalan halka meşru gösterilmeye
mi çalışıyor” sorusunu getiriyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde yaptığı toplantının ardından ça-
lışmalarına başlayan ‘Akil İnsanlar’ heyeti, kendi bölgelerindeki gi-
rişimlerini sürdürüyordu. Burdur’da şehit ailesini ziyaret eden Ak-
deniz grubundan yazar Nihal Bengisu Karaca, Başbakan Erdoğan’ın
“halkın gazını aldık” yönündeki açıklamasını aratmayacak bir ifade-
de bulunuyordu. Terör örgütü PKK ile hükümet arasında başlayan
sürece ilişkin olarak kurulan ‘Akil İnsanlar’ heyetinde yer alan Ka-
raca, “terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın halk arasında meşru
bir aktör olarak hazmedilmesinin kolay olmayacağını” söylüyor ve
böylece gizli görevlerini deşifre ediyordu.

Kürt açılımı ve barış palavrası sürecinde Jandarma Genel Ko-
mutanlığı’ndan gelen rapor gafil kafalarda bomba gibi patlıyordu!

“Parçalanma tehdidi artıyor” uyarısı yapan Jandarma Komutan-
lığı’nın 2012 raporunda, ‘ülke bütünlüğünün parçalanmasına yöne-
lik tehditlerde iç güvenliğin sağlanması öncelik kazanmıştır’ tespitle-
ri yer alıyordu. ABD ve AB İsrail desteği ile AKP’nin “Barış Süreci”
adı altında yürüttüğü “Öcalanlı Açılım” faaliyetlerinin ABD Yahudi
Lobilerinin verdiği üstün cesaret ödülüne uygun bir gayretle yürüt-
tüğü bir dönemde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kal-
yoncu’dan uyarı gibi bir rapor geliyordu. Orgeneral Kalyoncu, ya-
yımlanan 2012 yılı faaliyet raporunda, “Ülke bütünlüğünün parça-
lanmasına yönelik tehditlerin, içte ve dışta artan yoğunlukta güç ka-
zanma çabası karşısında, iç güvenliğin sağlanması ve korunması ön-
celik kazanmıştır” diyordu.

Raporda, Orgeneral Kalyoncu’nun değerlendirmesine “üst yöne-
tici” sıfatıyla yer veriyor ve şu tespitleri yer alıyordu:

“Küreselleşmenin getirdiği dinamik ortam; ülkelerin iç ve dış gü-
venlik ayrımının belirsizleşmesi ve güvenlik paradigmalarının değiş-
mesi neticesinde, kamu düzeni ve yasal kurumların da içerisinde ol-
duğu ulusal güvenliğe yönelik tehditler farklılaşmış, terörizm, ayrı-
lıkçı hareketler, etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının ya-
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yılması, uluslararası organize suçlar ve siber terörizm gibi asimetrik
tehditler, yeni parametreler olarak ortaya çıkmış ve güvenlik algıla-
malarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Ülke bütünlüğünün parçalan-
masına yönelik tehditlerin; içte ve dışta artan yoğunlukta güç kazan-
ma çabası karşısında, değişen güvenlik algılamaları temelinde, iç gü-
venliğin sağlanması ve korunması öncelik kazanmıştır.”

Olay sayısı yüzde 49 artıyordu!

Raporda, 2012 yılına ilişkin terör istatistiklerine yer verilirken de
şöyle deniliyordu: “Jandarma sorumluluk sahasında; 151’i mayına
basma ve patlayıcı madde kullanma, 137’si çatışma, 59’u yol kesme,
66’sı adam kaçırma, 13’ü yağma, 287’si taciz ateşi, 57’si silahlı saldı-
rı, 114’ü sabotaj ve kundaklama, 44’ü teslim olma, 48’i toplumsal
olay, 261’i terörist/işbirlikçi yakalama, 169’u silah/malzeme ele ge-
çirme, 140’ı mayın ve patlayıcı madde bulma, 142’si diğer olaylar ol-
mak üzere toplam 1.688 terör olayı meydana gelmiştir. Olay sayısı
geçen yıla göre yüzde 49 artmıştır.”

2012 yılında meydana gelen terör olaylarında 473 terör örgütü
mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen raporda, örgüte yöne-
lik operasyonlarda, 36,4 ton esrar ve 60 bin kök kenevir bitkisinin
ele geçirildiği vurgulanıyordu. 

TSK’dan Şangay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) yönelik ilginç bir de-
ğerlendirme geliyor ve 'ŞİÖ Atatürk’ün vizyonuna uygun' bulunu-
yordu!

Genelkurmay Başkanlığı’nın “Silahlı Kuvvetler Dergisi”nde Tür-
kiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü’ne daimi üyeliğinin, Atatürk’ün viz-
yonuna uygun olduğunun altı çiziliyor ve ŞİÖ’nün gelecekte küre-
sel bir güç olacağı vurgulanıyordu. Genelkurmay Başkanlığı’na bağ-
lı Genelkurmay Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Daire Başkanlığı’nın çıkardığı “Silahlı Kuvvetler Dergisi”nin 2013
Ocak sayısında Hava Pilot Kurmay Binbaşı Ömer Alkanat tarafından
kaleme alınan “Şangay İşbirliği Örgütünün Geleceği ve Türkiye”
başlıklı makalede, dikkat çekici ifadelere yer veriliyordu. Alkanat,
makalesinde ŞİÖ hakkında derinlemesine bir değerlendirme yapar-
ken, ŞİÖ’nün geçmişi ve geleceği, ŞİÖ’ye üye, gözlemci ve diyalog
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ülkeler ile ABD’nin bu birlikten beklentilerini detaylı bir şekilde
analiz ediliyordu.

Makalede, “ŞİÖ’nün Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri” başlığıy-
la, örgüt ile Türkiye arasındaki ilişki ele alınıyor, enerji, ekonomi,
terörizm, uyuşturucu trafiği ve yasa dışı göç konularında örgütün
atacağı adımların Türkiye’yi etkileyeceği vurgulanarak sonuç bölü-
münde, ŞİÖ’nün gelecekte küresel bir güç olacağının öngörüldüğü
hatırlatılıyordu. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle birliğinin
atacağı adımlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceği belir-
tilen makalede Atatürk’ün 1937 yılında söylediği bir söze atıf yapı-
larak: “Türkiye’nin tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarının olduğu,
etki ve ilgi alanını içinde bulunduran bu birliğe diyalog ülkesi olarak
dahil olması önemli bir adım olarak görülmektedir. Bununla birlikte,
ilerleyen dönemde daimi üye olabilmek maksadıyla girişimlere de-
vam edilmesinin Atatürk’ün çizdiği vizyona uygun olacağı değerlen-
dirilmektedir” deniyordu.

Makalede birliğin tek kutuplu dünyaya karşı çıktığını, BM ça-
tısı altında çok kutuplu bir dünyayı savunan strateji amaçladığı
kaydedilerek ŞİÖ’nün NATO benzeri bir yapıya dönüşmesi halin-
de dünyanın en büyük silahlı gücü haline dönüşeceği belirtiliyor-
du. Makalede ŞİÖ’nün uzun vadede batı karşıtı bir güç haline dö-
nüşeceğine dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, “Genişleme süre-
cini tamamlayıp, gözlemci statüsündeki ülkeleri de bünyesine kat-
ması durumunda her alanda eşsiz bir küresel güce dönüşeceği düşü-
nülmektedir. Şu an için birlik içindeki üye ülkelerin çıkarları çatıştı-
ğından, kısa ve orta vadede bu şekilde genişlemesi ve Batı karşıtı bir
güç olması mümkün görünmese de, uzun vadede bu ihtimalin dikka-
te alınması gerektiği değerlendirilmektedir” deniliyordu.

Atatürk’ün o sözü neydi?

Binbaşı Ömer Alkanat’ın makalesinde atıf yapılan sözlerde Ata-
türk 1937 yılında şunları söylüyordu: “Dünya milletlerinin mutlulu-
ğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğumuzu te-
mine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında ba-
rış, dayanışma ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yapar-
sa yapsın huzurdan mahrumdur.”
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Erbakan Hoca ise: “Ya bütün dünyayı etkileyip hayırlı yönde de-
ğiştirecek adımları hep birlikte atacak, adil ve huzurlu bir barış ve
bereket düzeni kuracaksınız; veya değil kendi bölgenizde ve ülkeniz-
de, hatta bir kasabada bile olumlu ve onurlu yaşama hakkından ve
gerçek bağımsızlıktan mahrum bırakılacaksınız!” diyerek aynı ger-
çeği dile getiriyordu!

Siyonist ve emperyalist merkezler geleceğe ilişkin senaryoları,
kendileri hazırlayıp, sahneye koymaktadır. Bu oyunda rol alanlar ise
bölgelerin koşullarına ve halkın yaşam tarzına uygun insanlardır. Si-
yonist senaristler oyuncularını ayarlarken, ardından da sonucuna
göre yeni ve büyük bir oyuna başlangıç yapmaktadır. Siyonist ve
Haçlı ruhu taşıyan egemenler, Müslümanlar söz konusu olunca da-
ha da acımasızlaşmaktadır. ABD’de Boston’daki terör olayı yeni bir
saldırı sürecinin belki de ilk adımıdır. 11 Eylül olayı da emperyalist
işgal ve cinayetlere bahane yapılmıştır. Yoksa uzun bir süredir İran’a
yönelik saldırı senaryolarına zemin mi hazırlanmaktadır?

100 dolara mal olan ve mutfak saati kullanılan “düdüklü ten-
cere” bombaları!?

Birleşik Amerika bir kez daha terörle sarsılmış. Bu sefer Boston’da
Yurtseverler Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen maratonda
patlatılan iki bomba 3 kişinin ölümüne ve 170’den fazla kişinin de yara-
lanmasına yol açmıştı. Daha önce, “falçata” ile gerçekleştirilen 11 Eylül
saldırıları sendromunu üzerinden atamayan ABD’nin bu sefer “düdüklü
tencereler” üzerinden; çok düşük maliyet, fazlasıyla profesyonellik ge-
rektiren bir terör eylemi ile karşı karşıya kalması kafa karıştırıcıdır. Bu
eylemde kullanılan sırt çantasının içinde yer alan, zaman ayarlı olarak
geçen altı litrelik, iki düdüklü tencerede, kimyasalların yer aldığı ve şa-
rapnel için bilye, çivi, saçma vb. metallerin kullanıldığı iki bomba da
saptırıcı bir mesajdır. Yazılanlara göre bu tür bombalar daha çok Belu-
cistan, Pakistan ve Hindistan gibi bölgelerde, bir diğer ifadeyle Güney-
Doğu Asya’da kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ABD’nin ciddi anlamda sı-
kışmaya başladığı ve küresel anlamda bir takım atraksiyonlarda buluna-
bilmek için fazlasıyla geçerli nedenler aradığı bir ortamda gerçekleşen
patlamaların zamanlaması ve yaşattığı panik havası oldukça önemli ve
anlamlıdır. Burada, başta Obama olmak üzere ABD’li yetkililerin “terör”
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ifadesini kullanmaktan kaçındığı bir ortamda olayın “terör saldırısı”
olarak adlandırılması, manşetlerin bu şekilde atılması ve bir takım ad-
reslerin hedef yapılması bile oldukça sırıtmaktadır.” Şeklinde önemli
tespit ve tahlillerde bulunan Mehmet Seyfettin Erol’un, arkasından
Obama’yı “insancıl, hatta İslamcı” tarafta göstermeye çalışan zora-
ki yaklaşım ve yakıştırmaları ise tutarsızlıktı.

“Bu bir anlamda Neo-concu anlayışın yeniden hortlaması ve dola-
yısıyla da “derinler” arası bir mücadeleye işaret ediyor. Nitekim, İç
Güvenlik Bakanı Napolitano ve FBI Direktörü Mueller’den brifing al-
masının ardından kameralar karşısına geçen ve ilk etapta “terör” ifa-
desini kullanmaktan kaçınan Obama’nın daha sonra biraz bulanık
tonda da olsa “olayın terör eylemi olarak araştırıldığını” söylemesi, bu
baskının ilk sonucu olarak kendisini gösteriyor. Başkan Obama’nın,
Bush gibi hemen hedef göstermemesi ve “iç terörist örgüt” olasılığına
dikkatleri çekmesi burada göz ardı edilmemesi gereken bir husus. Bu
ihtiyat, en azından Obama ve ekibi boyutuyla her şeye rağmen belli
bir iç direncin göstergesi olarak kabul edilebilir. Fakat diğer taraftan
Amerikan kamuoyuna yönelik medya operasyonu Obama’yı “biraz”
aşıyor, zorluyor gibi. Örneğin, gazete manşetlerinin dışında sosyal
medya üzerinden yürütülen operasyonlar bu iddiayı kuvvetlendiriyor.
Amerikan Fox TV habercilerinden Erik Rush’un Twitter’dan gönderdi-
ği, “Müslümanlar kötüdür, hepsini öldürmek lazım” mesajı, neredeyse
Bush’un “Haçlı Seferi” çağrısıyla eşdeğer. Zaten, medya üzerinden
gerçekleştirilen bu saldırının varmak istediği bir diğer sonuç da bu.
ABD’lilerin hiç de güvende olmadığı ve terörle ya da “Müslümanlar-
la” savaşlarının daha bitmediği mesajı. Bu da bizi bir kez daha med-
yanın arkasındaki güçlere yöneltiyor. Yani, ABD’deki derin mücadele-
ye, gerçek “Savaş Lordları”na ve “Gizli Dünya Devleti”ne...”90

Hatırlarsınız Filistin’e “Gözlemci Devlet Statüsü” verilmesi de,
hem Obama’nın, hem de Davutoğlu ve Erdoğan’ın “tarihi başarısı”
gibi aktarılmıştı. Oysa şimdi Filistin Dayanışma Derneği Başkanı
Hasan Bereket, “Filistin’in BM’de “üye olmayan gözlemci devlet
statüsü” kazanmasının ardından Filistinli mahkûmların şartların-
da bir düzelme olmadı, beklenenin aksine hapishanelerdeki du-
rum daha da kötüye gitti” diye yakınmaktaydı.
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Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) Başkanı Hasan Bereket,
“Filistin’in BM’de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanması-
nın ardından Filistinli mahkûmların şartlarında bir düzelme olma-
dığını, beklenenin aksine hapishanelerdeki durumun daha da ağır-
laştığını” açıklamıştı. AA muhabirine konuşan Hasan Bereket, Filis-
tinli mahkûmların kendilerine yapılan işkence ve kötü muameleye
karşı bir direniş göstermeye çalıştıklarını, bu nedenle de açlık grevi-
ne başladıklarını belirterek, “Yememek, içmemek suretiyle seslerini
dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen sadece bu, başka
yapabilecekleri bir şey yok” diye konuşmaktaydı. Hasan Bereket:
“İsrail, ‘siz misiniz BM’ye başvuran, hakkınızı uluslararası arenada
aramaya çalışan’, diyerek hem esirlere hem de Filistin’de yaşayan si-
vil kesimlere işkence ve baskıyı arttırdı” ifadelerini kullanmıştı.

İçten içe çürüyen ve çöküşe geçen ABD ekonomik krizi korsan-
lıkla aşmaya çalışıyordu!

21. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Yahudi emperyalizmi, “gasp,
hırsızlık, mafya eylemi” gibi kavramları bile aratır nitelikte yeni bir
soygun düzeni olan “Offshor”a ya da kıyı bankacılığına yöneliyordu.
Bu kıyı bankalarında 32 trilyon parası olan 130 bin kişinin şimdi de-
şifre edilmesi, Siyonist ABD’nin kendi yarattığı dünya çapındaki “ye-
raltı servetini” talana hazırlanması olarak görülüyordu.

Bilindiği gibi kıyı bankacılığı emperyalist kapitalizmin bir icadıydı.
Ülkesinin milli kaynaklarını soyanların, parayı hukukun yani verginin
dışına çıkarmasının adıydı. Yani paranın, milli devletlerden emperya-
list sisteme kaçırılmasıydı. Emperyalist ABD, işte bu kaçırttığı paraya
artık el koymanın yollarını aramaktaydı. Ve tabi bu krizden çıkması-
nın öncelikli yolu savaştan geçiyor, ancak ABD artık savaşı göze ala-
mıyordu. İki kutuplu dünyada diğer kutba rağmen milli devletlere sa-
vaş açabilen, 1990-2005 yılları arasındaki tek kutuplu dönemde ise
hiç tereddütsüz saldırabilen ABD, artık bu yöntemi uygulayamayacağı
bir dünyayla karşı karşıya bulunuyor, zira dünya artık çok merkezli
dönüyordu! Ve dünyanın ağrılık merkezi yani siyasi ve ekonomik
merkezi Asya-Pasifik’e kayıyordu. Böyle bir dünyada savaş artık ABD
için başvurulacak bir yöntem olmaktan gün geçtikçe uzaklaşıyordu.
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ABD devlet aygıtına yön verenlerde “kabuğa çekilme” görüşünün bas-
kın hale geldiği gözlemleniyordu. İşte ABD, krizi savaşla aşamayınca
“büyük soyguna” yöneliyordu. Ancak belirtelim: Savaş açamayacağı
için bu yönteme başvuran ABD, yeni savaşlara kapı açmış oluyordu!

Almanya merkezli AB’nin Kıbrıs’ta Rus paralarına el koymaya
kalkması ve karşılığında Angela Merkel‘in çıplak fotolarının basına
servis edilmesi “savaş uyarısı” taşıyan ciddi bir işaret sayılıyordu.
Artık (Siyonist sömürü) sistemi tıkanmış ve “kapitalizmin son aşa-
masına” girilmiş bulunuyordu. Mesele “büyük patlama” olmadan
bu çürümüş sistemi tarihe gömebilmektir!” tespitleri önemli ger-
çekleri yansıtıyordu!

Başbakan “İsrail sözünde durmuyor, amaçları Hamas’ı devre
dışı bırakmak!” itirafında bulunuyor, ama gereğini yapamıyordu!

Obama’nın girişimleriyle başlatılan “telefon diplomasisi” sonrası
Türkiye’de adeta düğün-bayram yapılmıştı. “Siyonist çete”nin ehli-
leştirildiğinden dem vuran manşetlerin aksine, tüm ülke sathında
estirilen rüzgâra rağmen Millî Gazete sadece gizlenmeye çalışılan
hakikatleri yazmıştı. Yandaş-candaş medya ve avenesi tarafından
“İsrail’e diz çöktürdük” naraları atılırken sürekli “Kuyuya indiğiniz
ipe dikkat edin” uyarısı yapılmıştı. Gelinen noktada ferasetli bir ba-
kış açısıyla olayları irdeleyen Milli Gazetemizin manşetleri bir kez
daha doğrulanmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Moğolistan dönüşü uçakta
gazetecilerin: “İsrail’in özür sonrası tavırlarının, beklentileri karşı-
layıp karşılamadığı?” sorusuna: “BM’nin Gazze görevlisi İsrail’in
hâlâ orayı vurmaya, rahatsız etmeye devam ettiğini söylüyor. İsra-
il’in orada verilen sözü tutmadığını söylüyor uluslararası gözlemci-
ler. Bizim de zaten aldığımız bilgiler bu istikamette maalesef” yanı-
tı dinleyenleri şaşırtmıştı. Başbakan Erdoğan, “HAMAS’ı devre dı-
şı mı bırakıyorlar?” sorusunu da: “İsrail’in derdi o. Ama biz de
baştan itibaren ‘El Fetih’in veya HAMAS’ın olmadığı bir masadan
barış çıkmaz’ diyoruz. El Fetih neyse HAMAS da odur” şeklinde
yanıtlamış ve yine günü kurtarmaya çalışmıştı. Çünkü Sn. Başba-
kan bu türden verdiği sözlerin hiçbirine sahip çıkmamıştı.
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ABD İRAN’A İNTİHAR SALDIRISI YAPAR MIYDI?

ABD, Ortadoğu’yu ateşe atıyordu!

Irak'tan ders almayan ABD, şimdi de İran'la uğraşıyordu. AKP ik-
tidarını da kışkırtıp kendisine suç ortağı yapmaya çalışıyordu. Oysa
Türkiye’nin yapması gereken, İran dahil tüm komşularıyla diyalog
halinde barışı aramaktı. ABD Irak'ı yalan yanlış gerekçelerle işgal et-
meden önce, akıl ve vicdan sahipleri, savaşın bölgeyi ve dünyayı da-
ha fazla karmaşa ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini söylüyordu. Şim-
di ne yazık ki ABD bölgeyi ve dünyayı daha beter bir savaşın eşiğine
getirmeye çalışıyordu. Bunu da, İran'ı günah keçisine dönüştürerek
ve Suriye’de Esed’ın Kimyasal Silah kullandığını iddia ederek yapma-
ya gayret ediyordu. ABD, İran nüfuzuna karşı bölgesel bir koalisyon
da oluşturmaya çabalıyor, fakat bunu başarsa bile, böyle bir koalis-
yonun bir bütün olarak bölge için tehlike yaratacağını hesaba katmı-
yordu. ABD böyle bir siyaset dayatarak, mezhep ayrımcılığını tam da
söndürülmeye en fazla ihtiyaç duyduğu anda körüklüyordu.91

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Münih'teki güvenlik zir-
vesinde yaptığı konuşmada ABD'yi "tehlikeli bir silahlanma yarı-
şını körüklemekle" suçluyor ve "Bu çok tehlikeli, çünkü ABD'nin
uluslararası hukuku hiçe saydığı bir dünyada artık hiç kimse ken-
disini güvencede hissetmiyor", diye çıkışıyordu. Kimi yorumcula-
rın yeni bir soğuk savaş olasılığından söz etmeye başladıkları or-
tamda bu çıkışı yapan Putin bundan sonra üç gün önce, toplam
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189 milyar dolarlık "askeri altyapıyı geliştirme" projesini açıklı-
yor ve ABD'nin başlattığı silahlanma yarışında kendisinin de var
olduğunu hatırlatıyordu.

ABD yönetiminin Kongre'ye sunduğu 2008 yılı bütçe tasarısı
Rus liderin pek de haksız olmadığını düşündürüyordu. ABD'yi ye-
niden savaşa odaklanmış ülke haline getiren Başkan George W.
Bush, eylül ayından itibaren uygulanacak 2008 bütçesinde askeri
harcamalara toplam olarak 716.5 milyar dolar ayrılmasını talep
ediyordu. Bu muazzam bütçeye Irak ve Afganistan savaşları için
öngörülen savaş harcamalarını da eklediğimizde ABD'nin nasıl çıl-
gınca bir silahlanma yarışına giriştiği daha iyi anlaşılıyordu. Silah-
lanmada Rusya'ya olan bağımlılığını azaltma çabası içindeki
Çin'in en az 120 milyar dolarlık bir savunma bütçesi olduğu tah-
min ediliyordu. Bu tablo karşısında söylenecek tek söz kalıyordu:
Allah bu tehlikeli gidişattan tüm masum ve mazlumları korusun,
zalim ve kafir saldırganların ise kökünü kurutsun!92

Putin ABD'ye rest çekiyordu!

Rusya lideri, Almanya'daki zirvede Washington'a sert çıkıyor:
“ABD, tehlikeli biçimde güç kullanıyor. Nükleer silahlardan onlar so-
rumludur. Avrupa'ya füze kalkanı kurarsanız gereken cevabı veri-
riz” mesajını iletiyordu. Soğuk Savaş yıllarında ABD'nin gösterme-
lik baş düşmanı ve dünyanın iki süper gücünden biri olan Rusya,
dağılmasının ardından ABD ile barışıyordu. Ancak Almanya'da
43'üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik zirvesinde "eski düşman-
lar" arasındaki buzların pek de erimediği ortaya çıkıyordu. Zirvede
ABD Başkanı George W. Bush ile "samimi" olan Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin, kürsüye çıkınca Soğuk Savaş'ı aratmayacak laf-
lar ediyor ve: "ABD dünyada istediğini yapabileceğini sanıyor; tehli-
keli bir biçimde güç kullanıyor..." diye uyarıyordu. Ülkelerin nükle-
er silah sahibi olmak istemesini de ABD'ye bağlayan Putin, "Kimse
kendini emniyette hissetmiyor ve nükleer silah edinmek için çabalı-
yor" diyerek, NATO ve Avrupa Birliği'nin tek başına karar alamaya-
cağını söylüyor, kararları Birleşmiş Milletler'in almasını öneriyordu. 
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90'lara kadar "iki kutuplu" olan dünya sisteminin şimdi tek ku-
tuplu olmadığını savunuyordu. Bunun aksini söyleyen ABD'ye mey-
dan okuyarak: "Tek kutuplu dünya ne demek? Bu kavramı ne kadar
süslerseniz süsleyin, bu dünyada tek bir güç merkezinin, tek bir kuv-
vetin, tek bir patron olması demek. Bu demokratik değil, bazıları bi-
ze demokrasi dersi veriyor. Ancak demokrasiyi kendileri öğrenmek
istemiyor" sözleriyle, Bush'un Orta Avrupa ve özellikle Polonya'da
kurmayı planladığı füze kalkanı projesine dair kriz konusunda da
taviz vermeyeceğini belirtiyordu: Füze kalkanı kurma nedenleri ik-
na edici değil. Biz de kendi güvenliğimiz için önlem alırız. Bu da si-
lahlanma yarışını başlatır" diyerek, kendilerinin silahların azaltıl-
ması anlaşmalarına sadık kaldıklarını, ancak ABD'nin buna aykırı
davrandığını söylüyor, NATO'nun Doğu'ya genişlemesinin de "teh-
dit" olarak algılandığını bildiriyordu.93

Putin, dünyaya standart bir demokrasi dayatılamayacağını söy-
lüyordu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın bir merkezden
yönetilemeyeceğine dikkat çekerek, "Tek kutuplu dünya olmaz, ola-
maz. Tek bir merkezden dünyaya standart bir demokrasi dayatıla-
maz" diyerek, NATO'nun askeri bir kurum sayıldığını, küresel poli-
tikaları hukukileştirme merkezi olamayacağını söylüyordu. Putin,
konuşmasına dünyanın içinde bulunduğu sorunların nedenlerini
anlatmakla başlıyor, Rusya ile ilgili de mesajlar veriyordu:

• Tek kutba hayır: ABD dünyayı tek bir merkezden yönetmek,
tek bir demokrasi standardı getirmek, tek bir ekonomik model uy-
gulatmak istiyor. ABD'nin bu politikaları dayatmasından sonra dün-
ya daha güvensiz hale geldi.

• Tek tip demokrasi yok: ABD kendi içindeki eyaletlerde bile
eyaletlerin özelliklerine göre farklı kurallar uygularken bütün dün-
yaya tek tip demokrasi getirmek istemesi gerçekçi değil. Demokra-
si; çoğunluğun haklarını, azınlıkların haklarını ihlal etmeden ger-
çekleştirmektir.

AHMET AKGÜL 323

93 11 Şubat 2007 / Sabah



• NATO küresel güç değil: NATO üye sayısı belli bir askeri güç-
tür. Bu güce küresel politikaların hukuki dayanağının oluşturuldu-
ğu bir merkez gözüyle bakılamaz. Şu aşamada bütün dünyanın or-
tak zemin olarak kabul edebileceği tek yer BM'dir.

• Uluslararası hukuk kalmadı: ABD'nin ulusal güvenlik sorun-
larını gerekçe göstererek öteki devletlerin ulusal sınırlarını tanıma-
ması büyük bir düzensizlik ve çatışma ortamı yaratmıştır. Bu durum
beraberinde uluslararası hukukun ortak bir değer olarak kabul edil-
memesini getirmiştir.

• İran'ın nükleer gücü barış için: İran pek çok ülke gibi nükle-
er enerjiye ve nükleer teknolojiye sahip olmak isteyen bir ülke.
İran'ın bu yöndeki çabalarına zaman zaman Rusya olarak biz de yar-
dım ettik. Bu suç değil. Ama nükleer silahlardan söz edeceksek, bu
konuda kuşkuları masaya yatıracaksak, İsrail'in, Pakistan'ın, Hin-
distan'ın ve Kuzey Kore'nin girişimlerini de değerlendirmek gerekir.
Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimlerine açık.

• NGO'lar iyi niyetli değil: Rusya içinde çalışan bütün hükümet
dışı kuruluşları (NGO) kayıt altına alıyoruz. Bu hakkımız. Bunda
yanlış bir şey görmüyorum. Siz NGO'ların demokrasinin yeri oldu-
ğunu söylüyorsunuz ama, biz bu kuruluşların Rusya'daki hedefleri-
ne, para aldığı kaynaklara baktığımızda kimi devletlerin dışişleri ba-
kanlıklarını görüyoruz. Başka bir ülkenin politikasını ülkemize yer-
leştirmek istiyorlar. Buna izin veremeyiz.

• Gazetecinin öldürülmesi: Rusya'da bir gazetecinin öldürülme-
si insan hakları açısından değişik şekillerde değerlendirildi. Bir ga-
zetecinin öldürülmesi tabii ki istemediğimiz bir durumdu. Ama sa-
dece bizim ülkemizde öldürülmüyor.

• Enerji politikaları: Rusya Avrupa'nın ortağıdır. Bu çerçevede
özellikle enerji alanında yapabileceğimiz çok şey var. Biz Gazprom
ile birlikte dünya ekonomi pazarında denge getirici bir rol oynaya-
biliriz. Bu konudaki anlaşma arayışlarına açığız.

• Soğuk Savaş'ın çöküşü: Soğuk Savaş'ın hemen ardından Sov-
yetler Birliği döneminde varılan pek çok anlaşmanın Rusya ile bir-
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likte yenilenmesi gündeme gelmişti. Başta silahsızlanma olmak üze-
re o dönemin pek çok anlaşması yenilendi. Biz o sözlerimizin tümü-
nü tutuyoruz. Ama ABD'nin Batı'nın desteğinde bu sözleri tutmadı-
ğını görüyoruz. Varşova Paktı bitirilirken Rusya'nın çevresinin si-
lahlandırılmayacağı sözü verilmişti. Bugün Amerika'nın Bulgaristan
ve Romanya'da askeri üs kurması nasıl izah edilir?

Deniz Baykal: AB’nin, Türkiye’yi rafa kaldırdığını söylüyordu

Konferansta Türkiye adına ana muhalefet lideri, CHP Genel Baş-
kanı Deniz Baykal da yer alıyordu. Konferansa ayrıca Dışişleri Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Milli Savunma Bakan-
lığı Harita Genel Komutanı Tümgeneral Necdet Soyer bulunuyordu.
Baykal, konferansın ilk bölümünden sonra gazetecilere yaptığı de-
ğerlendirmede şunları söylüyordu: "Heyecan verici bir toplantıydı.
Putin'in ardından ortaya konulanlar ABD politikalarının böyle süre-
meyeceğini gösteriyordu. Ne Merkel'in, ne de Putin'in Türkiye'nin
adını hiç anmamasının iyi yanı, Türkiye'nin krizli bir ülke olmama-
sıdır. Bu tabii ki böyle. Olumsuz yanı ise Türkiye'nin giderek unutul-
makta olan bir ülke haline gelmesidir. AB zaten Türkiye konusunu
rafa kaldırmış görünüyor. Biz bunu bir süredir hissediyorduk. Bura-
da görerek yaşamak, gözlemlemek üzüntü verici."94

“İran’la nasıl hesaplaşmalı?” sorusuna yanıt aranıyordu!

1980’lerin sonlarında Amerika’da popüler olmuş bir fıkraya göre
ABD Başkanı, Dışişleri Bakanlığı görevlilerinden “İran dosyası”nı is-
ter. Fakat dosya “İ” harfiyle başlayan belgeler arasında bulunamaz
ve Başkan “öyleyse ‘P’ye bakın” der, Pers adından dolayı. Ne var ki,
dosya yine bulunamaz. Sonra danışmanlardan biri “Ü” (İngilizcede
elbette “U”) harfine bakılmasını önerir. Başkan bunun anlamını,
“Ü” harfiyle İran’ın ilgisini sorar. Danışman açıklar: “Ülser” efen-
dim; bizim şu İran dosyası olsa olsa ‘kanserleşmeye yaklaşan Ülser
hastalığı’ başlığı altında tasnif edilmiştir.”

Kimi kaynaklara göre Başkan Yardımcısı Dick Cheney, İran pet-
rolü için en geç 2007 baharında saldırmak gerektiği, yoksa fırsatın
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kaçacağı düşüncesindedir. Ancak yine de bugün ABD’nin İran’la il-
gili sorununun petrolü de aşan bir prestij meselesine dönüştüğü ka-
naatindeyim. Mahallenin kabadayısının, kendisine meydan okuyan
zayıf birine ders vermeyi ihmal etmesiyle kaybedeceği şeyler ABD
için de geçerlidir. Amerikan kamuoyu 1979’daki İslam Devrimi’nin
hemen akabinde ABD’nin Tahran büyükelçiliğinin İranlılarca basıl-
masını, buradaki Amerikalıların 444 gün süreyle rehin alınmasını
hala sindirememiştir. Keza ABD’nin iktidara getirdiği bir tiranı, zor-
ba ve acımasız bir şahı alaşağı etmek, affedilir bir davranış değildir.
Tabiî, Amerikan halkı 1953’te İran’daki parlamenter sisteme dayalı
Musaddık yönetimini devirip yüzyılın en zorba diktatörlerinden
Şah Rıza Pehlevi’yi iktidara getirenlerin, sonra SAVAK’ı kurarak Na-
zilerden öğrendikleri işkence yöntemlerini Şah’ın bu gizli servisine
öğretenlerin, 25 yıl boyunca İran halkı zulüm altında inlerken Şah’a
desteğini esirgemeyenlerin, zengin doğal kaynaklarını yağmalayıp
sömürenlerin de ABD yetkilileri olduğundan haberdar değildir.

Dolayısıyla bugün “İran’ın halledilmesi gerektiği” konusunda
ABD’de Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında pek de ihtilaf
yok gibidir. Tartışma, daha ziyade İran’la nasıl hesaplaşılacağı ve
bir rejim değişikliğinin nasıl kotarılacağı meselesidir. New York
Times gazetesinin 1 Şubat’taki “İran’a Gözdağı Vermek” başlıklı
başyazısı ve gelen okuyucu mektupları bunun ilginç bir örneğidir.
Başyazar ve okuyucular, İran’a doğrudan bir saldırının şu sıralar
ABD’yi daha da zora sokacağı ve yine prestijinin sarsılmasıyla so-
nuçlanacağı uyarısında bulunmakta ve türlü diplomatik manevra-
lar önermektedir.

Buradan şu sonuç da çıkarılabilir: Irak işgali “başarılı” olsaydı,
İran’la savaş konusunda farklı siyasi gruplar arasında böyle bir tar-
tışma yaşanmayacaktı ve derhal ikinci bir cephe İran’la açılacaktı.

ABD’de İran’a karşı farklı kesimleri bir araya getiren bir diğer hu-
sus ise İsrail faktörü olduğu kesindir. Cumhuriyetçi veya Demokrat
Parti başkan adayları İsrail lobisi önünde kendilerini beğendirmek
için her türlü şaklabanlığı sergilemekte, İran’a karşı saldırgan söy-
lemlerinde adeta yarış etmektedir. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat
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üyelerinden Nancy Pelosi de, Ermeni soykırımı yasa tasarısı lehine
yürüttüğü faaliyetlerden zaman kaldığında İsrail lobisi hesabına üs-
tün gayret içindedir. Bazı ABD yetkililerinin İran’la hesaplaşma işini
İsrail’e bırakmayı tavsiye etmeleri de ilginçtir. Yahudi entelijansiya-
sı oturup Washington’un İsrail hükümetine İran saldırısı için onay
verip vermeyeceğini gözden geçirmişti. Wall Street Journal’da yazan
Michael Oren’a göre Başbakan Ehud Olmert’e 2006 Kasım ayındaki
Washington ziyareti esnasında muhtemelen yeşil ışık yakılmamıştı,
ama yanan ışık kırmızı da değildi. Tıpkı İsrail Haziran 1967’de kom-
şu Arap devletlerine savaş açarken olduğu gibi: ABD Başkanı
Lyndon B. Johnson’la görüşmeye giden İsrail hükümeti açıkça des-
teklenmemiş, ancak engelleyici tavırda sergilenmemişti. 

Batı cephesinde İran’a dair bütün bunlar yaşanırken Müslüman
dünyada Sünni-Şii çatışmasının konuşuluyor olması üzüntü ve kay-
gı vericidir. Gönül isterdi ki, tam da böyle bir konjonktürde İranlı
yetkililer ve AKP hükümeti, mezhep çatışmasını besleyen her türlü
provakasyon, dezenformasyon ve manipülasyona karşı çok daha ke-
sin ve net bir tavır göstersinlerdi. Zira İran halkı Müslümandır;
mü’minler kardeştir ve küfür tek millettir.95

ABD, İran için yeni 11 Eylül bahanesi tezgâhlıyordu!

Irak yenilgisini hazmetmekte zorlanan ABD, yeni bir maceraya
atılmak istiyordu. Körfez'e gönderilen uçak gemileri ve petrol fi-
yatlarını düşürmeye yönelik girişimler de savaş hazırlığının gös-
tergesi sayılıyordu. ABD 11 Eylül gibi bir bahane planlıyor ve Bos-
ton bombalarını ABD’nin derin devleti (Yahudi örgütleri) patlatı-
yordu. Artık cesurca karşı koymak, ümmeti ve dünyayı 'güç çılgın-
ları'nın şerrinden korumak için aklımızı kullanmak gerekiyordu.
Bazı insaflı Amerikalı yazarlar, ABD'nin İran'ın yarattığı tehlikeye
dair söyleminin, Irak savaşındakinin yankısından ibaret olduğunu
söylüyordu. Kitle imha silahı söylemi, bu savaşın bahanesi yapılı-
yordu, şimdi aynısı Suriye ve İran için tekrarlanıyordu. 

ABD sınırımıza füze yığıyordu!
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Türkiye'nin sınır bölgeleri, Kuzey Irak tarafı füzelerle tahkim edi-
liyor. İsrail ve ABD'nin teknik desteğiyle bütün bu bölgeler ne amaçla
peşmergeler tarafından uydudan kontrol edilebilecek hale getiriliyor?
Birileri Türklerle Kürtler arasında bir savaş mı tezgâhlıyor? Önceki
gece Zap suyu yakınlarına helikopterlerle ABD askeri ve peşmerge in-
dirildi mi? Bölgede arazi ölçümleri yapılıyor. Birilerinin cevaplaması
gereken sorular var: Sadece Irak-Türkiye sınırı değil. Irak'tan Erme-
nistan sınırına kadar ABD ve İsrail tarafından yapılan sınır ölçümle-
rinin, arazi taramalarının anlamı ne? Bunlar yanlış mı, doğru mu?
Neden Ermenistan sınırına kadar? Neden ağır silahlar bu bölgelere
naklediliyor, neden peşmerge birlikleri ABD askerleriyle birlikte sını-
ra yakın bölgelerde mevzileniyor? İsrail ve ABD'nin teknik desteğiyle
bütün bu bölgeler ne amaçla peşmergeler tarafından uydudan kontrol
edilebilecek hale getiriliyor? Bu bölgelere neden son teknoloji ürünü
uydu cihazları yerleştiriliyor? Böyle devam ederse Türkiye istese de
bölgeye müdahale edemez. Birileri Türklerle Kürtler arasında bir sa-
vaş mı tezgâhlıyor? Ya da başka senaryolar mı var? Türkiye, Anka-
ra'ya gelen PKK Koordinatörü Joseph W. Ralston'a sorulacak tek soru
vardı: Bütün bu askeri yığınağın, hazırlığın amacı ne? Bu silah sevkı-
yatı kime karşı ve neden?96 diye soran İbrahim Karagül bile sonunda
ehlileştirilip AKP yandaşı ve ABD yalakası yapılıyordu.

Neo-con’lar hâlâ akıllanmıyordu!

Neo-con’lar (yeni Siyonist Hristiyanlar), İran'a saldırılması ge-
rektiğinde ısrar ediyordu. Oysa hem tehlikeyi abartıyor, hem de
ABD'nin bu harekâtın sonuçlarını kontrol edebilecek güce sahip ol-
madığı unutuluyordu. Bugün ABD'nin askeri harcamaları, hemen
hemen dünyanın geri kalanının toplam askeri harcamasına denk
düşüyordu. Bu yüzden de neredeyse dört yıllık çabanın, binlerce can
kaybının ve yarım trilyon dolarlık masrafın ardından, ABD'nin 24
milyonluk küçük bir ülkeyi neden zapt edemediğini, başarılı bir de-
mokrasiden başka her şeye benzeyen bir yer haline getirdiğini sor-
mak gerekiyordu.

Amerikan askeri doktrini, düşmanı yenmek için ezici güçlerin
ani ve kararlı kullanılmasına vurgu yapıyordu. Fakat asilerin ve mi-
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lislerin sivil nüfus içinde görünmez olduğu bir dünyada ezici güç
neredeyse daima ters etkiler doğuruyor, tam da savaşçı unsurlarla
bağını koparmak ve onların serbestçe hareket etmesini engellemek
durumunda olan insanları yabancılaştırıyordu. Oysa uluslar ötesi
milisleri ve teröristleri alt etmek için gereken isyan karşıtı harekât,
siyasi hedefleri askeri hedeflerin önüne koyuyor ve şok ve dehşet
yerine, zihinlerle kalpleri kazanmaya ağırlık veriyordu. 

Irak savaşından öğrenilmesi gereken son ders de şuydu: Mevcut
ABD yönetimi günlük politikalar konusunda büyük bir yetersizlik için-
de olduğunu gösteriyordu. İran’a bir hava saldırısının, rejimi değiştir-
mek yerine, rejime desteği artıracağı ve dünyanın dört bir köşesinde
ABD ve dostlarına yönelik terörizmi ve saldırıları azdıracağı konuşulu-
yordu. ABD böyle bir savaşta, Irak harekâtından daha da fazla perişan
olacağından ve yanında sadece İsrail'in kalacağından korkuyordu! 

ABD-İran geriliminin arkasında Irak’ın paylaşım kavgası yatı-
yordu!

ABD'nin İran'ı Irak'taki direnişçilere bomba temin etmekle suçla-
ması 2 ülke arasındaki iplerin gerilmesine neden oluyor ve ABD'nin
yeni hedefinin İran olduğu yorumları arttırıyordu. Öte yandan esas
hesaplaşmanın Irak'ın paylaşımı üzerine olabileceği iddia ediliyordu.
ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD'li yetkililerin Irak'ta İran vatan-
daşlarını tutuklaması ve bu ülkeyi direnişçilere silah yardımı yapmak-
la suçlamasının ardından ve özellikle İran’ın nükleer faaliyetlerini
durdurmamasından dolayı hızla tırmanmaya başlıyordu. 

ABD ile İran arasındaki fay hatlarını şunlar oluşturuyordu:

Nükleer program: İran’ın nükleer programının barışçı olmadığı-
nı savunan ABD, Aralık ayında Birleşmiş Milletler’in aldığı yaptırım
kararını hayata geçirme konusunda yalnız kalıyordu.

Irak sorunu: ABD’nin Irak’taki direnişçi hareketi desteklemekle
suçladığı İran, Şiiler üzerinde büyük etki sahibiydi. Tahran yöneti-
mi de ABD çekilmeden Irak’a barış gelmeyeceğini savunuyordu.

İsrail konusu: ABD’nin Orta Doğudaki müttefiki İsrail’in İran’a
yönelik nokta operasyonu düzenleyebileceğini belirtiyordu.
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Bu ziyaret AKP’nin ayarını ve amacını ortaya koyuyordu!

Hatırlayınız, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde 14 Şubat 2007
çarşamba günü Ankara’ya gelen İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyordu. Görüşmelerde, Türkiye-
İsrail ikili ilişkilerinin yanı sıra İsrail-Filistin sorunu, Filistin’deki iç
durum, Lübnan ve Irak konusu, İran’ın nükleer enerjiyle ilgili tutu-
mu konuşuluyordu. Başbakan olarak Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden
Olmert’in temasları sırasında enerjiyle ilgili konuların da gündeme
geldiği duyurulmuştu. Bu çerçevede, Karadeniz-Kızıldeniz projesinin
masaya yatırılması ve buna ilişkin 2007 ortalarında imzalanması ön-
görülen anlaşmanın hazırlıklarının tamamlanması üzerinde durul-
muştu. Oysa aynı süreçte İsrail, Lübnan’a saldırıya hazırlanıyordu. 

Lübnan savaşının üzerinden altı ay geçmesinin ardından İsrail’in
kuzeyinde hala hummalı bir çalışma yürütülüyordu. Lübnan sını-
rındaki bölgelerde yeni sığınaklar inşa ediliyor, hasar görenler tamir
ediliyor ve Hizbullah ile yeni bir savaşa hazırlanılıyordu. İsrail’in
kuzeyi ve Lübnan’ın güneyinde 12 Temmuz’da başlayan ve 14 Ağus-
tos’ta sona eren savaş sırasında 800’den fazla roketin isabet ettiği İs-
rail’in Lübnan sınırına en yakın kasabası Kyriat Shmona’da yerel
yetkililer, herkesi koruyabilecek yeterli sığınak inşa etmek için çalı-
şıyordu. Kyriat Shmona Belediye Başkanı Haim Barbibay, “Bir daha-
ki savaş tüm ülkeyi etkileyecek ve halk kaçınılmaz bir şekilde geçen
yaz olduğu gibi yer değiştirecek” diye konuşuyordu. Ülkenin kuze-
yinde yeni bir savaşın çıkacağına yönelik beklentiler, İsrail Altyapı
Bakanı Benjamin Ben-Eliezer “İsrail yeni savaşlara hazırlıklı olmalı”
uyarısından sonra daha da artıyordu. Ve işte bu dönemde ve AKP sa-
yesinde İsrailli komandolar Bolu’da ‘kar’ eğitimi alıyordu!

İsrailli komandoların Bolu’da ‘Üstün Hizmet ve Feragat Madal-
yası’ bulunan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı tarafından
eğitileceği belirtiliyordu. Bundan bir yıl önce ülkemizi ziyaret eden
İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halutz, dönemin Genel
Kurmay Başkanı Hilmi Özkök’ten İsrailli komandoların Bolu’da
ağır kış şartlarında eğitilmesini talep ediyordu. Edinilen bilgilere
göre bu iznin verildiği ancak henüz eğitim takviminin kesinleşme-
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diği kaydediliyordu. Ülkesinde hiçbir zaman kar yağmayan İsrailli
Komandoların ağır kış şartlarında hangi amaç için eğitim alacağı
merak konusu olurken, bazı çevreler İsrailli komandoların Kuzey
Irak’taki peşmergelere ve PKK’lı teröristlere eğitim verirken çekil-
miş fotoğraflarını hatırlatıyor ve İsrailli komandoların muhtemel
bir İran saldırısı için böyle bir eğitim alıyor olmaları da iddialar ara-
sında yer alıyordu. Uzmanların verdiği bilgiye göre, Bolu 2’inci Ko-
mando Tugayı, NATO’ya bağlı olmayan bağımsız bir birliğimiz olu-
yordu. Ve bu birliğin de çalışma alanı Güneydoğu Anadolu ile Ku-
zey Irak bölgesini kapsıyordu. 
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İRAN’A NÜKLEER DESTEĞİ KİMLER SAĞLAMIŞTI?

Irkçı emperyalizm, önce kendi çıkarlarını ve vahşi amaçlarını
belirler, sonra bunlara gerekçe olacak bahaneler üretir. Yahudi si-
yonizminin güdümündeki ABD’nin Irak, Afganistan’ın ardından
şimdi İran’a saldırı hazırlıkları da bu açıdan değerlendirilmelidir.
Bizim, bazı gerçekleri halkımıza hatırlatmak ve AKP iktidarını
uyarmak için yaptığımız tahlilleri; “komplo teorisi ve felaket da-
vetiyesi” olarak kötüleyenler, aslında; yaklaşan musibetleri gizle-
mek isteyenlerdir. İsrail’in yaklaşık 1400 ölü 6000 yaralıya mal
olan son Gazze saldırısı da, bir İran müdahalesi sırasında, başını
ağrıtacak Hamas ve Hizbullahı etkisiz bırakma girişimidir. Ayrıca,
daha önce Lübnan’da Hizbullah karşısında aldığı acı yenilginin
yarasını tamir etme ve imaj tazeleme hareketidir.

Bu arada, iki yıllık geçici üyeliğine seçilmekle hava atan
AKP’nin, BM Güvenlik Konseyindeki etkisizliklerini ve çaresizlik-
lerini görmeleri de milletimiz için uyarıcı bir gelişmedir. İsrail
vahşetine karşı, BM’den medet beklemek safdilliktir. Çünkü BM,
zaten İsrail’i kurmak ve korumakla görevlidir.

İşte bazılarının yıllar öncesinden tespit ettiği şu ilişkiler çok
ciddi ve gerçekçi verilere dayanmakta ve muhtemel gelişmeleri
haber vermektedir. Ve zaten ülke ve bölge dengelerini değiştirecek
tarihi olayların “vukuundan önce şuyu bulması!” yani, meydana
gelmeden önce o konunun sıkça konuşulur ve tartışılır olması,
tecrübelerle sabittir ve ortak önsezidir.

İran'ın Nükleer Güç Olmasında ABD'nin Katkısı



Yaşar Onay'ın tespitiyle: Soğuk Savaş'ın devam ettiği dönemde,
ABD için İran'ın jeopolitik önemi tartışılmayacak kadar büyüktü. Bir
başka ifadeyle "İran, ABD için İranlıların yönetimine bırakılmayacak
kadar önemliydi". Ancak Musaddık olayından çok etkilenen ABD,
İran'da bir daha hata yapmak niyetinde değildi. Bu nedenle de Şah'ın
iktidarının mutlak haline getirilmesi gerekliydi. Bu amaçla 1957'den
başlayarak İran'daki ABD askeri varlığının arttırılmasına ve İran'ın
nükleer çalışma programlarının desteklenmesine karar verildi ve
ABD, İran'a sağlanan nükleer teknoloji desteğinin sadece barışçıl
amaçlarla kullanılacağını tüm dünyaya ilan etti. Bunu 1958'de
İran'ın Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı'na (İAEA) üye olması izle-
di. Görünürde yanlış hiçbir şey yoktu, İran tümüyle barışçıl amaçlar
taşıyarak, nükleer teknolojiyi elde etmeye başlamıştı. 1968'de ABD
tarafından beş megavatlık bir araştırma reaktörü kuruldu. Amerikan
AMF firması tarafından Tahran Üniversitesi'nde kurulan bu reaktör,
%93 saf zenginleştirilmiş uranyum kullanıyordu ve bu reaktörle bir-
likte yüksek seviyede zenginleştirilmiş 5 kg uranyum da İran'a yol-
lamıştı.97 Şah Rıza Pehlevi, İran'ın nükleer bir güç olmasını ve böl-
gesel güç olmaktan daha da öte küresel bir güç olmasını hedefliyor-
du. 1973 Dünya Petrol Krizi, İran'a nükleer güç olmak için büyük
fırsat sağlamıştı ve bu dönemlerde altı nükleer reaktör kuruldu. Ge-
ne 1974'te 20 bin megavat gücünde 20 adet nükleer reaktör inşa et-
mek istediğini açıklaması da bu isteğinin bir yansımasıydı.

1974'te İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) kuruldu ve Dr. İti-
mad, kurumun ilk başkanı olarak atandı. Hızlı bir şekilde gelişen bu
kurum, 4 nükleer santral (Buşehr ve Darhuveyn), Buşehr'de içme
suyu tesisleri, İsfahan ve Arak'ta 4 yeni nükleer santralin inşa edil-
mesi ve yine nükleer santrallerin yakıt ve teknolojik desteğinin te-
minini üsttendi. Bu merkez daha sonra nükleer araştırma merkezi
(NRC) olarak adlandırıldı. Bu konuda Şah'a destek, sadece ABD'den
gelmiyordu. Almanya, Fransa, Belçika ve Rusya da akla gelen ilk Av-
rupalı ülkeler arasındaydı. Bir Alman şirketi olan Kraftwerk Union
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(KWU) 1974'te İran'ın Buşehr kentinde 1200 megavatlık bir santra-
lin kurulmasını üstlenmişti. Yine aynı yıl Fransa'da Benderabbas'ta
900 megavatlık bir nükleer santral kuracağını ilan etti. Aynı dönem-
de Belçikalılar tarafından Karj'da Nükleer Tıp Merkezi kurulmuştu.

Gene aynı dönemde Tahran üniversitesi de faaliyete geçti ve bu
alanda öğrenci yetiştirmeye başladı. Öte yandan Şiraz üniversitesi de
nükleer mühendis yetiştirmeye başladı ve bazı öğrencileri bu dalda
yurt dışına gönderdi. Görüldüğü gibi 1974 yılı İran'ın nükleer araş-
tırmalarında bir dönüm noktasıydı. Bu dönemde Stanford Araştırma
Enstitüsü (SRİ), Şah'ın isteğiyle İran'da bir araştırma yaparak,
İran'ın orta vadede sosyal, iktisadi ve sanayi alanlarında kalkınabil-
mesi için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 20 ciltlik bir rapor hazır-
layarak Şah'a sundu. Raporda, İran'ın sanayi ve iktisadi kalkınması-
nın 1995 yılına dek nükleer santraller aracılığı ile 20 bin megavat
elektrik üretmesine endeksli olduğunu belirtilmişti. Bunun üzerine
Şah, Alman Ziemens firmasıyla Buşehr'de 1300 megavatlık hafif su
reaktörü yapımı anlaşması imzaladı. Bu bağlamda 2 bin İranlı ve Al-
man uzman çalışmalara başladı. Bu projenin 1980 yılında tamam-
lanması hedeflenmişti.

Gene raporda çizilen yol haritasına göre Şah, 1974'te Amerika ile
1976'da Almanya ile ve 1977'de Fransa ile uzatılması mümkün olan
10 yıllık nükleer yakıt sirkülasyonu anlaşması imzaladı. Bu doğrul-
tuda İran, o dönemde büyük ilerlemeler kaydeden Hindistan'la nük-
leer işbirliği anlaşması imzaladı. Ağustos 1975’te Alman Kraftwerk
Union firması İran'da nükleer santral inşa çalışmalarına başladı. Ge-
ne 1975'te Amerikan Kongresi'nden, İran'a nükleer ticaret izni ve-
ren bir karar çıktı ve İran'ın nükleer çalışmaları doğal olarak tanım-
landı. Aynı yıl İran, Fransa'da kurulacak Eurodif adında uranyumu
zenginleştirme tesislerinin %10'luk payını satın aldı. Şah'ın imzala-
dığı anlaşma ile İran, bu firmanın zenginleştirme teknolojisine ka-
vuşup ayrıca tıbbi amaçlarla kullanılan reaktörlerin radyoizotopları-
nın üretimi için lazım olan zenginleştirilmiş uranyumu da elde ede-
cekti. İran Eurodif tesislerinde toplam 2 milyar dolar yatırım yaptı
ki bir milyarı nükleer reaktör anlaşması yaptığı firma tarafından te-
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min edilirken, bir milyarı da yatırım kredisi olarak gerçekleşti.98

1976'da İngiltere ve Fransa, ortak bir anlaşma çerçevesinde nükleer
yakıtla ilgili İsfahan tesislerini inşa araştırmasına başladılar. Ekim
1977'de Fransa, iki nükleer santral inşası için İran'la anlaştı ve Fra-
matom firması bu projeyi üstlendi. Aralık 1977'de Batı Almanya 4.8
milyar dolar karşılığında 4 nükleer santralın inşa iznini Kraft Work
Union (KWU) firmasına verdi.

İran'ın hızla nükleer bir güç olması, İsrail'i tedirgin etmeye baş-
lamıştı. Özellikle ABD'de de oldukça güçlü olan Musevi Lobisi, ABD
hükümetine, İran'a verilen nükleer desteğin kesilmesi konusunda
baskı yapmaya başlamıştı. Şah, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin bu
baskılar karşısında direnemeyeceğini düşünerek, kendisine yeni
nükleer ortaklar aramaya başladı ve bu doğrultuda 1976 yılında Gü-
ney Afrika ile nükleer malzeme ve teçhizat tedariki için gizli bir an-
laşma imzaladı. Bu dönemde ABD'li uzmanlara göre Şah, nükleer si-
lah üretmek için gerekli alt yapıya sahipti ve Tahran'da kurulan
nükleer araştırma merkezi, bu amacın bir sonucuydu. Ancak Soğuk
Savaş döneminin kendine özgü dinamikleri yüzünden ABD, İran'ın
nükleer silah yapma olasılığını kendisi için bir tehdit olarak algıla-
mıyordu. ABD'nin 1978'den önce 16 mikron hassasiyetinde 4 lazer
sistemini İran'a vermesi, bu anlayışın sonucuydu.

İslam Devrimi Sonrasında İran'ın Nükleer Çalışmaları

Bilindiği gibi İslam Devrimi ile İran'da sistem bütünüyle değiş-
ti. Ayetullah Humeyni, nükleer enerjinin İslam dinince yasaklan-
dığını ileri sürerek, Şahlık zamanında başlatılan bütün çalışmala-
rı durdurdu. Ancak Humeyni'nin bu yaklaşımı dini olduğu kadar,
realist politikanın da bir ürünüydü. Humeyni, nükleer güç olma
isteğinin İran'ı dışa bağımlı yapacağından endişe ediyordu. Ancak
savaşın başlarında Irak'ın elde ettiği askeri başarı, mollalar arasın-
da da güçlü bir İran'ın yaratılması için, İran'ın nükleer bir güç ol-
masının şart olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına neden oldu ve
1979-86 yılları arasında ara verilen nükleer çalışmalara, 1986'dan
sonra yeniden başlandı. Bu dönemde İran, nükleer reaktör çalış-
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malarını hızlandırmak için Almanya, Fransa, Rusya, Arjantin, is-
panya, Çin, Kuzey Kore ve Belçika ile işbirliğine girdi. Bu işbirli-
ği sonucunda İran, 20'den fazla nükleer tesise sahip oldu. Günü-
müzde İsfahan, Natanz, Arak ve Buşehr'deki nükleer tesisler,
İran'ın en önemli nükleer tesisleridirler. Bu tesislerden en eskisi,
Buşehr Nükleer Enerji Santrali'dir. Yapımına 1974'te başlanan
santralin inşaatında, şimdi Rus uzmanlar görev yapmaktadır.

İsfahan'daki tesis, Uranyum Dönüştürme Santralidir. Ham
uranyumdan zenginleştirilmiş uranyuma kadar uzanan nükleer
yakıt döngüsünde, ilk aşama burada gerçekleştirilmektedir. Bilin-
diği gibi düşük düzeyde zenginleştirilen Uranyum, nükleer enerji
sahasında kullanılmaktadır. Ancak nükleer silah yapımında kulla-
nılacak uranyumunun çok daha yüksek düzeyde zenginleştirilme-
si gereklidir. Natanz Nükleer Santrali, İran'da uranyumun zengin-
leştirilmesi amacıyla kurulmuş oldukça önemli bir santraldir.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre İran, Na-
tanz'da az miktarda da olsa nükleer silah yapımında kullanılabile-
cek kalitede uranyum zenginleştirmeyi başarmıştır.

İran'ın güneybatısındaki Arak Santrali'nde ise zenginleştiril-
miş uranyumun alternatifi olan plütonyumun üretiminde kullanı-
lan 'ağır su' üretilmektedir. Bu dört önemli tesisin dışında, Bonob,
Ramsar ve Tahran'da da nükleer araştırma reaktörleri bulunmak-
tadır. Tesisler, olası bir saldırıyı en az zararla atlatmak amacıyla
yüzlerce kilometrelik geniş bir alana dağıtılmış durumdadır. Ayrı-
ca çok sayıda tesis, yeraltında inşa edilmiştir.

İran’da Nükleer Silah Hazırlıkları

İran'ın Nükleer güç olması yönünde yürütülen bütün çalışmalar
bir dönem, Dini Lider Hameney tarafından idare edilmiştir. İran
nükleer diplomasisi ise İran Güvenlik Yüksek Konsey (Şuray-e Aliy-
e Emniyet-e Milli) sekreteri olan Hasan Ruhani tarafından yürütül-
mektedir. Bugün İran'ın, konu ile ilgili resmi görüşünün, nükleer
enerji ve nükleer silah ayrımı esasına dayandırıldığı bilinmektedir.
İranlı yetkililer sürekli olarak, nükleer silah ve nükleer enerji arasın-
da ayırımın dikkate alınması gerektiğini söylemekte ve İran'ın nük-
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leer enerji elde etme çabalarının farklı değerlendirilmesinden şikâ-
yet etmektedir. İran nükleer enerjiyi; teknolojik gelişmenin, özellik-
le de tıp, tarım ve elektrik üretiminin temeli olarak nitelendirmekte
ve bu enerjiye barışçı amaçlarla kullanma hedefi doğrultusunda sa-
hip olmak istediğini ileri sürmektedir. Nükleer silah üretmek niyet
ve iradesinde olmadıklarını ısrarla vurgulayan İran'a göre nükleer
silah üretmek, zaten İslam dini açısından da doğru değildir.

Ancak öte yandan İran'dan Batıya kaçan İranlı rejim muhalifleri,
resmi açıklamaların aksine İran'ın nükleer silah üretmek için faaliyet-
lerini sürdürdüğünü iddia etmektedirler. Bu iddialar doğru olabilir
ama rejim karşıtlarının, uluslararası sistemin önde gelen aktörlerini
kendi yanlarına çekerek, İran'da molla rejimini değiştirmek adına
kendi güçsüzlüklerini örtmek için ortaya atılan ve aslı olmayan iddi-
alar da olabilirler. Eldeki gerçeklerden yola çıkarsak, Uluslararası
Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Şubat 2003'te İran'da yaptığı denet-
leme sonrasında, İran'ın 1992'den günümüze kadar Uluslararası
Atom Enerji Kurumu'na eksik bilgi verdiği belirlenmiştir. İran'ın nük-
leer silah ürettiği konusunda kuşku yaratan diğer konu ise uranyum
zenginleştirme ve yakıt döngüsü teknolojisinden vazgeçmek isteme-
mesidir. Zira söz konusu maddeler nükleer silah üretimi sağlayan
maddelerdir ve uranyum zenginleştirme ve yakıt döngüsü teknoloji-
sine sahip olan bir ülke, kolayca nükleer silah üretme kapasitesine de
sahip olabilir. İran söz konusu teknolojilere sahip olduğunu ve bu
güçten vazgeçmeyeceğini açıkça bildirmektedir. UAEK'nın İran'ın
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (Nuclear
Non Proliferation Treaty) aykırı hareket ettiğini ve İran'da nükleer si-
lah üretmek için gerekli alt yapının hazır olduğunu açıklaması da bu
açıdan değerlendirildiğinde oldukça önemlidir. Ancak İran'da nükle-
er silah üretimi için alt yapının hazır olduğunun söylenmesi farklı bir
şeydir, İran'ın nükleer silah yaptığının söylenmesi farklı bir şeydir.
Bugün gelinen noktada İran'ın elinde nükleer silah sahibi olduğuna
dair iddiaların dışında, kabul görecek bir kanıt mevcut değildir. Bu
durumda görünen odur ki, İran belki de yapmadığı bir silahı yapmış
gibi gösterilmekte, bunun için uluslararası kamuoyu yoğun bir yanlış
bilgi bombardımanıyla yönlendirilmekte, İran'da bu silahı yapmadığı-
nı ispat etmeye çaba göstermektedir. 
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Oysa asıl sorulması ve vurgulanması gereken şudur: Nükleer si-
lahlara ve Atom bombasına sahip olma hakkı neden sadece Amerika-
lı ve Avrupalı gâvurlara ve İsrailli saldırganlara reva görülmektedir?

Yani, İran'ın nükleer silaha sahip olmak istemesi neden şaşırtıcı
gelmektedir. Evet bu günkü İran rejimi, 1979'ta gerçekleşen İslam
Devrimi'nin meyvesidir ve Iran, yanlış bir stratejiyle Devrim ihraç
politikasını benimsemiştir. Bu çerçeve içinde ABD ve İsrail düşman-
lığı, İran dış politikasının temel söylemi haline getirmiştir. Dünya-
nın en büyük gücünü düşman olarak tanımlayan ve bu bağlamda,
sürekli tehdit algılaması içinde bulunan bir ülkenin kendisini koru-
mak adına her türlü yönteme başvurması, realist değerler dizisinin
kabul ettiği bir olgu değil midir? 1980-88 İran-Irak Savaşı, ardından
Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına bağlı olarak uluslararası sistemde
ortaya çıkan ve belirsizliklerle dolu ortam, İran'ın yalnızlaşmasına
ve ABD ile tek başına karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu
dönemden sonra İran, dış politikasında pragmatist davranış çerçe-
vesinde komşuları ile iyi ilişki kurma çabaları ve savunma gücünün
geliştirilmesi, temel politika haline gelmiş ve İran nükleer silah üret-
me çabasına bu dönemden itibaren girmeye başlamıştır. Bu çabalar
ile ilgili olarak Pakistan'da nükleer silah yapım programının başın-
da olan Prof. Dr. Abdülkadir Han, İran'a nükleer silah yapımı ile il-
gili olarak teknoloji transferinde bulunduğunu ve danışmanlık yap-
tığını açıkladı. İleri sürüldüğüne göre, Abdülkadir Han'ın İran'a ka-
zandırdığı teknoloji, teorik olarak nükleer silah üretimini gerçekleş-
tirmeye yetecek düzeydeydi.99 Ancak İran'ın teorik olarak gerekli
donanıma sahip olması ile bu teoriyi kullanarak nükleer silah yap-
tığını düşünmek, biraz abartılı bir yaklaşımdır. Zira bugün zeki ve
araştırmacı bir üniversite öğrencisi bile üniversite kütüphanelerin-
den ve internet kaynaklarından faydalanarak nükleer silah yapımı
ile ilgili teorik bilgiye ulaşabilir. Burada üzerinde durulması gere-
ken, İran'ın teoriden uygulamaya dönüşümün hangi noktasında ol-
duğudur. Ancak öte yandan İran'ın nükleer silah elde etme isteğinin

338 KUKLALARIN KAPIŞMASI

99 Doğu Silahçıoğlu, ABD/İsrail/İran Denklemi ve Türkiye, İstanbul: Günizi
Yayıncılık, Nisan 2006, s.71-72



temelinde, ABD ve İsrail'in tehditlerine karşı koyma isteğinin yattı-
ğı da bilinmektedir.

Bugün varılan noktada ABD, İran'ın nükleer çalışmalarından ra-
hatsızlık duymaktadır ve bu çalışmaların sonlandırılmasını istemek-
tedir. ABD'nin, İran'ı "şer ekseni" olarak tanımlayarak, "bölge ve
dünya barışı için bir tehdit" olarak göstermesi, bu amacın somutlaş-
mış bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır, İran'ın nükleer silaha
sahip olmasını felaket senaryosu olarak gören ABD, İran'dan bütün
nükleer çalışmalarını durdurmasını istemektedir. Hatırlanacağı gibi
ABD daha önce de Kuzey Kore'den benzer isteklerde bulunmuş, so-
runu tırmandırmış ve askeri müdahale aşamasına gelinmiş iken ge-
ri adım atmıştı. Oysa İran konusunda geri adım atmak bir yana, sa-
vaş olasılığını da gündemde tutmaktadır. Ancak uluslararası ilişki-
lerde savaş, ilk başvurulan çözüm değildir. Asıl niyet savaş bile olsa,
savaşın uluslararası alanda haklılığının sağlanması şarttır. Savaş aşa-
masına gelinmeden, diplomasi tekniklerinin kullanılması gerekir.
Bunun ilk adımı hedef ülkenin gizlice uyarılarak, izlediği politika-
dan vazgeçmesi istenir. İran-ABD ilişkilerinin geçmişi göze alındı-
ğında, bu gizli uyarının yapılıp yapılmadığını tam olarak bilemiyo-
ruz, ikinci aşamada, hedef ülkenin kendisinden beklenen politika
değişikliğine gitmemesi halinde uygulanır. Burada aynı uyarı bu kez
kamuoyu önünde gerçekleştirilir ve izlenen politikadan vazgeçilme-
si halinde iki devlet arasındaki ilişkilerin düzeleceği söylenir. Bu
aşamanın önemi, üçüncü tarafların da sorunun varlığından haber-
dar olmasıdır. Ancak beklenen politika değişikliği gerçekleşmezse,
bu sefer sorun uluslararası alana taşınır ve beklenen politika deği-
şikliğine gidilmemesi halinde yapılacak müdahaleye meşruiyet sağ-
lanmasına çalışılır, işte ABD-İran ilişkileri, şimdi bu aşamadadır.
ABD'nin sorunun çözümü için konunun ilk önce BM Güvenlik
Konseyi'ne taşınmasını istemesinin nedeni budur. Beklenen,
ABD'nin askeri operasyon ihtimalinin, dünya devletlerini harekete
geçirmesi ve İran'ın geri adım atmasını sağlamalarıdır.

Ancak ABD'nin Kuzey Kore ile İran'ı aynı görmesi hatalı bir
yaklaşımdır. Her şeyden önce İran, Kuzey Kore ile karşılaştırıldı-
ğında ekonomik olarak çok daha iyi bir durumdadır. Halkının
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okuma yazma oranı oldukça yüksektir ve kendisini bölgesel bir
güç olarak görmek için yeterli birçok özelliğe sahiptir. İki ülke
arasında ciddi anlamda rejim farklılıkları vardır. İran, halkın des-
teğini belli ölçülerde yanına almışken, Kuzey Kore'de bunu göre-
bilmek çok zordur. İkinci olarak İran Nükleer Silahların Yayılma-
sının Önlenmesi Anlaşması'na (Nuclear Non Proliferation Treaty)
taraf ülkelerden birisiyken, Kuzey Kore 2003 senesinde bu anlaş-
madan imzasını geri çekmiştir. Üçüncü olarak İran, sürekli olarak
çalışmalarının barışçıl amaçlar taşıdığını ve nükleer silah yapma-
dığını ve yapmayacağını vurgularken, Kuzey Kore açıkça nükleer
silah yapmak azminde ve kararlılığında olduğunu ve bu silahı yap-
tığını açıklamakta bir tereddüt görmemektedir. Dördüncü olarak
İran, dünyanın önde gelen ülkeleriyle yakın ekonomik ilişkiler
içindedir. Oysa Kuzey Kore, bu dünyaya ait olmayan bir ülke gö-
rünümündedir. Bu durumda ABD'nin İran'da askeri çözüm arayış-
larına gitmesinin nedenlerini başka konularda aramak gerekir.

Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında, ABD'nin Afganistan ve
Irak'a yerleşmesi ve de bu coğrafyada varlığını kalıcı hale getirme-
sinin önünde, İran; jeopolitik konumu, ideolojik kimliği, ABD'ye
karşı duruşu ile çok ciddi bir engeldir. İran, Orta Asya ve Kafkas-
ya ile geniş toprak sınırları olan bir ülkedir. İran'ın bu bölgelerde
ABD'den bağımsız, Rusya merkezli bir dış politika takip etmesi,
ABD'nin bölgedeki siyasi varlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle
ABD'nin, Orta Asya ve Kafkasya'da İran sorununu çözmeden iste-
diği ortamı gerçekleştirmesi, pek mümkün görünmemektedir.

İran bugünkü duruşuyla ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nde
(Türkiyeden sonra) anahtar ülke konumundadır. Söz konusu pro-
jenin hayata geçirilmesi ve ABD'nin, Avrasya bölgesinde proje kap-
samında istediklerini hayata geçirebilmesi için, önce İran sorunu-
nu çözmek zorundadır. Bu nedenle iki devlet arasında ortaya çıka-
cak gelişmeler, tüm dünyayı çok yakından ilgilendirmektedir. Çün-
kü İran'ın, ABD'nin küresel amaçlarının gerçekleşmesinde önemli
bir yeri vardır ve burada yaşanacaklar doğrudan ABD'nin geleceği-
ni belirleyecektir. Her şeyden önce ABD'nin İran'a yönelik olası as-
keri müdahalesi, son yıllarda bölgede ve dünyada yükselen anti-
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Amerikanizm dalgasını çok ciddi şekilde körükleyecek gelişmele-
re neden olabilir. Başta El Kaide olmak üzere her türlü terör örgü-
tüne kanlı eylemleri için meşru bir zemin oluşturabilir. Batı dün-
yasındaki (ABD ve AB) ilişkileri de çatışmalı hale getirebilir. Her
şeyden önemlisi, ABD'nin kendi çözülme sürecini başlatabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı Vuracak mı?

Bu çalışmanın yapılmasının en önemli gerekçesi, ABD'nin baha-
nesi ne olursa olsun İran'ı vuracağıdır. Anadolu'da halk arasında an-
latılan bir hikâye vardır. Hikâyeye göre kurt ile kuzu, aynı nehirden
su içmektedirler. Kuzu, kurda göre daha yukarılarda bir yerdedir.
Kurt kuzuya bakar ve ona seslenir. "Hey kuzucuk, içtiğim suyu kir-
letiyorsun. Bu yüzden seni yiyeceğim." Bunun üzerine kuzu yerini
değiştirir ve kurttan daha aşağı bir yere iner ve suyunu içmeye baş-
lar ve kurda seslenir. "Kurt kardeş, bak artık senin suyunu kirletmi-
yorum. Beni yemeyeceksin değil mi?" Kurt, kuzuya bakar ve "suyu
nereden içersen iç, fark etmez, ben seni yiyeceğim" der. Bu hikâye-
nin ana fikri bellidir. Kurt, bir kere kuzuyu yemeye karar vermiştir.
Kuzunun suyu nereden içtiğinin önemi yoktur. Hikâyenin konu-
muzla olan bağlantısına gelince, ABD'nin İran'a saldıracağına dair
ileri sürülen iddiaları yalnızca İran'ın sahip olduğu nükleer tesislere
bağlamak doğru değildir. Buna etki eden nedenleri; jeopolitik ne-
denler, ekonomik nedenler ve de psikolojik nedenler olmak üzere
üç ana başlıkta toplamak mümkündür. Jeopolitik nedenlerin başın-
da, Amerika'nın Avrasya'ya yönelik hedefleri gelmektedir. Bu hede-
fe ulaşabilmek; Hazar Havzası, Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz gibi
Soğuk Savaş sonrası jeopolitik atlasın önemli noktalarını ABD dene-
timindeki çekirdeğe bağlayarak, ABD aleyhine boşluk bırakmamak-
la gerçekleşebilir. Asıl hedef, Avrasya'dır. Avrasya'da kalıcı ve sorun-
suz ABD egemenliği için temel alınan yöntem; kilit coğrafi bölgeler
ve ülkelerin, siyasal açıdan yeniden düzenlenmesidir. Bunun için sa-
dece rejim değişiklikleri değil, harita değişimleri de öngörülmekte-
dir. ABD Dışişleri Bakanı Rice'ın "Fas'tan Çin sınırına kadar 22 ül-
kenin sınırları değişecek" sözleri, ABD'nin Avrasya'ya yönelik hedef-
lerinin en çarpıcı ifade biçimidir. Bu stratejinin ana hedefi; Avras-
ya'nın can damarlarını denetim altına alarak, hem Avrasya'nın po-
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tansiyellerine hükmetmek, hem de Avrasya'nın bir araya gelebilme
ve dayanışma yeteneğini köreltmektir. Bu durum aynı zamanda Av-
rasya'nın kendi kendini yönetme iradesini zaafa uğratmak, ortak he-
def belirleme, ortak tehdide karşı savunma refleksleri geliştirme id-
diasını ortadan kaldırmak, bağımlılığı kabullenmiş bölgeler ve ülke-
ler yaratmaktır.100 Ekonomik nedenlere gelince; İran, günlük yak-
laşık 4 milyon varil ham petrol üretimiyle dünyanın dördüncü bü-
yük petrol üreticisi, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC)
ise ikinci büyük petrol ihracatçısı durumundadır. Ayrıca Rusya'dan
sonra dünyanın en zengin doğalgaz kaynaklarına sahiptir ve İran'ın
elinde petrolden elde ettiği döviz rezervi, 45 milyar dolardır. Geniş-
letilmiş Ortadoğu Projesi'nin diğer önemli bir özelliği de, özellikle
petrol ve maden rezervlerinin bulunduğu alanları kapsamasıdır. Su-
udi Arabistan'dan sonra petrol rezervleri açısından dünyanın ikinci
büyük petrol rezervlerine sahip İran, bu nedenle de ABD'nin hedef
olarak gördüğü ülkelerin arasında olabilir. Ancak ABD'nin İran'ı
vurmak istemesinin altında yatan en önemli neden, doğrudan
ABD'nin kendi geleceği ile ilgili olan yaşamsal nedendir. Psikolojik
neden, ABD'nin bir bütün olarak uluslararası sistemde var olma-
ya devam edip etmeyeceği ile ilintilidir. İran'ın vurulması kararı-
nın alınması, aslında ABD'nin Mart 2003'te Irak'ı vurmasıyla bir-
likte gündeme gelmiştir. Bilindiği gibi Irak lideri Saddam Hüse-
yin'in sonunu getiren; Kasım 2000’de petrol ihracatını dolar yeri-
ne euro ile yapma kararı vermesiydi. Şimdilerde aynı kararı alan
diğer bölge ülkesi ise İran hedeftedir. O halde petrolün euro ile sa-
tılması ile ABD'nin geleceği arasındaki doğrudan bağlantıyı gör-
mek gerekir. Zira ABD'nin Irak'a yönelik müdahalesinin gerçek
nedeni buydu, ancak haksız işgali meşru kılmak adına, aslında
ABD gibi bir ülkeye hiç yakışmayacak kadar basit yalanlar üzeri-
ne oluşturulmuş bir nedenler zinciri geliştirildi. Saddam Hüse-
yin'in gücü abartıldı, hatta o kadar abartıldı ki, Saddam Hüse-
yin'in kendisi bile buna inandı, ama artık Irak diye bir ülke kal-
madı. Şimdilerde Ahmedinecad'ın Tahran Petrol Borsası kurma ve
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petrolü euro üzerinden satmaya karar vermesi, onu ve ülkesini he-
def haline getirdi. Üstelik bu sefer üretilen bahane, Irak için üre-
tilmiş nedenlerin yanında çok daha ciddiydi. Öyle ki İran'ın en ya-
kın müttefikleri arasında sayılan Rusya, Çin, Fransa ve Almanya
bile tereddüt içindeydi.

Londra'da yayımlanan El Kuds El Arabî Gazetesi'ne göre İran'a
yönelik ABD hava harekâtı, mutlaka gerçekleşecekti. Bu ana gele-
ne kadarki ABD senaryosu, El Kuds Gazetesi'nde şu şekilde özet-
lenmişti:101

- Güvenlik Konseyi'nden İran'ı kınama yönünde mümkün ol-
duğundan fazla karar çıkarmak ve askeri operasyona zemin hazır-
lamak için Irak'ta yaşandığı şekilde İran'ı uluslararası hukuku ih-
lal etmekle suçlamak.

- Dünya kamuoyuna 'güç kullanımının olası bütün barışçı
adımların tüketilmesi ardından son tercih olduğu' yollu bir mesaj
vermek için diplomatik bağlantılara ve aracılık çabalarına müm-
kün olan en fazla süreyi tanımak.

- İran'ı nükleer programından vazgeçirme adımları arkasında,
Arap ülkelerini özellikle de Körfez ülkelerini kapsayan sağlam bir
uluslararası koalisyon oluşturmak ve bölgede Arap-Fars milliyet-
çi çekişmeyi yeniden canlandırmak.

ABD ve İran arasında askeri çatışma kaçınılmaz görünmekte-
dir. Zira İran yönetimi, uluslararası baskılara karşı direneceğini ve
nükleer programlarından asla vazgeçmeyeceklerini birçok kez di-
le getirmiştir. Ayrıca İran yönetimi geri adım atamayacağı bir nok-
taya gelmiştir. Varılan noktadan geriye dönüş, iktidarı kaybetme-
lerine neden olabilir. Diğer yandan ABD de geri adım atmayacak
gibidir. Zengin petrol rezervlerine, nükleer teknolojiye, hatta nük-
leer silahlara sahip bir İran, Tahran'da petrol borsasını da açabi-
lirse, ABD'nin küresel hegemonyasını tehdit edecek çok önemli
bir güç haline gelecektir. Şimdi gelelim ABD'nin İran'a yönelik sa-
vaş hazırlıklarına ne zaman başladığına... Bu konuda Washington
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Times Gazetesi'nin 16 Nisan 2006 nüshasında Willim Arkin'in
"The Pentagon Preps for Iran" (Pentagon İran'ı Vurmaya Hazır)
başlıklı yazısı, olağanüstü bir belge niteliğindedir. Bu nedenle söz
konusu yazı, aslına sadık kalınarak Türkçeleştirildi. Sanırım bu
yazıyı okuduktan sonra nükleer silahlarla ilgili yapılan açıklama-
lar sizlere gülünç gelmeye başlayacak ve biz bu filmin devamını
biliyoruz diyeceksiniz.

Euro-Dolar Kavgası:

Daha önce vurgulandığı gibi olası bir İran-ABD savaşının en
önemli nedeni, Amerikan dolarına karşı eurodan kaynaklanan ve
giderek dünya çapında artan ekonomik tehdittir. Irak, Kasım 2000
tarihinden başlayarak petrolü dolar yerine euroyla satmaya başla-
mış ve tüm dünyada dolar egemenliğine başkaldıran ilk ülke ol-
manın bedelini ödemiştir. Irak'ın işgal edilmesinin, Irak petrolle-
rinden çok daha önemli nedeni petrol ihraç eden OPEC ülkeleri-
nin de dolardan euroya geçme olasılığının söz konusu edilmesidir.
Başlangıçta Irak'ın dolardan euroya geçişi dünya tarafından pek
önemsenmemiş, hatta Irak'ın petrol gelirlerinde azalmaya neden
olacağı düşünülerek aptalca zannedilmişti. Ancak iki sene gibi kısa
bir süre içinde euronun dolar karşısında değer kazanmaya başlama-
sı ile dolar, tarihinde ilk kez çok ciddi bir tehdit ile karşı karşıya gel-
mişti. Diğer ülkelerin de Irak'ı izlemeleri halinde euro, dolardan da-
ha değerli ve uluslararası ticarette onun yerini alacak para birimi ha-
line gelebilirdi. OPEC ülkelerinin de dolardan euroya geçmeleri,
ABD için küresel egemenlik düşlerinin sonu anlamına gelmekteydi.
Bu konuda William Clark'ın görüşleri oldukça önemlidir: "Ameri-
kan Merkez Bankası (Federal Reserve) için en büyük karabasan,
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in petrolü dolar ile satmak-
tan vazgeçip euroya geçmesidir. Irak bu değişikliği 2000 tarihinde
euro 82 cent değerindeyken gerçekleştirdi ve üstelik buna, doların
euro karşısında değer yitiminin sürebileceğini de göze alarak girişti.
Bush yönetiminin Irak'ta kukla bir hükümet istemesinin gerçek ne-
deni, Irak'ta petrol satışını yeniden dolara bağlamak, bunu sürdür-
mek ve böylelikle petrol dış satımında euroya geçmeyi düşünen diğer
petrol üreticisi OPEC ülkelerine ve özellikle OPEC'in en büyük ikin-
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ci petrol üreticisi olan İran'a, petrolü dolarla satmayı bırakıp euroya
geçecek olurlarsa, Irak'ın başına gelenlerin aynen onların da başına
geleceğini göstererek gözdağı vermekti. Bush ve Kurmayları: Irak'a
saldırıp işgal edersek, bunu gören Suudi Arabistan'daki Amerikan
karşıtları da sinecektir. Bütün OPEC ülkeleri, İran ve Suriye'de do-
ları bırakıp euroya geçmekten çekinecektir".102 Ancak görünen o ki,
Amerikalıların beklentileri gerçekleşmedi. Üstelik dolar karşıtlığı
giderek artma eğilimi içine girdi. Bugün İran, yarın Latin Amerika
ülkeleri, sonra Çin ve Rusya. Kısaca söylemek gerekirse ABD, İran'-
da da Irak'ta olduğu gibi kukla bir düzen kurarak, doları bir süre da-
ha koruyabilir. Ancak Rusya ve Çin'in benzer bir stratejiyi benimse-
meleri halinde, askeri gücünün üstünlüğüne dayanarak bu ülkelere
de güç uygulama imkân ve kabiliyetine sahip midir? Diyelim ki sa-
hiptir. Bunun sonu dünya nereye sürüklenecek ve ABD'yi hangi akı-
bet bekleyecektir?

Konuyu biraz daha açalım: Birçok uzman, herhangi bir paranın
dünya üstünlüğünü kurabilmesi için 10-15 yıl gerektiği, euronun
ise daha çok genç bir para birimi olduğu ve doların üstünlüğü için
şu anda bir tehdit oluşturmadığını öne sürmelerine karşın, kam-
biyo uzmanları Irak Savaşı sonucunun dolar-euro çekişmesini et-
kilediğini ileri sürmektedirler. Halen dolar en kuvvetli para biri-
mi olma özelliğini korumaya devam etmektedir. Dünya ticaretinin
yarısı, devletler tarafından tutulan kambiyo rezervlerinin üçte iki-
si ve dünyadaki bütün kambiyo işlemlerinin beşte dördü dolar
üzerinden gerçekleşmektedir. Dolar ile gelir elde eden ülkeler, re-
zervlerinin önemli bir bölümünü bono, borsa, emlak gibi yatırım-
larla ABD mülkiyetinde tutmak mecburiyetindedir. Dışarıdan ül-
keye giren bu yüksek nakit akımı ile ABD dış alım-satım açığını fi-
nanse edebilmekte ve son derece yüksek dış borçlarına rağmen,
ekonomisi fazla etkilenmemektedir. Öteki ülkelerin varlıkları da
dolar değerine bağlandığı için, ABD onları dolara bağlı kalmaya ve
doların değerini düşürecek işlemler yapmamaya zorlayabilmekte-
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dir. Son 50 yıl boyunca dolar gittikçe kuvvetlenerek değerini ko-
rumasına karşın, 1999'da euro, uluslararası alım-satımda kullanı-
labilecek bir para olarak doların karşısına çıkabilmiştir. Ancak,
euronun uluslararası değişim aracı olarak kabul edilmesini, değe-
rindeki istikrarsızlık engellemiş ve 1,2 Dolar değeriyle piyasaya
sürülen euro, birkaç ay içinde 83 cent'e gerilemiş, ama 2000'lerin
ortasında ABD ekonomisinin yavaşlamasına bağlı olarak euro, do-
lara karşı değer kazanmaya yönelmiştir. Amerikan borsasında his-
se senetlerinin değer kaybetmeye başlaması, çok sayıda yatırımcı-
yı iflas ettirmiştir. Örneğin, Körfez Ortak Konseyine üye ülkeler,
hisselerin düşmesi yüzünden 800 milyar dolar kaybetmişler-
dir.103 Yatırımcılar 2001'de Amerikan borsasından kaçıp paraları-
nı, durgunluktan daha iyi korunan, Avrupa borsasında yatırmaya
başlayınca da, euronun değer artışı %20 yi geçmiştir. 11 Eylül'ün,
Amerikan borsasına her yıl yaklaşık 1,5 trilyon dolar yatıran Arap
yatırımcılar arasında panik yaratması da, euronun değer artışını
hızlandıran diğer bir etkendir. İşte bu noktada rahmetli Erbakan’a
yönelik bütün karalama ve başarısız kılma operasyonlarının asıl
nedenlerinin başında, Hoca'nın İslam Dinarı projesinin geldiğini
özellikle hatırlatmamız gerekir. İslam Ortak Pazarı, İslam Savun-
ma Paktı, İslam Bilim ve Teknoloji Kalkınması, İslam Birleşmiş
Milletler Teşkilatı gibi, mevcut emperyalist sömürü çarkını boza-
cak girişimleri yanında, bilhassa İslam Dinarı, Amerikan Doları-
nın (Yahudi parasının) saltanatını yıkacak bir fikir olarak görülüp
karşı tedbirler geliştirilmiştir.

Euro, aynı zamanda ABD'ye politik ve ideolojik yönden karşı,
olan ülkelere de yeni bir seçenek fırsatı vermişti. Eğer dış satımları-
nı ve rezervlerini euroya çevirirlerse, Amerikan ekonomisini yıpra-
tabilme olanağına kavuşabilirlerdi. Bu değişimin mantığı, dolara da-
yanan menkul kıymetlerin aşırı satılması sonunda doların devalüe
olmasına dayanıyordu. Aynı zamanda bu ülkeler dış satımlarının be-
delinin euro ile ödenmesini isteyeceğinden, dolara olan talebin düş-
mesi de söz konusuydu. Eğer tarafsız ülkeler de bu eylemleri des-
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teklerse, dünya para piyasası alt üst olabilirdi. Bu stratejinin öncü-
lüğünü Irak yapmıştı. 6 Kasım 2000'de Birleşmiş Milletler'den, pet-
rol karşılığı gıda programı işlemlerinin euro ile yapılmasını istedi.
Daha sonra, Paribas'ın New York şubesinde bulunan 10 milyar do-
lar değerinde rezervlerini euroya çevirdi. 2003 yılı şubat ayına kadar
bu hesaptaki Irak mevduatı, 26 milyar euroya yükselmişti. Euro, do-
lara karşı değer kazanmaya başlayınca, diğer ülkelerde aynı yolu
seçmeye başladı. İran, bütün kambiyo rezervlerini dolardan euroya
çevirdi. Kuzey Kore euroya geçeceğini açıkladı. Rusya'nın rezervle-
rinde euronun payı %20'ye katlandı (48 milyar). Westpac'ın para
stratejisi uzmanı Robert Rennie'ye göre 2001'de ABD'ye dış açığının
beşte birinden fazla dolar sağlayan Kuzeydoğu Asya ekonomileri
(Çin, Tayvan, Hong Kong, Güney Kore), 2000'in ortalarında dolar
satmaya veya dolar alımlarını en aza indirmeye başladılar. (Bu, aynı
zamanda dolar değerinin düşmesi ve euronun yükselmesinden-
di.)104 Böylece petrol jeopolitiği doların değerinde önemli bir rol
oynamaya başladı. Zira yılda bir trilyon hacmi olan petrol satışları-
nın hemen hemen hepsi (Irak dışında) dolar ile işlem görmekteydi.
Eğer petrol ihraç eden ülkelerin çoğunluğu satışlarını euro ile yap-
mak isterse, dolar bir gün içinde en az %30 değer kaybedebilirdi.

Irak ve OPEC ülkeleri arasında ikinci büyük ihracatçı olan ve
dünya petrol ihtiyacının üçte birini karşılayan İran'ın da euroya
geçmesi, ABD için son derece ürkütücüydü. Bir başka OPEC ülkesi
olan Venezuela resmi olarak euroya geçmemiş olmasına rağmen,
Küba dahil 13 ülkeye takas ile petrol satıyordu ve diğer OPEC ül-
kelerinde de euroyu seçme eğilimi oluşmaya başlamıştı. İranlı dip-
lomat Javad Yarjani'nin İspanya da euronun Uluslararası Rolü' adlı
seminerdeki konuşmasında; 'Orta Doğu ve Avrupa Birliği arasında
ikili ticaret arttıkça, petrolü euro ile fiyatlandırmak mümkün' de-
mesine karşılık, ABD Dış İlişkiler Konsey'inden Youssef İbrahim,
"Eğer Suudi Arabistan (en büyük OPEC ihracatçısı) diğer OPEC ül-
keleri ile beraber petrolü euro ile fiyatlandırmaya başlarsa, dolar
için yıkıcı bir durum ortaya çıkar" diyerek karşı çıkmıştı.
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İzlenen Yol ve Yeni Yöntem Arayışları!

ABD'nin hedef ülke tanımlamasına giren ülkelere karşı izlediği
bir strateji gözlenir: Buna göre hedef ülke, önce terörist olarak ilan
edilmektedir. Ardından başlatılan yoğun bir diplomasi trafiği ile he-
def ülkenin uluslararası sistemde saygınlığının yok edilmesi hedefle-
nir. Böylece uluslararası destekten mahrum kalan hedef ülkeye yöne-
lik askeri müdahale için gerekli yasal zemin hazırlanmış demektir ve
son aşama da ülkeye yönelik askeri saldırı ve işgaldir. ABD, 11 Ey-
lül'den bu yana bu stratejiyi izleyerek önce Afganistan'a, sonra da
Irak'a saldırmış ve bu ülkelerin topraklarını işgal etmiştir. Şimdi ay-
nı stratejiyi İran'a karşı uygulamaya geçmiştir. ABD'nin Afganistan'a
müdahalesi, Taliban rejiminin El-Kaide ile olan ilişkisi ve Usame bin
Ladin'i ABD'ye teslim etmemek konusunda izlediği siyaseti nedeniy-
le, uluslararası kamuoyunun ABD ile birlikte hareket etmesi temin
edilmiş ABD, gerek savaş sırasında gerekse sonrasında Afganistan'da
amaçlarına kolaylıkla erişebilmiştir. Afganistan'dan sonra Irak'ın iş-
galinde de aynı strateji denenmiş ve Saddam Hüseyin'in ordusu, ne-
redeyse hiçbir cephede direnç göstermeden ABD'ye teslimiyet gös-
termiştir. Ancak savaş sonrası Irak'ta yaşanan kaotik ortama bakarak,
ABD'nin başarısız olduğunu düşünmek hatalı bir tespittir. Daha doğ-
rusu ABD kaybetmiş olsa da İsrail kazanmış görülmektedir ve
ABD'yi, yöneten Lobilerin birinci önceliği ABD değil, İsrail'dir.

Konuya teorik olarak yaklaşıldığında, ABD'nin Irak'ta başarılı
olup olmadığı daha net anlaşılır bir hale gelir. Devletlerin attıkla-
rı her adımın genel bir politik hedefi çizilir ve kimi zaman bu he-
defe ulaşmak için şiddet, yani savaş yoluna gidilir. Yani savaş, po-
litik hedefin yerine değil, sadece ona yardımcı olmak amacıyla
başvurulan bir yöntemdir. Savaşın mutlaka askeri zaferle sonuç-
lanması şart değildir, hatta askeri olarak ciddi başarısızlık bile söz
konusu olabilir. Ancak savaşta esas olan askeri zaferden çok siya-
si hedeftir. Savaşta önemli olan, savaşın öncesinde saptanan siya-
si hedef ile muhtemel askeri zaferin bu hedefle uyum içinde yürü-
tülmesidir. Bu nedenle siyasi amaca uyumlu bir askeri yenilgi, ba-
şarılı olarak kabul edilir. Siyasi hedefi tam olarak belirlenmemiş
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olan bir savaşta, elde edilecek askeri zafer, süreç içinde zafer ol-
maktan çıkmak mecburiyetindedir. Şimdi ABD'nin Irak'ta başarılı
olup olmadığına bakalım: ABD'nin Irak'a yönelik izlediği politika-
nın siyasi hedefi, petrolün yeniden dolar üzerinden işlem görmesi-
nin teminidir. Bu hedefe Irak özelinde ulaşılmış ve bu konuda adım
atmaya hazırlanan ülkelere ciddi gözdağı verilmiştir. Ayrıca gelecek-
te ABD'nin ciddi rakipleri olabilme imkân ve kapasitesine sahip olan
AB, Çin ve Japonya'nın, Irak enerji kaynaklarına olan bağımlılığın-
da bir azalma olmadığı halde, Irak'ta devam eden kargaşa yüzünden,
bu taleplerini karşılayamaz durumdadırlar ve Irak'ta karışıklık de-
vam ettiği sürece de bu açık devam edecektir. Irak'ta binlerce Ame-
rikalı askerin ölmesi, ABD'nin (Derin devleti Yahudi lobilerinin)
ulaştığı siyasi hedefin büyüklüğünün yanında o kadar da önemli de-
ğildir. Kaldı ki Irak'ı parçalayıp Barzani Kürdistan’ını kurmak ve
BOP çerçevesinde Türkiye’nin de bölünmesine zemin hazırlamak
ta, Siyonist merkezler için çok önemli neticelerdir. Şimdi sıradaki
hedef, İran'dır. İran'a yönelik ABD siyasi hedefi, Irak'la aynıdır. Yani
Tahran'da Petrol Borsası'nın açılmasına engel olmak ve doların ulus-
lararası rezerv para olmasının devamlılığının sağlanmasıdır. İran'a
yönelik yapılan diplomatik baskıları sonuç vermediği takdirde, sa-
vaşa başvurulması kaçınılmazdır. İran'ın Irak olmadığı varsayımın-
dan yola çıkarak, savaşın ABD açısından maliyetinin çok ağır olma-
sı durumunda bile, eğer siyasi hedeflere ulaşılırsa, sonuç ABD açı-
sından bir zafer sayılacaktır.”105 Ama bu çılgınlık ABD emperyaliz-
minin ve İsrail siyonizminin sonunu da hazırlayacaktır. Biraz da-
ha bekleyelim, kader bize neler gösterecek, neler yaşatacaktır!
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ABD’NİN İRAN AŞKI VE
ERDOĞAN’IN ŞAŞKINLIĞI

Yıllardır, defalarca yazdık ve hatırlattık: Batı (ABD, İsrail ve
AB) gerekirse İran’a da yanaşır ve anlaşır, ama hiçbir zaman Tür-
kiye’ye dost gözüyle bakmazlardı. Batının İran’ı “baş düşman ve en
tehlikeli nizam” diye tanıtmaları, onları öne çıkarmaya ve Müslü-
man halklar nazarında kahramanlaştırmaya yönelik kasıtlı ve he-
saplı bir tavırdı. Üstelik çok sinsi ve gizli bir şekilde Şiilerle Ehli
Sünneti birbirine kışkırtıp kapıştırma planları da yapılmaktaydı.

Batının hesaplarını çok iyi bilen Mustafa Kemal SADABAD
Paktı’nı kurup İran’la birlikte, Şiilerin yoğunlukta olduğu Afganis-
tan ve Pakistan’la olumlu ilişkiler kurmaya çalışmıştı. Daha sonra
Erbakan Hoca tarihi D-8’ler oluşumuna, öncelikle ve özellikle İran
ve Pakistan’ı da katmışlardı. Erbakan Hoca ayrıca, İran’a özel zi-
yaretler yaparak, Şiilik taassubundan uzak, İslami ve insani pren-
sip ve projeleri önemseyen Milli bir yapılanma oluşturmalarına
katkı sağlamıştı. Hatta kendinin çok özel gayreti ve gözetiminde
hazırlanan teknoloji harikası proje ve şifrelerin bir kısmın”ı İran-
lı yetkililere aktarmış ve bunlarla Amerika’nın insansız hava araç-
larını -vurup düşürmek değil- olduğu gibi yere indirmeyi ve ince-
lemeyi başarmış ve tüm dünyayı şaşkınlığa uğratmışlardı.

Şimdi aynı Amerika, tekrar İran’ı öne çıkarmaya başlamıştı!

Ruhani’den Ankara’ya işbirliği çağrısı, bunun ilk aşamasıydı. İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’ye, bölgesel krizlerin çözü-
mü amacıyla işbirliğini artırma çağrısında bulunmuşlardı. Ruhani’nin



Tahran’a resmi bir ziyarette bulunan TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i
kabulünde Fars Haber Ajansı’na göre, “Tahran ve Ankara’nın bölgesel
krizlerin çözümünde daha güçlü bir işbirliği yapmalarını” hatırlatmış-
tı. Ruhani’nin: “Tahran ve Ankara, daha yakın bir işbirliği ve etkile-
şim yoluyla, başta bölgesel krizlerin çözümü olmak üzere, bölgede da-
ha etkin bir rol oynamalı” sözleri bazılarını şaşırtmıştı. Ruhani’nin,
“ülkesinin nükleer programı konusunda muhataplarıyla 3-6 ay içinde
anlaşmaya varmak istediğini” söylemesi de çarpıcıydı. Ruhani, Ame-
rikan Washington Post gazetesine açıklamasında, bu meselenin çözü-
münün ABD-İran ilişkilerindeki yumuşama sürecinin başlangıç nok-
tası olacağını aktarmıştı. Ruhani, bu konuda müzakere yürütmesi için
dini lider Ayetullah Hamaney’den tam yetki aldığını vurgulamıştı.
İran, uranyum zenginleştirme programı konusunda P5+1 olarak bili-
nen ülkelerle görüşmeler yapacaktı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
New York’ta ABD’li meslektaşı John Kerry’nin yanı sıra, Çin, Rusya,
Almanya, İngiltere ve Fransa’dan temsilcileriyle buluşacaktı. Zarif-
Kerry görüşmesi, İran ve ABD arasında 1979’dan bu yana yapılan en
üst düzey görüşmelerden biri olacaktı. 

İran’ın sırıtan Çarkı!

Hasan Ruhani göreve gelir gelmez işe hızlı başlamıştı. Önceden
belirlenen gündemi olduğu anlaşılan Batı ile yumuşama politikası
izlemeye çalışmaktaydı. Batı ile yeniden köprü kurmak için galiba
bir günah keçisine ihtiyacı vardı, bu da Nejad dönemi olmaktaydı.
Zarif ve Ruhani ikilisi Holokost (Yahudi soykırımı) meselesinden
dolayı Nejad’ı suçluyorlardı. Evet, Ahmedinejad, İslam dünyasının
gönlünü kazanmak için popülist bir dil kullanmıştı. Şimdi yeni İran
ise Batı’nın gönlüne ve zihnine girmeye çalışıyorlar, hatta o kadar
mübalağa ediyorlar ki, ‘İran’da Holokost’u inkâr eden tek bir kişi
var. O da Nejad’dan başkası değil’ diyorlardı.

Türkiye’nin en çok başını ağrıtan konu olan Suriye krizi, dünya-
nın da en önemli problemi sayılırdı. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Gül
de BM konuşmasının üçte ikisini buna ayırmıştı. Krizin Türkiye, böl-
ge ve dünya için taşıdığı riskleri ve çözüm önerilerini anlatmıştı. Mül-
teci sayısı 500 bine çıkmış, harcamaları 2 milyar doları aşmıştı. Sade-

AHMET AKGÜL 351



ce mülteci sorunu değil, sınır güvenliği kalmamıştı. Krizin en büyük
mağduru olarak kendini sayan, bir şey yapmadığı için BM’yi suçlayan
Türkiye’nin sesine başta ABD ve AB ülkeleri kulak tıkamıştı. Zira üst-
lendiği külfet nedeniyle takdir bekleyen Türkiye, Suriye’deki terör
gruplarını desteklemekle, sınırdan geçişine izin vermekle suçlamıştı.

Birçok gazeteci bu suçlama ve algının vahametini New York’a
gelmeden önce anlamamıştı. Medya röportajlarında ve düşünce ku-
ruluşlarındaki konuşmaların soru cevap kısmında Gül’ü en çok sı-
kıştıran sorular bu konulardı. Amerikalı bir gazeteci şöyle sormuş-
tu: “Binlerce yabancı cihatçı sınırınızdan Suriye’ye geçiyor. Önlemek
için ne yapıyorsunuz?” İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi de mu-
halefetin yaptığı bir katliamın raporunu yayınlayacaklarını söyle-
dikten sonra, “Sınırdan rahatlıkla girip çıkan bu radikal gruplar için
ne gibi önlemler aldınız?” diye sormuşlardı. Washington Post röpor-
tajında gazeteci döne döne Gül’ü bu konuda sıkıştırmıştı, CNN rö-
portajı da farksızdı. İşte kahpe Amerika böyle davranırdı. El Kaide’yi
Suriye’ye kendisi taşır ve silahlandırır, sonra da bütün sorumluluğu
suç ortaklarının sırtına yıkardı.

“Baas’ın uçak ve füzelerle on binlerce insanı öldürdüğü, kimyasal
silah kullandığı unutulmuş; El Kaide bağlantılı ve diğer aşırı gruplar
ile Türkiye’nin bunlarla ilişkisi ana konu olmuştu. Cumhuriyet Mu-
hafızları, Kudüs Birlikleri ve Hizbullah ile savaşta açıktan yer alan
İran, yeni cumhurbaşkanı Ruhani sayesinde yapıcı, sempatik bir ak-
tör gibi görülürken, Türkiye’ye Sünni terör gruplarının sponsoru ve
geçiş güzergâhı gibi bakılması şaşırtıcıydı. Türkiye algısı, Afgan sa-
vaşındaki rolüyle Pakistan’a benzemeye başlamıştı.” Diyen Zaman
yazarı ve Fetullah Gülen yalakası Abdülhamit Bilici, işbirlikçi kuk-
la zihniyetlerin, dış güdümlü hükümet ve cemaatlerin, Milli ve hay-
siyetli politikalar üretip türetemeyeceklerinin farkına varamamıştı!

El Kaide AKP’nin ve Türkiye’nin başını ağrıtacaktı!

AKP hükümeti ve kalemşorları Arap Baharı boyunca ülkelerde-
ki ayaklanmalarda El Kaide uzantılarını desteklemeyi marifet san-
mıştı. Libya’da Kaddafi’yi katleden kanlı örgüt Türkiye’nin gemi-
leriyle Bingazi’de korunmaktaydı. Mısır’da bu örgüt iç savaşı kış-
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kırtmış İhvanın da başını yakmıştı. Suriye’de iki yıldır El Nursa
her türlü caniliği ‘cihat’ adı altında yapmaktaydı. AKP onlara Tür-
kiye’de kamplar kurmakta başını belaya sokmaktaydı. En son Su-
riye’de El Kaide’ye bağlı El Nusra militanlarının kurşuna dizme,
kafa kesme, kalp yeme, damdan adam atma görüntüleri medyada
ve internette yer alınca panik başlamıştı. El Kaide uzantısı El Şe-
bap’ın Kenya’daki AVM saldırısıyla işler hepten sarpa sarmış.
ABD’li patronların her yerde kullandıkları bu örgütten rahatsız ol-
masıyla da bizim yandaşlar çark etmeye başlamıştı.

Fetullah Gülen İslam adına yapılan terör saldırıları hakkında
açıklamalarda bulunarak; Herkul.org sitesinde yayınlanan vide-
osunda Kenya’da yaşanan terör olaylarıyla ilgili: “Müslümanlar
arasında canlı bomba gibi terör hadiselerinin zemin bulması hangi
sebeplere bağlıdır?” sorusuna cevap verdiği konuşmasında yaşa-
nan olaylara, “bu olaylar aynı zamanda bizi mahcup edecek bir tab-
lo!.. Doğru, Müslümanlığın yüzüne zift sıkılması gibi bir şey” şeklin-
de yorumlar yapmış, ama AKP’nin ve Zaman Gazetesi’nin yıllardır
Suriye’de aynı örgütü destekleyip İslam mücahidi gösterdiklerini
sanki unutmuşlardı.

İran–AB yaklaşması, Türkiye’nin yalnızlaştırılması

İşte böyle bir hengâmede ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, İran’ın nükleer programını görüş-
mek için buluşmuşlardı. Tarihi bir an olarak nitelendirilen buluş-
ma, İran’ın nükleer programıyla ilgili son 6 yılın en üst düzey gö-
rüşmesi sayılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışiş-
leri Bakanı Cevat Zarif, BM binasında İran’ın nükleer faaliyetleri
konusunu ele almıştı. Kerry ve Zarif, 6 yıl aradan sonra gerçekleşen
bu ilk toplantının ardından olumlu mesajlar aktarmışlardı. İran Dı-
şişleri Bakanı Cevad Zarif, “Faaliyetlerimiz barışçıl amaçlı, yaptırım-
lar artık kalkmalı. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Tartışma-
lar tarafsız ve sağduyuluydu. Kararlı bir şekilde bu sorunu çözmek
için ilerleme kaydetmek ve herkesin İran’ın nükleer programının ba-
rışçıl olduğunu görmesini arzuluyoruz. Ekonomimizi darboğaza so-
kan yaptırımlar kaldırılmalı.” açıklamasını yapmıştı.
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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise toplantıdan memnun kal-
dığını belirtmişti ama rol gereği ihtiyatlı bir tutum takınmıştı.
Kerry-Zarif görüşmesi sonrasında, 15-16 Ekim tarihlerinde İsviç-
re’nin Cenevre kentinde İran’ın tartışmalı nükleer programı konu-
sunda toplantı yapılmasına karar alınmıştı. Los Angeles Times’ın
yayınlamış olduğu ABD Başkanı Obama ve İran Cumhurbaşkanı
Ruhani’nin New York’ta düzenlenecek olan BM toplantıları sıra-
sında bir araya gelecekleri iddiası gündemi sarsmıştı. Eğer görüş-
me gerçekleşirse ABD ve İran arası ilişkilerde 36 yıl aradan sonra
bir ilk yaşanmış olacaktı. Obama’nın ulusa sesleniş konuşmasın-
da Ruhani ile mektuplaşarak onun İran’ın nükleer faaliyetleriyle
ilgili diplomatik çözüm konusunda potansiyel sahibi olduğuna
inandığını dile getirmesi hiç şüphesiz iki tarafı da hareketlendiren
ve beklenen yakınlaşmanın sağlanması için doğru zaman olduğu-
nu düşündüren çıkış noktasıydı.

Ruhani’nin İran’da Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana
onun Batı ile devam eden didişmeyi sonlandırarak diyalogu sağla-
mak amacıyla başa getirildiği sürekli konuşulup tartışılmıştı. Hat-
ta Dışişleri Bakanlığı’na Zarif gibi New York ekolünden birinin ge-
tirilmesi bunun en büyük ispatı sayılmıştı. Bu doğrultuda hem
İran’da hem de Batılı ülkelerde uzun bir müddettir karşılıklı hu-
sumeti azaltacak etkin kamu diplomasisi hamleleri başlatılmıştı.
Ruhani’nin Yahudi bayramını kutlamasından, Irak-İran savaşında
nükleer silahlardan ağır yaralar alan bir ülkenin Suriye’deki kim-
yasal silah kullanımından hoşnut olamayacağının Obama tarafın-
dan açıklanmasına kadar birçok örnek yaşanmıştı. Yani karşılıklı
bir imaj oluşturulması ve kurulması düşünülen yakınlığın alt ya-
pısının hazırlanması acaba Türkiye’nin yalnızlaştırılma operas-
yonlarının bir parçası mıydı?

“Daha düne kadar uluslararası alanda İran yapayalnız bir ko-
numdaydı:

-Mesela Suriye’den sonra hedef İran’dı...

-Mesela Batılı ülkelerin ve işbirlikçilerinin dilinde “uranyum zen-
ginleştirmesi ve İran” konusu vardı.
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-Mesela ABD, İran’ın baş düşmanı sanılırdı!...

-Mesela İran nükleer girişimleri nedeniyle acayip köşeye sıkıştı-
rılmıştı!?

-Mesela İran dendiğinde akıllarda “Ha vuruldu ha vurulacak” al-
gısı oluşmaktaydı!

-Mesela bütün dünyada “İran yalnızlığı” diye bir olgu oluştur-
muşlardı!...

Kısacası daha düne kadar İran’a dünyanın “kurbanlık kuzu”su
diye bakılmaktaydı… Oysa, İran bu durumdayken... Türkiye ise böl-
genin parlayan yıldızıydı.

Oyun kuruyor, racon kesiyor, arabuluculuklar yapıyor, yol göste-
riyor, herkesle konuşabiliyor olmanın hazzını yaşıyor, sınırları kal-
dırıyor, ağabeylik yapıyor, yol gösteriyor, her yere gidebiliyordu fa-
lan. Ne olduysa oldu, çok kısa bir süre içinde, İran kendisine çizilen
o dar çerçeveyi parçalayıp atmayı başardı: Adamlar neredeyse Oba-
ma ile kanka olmuşlardı. AKP Türkiye’si ise kendisine çizilen o bol
çerçeveyi daralttıkça daraltmış. Sınır komşuları arasında neredeyse
konuşacak ülke bırakmamışlardı.

Keşke İran Dışişleri Bakanı, (Ahmet Davutoğlu gibi) “Hakiki
Stratejik Derinlik” adını koyacağı bir eser kaleme alsa da; hepimiz
o kitabı okuyup “bu işler nasıl oluyormuş” anlasaydık!” diyen Ah-
met Hakan haksız mıydı?

Daha düne kadar, Lübnan Hizbullah’ına “Hizbüşşeytan”, İran’a
ise “Türkiye’ye baş düşman” gözüyle bakan ve bu istikamette ya-
zılar yazan İbrahim Karagül gibi yandaş yazarlar bile, bir anda
çark etmeye başlamış ve “Bu işi Türkiye ve İran çözer” başlıkları
atmaya başlamışlardı.

“Suriye meselesinin kilit noktası Türkiye-İran ortaklığıdır. Buna bir
de Rusya'yı eklerseniz, bütün bölgeyi ateşe verme potansiyeli barındı-
ran kriz yumuşatılabilir. Ardından da bir yol haritası şekillendirilebi-
lir. İki ülkenin işbirliği olmadan bu meselenin çözümü imkânsızdır. 

İlk gün çözümün adresi neyse, isterse on yıl sürsün, çözüm giri-
şimlerinde yine aynı noktada olacağız. İlk gün de bu böyleydi, şimdi
de böyle, sonra da böyle olacaktır.
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Daha şimdiden Suriye meselesi bölgeyi bölmüş, kamplara ayır-
mıştır. Savaş devam edecekse bu kamplaşma tehlikeli biçimde derin-
leşecektir. Sonunda hiçbir ülke, istediği sonuca ulaşamayacak ama
ciddi oranda güç kaybına uğrayacak, yara alacaktır. Türkiye'de kes-
kin bir İran karşıtlığı, İran'da Türkiye karşıtlığı, Arap dünyasında
kafa karışıklığı oluşmuştur. Türkiye'de bazılarının neredeyse 'İran'la
savaşalım' yaklaşımı ile İran'daki mezhep duruşu ve Suriye mesele-
sindeki körlük aynıdır.”106 Diyenler, acaba yeni mi uyanmışlardı,
yoksa yeni bir talimat mı almışlardı.

1953 yılında İran Başbakanı Musaddık’a karşı CIA’nın katılmış
olduğu Ajax Operasyonu’ndaki rollerini Obama bile açıklamıştır.
Mollalar da o dönemde pasif olarak Musaddık aleyhindeki darbeye
katılmışlardır. Zira Musaddık’ın toprak reformunu onaylamadıkla-
rından dolayısıyla Musaddık darbeye karşı geniş bir taban desteğin-
den mahrum kalmıştır. Buna mukabil, aynı Obama, BM’deki konuş-
masında Mısırlı darbe rejimine sahip çıkmıştır. Çok ilginç, Obama
BM kürsüsünden İran’la ilgili iki pozitif değerlendirme yaparken
Mısır’la alakalı olarak tam tersine olumsuz yaklaşımları dikkatler-
den kaçmamıştır. Oysa herkes biliyor ki, Mısır’da darbeyi ABD ta-
sarlamış ve Sisi uygulamıştır. Hâlâ utanmaz Mısırlı ulusalcılar ve
ultra laik kesimler veya postal yalayıcıları İhvan ile Obama idaresi
arasında yakın ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Mısır’da yayınlanan
Vefd gazetesi “Obama’nın Kenya’da yaşayan kardeşinin Müslüman
Kardeşler Afrika koluna bağlı olarak çalıştığını ve bundan dolayı
Obama idaresiyle Müslüman Kardeşler arasında aracılık yaptığını”
bile yazmıştı.107

Önce “Yeni Türkiye” gazetesi haber yaptı: “İran’ın böcekleri Başba-
kanlık’ta” diye manşet attı.108 Doğru, böcek vardı. İki kadın da vardı.
Hatta soruşturma da vardı. Ama İran yoktu! Birkaç gün tartışılan ha-
ber “aşk meselesiymiş” denilerek kapatılmıştı.
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Ardından Hürriyet’in manşeti geldi: “İran turuna ajan sorgusu”.109

Habere göre götürüldükleri İran’da 20 gün boyunca dini eğitim verilen
25 çocuk, dönüşte Ağrı’da ajanlık sorgusuna alınmıştı.

Aynı gün Vatan’ın internet sitesi de “flaş flaş” diyerek şu başlığı atmış-
tı: “O ülke İran çıktı”.110 Vatan’ın iddiasına göre MGK’nin 28 Şubat top-
lantısında adı gizlenen ve rejim aleyhinde faaliyet yürüten ülke İran’dı.

Haber doğru değildi, zira İran’ın ismi gizlenmiyor tersine o yıllarda
sürekli Türkiye’de rejimi yıkma faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor-
du. 28 Şubat’ın Truva atlarının rol aldığı bu İran düşmanlığı kampan-
yası aslında 1993’te başlamış ve Gladyo cinayetleri Tahran’a yıkılma-
ya çalışılarak, Atatürkçüleri İran karşıtı bir çizgiye çekmeye çalışmış-
lardı! Yaklaşım ve yorumları haklıydı.

Cemaat’in İran karşıtlığı

Kuşkusuz bir haftaya sığdırılan bu üç İran karşıtı haberin mutlaka
özel bir anlamı olmalıydı:

Cemaatin gazetecilerinden Nuh Albayrak’ın Yeni Türkiye gazetesi-
nin başına geçmesi ve Taraf’tan ayrılanlarla bir ekip kurmuş olması
“İran böceği” haberine salt Cemaat düzleminde bile bir anlam katmış-
tı. Zira Cemaat okullarına topraklarında kesinlikle izin vermeyen İran
Fetullah Gülen’in hep hedefi konumundaydı… Ancak meseleye Hürri-
yet ve Vatan’ın da bulaştırılmış olması, konuyu Cemaat düzleminden
daha ileriye taşımaktaydı… 

Obama’nın İran’a el uzatması

İlginçtir, Yeni Türkiye’nin haberinden iki gün önce ABD Başkanı Ba-
rack Obama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile mektuplaştıkları-
nı açıklamıştı (AP, 15 Eylül 2013). Ruhani bir hafta sonra BM toplan-
tıları için New York’a gidecekti ve ikilinin 30 yıl sonra ilk kez görüşen
liderler olarak tarihe bile geçebilecekleri konuşulmaktaydı. Yine BM
toplantıları için New York’a yola çıkan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün “Suriye’de İran’sız çözüm olmaz” mesajları Obama’nın başlattı-
ğı yeni duruma “uyum” anlamındaydı. New York’taki BM oturumları
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sırasında gerçi Obama ile Ruhani görüşmedi ama ilk kez ABD heyeti,
İran lideri konuşurken salonu terk etmeyip yerlerinde oturmuşlardı.
Üstelik İsrail heyeti salonu bile terk etmişken… Öte yandan Obama ko-
nuşmasında “İran’da rejim değişikliği istemediklerini” özellikle vurgu-
lamıştı. Ruhani de Obama’nın jestlerine olumlu yanıt vermiş ve “Ba-
tı’yla anlaşmak istediklerini” ve “ABD ile farklılıklarının yönetilebilir
olduğunu” açıklamıştı. (Washington Post, 25 Eylül 2013)

Erdoğan savaş Lordlarıyla, Gül Monroe barışçılarıyla mıydı?

Peki, tüm bunlar ne anlam taşımaktaydı? Açık ki, ABD iç hesaplaş-
maları ve hâkimiyet mücadelesi sadece Suriye politikasına değil, İran’la
ilişkilere de yansımıştı. Daha önceki makalelerimizde incelediğimiz gi-
bi ABD’deki “savaş lordları” ile “yeni Monroe’cüler” kıyasıya çarpış-
maktaydı. Yeni Monroe’cüler yani “geri çekilmeciler” ABD’nin geleceği-
nin Ortadoğu’daki bir savaştan değil, diplomasiden, akıllı güçten ve içe-
riye yönelerek ekonomiyi yeniden büyütmekten geçtiğini savunuyorlar-
dı. Cumhurbaşkanı Gül’ün açıklamaları, bu ekibe yaslandığını ortaya
koymaktaydı. “Savaş lordları” ise her halükarda savaşların ABD’ye ya-
rayacağını savunarak Suriye’ye hemen savaş ilan edilmesinden yanay-
dı. Başbakan Erdoğan işte bu ekibe, kökleri Cumhuriyetçiler ve Neo-
Con’lar olan bu kesimlere yaslanmaktaydı. İlginç olan CHP heyetinin de
ABD’de Erdoğan’ın yaslandığı “savaş lordlarını” temsil eden kuvvetlerle
görüşmüş olmasıydı!” tespitleri yabana atılmamalıydı.111

Türkiye bölgesinde yalnız mı bırakılmıştı?

Krizden çıkmaya çalışan Avrupa Birliği'nin karışık hali ve çalkan-
tıdaki Arap ülkeleri, Başbakan Erdoğan'ı şaşkınlığa mı uğratmıştı? Fi-
nancial Times gazetesinde bir makale kaleme alan Daniel Dombey,
Arap dünyasındaki çalkantılar ve Avrupa'nın kendi içine kapanma-
sı yüzünden Türkiye'nin belirsizlik içinde kıvrandığını yazmıştı.
Dombey'nin makalesinde: "Uzun yıllardan beri Türkiye hakkında so-
rulan başlıca soru, kendisini Orta Doğu'da evinde mi hissedeceği, yoksa
Avrupa Birliği istikametinde yürümesi miydi? Şimdi ortada yeni bir ce-
vap var: İkisi de değildi. Zira Türkiye'nin iki tarafla da ilişkileri zor bir
haldeydi. Türkiye'nin freni patlamış başbakanı Recep Tayyip Erdoğan en

358 KUKLALARIN KAPIŞMASI

111 maliguller@aydinlik.com



son Birleşmiş Milletler koridorlarında 2011 yılında yürüdüğünde o yıl
Mısır, Tunus ve Libya'da kendisine sevgi gösterileri sergilenmişti. Ama o
zamandan bu yana çok şey değişti ve AKP Türkiye’si yalnızlığa itildi” di-
yerek, acı ve alçaltıcı bir manzarayı ortaya koymaktaydı.

Barak Obama, Abdullah Gül ile görüşmeye yanaşmamıştı!

Cumhurbaşkanı Gül, tüm çabalara karşın New York’ta Obama ile
ikili görüşme yapmayı başaramamıştı. ABD tarafı Biden’i önermiş,
Gül ise buna karşı çıkmıştı. New York’ta yapılan BM Genel Kuru-
lu’na “ikili görüşme” skandalı hala konuşulmaktaydı. Olayın kah-
ramanlarından biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP iktidarıy-
dı. Diğeri ise ABD Başkanı Barack Obama ve Beyaz Saray’dı. Hürri-
yet gazetesinden Tolga Tanış’ın haberine göre BM toplantıları için
New York’a gelecek Gül’ün ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile gö-
rüşeceği açıklanmış, ancak bu ABD tarafından doğrulanmamıştı. So-
nunda ABD heyetinin New York programı sona ermiş, Obama ve Bi-
den ayrılmıştı. Böylece Gül’de ikili bir toplantı yapamamıştı. Oysa
Obama Nijerya Devlet Başkanı Good Luck Jonahan, Filistin lideri
Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Süleyman ile
ikili görüşmeler yapmıştı. Olay, “ABD yönetimi, Başbakan Recep T.
Erdoğan’dan sonra Gül’e de sırtını çevirdi” şeklinde yorumlanmıştı.
Washington’da Türkiye’ye karşı gezi eylemleri, Suriye ve Mısır ne-
deniyle menfi bir hava oluştuğunun herkes farkındaydı. Obama’nın
Erdoğan ile arasına mesafe koyduğu, telefonları kestiği, en son G-20
Zirvesi’nde yaşandığı gibi fırsat olduğu halde Erdoğan ile ikili bir
görüşme yapmadığı da konuşulmaktaydı.

Abdullah Gül’ün Gülen cemaatinin büyük maddi ve manevi
katkısı ile ABD basınıyla röportajlar yapmıştı. Ama bunların hiç
biri ulusal medyada yayınlanmamıştı, ABD basınında ve televiz-
yonlarında yer almamıştı. Sn. Gül’ün Recep T. Erdoğan’dan daha
uygar ve hoşgörülü olduğu imajının yanı sıra, gelecek seçimlerde,
destek arayışları da bu mesajlara yansımıştı. Abdullah Gül, ayrıca
Füze Savunma Sistemi ihalesinin Çin’e verilmesinden duyduğu
üzüntülerini de aktarmıştı!? Yani açıkça seçimi bizim milletimizin
değil de, Yahudi Lobilerinin yapacağını bilen bir siyasetçinin giri-

AHMET AKGÜL 359



şimi gibi algılanmıştı. Gül’ün, BM Genel Kurulu’nda yaptığı ko-
nuşma, Amerika’da ajanslara bile sokulmamıştı.

Ruhani´nin ABD’ye Yahudi milletvekili ile gitmesi sıcak bir me-
sajdı!

BM toplantısı için New York’a giden İran Cumhurbaşkanı Ruha-
ni’nin İran’ın Yahudi milletvekillerinden Siamak Moreh Sedgh’i de
beraberinde götürmesi anlamlıydı.112

Tıp doktoru olan 48 yaşındaki Sedgh, 2008 yılından beri İran
meclisinin en saygın üyelerinden birisi konumundaydı. İran, 1906
anayasasından beri, meclisinde Yahudi azınlık için yeterli koltuk
ayırmaktaydı. Bu geleneğe, ülkenin 1979 devrimiyle bir İslam devle-
tine dönüşmesinden sonra da hiç değişmeden uyulmaktaydı. İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin derin devleti olan Ya-
hudi Lobilerine yaranmak ve “hizmete hazırım” mesajı ulaştırmak
için mi böyle davrandığı sorulup tartışılmaktaydı. Bu arada İsrail
Başbakanı Netanyahu’nun “Ruhani kuzu postuna bürünmüş kurt-
tur” açıklaması, acaba İran’ın işini kolaylaştırmayı mı amaçlamıştı?
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İRAN’LA UZLAŞMA, TÜRKİYE’Yİ KUŞATMA MIYDI?

ABD’nin derin devleti olarak bilinen Siyonist Yahudi Lobileri-
nin güdümündeki Batı (Amerika ve Avrupa), bize doğal ama bazı-
larına anormal gelen sürpriz bir kararla, İran’la nükleer tesisler
konusunda anlaşmaya varmışlardı. Amerika’nın Suriye’ye müda-
haleyi savsaklamasının bir nedeninin de, şimdi uzlaştığı İran’la
sürtüşmekten kaçınmış olduğu ortaya çıkmaktaydı. Hatta İran’da
Hasan Ruhani yönetiminin de bu yakınlaşmaya hazırlık maksadıy-
la işbaşına getirildiği anlaşılmaktaydı. Obama’nın, Karzai’nin dik-
lenmesine karşı, “Afganistan’daki ABD askerlerini çekme” resti de,
İran’ı sevindiren bir mesaj şeklinde okunmalıydı. Çünkü İran,
ABD’nin Afganistan’daki askeri varlığını, kendisini kuşatma ola-
rak algılamaktaydı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Bu anlaşma ile Büyük Dev-
letler İran’ın nükleer faaliyet hakkını resmen tanımıştır” derken, Ba-
tılı ülkeler ise “İran’ın nükleer bomba üretebilme kapasitesini sınırla-
dıkları ve kontrol altına alıp bir tehdit ve tehlike olmaktan çıkardıkla-
rını” açıklayıp kendi kamuoylarını yatıştırmaya çalışmışlardı. 

Bu anlaşma ile İran, şu anda Batı (ABD ve AB) nazarında Tür-
kiye’den üç-dört adım daha ileri geçmiş konumdaydı. Daha önce
Türkiye Brezilya ile birlikte İran’la Batı arasında arabuluculuk gi-
rişimleri başlatmış, ama bunlar ABD ve AB tarafından özellikle
baltalanmış; İran’ın da soğuk yaklaşmasıyla bu girişim başarısız-
lıkla sonuçlanmıştı. Şimdi Cenevre’de, Türkiye gözlemci statüsü-
ne bile layık bulunmamıştı. Yani, bir nevi Batı ile İran uzlaşıp Tür-



kiye’yi dışlamışlardı. İran’ın ülkesine yönelik ambargoların gevşe-
tilmesiyle çok hızlı bir kalkınma sürecine gireceği açıktı. Dışişle-
ri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ve Erdoğan’ın bu gelişmelerle il-
gili “olumlu beyanatları” ise, onların hayal kırıklığını yansıtmak-
taydı. Evet, Siyonist Batının ve Haçlı ittifakının asıl niyeti, şimdi-
lik İran’la uzlaşıp Türkiye’yi kuşatmak ve yalnız bırakmaktı.

İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya
(5+1) arasındaki, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler-
de anlaşmaya varılmasının arkasında ne yatmaktaydı?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Catherine Ashton, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5
daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasındaki, İran'ın nükleer programı-
na ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varıldığını duyurmuşlardı. Mü-
zakerelere, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İngiltere Dı-
şişleri Bakanı William Hague, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Wes-
terwelle, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa Birliği (AB) Dış İliş-
kiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif katılmıştı. ABD Baş-
kanı Barack Obama, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakere-
lerde anlaşmaya varılmasıyla ilgili olarak, "Bugün kapsamlı ve barış-
çıl bir çözümü başarmaya yönelik gerçek bir fırsat bulunuyor ve bu-
nu test etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün atılan birinci adım,
başkanlığa geldiğim günden buyana İran ile yaptığımız kayda değer
somut ilerlemedir" açıklamasını yapmıştı. BM Genel Sekreterlik
Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ban, müzakere sürecini
yürüten tarafları tebrik ederek, "Bu uzlaşma, Ortadoğu ve ötesinde-
ki halklar ve milletler için tarihi bir anlaşmanın başlangıcı olabilir"
ifadelerini kullanmıştı. 

ABD Dışişleri Bakanı Yahudi John Kerry ise, İran'ın nükleer
programına ilişkin anlaşmanın bir ilk adım olduğunu ve altı aylık
bir süreyi kapsayacağını belirtip, "Bu anlaşmanın, bölgedeki ortak-
larını ve müttefiklerini İsrail’i daha güvenli yapacağını" vurgulamış-
tı. Anlaşmanın herkes için çok zor bir süreç olacağını ifade eden
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Kerry, İran'ın, nükleer programının barışçıl olduğunu ispatlaması
gerektiğini hatırlatmıştı. 

Milli Çözüm Dergimizin 2007 Nisan sayısında ve “İsrail’in ger-
çek hedefi İran mı, Türkiye mi?” yazımızda da aynen şunları ha-
tırlatmıştık:

“Türkiye, tabii ve tarihi olarak İslam Âleminin beyni ve bedeni ko-
numundadır. Bu nedenle Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet
sürecinde, çok yönlü bir takibat ve tahribata uğramıştır. Ama gövdesi
ve kültürel kökleri sağlam ve derin olduğu için; bunca askeri, siyasi,
ekonomik ve ahlaki saldırılara rağmen yine ayakta kalmış, hatta yeni
bir dünyaya öncülük yapacak dinamiklerini diriltmeyi başarmıştır. İş-
te bu yüzden, Siyonist Yahudi sermayesinin güdümündeki emperyalist
Batı Dünyası (AB ve ABD) bu gövdeyi (Türkiye'yi) yeniden dağıtmak
için önce kollarını bacaklarını felce uğratmak üzere, Irak'ı ve Afganis-
tan'ı işgal altına almıştır, şimdi ise İran'ı sıkıştırmaktadır. 

Sert ve sağlam tomrukları parçalamak için, önce dallarının bu-
daklarının koparılması ve kenarlarından yontulması taktiğini uygu-
layan; bu hedefle ve BOP hıyanetiyle yirmi iki İslam Ülkesinin sınır-
larının değiştireceğini resmen açıklayan ABD'nin, asıl amacı, İran'-
dan sonra Türkiye'yi etkisiz kılmaktır. Ve zaten hala Lozan anlaşma-
sını ve bugünkü sınırlarımızı tanımayan tek ülke Amerika'dır. ABD
eliyle Kuzey Irak'a aktarılan, ama 380 bin kadarı, sözde kaybolan
ve pek çoğunun Türkiye'ye sokulduğu; bunların Trabzon'daki Papaz
cinayetinde, Hirant Dink suikastında ve İzmir'de iki polisimizin şe-
hit edilmesinde kullanılmış olduğu anlaşılan silahların da, tetikçi ve
taşeron olarak yararlanıldığı kişi ve oluşumların da arkasında, hep
ABD ve İsrail sırıtmaktadır. 

Bu nedenle İran'la ilgili her adım, bizzat Türkiye'ye yönelik bir
manevradır. Irak işgalinin, aslında Türkiye'yi parçalamaya hazırlık
olduğunu sezemeyen AKP ve destekçilerinin, şimdi İran’ı avuçlarına
alan Batının tezgâhından gafil bulunmaktadır. Vatanını seven, vicda-
nının sesini dinleyen, onurlu yaşamayı ve gelecek kuşakları düşünen,
sivil - asker herkesin ve her kesimin; artık her çareye başvurarak bu
gidişatı durdurması ve sadece hükümetten değil, hatta bu teslimiyet-
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çi ve batı taklitçisi zihniyetten de ülkenin kurtarılması lazımdır. Bazı
azgın ve sapkın Siyonist ve Avengelistlerin, gizli ve şeytani bir hesa-
bı da, Türkiye ile İran'ı kapıştırmak ve İran'ı kahramanlaştırmaktır. 

İyi niyetli Yahudiler de, Hıristiyan kesimler de, Müslümanlarla
birlikte 3. Dünya Savaşını başlatacak bu çılgınlıklara karşı çıkmalı-
dır. Çünkü bu dünyada, hem Yahudi ve Hıristiyanlara, hem Müslü-
manlara hem de diğer bütün insanlara yetecek kadar imkân ve fırsat
vardır. Ve Kur'an’ın dediği gibi, "kesinlikle; barış savaştan hayırlı-
dır." Ancak barışı ve bağımsızlığı korumak içinde caydırıcı bir gü-
ce ulaşmak ve savaşa hazır olmak şarttır.

İran “sonunda biz kazandık” derken, Batı “istediğimizi yaptır-
dık” diyordu! Acaba bu Nükleer kumarda kim kazanmıştı?

İran’la P5+1 ülkeleri arasında nükleer enerji konusunda uzun za-
mandır yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmasının ki-
min işine yaradığı tartışılırken, İran zafer kazandığını, Avrupa ve
ABD de İran’ı sonunda durduklarını iddia ediyordu. Ahmedine-
jad’ın kesin ve tavizsiz tavrıyla köşeye sıkışan Batı, yeni Ruhani yö-
netiminin ‘yumuşak’ tavrıyla kısa zamanda istediği sonuca ulaşmış
görünüyordu! Bir tarafta İran’ın memnun ve muzaffer edası, öte ta-
rafta İsrail’in öfkesine rağmen İran’a istediklerini zorla kabul ettirdi-
ğini iddia eden ABD ve Avrupa’nın büyük memnuniyet tavrı kafala-
rı karıştırıyordu. Nükleer konuda İran ile varılan anlaşmanın sonu-
cu zamanla daha net ortaya çıkacaktı, ama kesin olan bir şey var ki
emperyalistlerin bu derece sevindiği bir şeyin İran için de İslâm
dünyası için de hayırlı olmayacağı açıktı. İran’da yeni cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani’nin göreve başlamasından bu yana uranyum
zenginleştirme faaliyetlerinde “yavaşlama” olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran’la varılan anlaşmanın bu
ülkeye yönelik yaptırımlar sayesinde mümkün olduğunu vurgula-
mıştı. ABD Başkanı Barack Obama, İran ile nükleer müzakerelerde
anlaşmaya varılmasına büyük tepki gösteren ve “tarihi bir hata”
olarak değerlendiren İsrail Başkanı ırkçı Binyamin Netanyahu ile te-
lefonda görüşüp Netanyahu’ya “ABD’nin İsrail’e verdiği taahhütlere
sadık kalacağı” konusunda garanti sağlamıştı.
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Netanyahu’nun anlaşmaya itirazı rol icabıydı!

Söz konusu anlaşmaya yönelik İsrail’den gelen eleştiri ve sert açık-
lamalar, dünya kamuoyunu oyalama amaçlıydı. Netenyahu İsrail
Meclisi Kneset'te, "dünyada Cenevre anlaşmasını öven seslere ortak
olmayı ben de isterdim" diyerek başladığı konuşmasında, yapılan an-
laşmaya yönelik, "Uygulanan uluslararası baskının kısmen başarılı
olduğu doğrudur ve başlangıçta planlanandan daha iyi bir sonuç alın-
mıştır fakat bu hala kötü bir anlaşma" ifadelerini kullanmıştı. Üzerin-
de mutabakata varılan anlaşmanın, "İran üzerindeki baskının azaltıl-
ması karşılığında" somut bir şey vermediği görüşünü savunan Netan-
yahu, İranlıların bu anlaşmayla "kendilerini kurtardıklarını" savun-
maktaydı. İran'la yapılacak nihai anlaşmada, "İran’ın nükleer kapasi-
tesi tamamen sökülüp dağıtılmalı" diyen Netenyahu, "İran liderinin,
İsrail devletini yok etme taahhüdünü tekrarladığını” hatırlatmıştı.

“ABD+AB ile İran’ın uzlaşmasının, Suudi Arabistan ile İsrail’i as-
keri ittifaka mecbur bıraktırdığı ve biri birine yaklaştırdığı” bile yazı-
lıp konuşulmaktaydı. Bu sayede Beşşar Esed’in rahatladığını da hatır-
latmak lazımdı. Oysa asıl tezgâh Türkiye’ye karşı kurulmakta ve ül-
kemiz tamamen kuşatılıp bölgesinde yalnız bırakılmaktaydı. Velhasıl,
Melheme-i Kübra=Armegeddon hesaplaşması giderek yaklaşmakta,
bu nedenle Türkiye’nin etrafındaki çember daraltılmaktaydı.

Geçen sene bölgeyi Mısır’la birlikte yeniden dizayn etmeye gi-
rişen Türkiye, bugün Mısır’la diplomatik ilişkilerini en alt seviye-
ye indirmiş durumdaydı. Cenevre anlaşması gereği, “İran’ın uran-
yumu ancak % 5 oranında zenginleştirmeye ve elindeki % 20 oranın-
da zenginleştirilmiş uranyumu imha etmeye razı olmasına” AKP ik-
tidarının sevinç çığlıkları atması, AB’ye kuyruk olma sevdasının
ve uşaklık paradigmasının bir yansıması mıydı? Ve yine İran hal-
kında görülen bu Batıya teslimiyet bayramının heyecanlı, bizden
bazı kesimlerin AB ile müzakereleri havai fişeklerle kutlama şaş-
kınlığını hatırlatmıştı. Oysa Türkiye’nin Cenevre sürecine dâhil
edilmeye bile layık bulunmaması feraset ve haysiyet taşıyanları
üzmüş olmalıydı. Batı ile İran’ın sözde uzlaşması planlarının bir
hedefinin de; başta Suudi Arabistan gibi bazı İslam ülkelerini, İs-
rail’le barış sürecine mecbur ve mahkûm etmek olduğunu ve bu
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tertibin daha şimdiden tuttuğunu bile sezip göremeyen gafiller ve
cahiller elinde, Türkiye rotasız gemi gibi yalpalamaktaydı.

Aynı Batı, Angola’da (Afrika) resmen İslam’ı yasaklatmıştı!

Dünya’da ilk defa İslam dini bir devlet tarafından alenen yasak-
lanarak ibadethaneleri yıkılmıştı. Oysa bunun tam tersi olsaydı, ya-
ni Hıristiyanlık ve Yahudilik hedef alınsaydı yer yerinden oynardı.
BM, UNESCO, AB aklınıza gelen ne kadar Hıristiyan kurum ve ku-
ruluş varsa açıklama üstüne açıklama yapar, olmazsa o ülkeye savaş
açarlardı. Müslümanların tepkisi tıpkı karikatür krizinde olduğu gi-
bi yeniden test edilip sınanmaktaydı ve maalesef AKP iktidarı da
İran da susmaktaydı. Angola’da yaşanan bu kepazeliğe gereken tep-
ki gösterilmediği takdirde diğer Afrika ülkelerine de yayılacaktı.

Angola’da İslam’ın yasaklanması ve camilerin kapatılarak yıkıl-
ması, Afrika’daki İslam düşmanlığını gün yüzüne çıkarmıştı. 18 mil-
yon nüfusa sahip ülkede resmi rakamlara göre 90 bin civarında
Müslüman vardı. Güneybatı Afrika ülkesi olan Angola’nın başkenti
Luanda’da bir caminin minaresi hükümet görevlilerince yıkılmıştı.
Daha sonra radyodan yapılan açıklamada ‘radikal’ Müslümanlara
müsamaha gösterilmeyeceği ve İslam’ın yasal olarak kabul edilme-
yeceği açıklanmıştı. Bunların ardından 19 Kasım Salı günü Angola
Kültür Bakanı Roza Cruze Silvia yaptığı duyuruda, İslam’ın Adalet
ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından yasal olarak kabul edilmediği-
ni, ayrıca camilerin kapatılması gerektiğini vurgulamıştı. Luanda
bölgesinde yer alan iki camiye de belediye tarafından kapatılması
için uyarı yollanmıştı.

Haçlı Batının kışkırtmasıyla Angola’da camiler yıkılırken, Tür-
kiye’de AKP iktidarı Şişli’deki kiliseye 600 Milyonluk arazi bağış-
lamıştı!

AB’ye girmek uğruna milli ve manevi değerlerine sırtını dönen
hükümet, azınlıkları ihya etmeye çalışmaktaydı. 60 yıldır faaliyet
gösteren Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin arazisi Vakıflar Yasası’yla
önce Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı’na aktarılmıştı. Bir yıl sonra 1
Kasım’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planında ya-
pılan değişiklikle eğitim alanı olarak görünen arsa ticaret ve konut
alanına çevrilmiş, böylelikle arazinin değeri 600 milyonu aşmıştı.
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Bu duruma en çok sevinen ise Bulgar Ortodokslardı. İstanbul Şiş-
li’deki Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin 59 bin metrekarelik arazisi,
önce Bulgaristan Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’na iade edilmiş, ardın-
dan 1 yıl sonra arazinin imar durumunda değişiklik yapılmıştı. Ye-
ni imar planında eğitim alanı olarak görünen arazi ticaret ve konut
alanına çevrilmiş, böylelikle söz konusu araziye otel, AVM, mağaza
ve rezidans yapımının önü açılmıştı. Araziye yaklaşık 180 bin met-
rekare inşaat hakkı tanınırken, yükseklik de serbest bırakılmıştı. Bu
durum en çok Bulgaristan Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’nı memnun et-
miş. Vakfın Başkanı Vasil Liaze, kendilerine verilen alanın yeni imar
durumunu piyangoya benzetip, AKP’ye övgüler yağdırmıştı. 

İranlı gizli Yahudilerin etkinliği!

Yahudilerin Dünyanın birçok yerine dağıldığı bilinmektedir.
Bunların en etkinlerinin ve dikkat edilmesi gerekenlerin başında da
Kripto İranlı Yahudiler gelmektedir. Baktığımız zaman bugün ABD
ve İsrail’in, İran’a neden bu kadar sinir olduklarının ve bir kaşık su-
da boğmaya çalıştıklarının pek çok gerekçesi sıralanabilir. Bunun
dışında ise bugün özellikle İsrail ve ABD’de çok etkin olan bir gru-
bun varlığını ve onların İran’la olan bitmemiş hesaplarını da göz
önünde bulundurmak gerekmektedir. İran’ı yerle bir etmek isteyen-
ler sıralamasında en önde bulunan bu Siyonistler, İran Yahudileridir.

Mesela yanında çalışan kızlara tecavüz ettiği suçlamaları sebe-
biyle sinir buhranları geçiren, eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe
Katsav, gerçek adı Musa Ghassab olan bir İran Yahudi’sidir. İran’ın
Yezd kentinde doğmuş ve beş yaşında ailesiyle İsrail’e göç etmiş-
tir ve Farsçası ileri derecede iyidir. Yine baktığımız zaman, Eski
İsrail Savunma Bakanı ve yine İsrail’de Ulaştırma Bakanı olarak
görev yapan Shaul Mofaz’da, Tahran doğumlu bir İran Yahudi’si-
dir. Hatta geçen senelerde Lübnan’da sivillerin üzerine bomba
yağdırılması emirlerini veren ama Hizbullah karşısında maskara
olduğu için görevden alınan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan
Halutz’da bir İran Yahudi’sidir. Kısacası bugün İsrail’de İran’a kar-
şı savaş planları hazırlayanların büyük çoğunluğu İran doğumlu-
dur. Aslında bütün bunlar karşılıklı danışıklı dövüş gibidir. Çün-

AHMET AKGÜL 367



kü iki ülkenin de kirli derin merkezleri, güçlerini birbirlerinden
almaktadır. Psikolojik savaşı iyi yürütüyorlar. Zıtmış gibi duru-
yorlar, söylemleri birbirlerine karşı çok sert ama gerçekte masa
başında önemli pazarlıklar yapılıyor. Tıpkı geçmişte ‘’İrangate’’
skandalının ortaya çıkması gibi… 

Son dönemde ABD’nin, İran ile yapılan diplomatik ilişki hamle-
leri iyi değerlendirilmeli, Hasan Ruhani’ye özellikle dikkat edilmeli
ve Kripto Yahudilerin buralara kadar yükselmek için İran’da çok ça-
lıştıkları bilinmelidir. Bu arada İran Yahudilerinin etkin olduğu Ül-
kelerden biri de Amerika Birleşik Devletleridir. Mesela bugün Ame-
rika’nın en zengin ve ünlülerinin ikamet ettiği Los Angeles’in Be-
verly Hills şehrinin belediye başkanı ‘’Cemşid’’ yani Jimmy Dels-
had isimli bir İran Yahudi’sidir. Seçim başarısının sebebi ise Ame-
rika’nın bu en lüks şehrinde oturan ensesi kalın vatandaşların yarı-
sının İran Yahudi’si olmasıdır. Peki, bu müthiş zenginliğin sırrı ne-
dir derseniz onun da cevabı kolaydır. Humeyni’nin İran Şahı’nı mat
etmesinden önceki dönemde İran’ın zenginlerinin ve önde gelenle-
rinin çoğunun İran Yahudi’si oldukları hatırlanmalıdır. Bunların ço-
ğu devrimden sonra soluğu Avrupa ve Amerika’da almışlardı. İran’-
dan kaçarken yanlarında götürdükleri zenginliklerinin de etkisi bü-
yüktür. Başka bir ünlü İran Yahudi’si de ‘’Borat’’ adıyla tanınan İn-
giliz vatandaşı aktör ‘’Sacha Kohen’’dir.

Bu arada acaba ülkemizde bu İran Yahudilerinden ne kadar var
ve bunlar hangi mevkilerdedir? Kimler AKP’nin koyu destekçisidir?
Hangi stratejik kurumların başına yerleşmişlerdir veya siyasi uzan-
tıları ne kadar kuvvetlidir? Bunların da üstünde durmak gerekir. Be-
nim bilgi aldığım devlet içindeki bazı önemli ağabeylerim, bunlardan
bir kısmını kulağıma söylemiştir. Yahudilerin tarihten beri yaptığı en
ustaca şeylerden birisi de çok iyi gizlenmeleridir. Günümüzde önem-
li ve stratejik görevlerde bulunan bazı Siyasetçilerin İranlı Kripto Ya-
hudilerden ekonomik ve stratejik destek aldığı söylenmektedir. Ve
son söz: ‘’Düşmanların en tehlikelisi, düşmanlığını gizleyendir’’113

368 KUKLALARIN KAPIŞMASI

113 http://www.oncevatan.com.tr/iranli-kripto-yahudiler-ve-bilinmeyenler-
makale,30333.html



Amerikan Tezgâhı ve “İran muamması”…

İran’ın satranç oyunundaki son hamlesi, tüm kafaları karıştır-
mıştır. Bugün, “hangi İran?” ve “ne yapmaya çalışıyor?” soruları bir
kez daha tartışılmaktadır. Çok değil, bundan üç-beş ay öncesine ka-
dar dünyada farklı bir İran algısı ve imajı yaygındı. Amiyane tabirle
“mangalda kül bırakmayan”, “kuyruğu dik tutan” ve bu kapsamda
başta Lübnan ve Suriye olmak üzere, Ortadoğu bölgesinde ABD ve
İsrail ile üstü örtülü savaş yürüten bir İran vardı. Ama bugün: “Ba-
tı ile uzlaşan, ABD’ye yaklaşan, nükleer iddiasını askıya alan” bir
İran ortaya çıkmıştı.

Burada, hiç kuşkusuz ABD yönetiminin takındığı kolaylaştırıcı ve
süreci hızlandırıcı tavrını da göz ardı etmemek lazımdı. İsrail’in ve di-
ğer geleneksel “müttefiklerinin” göstermelik itirazlarına rağmen Oba-
ma yönetimi tarafından atılan adımlar, iki ülke arasındaki çözüm-iş-
birliği sürecini başarıya ulaştırmıştı. Öyle ki, bu yeni işbirliği süreci-
nin bölgedeki dengeleri bozacağı ve ortaya farklı bir denklemin çıka-
cağı konuşulmaktaydı. Düşünün, düne kadar bölgede Suriye krizin-
de “Türkiye-ABD-Körfez Ülkeleri” üçlüsünden bahsedilirken, bugün
o üçlünün yerini “ABD-Rusya-İran” almaya başlamış durumdaydı.

Acaba ne oldu da iki ülke bir anda yıllara yayılmış krizi aşmışlar-
dı? Ortada ne tür bir “ortak hesap” kurgulanmıştı? Bunlar Türkiye
açısından ne tür sonuçlar doğuracaktı? Gelişmeler Türkiye’nin ne
kadar lehine ya da aleyhine olacaktı? Bu kapsamda İran tarafından
yapılan Türkiye-Suriye arasındaki krize yönelik arabuluculuk çağrı-
sı ile iki ülke istihbarat örgütleri arasındaki işbirliğine dikkatleri çe-
ken açıklamalar ne anlam taşımaktaydı? 

Burada, bölge siyasetinde ön plana çıkartılmaya çalışılan Sün-
ni-Şii ayrımı ve çatıştırması ve bu bağlamda İran’ın artan etki sa-
hası oldukça önemli sayılmaktaydı. Bölgede güya İran’ın etkisini
azaltmaya ve bu ülkeyi çevrelemeye yönelik politikalar, ne hik-
metse bu ülkenin daha da güç kazanmasına yol açmış durumday-
dı. Bugün ABD-İran süreciyle ilgili olarak üç farklı görüş vardı: 1.
Bu bir İran başarısıdır; 2. Bu bir ABD başarısıdır; 3. Bu bir ABD-
İran ortak yapımı sinsi ve tehlikeli bir adımdır. 
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Türkiye ile ilgili boyuta gelince, burada da iki farklı değerlendir-
me yapılmaktadır: 1. Bu durum Türkiye’nin çıkarınadır. Çünkü İran
ile dış ticaretimiz artacak, başta enerji politikaları olmak üzere, bir-
çok ortak proje için ortam oluşacak, İran daha rasyonel-güvenli bir
aktör halini alacak ve Türkiye dış politikada bu ülke ile daha rahat
iş yapacaktır. 2. Bu durum Türkiye’nin aleyhine tezgâhlanmıştır.
Çünkü Türkiye’den rol çalacak, ABD ile işbirliği İran’a daha fazla
güç ve manevra kabiliyeti sağlayacak, Türkiye’nin başta Kürt ve
Sünni politikası bu ülke üzerinden sabote edilmeye çalışılacak, do-
layısıyla Türkiye’nin 2023 vizyonu ve İslam dünyasındaki hedefleri
de ciddi bir darbe alacaktır!..

Bu mümkün mü? Sorunun cevabı tarihin derinliklerinde yatmak-
tadır. Eğer olağanüstü bir değişiklik olmaz ise, şimdilik sonuç da or-
tadadır. Ümit edilir ki, taraflar bu bilinçle hareket eder ve böylece ta-
rih de tekerrür etmemiş olur. Ama bu o kadar da kolay sanılmamalı-
dır. Ne de olsa tarihsel kodlar bir kez daha devreye sokulmaktadır ve
pek tabi ki üçüncü taraflar (Yani Amerika, Avrupa ve İsrail) de son
kozlarını oynamaktadır”114 tespitleri de yabana atılmamalıdır.
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ADNAN OKTAR’IN MASONLAŞMASI VE
CEMAATİN SURİYE MANEVRASI

Adnan Oktar 33. Derece masonluğa terfi ettiriliyordu!

Suni ve sinsi imajı uyandıran tavırlarıyla, kendisi ve eserleri hak-
kında malesef sui zanna sebep olan Adnan Oktar, “Tayyip Hocam”
diye övüp yücelttiği ve bol keseden “manevi görevli lider”liğe yük-
selttiği Recep T. Erdoğan, bir an evvel Suriye’ye hücum ve işgal edil-
mesi için, ABD ve AB’ye (Haçlı-Siyonist güçlere) savaş çağrıları ya-
padursun, kendisine 33. derece masonluk madalyasını takmak
üzere Türkiye’ye davet ettiği İtalya Büyük Mason Locası Üstadı Aza-
mı Gian Franco Pilloni, yanında, mason locası hazine baş emini
(Yahudi) Aldo Zucca ve Apostolik Doğu Katolik Kilisesi Başpisko-
posu Adedato Leopoldo Mancini olduğu halde:

“Biz Suriye’de savaş değil barış istiyoruz ve muhtemel bir saldı-
rının bölgesel hatta küresel bir savaşa dönmesinden korkuyoruz” di-
yerek, İsrail’in geleceği ve güvenliği konusundaki kuşkularını dile
getiriyordu. 

Oysa HARUN YAHYA ismiyle yayınlanan “Yeni Masonik Düzen”
kitabında:

• Doğu-Batı (AB, ABD ve Rusya) ittifakının İslam’a karşı yapıldı-
ğını ve mason localarının şeytani bir plan olarak uygulandığını
(Bak: 3. Baskı / Sh: 405-410)

• Amerika’nın tamamen Yahudi odakların ve mason localarının
güdümüne alındığını (Sh: 411)



• Masonların “kâinatın ulu mimarı” dediklerinin bizim inandı-
ğımız ALLAH’ı (C.C) değil, Şeytanı hatırlattıkları ve İsrail’in kuru-
lup Yahudilerin Filistin’e taşınmasıyla şeytanın (Mesih’in) dünya
hâkimiyetine doğru büyük bir adım atıldığını (Sh: 469)

• İsrail’deki Likud ile İşçi partisinin, iyi polis, kötü polis rolü oy-
nasalar da, aslında aynı Arz-ı Mev’ud hedeflerine ve Mesih’in (şey-
tanın) dünya hâkimiyetine hazırlık yaptıklarını (Sh: 481) ve İsrail’in
Terörü kutsallaştırdığını (Sh: 501)

• Geçmişte Saddam Hüseyin’i, önce iktidara taşıyıp her türlü zul-
mü yaptıranların, sonra Irak’ı işgal edip onu astıranların da Yahudi
Kissinger’in takımı ve CIA-MOSSAD ajanları olduklarını (Sh: 541)

• Kuzey Irak ayaklanmasını da bölgemizde bir Kürt devleti kur-
mak ve Türkiye’yi parçalamak üzere, yine CIA ve MOSSAD’ın kış-
kırttığını (Sh: 544)

• Kısaca masonluğun, Siyonist Yahudi amaçlarına hizmet için
kurulan; Müslüman, Hıristiyan, Budist farklı din ve ülkeden ayar-
lanan ve makam-menfaat karşılığı vicdanları kiralanan ve topluma
hayırlı ve barışçıl hizmet kurumları diye sunulan şer şebekeleri ve
şeytanın ekipleri olduklarını ve zaten bu sebeple Atatürk tarafın-
dan kapatıldıklarını, Komünizmin de Kapitalizmin de aynı Siyo-
nist Yahudi ve masonlarca kullanıldığını

• Hatta, Recep T. Erdoğan’ı İstanbul İl Başkanlığı sırasında keş-
fedip kanca atan, reklam edip iktidar yolunu açan Yahudi Siyonist
Richard Perle’nin, Türkiye’ye hangi şantajları yaptığını (Sh: 556-
559), Türkiye’nin müttefiki olarak sunulan İsrail’in, Dicle ve Fırat
sularına sahip olmak üzere Suriye ile bize karşı hangi gizli irtibat-
lar ve planlar hazırladıklarını (Sh: 567)

Belgeleriyle anlatan kişinin bugün kalkıp hiç utanıp sıkılma-
dan İtalyan Mason Locasının şakşakçılığını yapması, acaba Hak-
tan sapıtıp hidayetinin kararması mıydı, yoksa boyalarının dökü-
lüp foyasının (karanlık aslının) ortaya çıkması mıydı? 

Bugünkü garip ve acayip davranışlarını ve mide bulandıran
yaklaşımlarını tekzip eden bu kitaplar için şimdi “onu ben yazma-
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dım. Benim adım kullanılarak bazıları korsan yayınlamış…” gibi,
kargaları bile güldüren mazeretlere sığınıp tam bir tezat ve tutar-
sızlık sergileyen şahsa bir kez daha hatırlatalım: O çok yüksek il-
mi, imani ve İslami eserleri zaten senin yazmadığını, bazı imkân-
lar ve avantajlar karşılığı o tarihi ve talihli neşriyat hizmetinin sa-
na yaptırıldığını; yıllarca kendi sitenizden bu kitapların reklamı-
nın yapıldığını ve dağıtıldığını ve şimdi de, Harun Yahya imzasıy-
la yazılan o kıymetli eserlerin etkisini zayıflatmak üzere böyle
davranmak durumunda bırakıldığını elbette biliyoruz.

Acaba kim kimi kullanıyordu?

Adnan Oktar “kerameti kendinden menkûl başarılar” serisine bir
yenisini daha ekliyordu. Oktar’a kendi televizyonu A9’da “mason-
luk diploması” veriliyor ve 33. dereceye alçaltılıyordu. Sünnet dü-
ğününü andıran programda Oktar’a belgesini veren Gianfranco Pil-
loni, Gran Loggiad’ Italia U.M.S.O.I. (Unione Massonica Stretta Os-
servanza Iniziatica)’nin yani İtalyan Büyük Locası Titiz Kabul Töre-
ni Geleneği Masonik Birliği’nin yöneticisi oluyordu. Bu programda
Adnan Oktar’a, onun hizmetine girmeye hazır olduğunu söyleyen
“mason üstadı” Pilloni’nin “İnşallah-Maşaallah” sözlerini duyunca,
içimizden “Mazaallah ve Neuzübillah” demek geçiyordu. Bir de kal-
kıp Adnan Oktar’dan, Putin’in ve Esat’ın kulağını çekmesini isteyen
Pilloni’nin bu saflığı ve şapşallığı herkesi şaşırtıyordu. Koyu Mason
düşmanlığından bir çırpıda 33. derece masonluğa sıçrayan Adnan
Oktar’ı, bakalım hangi akıbetler bekliyordu!? 20 Eylül 2013 Cuma
günkü Tv. Programında: “İsrail’e horozlanmaya gelmez. Amerika ve
Avrupa İsrail’e dokunanı ezerler; dünyayı başlarına geçirirler!” di-
yerek Siyonist İsrail’i tabulaştıran, ABD ve AB’nin gücünü tanrılaştı-
ran mehdi müsveddesi Adnan Oktar, aslında hadislerde haber veri-
len “sahte Mesihlerden” birisi olduğunu ve İsrail’in gücüyle Müslü-
manları korkuttuğunu mu ortaya koyuyordu?

Obama’nın dış politika akıl hocası Brzezinski Neden kuşkula-
nıyordu?

“Suriye'de sorun bence çok karmaşık ve çevreye yayılması ihti-
mali büyük riskler taşıyor. Açıkça belirtirsek Ürdün, Lübnan ve
Irak'ın durumunun hassaslığından dolayı, daha büyük bir Sünni-Şii
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bölücü savaşının çıkması ve bizimle İran arasında daha da büyük bir
çarpışmanın patlaması olasılığı göz ardı ediliyor. Düşünceme göre,
çok yüksek riskli bir durum söz konusu ve ne olacağını tahmin etmek
de zor. ABD'nin gücüyle sorunun yalnız Suriye ile kısıtlı tutulması
imkânsız görülüyor. Bugün bölgenin tümü Irak'ın işgal edildiği za-
mandan daha da istikrarsız bulunuyor. "İsrail'in stratejisi, bütün en
iyi komşularının destabilize olmasına bağlıdır" diyen İsrail sağcıları
muhtemel felaketleri sezemiyor. Ama benim düşünceme göre, bu İs-
rail için uzun dönemde bir felaket olur. Çünkü savaşın sonunda böl-
gede ABD'nin etkisinin yok olması ve İsrail’in de yalnız kalması ris-
ki bulunuyor. Bu, zannetmiyorum ki İsrail için iyi olsun”115 sözleriy-
le, Suriye ile savaşmanın ve hele Türkiye’ye sataşmanın İsrail’in so-
nunu hazırlayacağını belirtiyordu.

İHH’cılar AKP üzerinden kuru kahramanlık taslıyordu!

“Kimsenin Milli Görüş’ü Müslümanların nazarında itibarını yi-
tirmesine sebep olmaya ve de kimsenin, 40 yıldır batılla mücadele
eden Milli Görüşçüleri, bu zelil duruma düşürmeye hakkı yoktur”'
diyen İHH (İnsani Yardım Vakfı) Genel Merkez Teşkilat Başkanı
Ömer Kesmen, Facebook hesabında Oğuzhan Asiltürk'e çok ciddi
eleştirilerde bulunuyor, Rahmetli Hoca’nın aziz hatırası ve çocuk-
larıyla ilgili kasıtlı tavırlarını tenkit etmek gibi haklı tespitler ya-
pıyor, ama sonunda SP’nin Suriye konusunda, AKP gibi davran-
masını isteyen bir tutarsızlık sergiliyordu. Oysa:

A- Suriye’ye askeri müdahalenin insani, hukuki ve ahlaki ge-
rekçeleri tutarlı mıydı?

1- Hani ABD ve AB (Dış güçler) Gezi olaylarını, AKP’yi devir-
mek için tezgâhlamıştı. Bu dış güçlerin, şimdi barış getirsin diye
Suriye’ye askeri müdahaleye çağrılması ne denli tutarlıydı? Bu bir
akıl tutulması mıydı, yoksa Erbakan Hocanın tabiriyle vicdan ve
hidayet kararması mıydı?

2- İşte bu Amerika ve Avrupa’ya, Mısır’daki askeri darbeyi
planlayıp ve arka çıktığı ve demokrasiyi askıya aldığı için Sn. Er-
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doğan, kurmayları, yandaşları ve yalakalarınca şiddetle karşı çı-
kılmıştı. Şimdi aynı Amerika ve Avrupa’nın Suriye’ye yapacağı bir
askeri saldırının kuyruğu ve şeytani savaş koalisyonunun parçası
olmak ne denli akılcı ve vicdanlı bir yaklaşımdı?

3- Bediüzzaman, “bir gemide 99 cani bir tek masum bulunsa, onun
hakkı hayatı hatırına, o gemi batırılamaz” dediği halde, şimdi üç beş
askeri tesise ve Esad’ın silahlı güçlerine karşı yüzlerce, belki binler-
ce masum sivil halkın da füzelerle katledileceği bir saldırıya, Cema-
atçi yazarların alkış tutması, hangi imana ve insafa sığardı?

4- Dert Beşşar Esed ise, Bin Ladin gibi isterlerse O’nu Suri-
ye’den alıp çıkarmak ABD’nin birkaç saatlerini alırdı. Hayır, bü-
tün Suriye’nin aylar ve yıllarca savaştırılıp yakılıp yıkılması amaç-
lanmıştı.

5- AKP yandaşı bazı yazar ve yorumcular bile, kimyasal silah-
ların İsrail tarafından atıldığını konuşup yazmışlardı. Birleşmiş
Milletler resmi heyeti de bunları kullanma emrinin Esed’den çık-
tığı yolunda bir kanıt ve kanaate ulaşamadıklarını açıklamışlardı.

6- Kaldı ki CIA, İran-Irak savaşında milyonların ölümü ile so-
nuçlanan kimyasal silahları kullanan, Saddam’a arka çıktıklarını,
hatta O’na imkân sağladıklarını yeni açıklamaktaydı.

7- Velhasıl, elbette ve acilen Suriye’deki kaos ve kargaşanın bi-
tirilmesi ve zulümlere son verilmesi lazımdı. Ama bunu tutup bar-
bar Batı’ya ve Siyonist NATO’ya havale etmek veya dış güçlerin
oyuncağı olan İslam Birliği Teşkilatı’ndan beklemek ahmaklıktan
öte sapkınlıktı. Erbakan Hoca’nın resmen kurduğu D-8’ler derhal
canlandırılıp İslam Ülkeleri Barış Gücü olaya el koymalıydı! Sn.
Erdoğan’ın beyni ve yüreği yetiyorsa bunu yapmalıydı.

8- Mısır ve Suriye konusunda AKP ve Cemaat’in çifte standar-
dının ve tutarsızlığının bir benzerini de maalesef Ulusalcılar ser-
giliyordu. ABD ve AB ülkelerinin Suriye’ye müdahale hazırlığına
şiddetle karşı çıkan Aydınlıkçılar, aynı Amerika ve Avrupa’nın Mı-
sır’daki askeri diktasına ve binlerce masum insanın katliamına se-
viniyordu. Neymiş “Dinciler iktidardan uzaklaştırılmış, dinsizler ve
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Hıristiyan Kıptiler zafer kazanmış” diye hiç utanıp sıkılmadan bay-
ram ediliyordu ve tabi bunlardan nefret eden toplum, AKP’nin ku-
cağına itiliyordu. Akılcı, insaflı ve halkçı Ulusalcıların artık uyan-
ması ve başlarını uyarması gerekiyordu.

9- İsrail Filistinlilere, Esed’in bin beterini yıllardır yapıyordu.
Niye Başbakan ve sizin gibi kahraman yandaşları İsrail’e bir mü-
dahaleden hiç bahsetmiyordu? Hani Gazze’yi ziyaret edecekti, ni-
ye gidemiyordu?

10- ABD İran’la nükleer anlaşmaya varınca, AKP iktidarı neden
Esad’a karşı horozlanmayı bırakıp, bu sefer Hasan Ruhani yöneti-
miyle Suriye’de barışçıl çözüme hazır olduğunu açıklamıştı; bu
nasıl bir tutarsızlıktı?

11- Suriye’deki El-Kaide’ye silah götürdüğü iddiasıyla Hatay’da
aranmasına izin verilmeyen Tır’da neler saklıydı, yoksa bulgur,
margarin ve çocuk maması “Devlet sırrı mı” sayılmakyatdı? İHH bu
“devlet sırrının” hangi safhalarında ve ne sıfatla yer almaktaydı?

B- Suriye’deki El–Nusra militanlarının düşünce ve davranışları
İslam’a ve insanlığa uyar mıydı?

1- Suriye’de ABD ile El-Kaide resmen ittifak kurmuşlardı. Ha-
ni Amerika radikal İslam’a karşı, sözde demokrat İslam’a razıydı?
Suriye’de El-Nusra’yı destekliyor, Mısır’da demokrasiyle gelen İh-
van’ı darbe ile deviriyordu!

2- El-Kaide militanları, Vahhabi-Selefi itikadıyla kendilerine
karşı olan herkesi öldürmeye, kadınlarını cariye sayıp her türlü
rezil ilişkiye fetva almışlardı. Bir elinde Amerikan silahları, bir
elinde soyhaları, saldıracak yer aranmaktaydı.

3- Pakistan, Afganistan ve Irak’ta, hem de aynı gün tertiplenen
bombalı saldırılar sonucu, binlerce El-Kaide militanları hapisha-
nelerden kaçırılıp Suriye’ye taşınmıştı. Bunu ABD ve İsrail’in CIA
ve MOSSAD ajanları ve bu ülkelerdeki işbirlikçi adamları birlikte
tezgâhlamıştı.

4- BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş: “Ben gündüzleri Suri-
ye’de savaşıp, geceleri Türkiye’ye kaçıp Ceylanpınar’da yaşayan on-
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larca El-Nusra militanının adresini açıklarım” diyordu. Sn. Başba-
kan ise “Canım el kaide militanlarını bırak, PKK’lı anarşistlerin ba-
rındığı yerleri söyle!” diye çıkışıyordu.. Yani “Senin teröristin be-
nim teröristim” çekişmesi yaşanıyordu.

5- El-Kaide’yi eğitip yetiştiren, hapishanelerde besleyip destek-
leyen, dışarı çıkarıp önce Afganistan’da, Irak’ta şimdi Suriye’de
cepheye süren Amerika’ydı, bölgesel suç ortağı da AKP iktidarıy-
dı! Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri de bunlara her türlü deste-
ği sağlamaktaydı. Bunlar, beyinleri yıkanmış, adam öldürmeye
kurgulanmış, karşıtları herkesin malını ganimet, karısını kızını
cariye sayan savaş robotlarıydı. ABD bunları hem kendi sinsi ve
Siyonist amaçları için kullanmak, hem de İslam’a duyulan nefreti
arttırmak amacındaydı.

6- AKP iktidarı Suriye sınırını fiilen iptal ettikten sonra (öyle)
kaçakçı orduları kurulmuş ki, Genelkurmay’ın yaptığı açıklamaya
göre son olarak 150’si atlı 1000 kişilik bir kaçakçı ordusuyla çatış-
ma yaşanmış ve bazı askerler bu çatışmada yaralanmıştı. Bunlar
kaçakçı falan değil, El-Nusra militanlarıydı ve hesap sorulur endi-
şesiyle hadise kapatılmıştı. Yahu kaçakçı dediğin birkaç kişi mal
taşır ve yanlarına üç beş merkep alırdı, 150 atlı ve 1000 kişi nasıl
bir baş belasıydı?

C- Suriye’ye askeri müdahalenin muhtemel sonuçları hiç hesa-
ba katılmamış mıydı!?

1- Zaten Esed’i devirmeyi ve rejimi değiştirmeyi amaçladıkları-
nı bizzat Amerika defalarca açıklamıştı. Ve aslında ABD’nin savaş-
mak için, ekonomik ve psikolojik gücü de kalmamıştı.

2- ABD hükümet baş danışmanı Robert Fix’e göre: “ABD’nin
Suriye stratejisi, Esed güçleriyle, muhaliflerin dengeli biçimde vuruş-
malarını sağlamak ve Suriye iyice yıkılıp tıkandıktan sonra, Türki-
ye’yi bu ülkeye sokmaktı”

3- Büyük çaplı bir dış müdahale, ülkemizde 300 bine yaklaşan
Suriyeli sığınmacı sayısını belki 1 milyona çıkaracaktır.

4- Bunlarla birlikte El-Kaide, CIA ve MOSSAD ajanları ve PYD-
PKK militanları Türkiye’ye doluşacaktır.
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5- PYD eş başkanı Asiye Hanıma göre: “Suriye’ye bir müdahale
olursa, bize bağımsızlık ve Kürdistan’a ilhak yolu açılacaktır.”

6- Kısaca Suriye’ye bir askeri müdahale ikinci bir Irak faciası-
nı yaşatacaktır.

7- Suriye beş parçaya ayrılacaktır.

8- Zaten Sn. Başbakan Kosova örneğini iştahla anlatıp durmak-
tadır. Oysa Kosova şu anda dörde parçalanmıştır, sefalet içinde
kıvranmaktadır ve ABD dünyadaki en büyük askeri üssünü Koso-
va’da açmıştır.

9- Suriye’ye askeri müdahale İsrail’in güvenliği ve Arz-ı Mev’ud
hedefleri için yapılacaktır! Peki, Milli Görüş kaçkını Sn. Erdoğan,
bu sinsi ve Siyonist tezgâha nasıl kapılmaktadır?

Kanada’da Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Hıristiyan George
Sabra’nın da katıldığı Suriye’nin işgali konulu toplantı İsrail ile il-
gili endişeleri ortaya çıkarmıştı. Mississauga’daki Novotel Otelin-
de yapılan toplantının sonuna katılan Yunanistan Yahudisi millet-
vekili Jim Kargiyannis, “Suriye Libya değil. Suriye’ye müdahale o
kadar kolay değil. Sınırında İsrail var. Kanada’nın önceliği İsrail’in
güvenliğidir” açıklamasını yapmıştı.

10- Sn. Başbakan’a ve İHH’lı yalakalarına yaraşan, AKP’nin hıya-
netiyle akamete uğratılıp ertelenen; D-8’leri, İslam Birliği ve İslam
Savunma Paktı gibi gerekli ve gerçekçi oluşumları canlandırmak, Sn.
Erdoğan’ın hazır popülaritesini(!) kullanarak Müslüman ülkeleri İs-
lami ve insani amaçlar doğrultusunda toparlayıp Milli Çözümler or-
taya koymaktır. Tek ve gerçek kurtuluş yolu olan bu girişime, akli fe-
rasetiniz mi, yoksa imani cesaretiniz mi yeterli olmamaktadır.?

Şimdi tekrar soruyoruz: AKP iktidarının ve İHH yalakasının
Suriye’ye askeri müdahalede bu denli iştahlı davranmaları gerçek-
ten bir akıl tutulması mıydı, yoksa BOP hedeflerine dolaylı hiz-
metkârlık mıydı? Bir soru daha: Bay İHH yetkilileri Oğuzhan Asil-
türk’ün yamuk tavırlarını ve tahribatlarını tenkit etmek için ne di-
ye bugünleri beklemeyi uygun bulmuşlardı?

ABD ve Rusya Siyonizm’in sağ ve sol koluydu!
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İkisi de Suriye’yi ve bölgeyi maddi manevi sömürmeyi amaçlı-
yordu. ABD Başkanı Obama ile Rusya Devlet Başkanı Putin, G8 zir-
vesinde bir araya geliyor, Suriye’deki durumla ilgili menfaatleri ge-
reği bazı konularda farklı düşünen iki lider, tarafları müzakere ma-
sasına oturtmak konusunda anlaşıyordu. İki ülkenin de bir yandan
müzakere derken, bir yandan da taraflara silah desteği vermesi ne
kadar samimi olduklarını gösteriyordu! Suriye konusunda iki yıldır
birbirleriyle âdeta ‘papaz’ olan ABD ve Rusya, “İsrail’in güvenliği
için; kimyasal silahlar yok edilsin, ama iç savaş devam etsin ve Müs-
lüman katliamı sürsün” mantığında bir araya gelerek kendileri için
‘olumlu’ adımlar atıyor, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ile
yapıcı bir görüşme yaptıklarını söylüyordu. İki ülke dışişleri baka-
nı, İkinci Cenevre Konferansı’na tarih belirlemek için 28 Eylül’de
New York’ta yeniden buluşuyordu.

Siyonist yine Mescid-i Aksa’ya saldırıyordu.

İsrail’de terörist güvenlik güçlerinin 50 yaş altındaki Filistinli-
leri Mescid-i Aksa’ya sokmama kararı haklı tepkilere yol açıyordu.
Kudüs’ün çeşitli yerlerinden Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya
gelen Filistinli Müslümanlar, İsrail polisinin barikatı ile karşılaşı-
yordu. Eski şehir etrafındaki kapılarda kimlik kontrolü yapan İs-
rail polisi, 50 yaş altındaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girme-
sine izin vermiyordu. Daha önce El-Halil kentindeki Halilür Rah-
man Camisinin yarısını Yahudi Sinagogu yapan Siyonistler şimdi
de Mescid-i Aksa’yı ikiye ayırmaya ve bir kısmını Yahudilere aç-
maya hazırlanıyor ve kahraman Erdoğan’dan hala ses çıkmıyordu!

Suriye’ye müdahale için Siyonistlerce kutsal şeytani amaç ve
kaynak var, ama hukuksal dayanak yoktu!

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Suriye’ye ya-
pılacak herhangi bir müdahalenin hukuksal dayanağı bulunmadığı-
nı belirtiyor ve Suriye’ye yapılacak bir askeri operasyonun “etkili bir
sonuç” vermesinin mümkün olmadığını söylüyordu. BBC Türk-
çe’nin haberine göre, De Hoop Scheffer, deneyimleri ışığında Suri-
ye’deki gelişmeleri Hollanda’nın Volkskrant gazetesine anlatırken,
Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle yapılacak
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bir müdahalenin uluslararası hukuk açısından dayanağı bulunmadı-
ğını itiraf ediyordu.

MOSSAD yazıyor Davutoğlu servis mi ediyordu?

Anadolu Ajansı (AA), “Suriye’deki kimyasal saldırıda görev alan
Suriye ordu birliklerinin detaylı listesine ulaştığını” iddia ediyordu.
İsrail’in İstihbarat servisi MOSSAD’a yakınlığı ile bilinen Debka-
file haberinin iddiasını AA’nın servis etmesi dikkat çekiyordu.
Servis edilen haberi kullanan da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu oluyordu. Suriye’ye askeri bir operasyon konusunda ABD ve İn-
giltere’nin frene basmasına karşın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu savaş kışkırtıcılığına devam ediyor ve Şam’daki kimyasal
saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutuyordu.

Amerika niye saldıramıyordu?

• ABD’nin yeni bir ülke işgaline harcayacak parası da, psikolojik
alt yapısı da yoktu. ABD Hazine Bakanı Jack Lew’in “Ekim ortasın-
da para bitiyor” mektubu, bu gerçeği işaret ediyordu.

• ABD’deki iç çarpışma büyüyor ve dış politikaya da yansıyordu.
Suriye’ye aktif müdahale, temsilciliğini Obama’nın yaptığı kesimle-
rin değil, karşıtlarının isteği oluyordu. Obama ise Suriye politikası-
nı Türkiye-Suudi Arabistan-Katar üzerinden yürütmek istiyordu.
Nitekim bu Türkiye’yi İran’la çarpıştırmak bakımından daha elve-
rişli bir yoldu.

• ABD’nin işgalle neticelenmeyecek, dar ve kısıtlı hava müdaha-
lelerinin ilk kurbanı İsrail olacağından korkuluyordu. Tel Aviv bu
nedenle Suriye’ye yönelik 48 saatlik bir hava saldırısından endişe
ediyordu. ABD Tomehawk füzelerinin Suriye’ye yönelmesiyle birlik-
te Filistin’den Hamas, Lübnan’dan Hizbullah İsrail’e saldıracaktı.
ABD içindeki etkili kesimler bu gerekçelerle, İsrail’in güvenliğini ga-
ranti etmeyen ve hatta riske atan bu saldırıya karşı çıkıyordu.116

LE FIGARO’ya göre: ABD timleri Suriye’ye sızıyordu!

Fransız gazetesi Le Figaro, 21 Ağustos’ta yayımladığı haberde, bi-
ri 17 Ağustos’ta diğeri 19 Ağustos’ta olmak üzere, Amerikalıların ko-
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muta ettiği iki birliğin Suriye’ye sızarak Şam’a ilerlediğini yazıyordu.
Gazetenin haberine göre, birliklere Amerikalıların yanı sıra İsrail ve
Ürdünlüler de komuta ediyordu. Birlikler, Amerikalıların Ürdün’de
gerilla eğitimi verdiği Suriyeli muhaliflerden oluşuyordu. İsrail, Ür-
dün ve CIA ajanlarının komutanlık ettiği 300 kişilik ilk grup, 17
Ağustos’ta Suriye’nin güneyinden sınırı geçiyor. İkinci grup ise 19
Ağustos’ta Suriye’ye giriş yapıyordu. Gazeteye konuşan Ortadoğu
uzmanı David Rigoulet-Roze, ABD’nin Suriye’nin güneyinde uçuşa
yasak tampon bölge oluşturma arzusunun, muhalif askerlere verilen
eğitime daha güvenli destek sağlama amacıyla açıklanabileceğini
söylüyordu. Roze, ABD’nin Ürdün’e Patriot göndermesinin de aynı
sebeple açıklanabileceği ifade ediyordu.

Oysa Ağustos’un 17’sinde Suriye’ye sızan 300 kişilik bu ekip, da-
ha kapsamlı saldırılar planlıyordu. Ekip ayın 20’sini 21’ine bağlayan
gece saat 3 dolaylarında tamamen imha ediliyordu. Onlar imha edil-
dikten sonraki saatlerde 21 Ağustos sabahı bu kimyasal saldırı ger-
çekleşiyor ve ilk başta AKP yalakası yazar ve yorumcular bile bunun
İsrail tarafından yapıldığını söylüyordu. Fransız gazetesi Le Figa-
ro’nun haberinde, 19 Ağustos’ta bir başka ekibin daha Şam’a gittiği
belirtiliyordu. Gazetenin haberi doğruysa, ikinci ekibin kimyasal
saldırı yapmış olması ihtimali kuvvet kazanıyordu.

Putin’e göre: Kimyasalları ÖSO kullanıyordu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerikan gazetesi New
York Times’da yayınlanan makalesinde, “Suriye’de kimyasal silahla-
rın hükümet güçleri tarafından değil, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
adıyla faaliyet gösteren teröristler tarafından gerçekleştirildiğine
yönelik ciddi gerekçe ve dayanaklar bulunduğunu” belirtiyordu. Pu-
tin, Amerikan yönetimine, politikacılarına ve halkına seslenen ma-
kalesinde, Suriye konusunu merkeze koyarak iki ülke arasındaki
ilişkilere değiniyor ve son gelişmeler üzerine zor durumda kalan
Obama’ya çıkış yolu sunuyordu.

“Suriye’de zehirli gaz kullanıldığı konusunda hiçbir şüphe bulun-
mamaktadır. Bunun Suriye ordusu tarafından değil, onların arkasın-
daki büyük güçlerin o ülkeye askeri müdahalesini kışkırtmaya yöne-
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lik muhalif güçler tarafından gerçekleştirildiği konusunda her türlü
gerekçeler vardır. Bunların İsrail’e de yeni bir kimyasal silah saldırı-
sına hazırlandıkları bilgisini göz ardı edemeyiz.” Sözleriyle Putin İs-
rail’i suçluyor gibi davranarak denge politikası uyguluyordu.

PYD ise: “AKP’nin Nusra’ya kimyasal silah verdiğini” söylüyordu

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD, AKP yönetiminin El Kaide bağ-
lantılı gruplara kimyasal silah desteğinde bulunduğunu iddia edi-
yordu. PYD'nin resmi yayın organı Pydrojava'nın haberine göre,
Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Nusra Cephesi ile Türki-
ye istihbaratının ittifak yaptığına dair bir belge yayımlıyordu. Belge-
de, Nusra Cephesi'ne Suriye'de kullanılmak üzere kimyasal silah
desteğinde bulunulacağı ifade ediliyordu.

Artık ABD muhaliflerin silahlandırılmasına resmen karar veri-
yordu!

El Kaide yanlısı grupların eline geçebileceği gerekçesiyle Suri-
yeli muhaliflere açıktan silah vermeyi şimdiye dek kabul etmeyen
ABD, artık bu seçeneği gündeme alıyordu. Amerikan Associated
Press (AP) haber ajansı, Obama yönetiminin, Lübnan merkezli Şii
Hizbullah örgütünün Suriye’deki iç savaşa doğrudan müdahil ol-
ması ve rejim güçlerinin son dönemde cephede kaydettiği başarı-
ların ardından Suriyeli muhaliflere ölümcül silah verilmesi konu-
sunda bir karar verebileceğini yazıyordu. Beyaz Saray’da gerçekle-
şen toplantılarda bu konunun enine boyuna masaya yatırıldığı ve
toplantıların ilkinin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile istihba-
rattan üst düzey yetkililerin katılımıyla yapıldığı açıklanıyordu.
Hani ABD, katı şeriatçı ve radikal İslamcı(!) El Kaideyi dizginle-
mek bahanesiyle Afganistan’ı işgal ediyordu?! Oysa katısı da ılım-
lısı da ABD’ye hizmet için beslenip palazlandırılıyor ve toplum
ılımlı İslam’a razı edilmek için katı şeriatçılarla ürkütülüyordu.
Ancak şimdi Suriye’yi işgal etmek ve İsrail’in hedeflerini gerçek-
leştirmek üzere savaş çığırtkanlığı yapanları (asker ve sivil sorum-
luları) çok acı bir akıbet bekliyordu. 1959 yılında İsrail’le birlikte
Suriye’yi işgal planlarına alet olanların ibretli sonlarını hatırlat-
mamız gerekiyordu.
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Zaman yazarı İhsan Dağı belki de olacakları tahmin ettiği için-
dir ki, aniden ağız değiştiriyor ve Suriye’nin faturasını biz mi öde-
yeceğiz? Başlığıyla:

“Yani Suriye’de kaos kolay kolay bitmeyecek. Yanı başımızda bir Af-
ganistan oluştu. Esed, El-Kaide, Hizbullah, savaş lordları... Suriye’yi ‘iç
işimiz’ olarak niteleyenler haklı çıktı! Suriye’nin bütün sorunları artık
bize uzanmış, bizim de sorunumuz haline gelmiş durumda. Önümüzde-
ki yıllarda Türkiye’nin başını en çok ağrıtan konu, Suriye krizi bağlan-
tılı sorunlar olacak. Umarım bu aşamadan sonra hayalî ve hamasî Su-
riye okumalarına bir son verilir. Türkiye destekli bir rejim değişikliği
politikası Suriye’de iflas etti. Biz Suriye’yi değiştirmeye çalışırken Su-
riye, Türkiye’yi derinden etkileyecek sorunlarını bize ihraç etti. Siyasal
ve sosyal riskler anlamında karşımıza çıkan maliyet çok büyük. İzleni-
len politikaları gözden geçirmeli hükümet. Önce, başlangıçta yapılan
hataları tespit etmek şart. Öngörüler gerçekleşmedi. Esed ikna edileme-
di. Ortak strateji toplantıları yapılan, kişisel ve ailevi dostluklar geliş-
tirilen Esed, Türkiye’nin telkinlerini dinlemedi. Bölgeyi bildiğini sanan-
lar, rejimin muhtemel tepkisini doğru okuyamadı. Rejimin birkaç haf-
tada, olmadı ayda yıkılacağı hesap edilerek bütün köprüler atıldı. Doğ-
rusu, Esed rejimi ‘kolay hedef’ olarak görüldü. (Güya) Türkiye’nin ana
destekçisi olan muhalefet güçleri Esed’i gönderecek, yerine kimlik ola-
rak Türkiye’yi yönetenlere yakın birileri gelecek ve böylece bölgede li-
der olduğumuzu kanıtlayacaktık. 

Sadece haftalar değil iki yıl geçti. 100 bin Suriyeli öldü, 2 milyonu
kaçarak hayatlarını kurtardı. Ülke yerle bir... Üstelik hâlâ bir çıkış yo-
lu, bir çözüm ihtimali görünmüyor. 500 bin Suriyeli Türkiye’ye sığındı.
Kamplara sığmayıp kentlere yayıldılar. Bölgenin demografisi değişti;
belki de kalıcı olarak... Adeta silahlı kaçakçı orduları kuruldu. Sınır
bölgesinde yaşayan vatandaşlar rahatsız, çünkü güvende değiller. Ülke
hem Hizbullah’ın hem de El-Kaide’nin hedefinde. İran ve Irak’la yaşa-
dığımız gerginlikleri saymıyorum bile. Suriye konusunda yaptığımız
hataların ve sorunun Türkiye’ye dayattığı faturanın farkında mıyız?
Pek sanmıyorum… En önemlisi, Suriye krizi Türkiye’de mezhepsel fay
hatlarında depremler yaratıyor. ‘Mezhep savaşları’nın bir uzantısı ola-
rak görülen Suriye olaylarında Türkiye’deki insanlar da ‘mezhebi’ po-
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zisyonlar alıyor. Her şeye rağmen ‘uykuda’ olan Sünni-Alevi ayrışması
ve hatta gerginliği yeniden toplumun gündemine taşınıyor. Genelde dev-
letle ‘uyumlu’ bir görüntü veren Türkiye Alevileri içeride yaşanan so-
runların üzerine gelen Suriye krizi üzerinden yeni bir siyasallaşma sü-
reci yaşıyorlar. Sıkıntılılar. Belki de Cumhuriyet boyunca ilk kez kendi-
lerini bu kadar dışlanmış, bastırılmış hissediyorlar. Türkiye bir yerden
daha yırtılıyor. Durdurmak gerek”117 diyerek, daha önce aylardır
uyarıp yazdığımızda: “Fitne çıkarıyor, haksız yere hükümeti ve ce-
maati suçluyor” şeklinde bize sataşanlar, şimdi aynı endişelerle ne
denli haklı olduğumuzu ortaya koyuyordu. Fetullahçıların gerçek-
leri konuşup yazması ve ara sıra da olsa vicdanlı davranması için,
acaba ille de Erdoğan’la aralarının açılması ve Amerika’nın Suri-
ye’ye saldırmayacağının anlaşılması mı gerekiyordu?

Bu arada Fetullah Gülen’den yıllarca saygıyla bahseden ve bü-
yük hizmetlerini övüp destekleyen Adnan Oktar; Cemaat-Hükü-
met kapışmasında önce arabuluculuğa soyunuyor ve her iki tara-
fa yüksek tavsiyelerde bulunuyor, bu iş kendi boyunu aşınca da
şimdilik kazançlı çıkacağını sandığı Recep Hocasından yana tavır
takınıyordu!
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D- ABD’NİN TIKANIŞI VE
MİLLÎ TÜRKİYE’NİN AYAKLANIŞI

“DERİN DEVLET” TANIMI VE ABD’NİN TIKANIŞI

Köklü, güçlü ve Milli merkezlerden örgütlü bütün devletlerin;
bağımsızlık ve bekasını koruyup garantiye almak, bölgesel ve ev-
rensel projelerini uygulamak amacıyla teşkil edilen “derin yapı-
lanmaları ve stratejik savunma mekanizmaları” meydana getirilir.
Bunları mevcut devlet ve hükümet organizasyonlarına aykırı ve
farklı oluşumlar sanmak doğru değildir. Tam aksine derin devlet,
Milli Devletlerin sigortaları konumundadır ve herhalde resmi hü-
kümetlerle ve tabi özel yöntemlerle irtibat ve intizam içinde hare-
ket edilir. Bir devletin ve tabi Milletin sinir sistemlerini kontrol
edip yönlendiren beyin merkezleri sayılan bu derin organizelerin,
ya cehalet ve zafiyetlerle, ya acziyet ve çaresizlikle, veya gaflet ve
hıyanetle dejenere ve tasfiye edilmesi; onların yerine dış güçlerin
ve masonik çevrelerin geçmesi: Milli derin devletin, kirli derin dev-
lete dönüşmesidir ve o ülkenin gizli işgalidir.

Tarih bilginleri, İslâm toplumunda rüşvetle iktidarı ele geçirme-
ye ilk çalışan şahsiyetin Muaviye olduğunu söylemektedir. Hz. Ali
(ra) taraftarlarından biri, Muaviye’nin rüşvetle insanları yanına çek-
tiğini görünce, o da Hz. Ali’ye (ra) şöyle bir teklifi getirmiştir:
“Arapların ileri gelenlerini ve Kureyş içinde muhalefet edip ayrılma-
sından endişe edilenleri Arap olmayanların üstünde tut. Muaviye



kendisine katılanlara böyle yapıyor. Halkın geneli için önemli olan
dünyalıktır. Onun için didinir, onun için mücadele verirler. Eşrafa di-
lediklerini ver, işler arzu ettiğin şekilde düzelince, önceki adil taksi-
matına dönersin.” Bu teklife Hz. Ali (ra) şu cevabı vermiştir: “İslâm
adına getirildiğim makamda zulümle mi zafer kazanmamı tavsiye
ediyorsunuz? Allah’a yemin olsun ki, gökte yıldız durdukça ve bu
iman kalbimde bulundukça, bu haksız ve ahlaksız uygulamaları, as-
la yapmayacağım.” Hz. Ali (ra), kardeşi Akil, yoksulluğunu ileri sü-
rerek hazineden mal istediğinde, ona da şöyle demiştir: “Diğer Müs-
lümanlarla birlikte benim payım da gelinceye kadar sabret. O zaman
kendi hissemden sana da veririm.” Kardeşi Akil, “öyleyse, ben de
Muaviye’ye giderim” deyince, Hz. Ali’nin (ra), “dilediğini yapabilir-
sin” yanıtını vermiş, gerçekten de Akil, Muaviye’den yüz bin dir-
hem alarak, onun safına geçmiştir.

Evet, tekrar belirtelim ki: Milli ve köklü ülkelerin, özel güven-
lik tertibatı ve sigortası konumunda, mutlaka DERİN DEVLET’le-
ri ve milli vicdanı temsil eden “ortak beyin merkezleri” teşkil edi-
lir. Örneğin Yahudi Lobileri ABD’nin derin devletidir. Derinliği ol-
mayan devlet bir nevi sahipsiz ve güvencesizdir. İşte Mustafa Ke-
mal de, Osmanlı Türkiye’sinin Derin Devleti tarafından tespit ve
tayin edilerek, Sultan Vahdeddin eliyle Anadolu’yu örgütlemek ve
Milli Mücadele fitilini ateşlemek üzere Samsun’a gönderilmiştir.
Gittiği her yerde Atatürk’ü valilerin karşılaması, paşaların hemen
ona katılması ve halkımızın hemen ona rağbet edip arka çıkması,
kendisine verilen ve bir şekilde bütün ülkeye bildirilen özel yetki-
ler sayesindedir. İşgalcileri ve özellikle İngilizleri oyalamak için
Vahdeddin’le, yakından tanıdığı yaveri Mustafa Kemal tam bir da-
nışıklı dövüş içerisindedir. 

Osmanlı Derin Devleti, dünyanın kötü gidişatına ve düşmanla-
rın hesaplarına bakıp, İstanbul’un düşmesi ihtimaline karşı, B Pla-
nı olarak, Ankara’yı başkent yapmak ve yurdumuzu buradan sa-
vunmak üzere 1. Meclis binasının yapım kararını 1915 yılında
vermiştir. Yetmez; Ankara’nın düşmesi halinde de, C Planı olarak
bugün hala lise olarak kullanılan Kayseri’deki tarihi bina inşa
edilmiştir. Dengeler dâhisi Atatürk’ün şaibeli vefatından sonra,
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maalesef Türkiye Masonik ve Sabateist gizli cuntanın güdümüne
girmiştir. Nihayet rahmetli Erbakan’ın siyasete atılıp Meclise gir-
mesiyle bu milli merkez, yeniden derlenip diriltilmiştir. 

Örneğin:

• 1974 Şanlı Kıbrıs Harekâtı Milli Merkezin özel gayreti ve
stratejisidir.

• 12 Eylül ihtilaline ABD izin verip sahiplenmiş, ama sonradan
Derin Türkiye bu harekâtı, Milli hedeflere yöneltmiştir.

• 28 Şubat’ı, ABD Yahudi Lobileri, NATO ve destekçileri ve
yerli işbirlikçileri; Erbakan’ın tarihi atılımlarını ve yeni bir dünya
sevdasını önlemek üzere tertiplemiş ama Milli Türkiye, Mısır mi-
sali bir kaos ve katliama fırsat vermeden, büyük tahribatlar yapan
28 Şubatçıların asıl şeytani hedeflerini engellemiş ve tersine çevir-
miştir. Ve sonunda işte ABD Federal Hükümeti kepenk indirmiş,
bir nevi iflasını ilan etmiştir. 

• Yaklaşık 4 milyar dolarlık uzun menzilli füze savunma sistemi
ihalesinin ÇİN’e bırakılması da, Hükümetin veya ABD-AB hizmet-
çilerinin değil, Milli Türkiye’nin özel tercihidir. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül Amerika’da, ABD yetkililerine ve gazetecilere, bu iha-
lenin Çin’e verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. De-
mek ki önlemeye güçleri yetmemiştir. Bu ihaleye bir misilleme ola-
rak Roketsan’daki patlamaları NATO ve ABD tertiplemiştir. 

• Sonunda kaçınılmaz olan Siyonist-Haçlı güçlerle, Türkiye’mi-
zin tarihi hesaplaşmasında, düşmanların nükleer füzelerinden uçak
gemilerine, denizaltı muhriplerinden saldırı sistemlerine, tüm silah
mekanizmalarını çalışmaz ve işe yaramaz hale getirecek “teknoloji
harikası projeler ve şifreler de, İşte Rahmetli Erbakan Hocamızın
gözetimde hazırlanıp Milli Merkezlere teslim edilmiştir. 

Her kavim farklı bir meziyet ve faziletle var edilmiştir. İçlerin-
deki zalimler hariç hiçbir kavme toptan düşmanlık yapılması ve
dışlanması söz konusu değildir. Ancak Kur’an’ı Kerim’in ayet ve
işaretlerinden, Hz. Peygamberimizin hadis ve haberlerinden, bi-
limsel verilerden ve belgelerden öğreniyoruz ki, tarih boyunca
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dünya düzenini ve dengelerini etkileyen iki kavim görülmektedir.
Bunlardan birisi; küfrün ve kötülüğün temsilcisi gibi davranan Si-
yonist Yahudiler, diğeri ise; Hakkın ve hayrın takipçisi mümin ve
mücahit Türkler öne çıkıvermektedir. Son 350 yıldır, Osmanlının
ikinci Viyana başarısızlığının ardından, dümeni ele geçiren Siyo-
nist Yahudi odaklar ve Haçlı ortakları, 2. Dünya Savaşından ve
Yalta konferansından sonra; maalesef tam bir zulüm ve sömürü
düzeni tertiplemişler, acımasızca Deccalizmi yürütmüşler ve Siyo-
nizm’in dünya hâkimiyeti hevesiyle ve BOP çevresinde, son hedef
olarak Suriye’yi parçalayıp asıl Türkiye sınırına gelmişlerdir. İşte
bu oldukça kritik aşamada Hz. Peygamberimizin “Melheme-i Küb-
ra- Büyük Yaralanma” diye bildirdiği, Batılıların ise Armegeddon
dediği tarihi hesaplaşma artık kaçınılmaz gibidir. Yani tarihi inki-
lap ve iktidarların Şeytani tetikçisi Siyonist Yahudilerle, Rahmani
temsilcisi Mümin Türkler arasındaki hâkimiyet mücadelesi, bü-
yük bir bilek güreşi ile neticelendirilecektir. Allah’ın izniyle ve
Efendimizin müjdesiyle bu savaşı Erbakan’ın teknoloji harikası
özel sistemleriyle Türkiye kazanıverecek ve tüm insanlık yeniden
huzur ve refaha erişecektir. Evet, tarihi çoğu kez kötüler yazmak-
tadır, ama bu sefer iyiler ve müminler yazacak ve insanlık son sa-
adet medeniyetine yetişecektir.

Kararsızlık yaşamak ve karamsarlığa kapılmak bu “DERİN YA-
PI”ların en büyük çaresizliği ve dizginleri elden kaçırmış olması-
nın alametidir. İşte ABD’nin derin devleti olan Yahudi Lobileri,
Suriye ve İran konusunda ikiye ayrılmış vaziyettedir. Bir kesim
(Neoconlar) askeri müdahaleyi savunurken, temkinli kesim, dip-
lomatik ve politik ürkütmeyi yeterli görmekte; ABD’nin yeni bir
dünya savaşına dönüşecek böyle bir macerayı kaybetmesinden ve
İsrail’in güvenlik ve geleceğinden endişe etmektedir. 

Füze Savunma Sistemi ihalesinin ÇİN’e verilmesi, bu Hüküme-
tin marifeti değil, Milli Derin Devletin tercihidir!

Türkiye’nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi
ihalesi Çinli CPMIEC şirketine verilmişti. Ancak yaklaşık 4 milyar
dolar değerindeki projeyi ortak üretim yöntemiyle gerçekleştirecek
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olan şirketin ABD’nin yaptırım listesinde bulunması ilginçti. Füze
sistemi ihalesinde Çinli CPMIEC şirketinin yanı sıra ABD’den Patri-
ot, Rusya’dan S-400 ve Fransa-İtalya ortaklığının geliştirdiği Euro-
sam Samp-T füzeleri de yarışa girmişti. Ama sonunda Çinli CPMIEC
şirketi tercih edildi. CPMIEC, ABD yönetimi tarafından İran, Kuzey
Kore ve Suriye’ye silah sattığı ve Silahların Yayılmasını Engelleme
Anlaşması’nı ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanan şirketler
arasında gösterilmekteydi. ABD’nin, bu ÇİN şirketine 2003’te te
İran’a silah sattığı gerekçesiyle yaptırımlar uyguladığı bilinmekteydi.
Kararla ilgili aynı ihalede yer elan ABD’li Patriot füzelerinin üreticisi
Raytheon Co RTN, kısa süre içinde Türkiye’den konuyla ilgili bilgi
almayı beklediklerini açıklayıp bir nevi tehdit etmişti.

Türkiye’nin Çinli şirketi tercih etmesini değerlendiren uzmanlar,
Çin’in teknoloji transferi konusunda diğer teklif veren şirketlerden
daha açık ve esnek davranmasının seçimde etkili olduğunu belirt-
mişti. Today’s Zaman ve Savunma dergisi Jane’s Defence yazarı Lale
Kemal, kararın ABD yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa neden olabi-
leceğini, ancak iki ülkenin genel ilişkilerinde olumsuzluk oluştur-
mayı düşünmediğini söylemişti. “Evet, Çin’in iyi teknik teknolojik
transfer dâhil, Türkiye’ye bu füzelerin üretiminde ileri teknoloji
desteği vereceği bilinmektedir. Fiyatı da 3 milyarın (dolar) biraz al-
tına indirmiştir. Uzun menzilli füze gibi ciddi yatırımlar, ciddi
know-how gerektiren bir projede, belki radikal ama böyle bir tekno-
lojik birikimi Türk ekonomisine getiren bir firmanın seçilmesi Mil-
li ve cesaretli bir tercihtir. Milli merkezler bu seçimle ben Avrupa,
ABD’ye muhtaç değilim, ÇİN bize teknoloji veriyor demiştir. Ancak
Fetullahçı ve Amerikancı Lale Kemal’e göre ihalenin Çinli şirkete
verilmesi kararında geri adım atılması da gündeme gelebilir. Bu fir-
maya ambargo da bir faktör olarak Türkiye’nin karşısına çıkarılabi-
lir diyerek, Siyonist merkezlerin tercümanlığını üstlenmiştir.

Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihinin en kritik savunma ihalelerin-
den biri olan uzun menzilli hava savunma sistemi projesini Çin’e
vermesinin yankıları sürerken, masonik kaynaklar ABD’nin, kendi
sistemlerinin yanına Çin füze ve radarlarının konuşlandırılmasına
izin vermeyeceğini ve bunun ileride önemli sorunlara yol açabilece-

AHMET AKGÜL 389



ğini dile getirmiştir. Ayrıca Ankara’nın Pekin’le böyle bir işbirliğine
gitmesinin, Amerika ve Avrupa’dan teknoloji transferini de zorlaş-
tıracağı belirtilmiştir. Yabancı firmaların Çin ile çalışan şirketlerle
iş yapmaya yanaşmamasının da Türk savunma sektöründeki oyun-
culara olumsuz yansımalarının olabileceği dile getirilmiştir. Öte
yandan Fetullahçı ve Amerikancı yine Zaman’a bilgi veren kaynak-
lar, Çin’in daha önce Türkiye’ye Yıldırım füzelerinin üretilmesinde
yardımcı olduğunun ve teknolojiyi paylaşmakta çekingen davran-
madığının altını çizip Türkiye’yi caydırmaya yeltenmiştir.

Şimdi, bu denli önemli ve Türkiye’nin kendi kendine yeterli
sonuçlar doğuracak ve ülkemizi NATO’ya yani BATI’ya bağımlılık-
tan kurtaracak böylesine kritik ve stratejik büyük bir ihalenin
ABD, AB ve İsrail baskısına rağmen ÇİN’e verilmesi,

1. Ya Amerikan yetkililerine bu konudaki üzüntülerini ve özür-
lerini beyan eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ve Fetullah Gü-
len Cemaatine karşı, Sn. Başbakan Erdoğan’ın artık Milli cepheye
geçtiğinin ve kendisini iktidara taşıyan merkezlere rest çektiğinin
bir göstergesidir.

2. Veya Milli Derin Devletin stratejik konularda AKP iktidarı-
nı istediği gibi yönlendirdiğinin bir işaretidir.

3. Ve tabi, Milli Türkiye’nin Amerika’yı ve NATO’yu takmayan
bu tavrı, büyük bir hesaplaşmanın yaklaştığının da alametidir.

Batının Türkiye’ye füze uyarıları Milli kararı değiştirmemiştir:

ABD ve NATO, Türkiye’den füze savunma sistemiyle ilgili kararı-
nı gözden geçirmesini istemiş ve dolaylı biçimde tehdit etmiştir.
ABD’li yetkililer, bu konudaki ‘kaygılarını’ Türk yetkililere ilettikleri-
ni ve görüşmelerin süreceğini söylemiş, NATO da, Ankara’nın diğer
müttefikleriyle uyumlu bir sistem seçmesini beklediklerini bildirmiş-
tir. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, füze savunma sistemi
ihalesinin bir Çin firmasına verilmesi konusundaki ‘endişelerini’
Türk yetkililere ilettiklerini söylemiştir. Harf, “Türk hükümetine, NA-
TO sistemleriyle veya kolektif savunma kabiliyetleriyle birlikte çalış-
mayacak bir füze savunma sistemi için ABD’nin yaptırım uyguladığı
bir şirketle sözleşme görüşmelerine ilişkin ciddi kaygılarımızı ilettik”
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demiştir. Harf, Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de, BM Genel Kurulu
görüşmeleri sırasında ülkesinin bu konudaki kaygılarını Türk Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile konuştuğunu belirtmiştir. ABD’li
sözcü, bu konuya ilişkin temasların iki ülke arasında süreceğini de
eklemiştir. Türkiye’nin füze savunma sistemi tercihiyle ilgili bir eleş-
tiri de NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’den gelmiştir.
Rasmussen, Ankara’dan diğer müttefikleriyle uyumlu bir sistem seç-
mesini beklediklerini söyleyip: “Bizim için önemli olan her ülkenin di-
ğer ülkelerle aynı sistemler içinde faaliyet gösterebilmesidir. Umarım
Türkiye de bunu kabullenir” şeklinde sızlanıvermiştir.

Tam da bu süreçte, MİLGEM’in ikinci gemisi ‘Büyükada’ denize
indirilmiştir. Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında tamamen
yerli imkânlarla üretilerek donanmaya teslim edilen TCG Büyükada
(F-512) törenle denize indirilmiştir. 2011’de denize indirilen TCG
Heybeliada’nın kardeşi TCG Büyükada, 260 milyon dolara mal edil-
miştir. Geminin uzunluğu 99,5 metre, eni ise 14,4 metre genişliğin-
de. Büyükada’nın denize indiriliş ve üçüncü kardeş Burgazada’nın ilk
kaynak törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Necdet Özel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
Bülent Bostanoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş da
gelmiştir. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bü-
lent Bostanoğlu, MİLGEM projesinin Türk milletinin omuzlarında
yükselen bir proje olduğunu söylemiştir. Projenin ilk ürünü Heybeli-
ada’nın 2011’den bu yana Atlas Okyanusu ve çevresinde Türk bayra-
ğını dalgalandırdığını, dost ve müttefik birçok ülkelere liman ziyare-
tinde bulunduğunu anlatan Bostanoğlu, “Heybeliada katıldığı hare-
kât ve tatbikatlarda kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başa-
rı ile tamamladı. Kardeşi Büyükada’nın da yüce Türk milletine başa-
rıyla hizmet edeceğine tüm kalbimle inanıyorum.” demiş ve 3. ve 4.
Gemilerin Burgazada ve Kınalıada’nın inşasının İstanbul Tersanesi
Komutanlığı’nda gerçekleştirileceğini de belirtmiştir. 

D-8’lerin önemli üyesi ve Erbakan Hoca’nın takipçisi Endonez-
ya ile ÇİN’in ortak yatırımları dikkat çekicidir!
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin: “Asya-Pasifik’te güzel bir gelecek
oluşturalım” sözleri yeni ve adil bir dünyanın habercisidir. Şi Cin-
pin, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen Asya- Pasifik Ekono-
mik İşbirliği Örgütü’nün (APEC) Sanayi ve Ticaret Liderleri Zirve-
si’ne katılıp Çin’in reform ve dışa açılma politikasını izlemeye de-
vam edeceğini belirtmiş, Çin ekonomisinin sürdürülebilir gelişme-
sine tam güven beslediğini söylemiştir. Çin Cumhurbaşkanının:
“Büyümenin itici gücü nereden kaynaklanıyor? Bence, bu güç re-
formdan, yaratıcılıktan kaynaklanıyor. Asya-Pasifik ekonomileri bu
konuda öncülük yapmalı. Asya-Pasifik ekonomisinin dünya ekono-
misinin yeniden canlanmasında önderlik rolünü oynaması için bölge-
sel ekonomilerde yaratıcılık geliştirme, ortaklaşa büyüme ve çıkarla-
rı birleştirmeye dayalı açık dip ekonomik büyüme tarzının oluşturul-
ması hızlandırılmalı. Yeni gelişme aşamasına giren Çin ekonomisin-
de, büyüme tarzının değişmekte ve yapısal düzenleme derinliğine
gerçekleştirilmektedir. Bu sürede muhakkak acı ve sıkıntılar çekile-
cek, ancak bütün bunlara değecektir. Gökkuşağı genelde rüzgâr ve
yağmurdan sonra çıkar. Çin ilerlemek isterse, reform ve dışa açılma-
yı kapsamlı şekilde derinleştirmesi gerekir” sözleri önemlidir.

Asya-Pasifik inşası için Çin’in önerileri:

1. Pasifik Okyanusu’nun iki yakasını kapsayan sıkı bağların
kurulması. Bu çevrede 21 ülke ekonomisi ve 2 milyar 800 milyon
nüfusa sahip Asya-Pasifik’te temel üretim elemanlarının serbest
bırakılmasının güvence altına alınması, Asya-Pasifik bölgesinde
entegrasyonun sağlanması,

2. Sıkı, entegrasyonu sınırlayıcı engellerin aşılarak, hükümet,
özel kuruluş ve uluslararası kuruluşların geniş biçimde katılacağı
yatırım ve finansman ortaklık ilişkilerinin oluşturulması,

3. Bölgesel ve uluslararası işbirliği çevresinde entegrasyon ve
altyapı tesisleri inşasının hızlandırılması, 

4. Sıkı entegrasyon aracılığıyla Asya-Pasifik halklarının ekono-
mi ve ticaret, finans, eğitim, bilim ve kültür gibi alanlarda daha sı-
kı bir şekilde bağlanması ile karşılıklı anlayış ve güvenin arttırıl-
ması.
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Bu önerilerin, Erbakan’ın D-8 hedefleriyle uyuşması dikkat çe-
kiciydi. 3 Ekim 2013 tarihli YURT Gazetesi, daha önce Aydınlık
Gazetesi, Şam Müftüsünün, Lübnan Üniversitesi Rektörünün
Rahmetli Erbakan’ın Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili kendilerini uyar-
dığını, bunların Siyonizm’in etki alanına kaydığını, itiraf ettiklerini
yazmalarına rağmen hala Mehmet Faraç’ın (10 Ekim 2013 Aydın-
lık) ve Mustafa Mutlu’nun (9 Ekim 2013 Aydınlık) AKP’yi Milli
Görüş’ün devamı saymaları ve Erbakan’a çatma küstahlıkları ta-
mamen İslam düşmanlığının bir eseriydi ve bu kafa ve yaklaşımla
hem AKP’ye mazeret ve meşruiyet kazandırılmakta, hem de Milli
düşünceli insanların gayretleri boşa çıkarılmakta idi. 

Ergenekon’dan 28 Şubat soruşturmasına, Milli Derin’lerle Kir-
li Derin’lerin mücadelesi! 

Türkiye’de darbeleri ve iktidarı hizaya getirme girişimlerini, ya
dış güçler ve kirli işbirlikçileri; veya Milli merkezler organize et-
mekteydi. Örneğin Ergenekon soruşturmalarına önce sahip çıkan,
sonra “bu gidişle orduyu yönetecek kalmayacak” anlamında kuşku
ve korkularını yansıtan Başbakanın bu tavrı önemli ipuçları ver-
mekteydi. Özellikle Erbakan iktidarına yönelik 28 Şubat postmo-
dern darbe soruşturmalarının ve hesap sormaların, sadece asker-
lerle sınırlı tutulmaya çalışılması dikkat çekiciydi. Oysa 28 Şubat
gibi darbelerin beş ayağı olduğu bilinmekteydi:

1. Tertipçisi ve talimat vericisi: ABD Yahudi Lobileri 

2. Teşvikçisi ve tahrikçisi: Masonik ve kiralık Medya cephesi

3. Tazyikçisi ve finans ekibi: İş çevreleri, rantiye ve faiz lobileri

4. Toplumsal destek üreticisi: Siyasi işbirlikçiler, sendika tem-
silcileri ve sivil toplum örgütleri

5. Tetikçisi ve tatbikçisi: TSK içindeki cunta heveslileri.

Şimdi bu “5-T” formülünün sadece “Tetikçi”lerini suçlayıp,
sorgulayıp cezalandırmak, ama asıl tertipleyici ABD Yahudi Lobi-
lerini hiç ağzına almamak ve yerli teşvikçi, tazyikçi ve toplumsal
destek üretici kesimlere hiç dokunmamak, nasıl bir adalet işletme
ve demokratikleşme sürecidir!?
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Ergenekoncu Mehmet Haberal, Arınç'la niye bir araya gelmiştir?

Haberal tahliye olur olmaz "Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan
yakın arkadaşımdır" açıklamasını yapmıştı. Peşi sıra Fetullah Gü-
len'in veliahtı kabul edilen Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Te-
kalan'ın ayağına koşmuş, derken ardından Bülent Arınç'la buluş-
muşlardı. Evet, Ergenekon sanığı Prof. Mehmet Haberal ilginç ve
derin ilişkilere başlamışlardı. Bu tarzı: "Haberal tahliye olma adına
anlaşma mı yaptı?" spekülasyonuna yol açmıştı. Sahibi olduğu tele-
vizyon kanalı B TV'nin Tayyip'i zerre üzmeyen yayınları, Fetullahçı-
lara yaklaşmaları ve derken Arınç ile fısıldaşmaları başka nasıl yo-
rumlanırdı? Hatta "Böyle giderse Haberal AKP'ye bile katılırdı, na-
sıl olsa AKP’yi onun otelinde kurmuşlardı!" diyenler haksız mıydı?
Bu arada hükümetin hazırlayıp yasalaştırdığı nefret suçlarıyla ilgili
olarak bağımsız bir kurul oluşturulmaktaydı. Buna göre, önce o ku-
rul beyanın nefret suçu olup olmadığına karar alacak, sonra konu
yargıya taşınacaktı. Kurul üyelerini ise Tayyip Erdoğan atayacaktı.
Yani neyin nefret suçu olup olmadığını, yargıdan önce Tayyip Bey ve
adamları araştıracak ki bu, RTÜK misali yeni bir siyasi yapılanmay-
dı. Hedeflenen Siyonist odakları ve AKP yandaşlarına tenkide kal-
kışma, hatta imada bulunma ve benzetme yapma yasağıydı.

“Postmodern karşı devrim” mi, yoksa güdümlü ve güdük siste-
me “ılımlı İslam” cilası sürülmesi mi?

“Yargıtay’da görülen Balyoz Darbe Planı Davası’nın temyiz duruş-
maları tamamlandı ve 237 sanık hakkında verilen mahkûmiyet cezası
onanıp kesinleşti. Yani yüksek mahkeme, içinde cemaate ait Delil Üre-
tim Merkezi’nde (DÜM) imal edilen dijital terör unsuru belgeler olan,
yalancı tanık ifadeleri süslenen ve daha bir sürü kepazelikler olan bu
dosyayı hukuk tarihine geçecek şekilde neticelendi. Balyoz kelimenin
tam anlamıyla Postmodern Karşı Devrimin geçilmesi gereken çok
önemli bir süreciydi ve şimdilik sorunsuz geçilmiştir. Karşı Devrim bü-
tün hızıyla hedefine doğru ilerlerken siyasetçilerimiz, askerlerimiz ve
aydınlarımız bu durumu trenin geçişi gibi izlemeye ve birbirlerini suç-
lamaya devam etmektedirler. Geniş halk kitlelerinde algı da böyledir.
Mutlaka bilinmeli ve gözden uzak tutulmamalıdır ki, ülkemizi başka-
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laştırmaya çalışan ve karşı devrimle birlikte rejim değişikliği peşinde
koşan asli unsur emperyalizmdir. Erdoğan, AKP ve cemaat onun tetik-
çileri ve işbirlikçileridir.” diyenler, bilerek veya bilmeyerek AKP’nin
ekmeğine yağ sürmektedir. Çünkü Türkiye’de yapılan “Karşı dev-
rim” falan değil, emperyalizmin sömürü çarklarına “ılımlı İslam-
cılık” cilası çekilmektedir. 

Dikkat, Hatay’ın yarıdan fazlası satılıvermiştir!

Yabancılara toprak satışını düzenleyen kanunla birlikte, yaban-
cılara satılabilecek arazi miktarı 25 dönümden 300 dönüme çıka-
rılıvermiştir. Yeni kanunun ardından Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü’nün Ocak 2012 verilerine göre Hatay’da 1974 yabancıya,
1320 parselde toplam 3 milyon 722 bin 824 metrekare toprak sa-
tıldığı tespit edilmiştir. 5 milyon 556 bin metrekare bir alana sa-
hip olan Hatay’ın bu satışlarla birlikte yarıdan fazlası yabancıların
eline geçmiş vaziyettedir. Milli Gazete’den Fatih Yedier’in haberine
göre Hatay’ın yarıdan fazlasının yabancılara satılması tesadüf değil-
dir. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler sürerken, toprak alımlarının
devam ettiği belirtilmektedir, benzer bir durum Urfa için de geçerli-
dir. Hatay, hem Yahudiler hem de Hıristiyanlar tarafından kutsal ka-
bul edilen çok sayıda yerleşim yerini içinde barındıran bir ilimizdir.
Dünyanın ilk mağara kilisesi ve Hıristiyanların en önemli ibadet
mekânlarından olan St. Pierre Kilisesi, Hatay sınırları çevresindedir.
Vatikan’dan sonra Hıristiyanların ikinci hac yeri ünvanını taşıyan bu
kilise yakın bir süre önce restorasyona alınmış, Antakya Musevi
Havrası Vakfı da iki tarihi konutu restore ettirerek, buraları şehre ge-
lecek Yahudilerin için "Antakya Musevi Konuk Evi"ne dönüştür-
müşlerdir. Bu kapsamda 2005 yılında Hatay’da I. Hatay Medeniyet-
ler Buluşması adı altında bir toplantı düzenlenmiş; beş gün süren
toplantının açılış konuşmasını İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bart-
holomeos yapmış, toplantıya dünyadan çok sayıda din adıma katıl-
mıştı. Hatay’da farklı inanç gruplarına mensup vatandaşların yaşı-
yor olması, Hatay’ı medeniyetlerin ve inançların birleştiği bir yer
olarak göstermek isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunmakta, ne
yazık ki yetkililer de yaptıkları çalışmalarla, ifsad faaliyetlerine ça-
nak tutmaktaydı. Türkiye’nin yüzde 10’u gözden çıkarılmış du-
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rumdaydı. Eskiden bir ilin en fazla binde onu satılabilirken, günü-
müzde ise AKP iktidarında: “Türkiye’nin yüzde 10’unu geçmez” şek-
linde değişiklik yapıldı. Yani Türkiye’nin bu manada yüzde 10’u
gözden çıkarılmış durumdaydı. Hatay’ın yarıdan fazlası böylece res-
men ve fiilen elden çıkarılmışken, Konya arazilerinin ise yüzde 7’si
yabancılara satılmıştı. Yabancılara satış konusunda belirlenmiş sınır
Hatay’da katbekat aşılmıştı. Özellikle Suriye’de yaşanan gelişmeleri
fırsat bilerek bölgedeki arsaların hızla el değiştirdiği anlaşılmaktay-
dı. Hatay gibi Urfa’da da benzer alımların arttığı ve savaşsız-silahsız
çoğu Yahudi asıllı yabancıların vatan topraklarını satın aldıkları ve
maalesef AKP iktidarının bu sinsi ve tehlikeli girişimlere kolaylık
sağladığı sırıtmaktaydı.118

Bu arada Ermenistan sınırı da gizlice gevşetilmekte; Hükümet,
askeri yasak bölgeyi 'tarım faaliyeti açma' adı altında 30 yıllığına
kiraya vermekteydi!

AKP iktidarının; Ermenistan, İran, Nahcivan ve Türkiye arasın-
daki askeri yasak bölgeyi 'tarım faaliyeti açma' adı altında 75 bin de-
karlık araziyi 30 yıllığına kiraya çıkarması kafaları karıştırmıştı. Ta-
rım Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün davet
ilanında kurulacak ortaklıkta, iştirakçi özel sektörün payının yüzde
65'ten az olamayacağı ve TİGEM payının da yüzde 15-25 arası olabi-
leceği hatırlatılmıştı. Türkiye'nin en doğu ucunda bulunan TİGEM
Kazım Karabekir İşletmesi Iğdır'ın Aralık İlçesi'ne bağlı Dilovası (Di-
lucu) bölgesinde yer almaktaydı. 118 bin dekarlık işletmenin 90 bin
dekarlık bölümü Dilovası içinde ve aynı zamanda askeri yasak bölge
konumundaydı. Devlet Üretme Çiftlikleri'ne (DÜÇ) bağlı olarak
1953'te kurulan işletme 1983'te Kazım Karabekir Tarım İşletmesi adı
altında TİGEM'e bağlanmıştı. İşletmede esas olarak hayvancılık, to-
humlama ve koyun ıslahı gibi faaliyetler yapılıyor ve toplam 120 ci-
varında personel çalışmaktaydı. Özel sektöre davet ilanının VI-k
maddesinde, işletme hudut bölgesinde yer aldığından Askeri Yasak
Bölgeler Kanun ve Yönetmeliği esaslarına uyulması gerekeceği de
açıkça vurgulanmıştı. İlanın giriş bölümünde 75 bin dekarlık arazi-
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nin ''tarımsal faaliyette bulunmak üzere'' özel sektöre açıldığı belirti-
lirken, VI-m maddesinde bu sahada ''yeni tarım alanı açılmaması''
şartı koşulmaktaydı. Bu bölgenin uzun süredir özellikle ABD'de ya-
şayan Ermenilerin ilgi alanı içinde olduğu önemli bir ayrıntıydı.
Geçmişte bazı ABD tarım firmalarının da, bölgenin tarımsal faali-
yete açılması halinde burada yatırımı düşündüklerini belirtmemiz
lazımdı. Tarım İşletmesi'ne Kazım Karabekir adı verilmesi, Kara-
bekir'in 1917 ve 1920 yıllarında iki kez Ermenistan'a yönelik ola-
rak bu bölgelerde yaptığı askeri harekâtlardaki başarısından kay-
naklanmıştı. Böylece Onun hatırası da silinmiş olacaktı. 119

Bugünkü Damat Ferid tiynetli sadrazamları (Başbakanları) ta-
nımak önemliydi!

Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzaya zorlandığımız Sevr’i, Pa-
dişah’a imzalatmak için türlü dolaplar çeviren Damad Ferid Paşa,
sadrazamlıktan çok İngilizlere uşaklığıyla bilinmektedir. Batı hay-
ranlığı ve uşaklığıyla ömrünü geçiren, sonunda da onların kolların-
da canını teslim eden Damad Ferid, kurduğu Divan-ı Harp Mahke-
meleri’yle ünlenmiştir. Anadolu’daki Milli mücadeleyi baltalamak
adına yaptıklarının gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Da-
mad Ferid’in hayatını özetlemeye çalışırken, Batılıların bugünkü
“Damad Ferid”ler aracılığıyla milletimizi çürütme amacından vaz-
geçmediğini görmemiz önemlidir. Tahsilini İstanbul’da bitiren ve
daha sonra Hariciye’de iş hayatına başlayan Mehmed Ferid önceleri
Paris, Berlin, Petersburg ve Londra sefaretlerinde ikinci kâtiplik da-
ha sonra da Londra’da başkâtiplik görevine getirilmiştir. Sadrâzam
Kâmil Paşa’nın aracılığıyla Sultan Abdülmecid’in dul kızı Mediha
Sultan’la evlenerek Damad Ferid ismiyle tanınmış, kısa bir süre son-
ra vezirlik rütbesiyle Şûrâ-yı Devlet âzalığına tâyin edilmiştir. Medi-
ha Sultan’ın Baltalimanı’ndaki sarayına yerleşen, kavuştuğu damat-
lık ve paşalık sıfatlarını az bularak gözünü Londra Sefareti’ne diken
Ferid, bu isteğini hanımı vasıtasıyla Abdülhamid Hân’a iletmiş, an-
cak kabul görmemiştir. İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte tekrar
balo ve toplantı salonlarında arz-ı endam etmeye başlamış. Döne-
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min Hürriyet Kahramanlarına (Talat ve Enver Paşalar) özenerek İt-
tihat ve Terakki sözcülüğüne soyunan Damad Ferid, bir makam el-
de etmek için yaptığı konuşmalarla türlü dalkavukluklar sergilemiş
ve sonucunda İttihatçılardan sadece Ayan Azalığı’nı koparabilmiştir.

Sultan Vahdeddin’in: “Üç mel’undan biri Ferid” tespitleri!

Birinci Dünya Savaşı sonrası Talât Paşa’nın sadâretten istifasıyla
İttihat ve Terakki iktidardan düşüp tarihe karışırken, sadrazamlığa
getirilen Ahmed İzzet Paşa’nın istifasıyla görev verilen Tevfik Pa-
şa’nın da ayrılmasıyla 4 Mart 1919 tarihinde Dâmâd Ferid Paşa sad-
râzam oluvermiştir. Herhangi bir özelliği değil de sadece damat ol-
ması hasebiyle getirildiği Ayan Azalığı sonrasındaki sadaretinde
yaptığı korkunç icraatları birkaç kelime ile anlatılabilecek türden
değildir. Bu makama 5 kere getirilen Damad Ferid Paşa’nın toplam
bir sene bir ay sekiz gün süren sadrazamlıkları esnasında kurulan
Divan-ı Harp Mahkemeleri ve Milli Mücadele’ye karşı takındığı ta-
vır “Vatana ihanet”le eşdeğerdir.

Son derece namuslu bir kişi olarak bilinen Mabeyn Başkâtibi Ali
Fuat Türkgeldi “Görüp İşittiklerim” isimli kitabında Hazîne-i Hâs-
sa Müdür-i Umumisi Refik Bey’den naklettiği, “Sultan Vahideddin,
şehzadeliğinde “Dünyada üç mel’un vardır, bunlar bir sac ayağıdır:
Biri bizim hemşire (Dâmâd Ferid’in eşi Mediha Sultan), biri zevci
olan Ferid Paşa, biri de oğlu Sami (Mediha Sultan’ın ilk eşi Necib
Paşa’dan olan oğlu) dermiş” tespitleri önemlidir. Sultan Vahided-
din’in, daha şehzadelik yıllarında “mel’un” olduğuna inandığı bu
adamı Osmanlıyı kuşatan Masonların ve dış odakların dayatılmasıy-
la icra makamının en üstünü 5 kez teslim etmek zorunda kaldığı ve
zaman kazanmaya çalıştığı bilinmektedir. 120

“Damat Ferit, vaktâ ki Avrupa’ya gitmiş, orada alafrangalaşıp
Müslümanlığa düşman kesilmiştir”

Geçtiğimiz senelerde Rahmet-i Rahman’a kavuşan yazarımız
Mustafa Müftüoğlu, Damad Ferid’le ilgili şunları söylemiştir: “Bir
iddiaya göre, bu Damat Ferid serserisi, henüz damat olmadan, hat-
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tâ hariciye dairesine girip Avrupa’ya gitmeden evvel pek dindar
imiş. Her gün sabah namazlarını Ayasofya Camii’nin top kandili al-
tında kılar imiş. Vaktâ ki Avrupa’ya gitmiş, orada alafrangalaşıp
Müslümanlığa düşman kesilmiş. Avrupa’dan dönüşünde, kavuştuğu
nice nimetlerden sonra, evinde kullandığı erkek ve kadın hizmetçi-
lerin hepsi Rum imiş. Sözlerinde, nutuklarında, yazılarında hep Yu-
nan ve Lâtin darb-ı mesellerinden ve rivayetlerinden söz eder, âyet-
i kerime ve hadis-i şerifi kat’iyyen ağzına almazmış. Hülâsa, tama-
men Garplılaşmış, milliyet hislerini kaybetmiş ve kozmopolit bir
adam olup çıkıvermiştir.121 Bu iddiayı, İbnü’l-Emin Mahmut Kemal
Bey’in yazdıkları da teyit etmektedir!.. 

ABD Derin Devleti tökezlemektedir ve bu bir çöküş alametidir!

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN, 8 Ağustos 1967'de Fili-
pinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasında kurul-
muştu, örgütün hedefi, Vietnam Savaşı'ndan kaynaklanan yeni dev-
rimci dalgaya barikat olmaktı. Yıllar içinde örgütün misyonu değiş-
ti. Hatta 1995'te Vietnam, 1997'de Lao ve 1999'da da Kamboçya ör-
güte katıldı. ABD için örgütün yeni dönemde önemi ise Çin'e karşı
denge araçlarından biri olmasıydı. Ancak, Amerika'nın Sesi, son
ASEAN zirvesine dair haberini şu başlıkla aktarmıştı: "ASEAN Zir-
vesi Çin'e yaradı." (Amerika'nın Sesi, 10 Ekim 2013) Bu oldukça
önemli saptamanın başlığa çıktığı haberin spotu ABD’nin tökezledi-
ğinin kanıtıydı: "Başkan Barack Obama'nın federal hükümetin ka-
patılması yüzünden iptal edip gitmediği ASEAN'ın yıldızı Çin oldu."

Amerika'nın Sesi'ne göre 10 ASEAN ülkesinin dördüyle münha-
sıran ekonomik bölgeler konusunda sorunlar yaşayan ve sorunları-
nı ASEAN yerine üye ülkelerle ikili çözmeye çalışan Çin, bu son zir-
veden önemli kazanımlarla çıkmıştı. ABD Kongresi’nin iki kanadı-
nın hükümete geçici harcama yetkisi veren yasa üzerinde anlaşama-
masının ardından federal hükümetin faaliyetleri kısmen askıya alın-
mıştı. ABD’den yayın yapan Amerika’nın Sesi Radyosu’nun internet
sitesindeki haberinde bildirdiğine göre, Demokrat Parti’nin kontro-
lündeki Senato ve Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolündeki Temsilciler
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Meclisi’nin geçici bütçe üzerinde 30 Eylül 2013 gecesine kadar an-
laşması bekleniyordu ama olmamıştı. Kongre’nin geçici bütçe üze-
rinde zamanında anlaşamaması, 1 Ekim tarihinden itibaren harcama
yetkisi kalmayan federal hükümetin tamamen olmasa da kısmen
durmasına yol açmıştı. 

Yahudi Lobilerinin çelişkileri ve ABD’nin çaresizliği!

İsrail, bölgeye sınırlı müdahaleler yapılmasından değil, Ameri-
kan ordusunun bölgede sürekli kalmasından yanaydı. Suriye'nin ha-
la kazanılamamasının ve İsrail'in uzun zamandır içinde yaşadığın-
dan daha düşman bir bölgede kalmasının faturasını "takatsiz oldu-
ğu ölçüde gönülsüz" Obama yönetimine ve Pentagon'a kesiyor. Rus-
ya ve Çin, kuşkusuz İran, Suriye'nin arkasında bu denli tavizsiz dur-
duğu sürece Amerika'nın Suriye'yle açık savaşa girebilmesi için bir
3. Dünya Savaşı'nı göze alması lazımdı. Üstelik bunun, karşı cephe-
nin gücü karşısında muhtemelen hem diğer ülkeler, hem de kendi
kamuoyu tarafından yalnız bırakılabileceği bir savaş olabileceğinin
farkındaydı. Amerikan yönetiminin isteksizliği buradan kaynaklıy-
dı ve ABD derin devleti (Yahudi Lobileri) Suriye’ye müdahale konu-
sunda ikiye ayrılmıştı. Bazı Siyonist Stratejistler, ABD’nin bu sava-
şı kazanma şansı ve imkânı kalmadığını, kaybedilmesi halinde İs-
rail’in de bölgede barınamayacağını belirtip temkinli davranmak-
taydı. Neocon’lar ise, her ne pahasına olursa olsun, Suriye’ye sal-
dırılıp parçalanması, hatta gerekirse İran ve Türkiye ile de çatış-
manın göze alınması gerektiğini, aksi halde süper güç imajının tü-
keneceğini savunmaktaydı. Ve aslında ABD derin devletinin bu
kararsızlığı acizlik ve çaresizliğinin de ispatıydı.

Amerika Suriye’de açık bir savaş yapamayacağını ve elindeki çete-
lerle bir yere varamayacağını anlayınca geri adım atam, suçunu El-Ka-
ide gibi örgütlerin sırtına yıkmak ve "diplomasinin erdemine" vurgu
yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle "örtülü savaş" doktrinine kaydı ve
İsrail'in tüm itirazlarına, komplolarına ve provokasyonlarına rağmen,
savaşın karargâhını Pentagon'dan CIA'e aktardı. Ve Kerry'nin BM'de,
kendi Senatosu'nun itirazlarına rağmen imzaladığı "silah kontrolü an-
laşması" bu görevin Pentagon'a verilmesini imkânsız kılmıştı. Oba-
ma'nın yeni "dış siyaset" üçlüsü içinde en ısrarlı ve saldırgan, İsrail'e
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en yakın isim olarak tanınan Kerry bile şaşkındı. Tekel medyamızın al-
layıp pullayarak abarttığının tersine, tüm dünya Obama'nın gelgitler
içinde olduğunun farkındaydı. Kerry'nin savaş diye bağırmasının he-
men ardından Pentagon ve Genelkurmay Başkanı'ndan aldığı "tokat
gibi" yanıtlar da yabancı basında yer almıştı. ABD Genelkurmay Baş-
kanı Dempsey, "Siz neden bahsettiğinizi biliyor musunuz", edasınday-
dı. Bloomberg'den Jeffrey Goldberg, "Pentagon Shoots down Kerry's
Syria Airstrike Plan", (Pentagon, Kerry'nin Suriye'yi Uçakla Vurma
Planını bozuyor) başlıklı yazısında, Beyaz Saray toplantısında Demp-
sey'nin, Kerry'e yüklendiğini ve "State Department didn't fully grasp
the complexity of such an operation", Dışişleri'nin bu türden bir ope-
rasyonun karmaşıklığını, güçlüğünü tam olarak anlamaktan uzak ol-
duğunu hatırlattığı vurgulanmıştı.

Oysa İsrail Amerikan ordusunun Ortadoğu'dan ayrılmamasın-
dan yanaydı, ancak Amerikan ordusu doğrudan bölgeye müdahale
etmeyecekse, ya da Obama'nın söylediği gibi pek "sınırlı" bir müda-
haleyle yetinecekse, İsrail kendi geleceğinden elbette tedirgin ola-
caktı. Arap baharı, ilk "demokrasi" rüzgârının ardından geriye, bit-
meyen çatışmalar, acılar ve katliamlar, Rusya-İran eksenine yakınla-
şan yönetimler ile "radikal" örgüt ya da çeteler kalmıştı. İsrail, Pet-
raeus çizgisini yumuşak bulurken, Amerikan ordusunun "görevini"
CIA'e bıraktığı ve şimdilik bundan öteye adım atamadığı bir Orta-
doğu'yla karşı karşıyaydı. İsrail'in CIA'in getireceği kıyımı ve yıkımı
yeterli görmediğini açıktı.122

“ABD hâkim sınıfları içinde İsrail'in bir yük olmaya başladığı görüş-
leri son yıllarda ağırlık kazanmaktadır. Örneğin ABD eski Ulusal Güven-
lik Danışmanı Zbigniew Brezezinski'nin İsrail'in İran'a saldırma olasılı-
ğının konuşulduğu günlerde yaptığı şu çok çarpıcı açıklama öğreticidir:
"Eğer İsrail savaş uçakları, Irak hava sahasını kullanıp İran'a saldı-
rırsa ABD savaş uçakları havalanıp onlarla savaşmalı. İsrail'in uçak-
ları tepemizde uçarken oturup seyredecek miyiz, onlara bu hakkı ver-
meme konusunda ciddi olmalıyız"123 Siyonist Stratejist Brezezinski’nin
bu sözleri, aslında İsrail’i koruma amaçlıdır ve Amerika’nın kaybetmesi
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kuşkusundadır. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in şu açıklaması daha
anlamlıdır: "Eğer bir İsrail olmasaydı çıkarlarımızın korunabildiğin-
den emin olmak için bir tane İsrail icat etmek zorunda kalacaktık"124

Yahudi Joe Biden bu sözleriyle Siyonizm gerçeğini, ABD’nin gizli işgali-
ni ve büyük İsrail hayalini gizlemeye çalışmaktadır. 

“İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ortadoğu'nun kontrolünü İn-
gilizlerden devralan ABD için, yeni kurulan İsrail, bir karakol dev-
leti amaçlıdır. ABD o karakol devletini kullanarak nüfuz etmek iste-
diği bölgelerde sorunlar çıkartacak ve İsrail üzerinden bölgeyi karış-
tıracak ve kontrolünde tutacaktır.” Hatta ABD, ilerleyen yıllarda Or-
tadoğu'da tek bir karakol devletinin yetmediğini gördü ve ikinci, hat-
ta üçüncü İsrail devleti icat etmek istedi!

1. Biden'ın ifadesiyle ABD'nin hazır bulduğu İsrail, birinci İsrail.

2. ABD'nin kurmaya çalıştığı Kürdistan, ikinci İsrail.

3. Kürdistan kurulunca küçülecek olan küçük Türkiye, artık
"ABD'ye bağımlı Türkiye" olmaktan çıkacak ve İsrailleşecektir!”125

yorumları bile Büyük İsrail hedefinin kılıfıdır.

Çünkü Siyonist Yahudi stratejistlerin en büyük taktikleri, ken-
dilerini gizleme, suçu ve sorumluluğu Amerika, Avrupa ve Rus-
ya’nın sırtına yükleme kurnazlığıdır. Bay Aydınlıkçılar ya bilinçli
olarak veya cehalet eseri, bu Yahudi taktiğini haklı çıkarma çaba-
sındadır. Zaten İslam düşmanı Sabataist (Yahudi dönmesi) yazar-
ların karargâhına dönüşen gazete ve partiden farklı bir tavır bek-
lenmesi de boşunadır. Bu Aydınlıkçı Ulusalcı Sabataist takımı,
300 milyonluk Amerika’da nüfusu 3 milyonu (yüzde bir) bulma-
yan Yahudilerin siyasi mekanizmadan Pentagon’a, Bankalardan Si-
lah fabrikalarına, Medyadan yüksek bürokratlara en etkin ve yet-
kin kurumların hatta sivil oluşumların yüzde yetmişine (%70)
hükmetmelerini nasıl açıklayacaklardır? ABD Başkan adaylarının,
seçim kampanyaları süresince, Amerikan halk kesimlerinin so-
runlarına çözüm üretmekle değil, İsrail’in ve Yahudi Lobilerinin
çıkarlarını gözetme gayretiyle çırpınmalarını bu karanlık kafalar
hangi gerekçeye bağlayacaklardır?
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YA “MİLLİ ÇÖZÜM HÜKÜMETİ” KURULACAKTI VEYA
KAOS VE KÖRDÜĞÜM SÜRECİ KAÇINILMAZDI!

Eski Zaman gazetesi şimdi Star gazetesi yazarı ve Hükümet
yandaşı Fehmi Koru, İstanbul merkezli operasyonun şifrelerini
şöyle açıklamıştı: 

“Operasyonun, devlet kanalıyla değil başka bir kanal aracılığıy-
la yürütüldüğünü” iddia eden Koru, cemaatin devletten tasfiye edi-
lemediğini, hala bazı kanalların kullanıldığını söylüyordu. Fehmi
Koru’nun: “Demek oluyor ki ortada bir odak var. Bunlar yerli de ola-
bilir yurtdışı kaynaklı da olabilir. Bilinen bir gerçek var ki, böyle bir
hassas ortamda seçimlere kısa bir süre kala, ortalıkta tartışmalar bir
kavga hali varsa böyle bir olay yaşanıyor olması başka odakları dü-
şündürüyor” sözleri “Peki AKP iktidarı bostan korkuluğu mu?” so-
rusunu akla getiriyordu.

Operasyon Dünya basınında şu başlıklarla yer almıştı:

Reuters: Başlatılan soruşturma ile Başbakan Erdoğan'a karşı ham-
le yapıldı. Yorumcular operasyonda, bağlantıları emniyetten gizli ser-
vislere ve yargıya uzanan Gülen'in parmağı olduğunu hatırlattı! 

BBC: Analistler, soruşturmanın özel eğitim kurumlarının kapa-
tılması gündeme gelen Gülen grubuyla bağlantılı olabileceğini vur-
guladı!

Financial Times: Soruşturmanın perde arkasında, AK Parti ile
Türkiye'nin birçok kurumuna sızan Gülen hareketi arasında derin-
leşen kriz vardı! 



Wall Street Journal: Polis ve yargının yüksek mevkileri kontrol
eden Gülen hareketi, bu gücünü hükümet aleyhine kullanmaya ça-
lışmaktaydı!

Washington Post: Operasyon, Gülen hareketinin büyük gelir ka-
lemi ve eleman yetiştirme merkezi olan özel eğitim kurumlarını ka-
patma girişimine cevap olarak algılandı!

Bloomberg: Gülen hareketinin devleti kontrol edebilmek için
kurumlara sızdığı söyleniyordu. Krizin diğer öznesi ise Halkbank;
İran'dan alınan petrol ve doğalgaz ödemelerini gerçekleştiren, ABD
yaptırımlarına rağmen İran ile ticarete devam eden bir kuruluş ola-
rak dikkat çekiyordu!

Bülent Arınç "Saflığını” mı, sahte tavrını mı ortaya koymaktaydı?

Basın toplantısında: “Artık her şey bitti, savaşacağız. Herkes
için kötü olacak. Şunlar bunlar tutuklanacak, kasetler, fotoğraflar
servise konacak tehditlerini biz de duyuyoruz. Bazılarının (Cema-
atin) bu kadar alçalabileceğini, gerçekten düşünmemiştik, saflığımı-
za verin. Bir tarafta meşhur bir sanatçıyla evli olan bir iş adamı var,
TOKİ'yle ilgili arazilerin şirketlere peşkeş çekildiği iddialar var, hak-
sız kazanç temin ettikleri var, birbirinden farklı isimlerin bir araya
getirilmesinin amacı ne olabilir? Böyle bir şey görülmüş değil. 14 ay-
lık bir dinlemeyle bu işin şimdi sonuçlandığı söyleniyorsa, aslında 6
ay önce dinlemenin kesildiği bugünün beklendiğini de duyduk. Bu işi
planlayanları ve ne amaçla yaptıklarını az çok biliyoruz. Belki za-
manı geldiğinde açıklayabileceğiz. Bu kadar kişi aynı yerde olma-
mışlar, niçin aynı süreçte sabahın beşinde evlerine baskınlar yaparak
bu işleri başlatıyorsunuz? 

Bu operasyonu yapanlar diyelim ki emniyetteki şube müdürleri-
dir. Bunların bir üstüne haber vermesi istenir. Arkadaşlar şube mü-
dürünün başlattığı operasyondan başındaki müdürü, İstanbul Emni-
yet Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü habersizdir. Haber verselerdi
önlem alırlardı diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir görev ifade ediliyor. En
azından bir operasyon yapılacak. İsimleri gizli tutabilirsiniz. Bir
İçişleri Bakanının, oğlunun gözaltına alındığını basından duyması
kadar acı bir şey olabilir mi? Bazılarının görev yerleri değiştirilmiş-
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tir. Soruşturmanın gizliliği esastır demiştim, şu anda yayınlanmayan
tek şeyden haberdar olduk. Bakanlar hakkında fezleke tanzim edile-
ceği, UYAP'a bilgi vermeden gerçekleştirildiği de iddiaların içinde.
Psikolojik harple karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun
amacı ne olabilir? Hükümetimizin yıpratılması!” diyen Bülent
Arınç’ın sözleri suçüstü yakalanmanın telaşını yansıtıyordu. 

Ruşen Çakır’ın: “Bir süre İslamcıların iç meselesi muamelesi gö-
ren ve fazla merak uyandırmayan bu (en hafif deyimiyle) “rekabet”,
1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi’nin (RP) elde ettiği zaferle bir-
likte tüm Türkiye’nin ilgisini çekmeye başladı. Şöyle ki RP’nin siyasi
yükselişine neredeyse paralel olarak Gülen hareketi de toplumsal,
ekonomik ve kültürel alanlardaki “sessiz ve derinden” gelişimini bel-
li bir noktaya getirmişti ve artık aleni bir şekilde kamuoyunun kar-
şısına çıkmaya hazırdı. Sonuçta RP’nin siyasi yükselişini durdurma
karşısında giderek daha da çaresizleşen iç ve dış odakların büyük bö-
lümü Gülen hareketine, bir nevi “can simidi”ymiş gibi sarıldı. Gü-
len’i RP ve Erbakan’ın temsil ettiğini düşündükleri “radikal İslamcı-
lık”ın bir tür “panzehiri” olarak gördüler ve onun “ılımlı” yorumla-
rının egemen olması için ellerinden geleni yaptılar”126 tespitleri, Fe-
tullah Gülen cemaatinin dış güçler ve işbirlikçi kesimlerce, Milli
Görüş’ü dizginlemek ve Erbakan’ı diskalifiye edip, siyasette devre
dışına itmek üzere öne çıkarılıp, organize edildiklerinin itiraf ve
ispatıydı. Ancak Ruşen Çakır gibilerin dikkatlerden gizlediği bir
gerçek daha vardı: Sn. Recep T. Erdoğan ve AKP de, yine Milli Gö-
rüş’ün içini boşaltmak ve Erbakan’dan kurtulmak amacıyla ve ay-
nı odaklarca tezgâhlanıp iktidara taşınmıştı. Ve zaten Cemaatle
hükümet arasındaki bütün köprülerin atıldığı mesajını veren bir
tavırla futbolcu Hakan Şükür’ün AKP’den istifası üzerine Mehmet
Ali Şahin’in Fetullah Gülen’i kastederek Hakan Şükür’e: “Gönül
bağı taşıdığınız yerlere bu denli sadık kalırsanız, siyasette başarı-
lı ve kalıcı olamazsınız!” anlamındaki sitemleri ve tavsiyeleri de,
kendilerinin Erbakan’a ve Hak davasına hıyanet karşılığı bu konum-
lara ulaştıklarının dolaylı itirafıydı.
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Cemaatçi olduğu herkesin malumu olan Hakan Şükür:

“Ben yirmi seneden fazla bir süredir hizmet hareketini ve Muhte-
rem Hocaefendi’yi tanıyor ve seviyorum. Referandum başta olmak
üzere milletin hayrına gördükleri bütün meselelerde hükümeti var
güçleriyle destekleyen, kapı kapı dolaşıp insanları ikna eden, yurt dı-
şından binlerce insanı fedakârca oy kullanmaları için taşıyan, AK
Parti kapanmasın diye dualar eden bu samimi insanların şimdi düş-
man muamelesine tabi tutulması en hafif tabirle vefasızlıktan başka
bir şey değildir. Dershaneleri kapatılan, mensupları devlet dairele-
rinden tasfiye edilen, parti yöneticilerimiz tarafından ahlaksızlık
olarak nitelenen fişlemelere ve baskılara maruz kalanlar bu milletin
evlatlarıdır. Buna rağmen bu insanların sanki karanlık işler içinde
olduklarını ima eden yayınlar, bu yönde atılan iftiralar, ithamlar ma-
alesef bir aymazlık örneği olarak tarihe geçecektir. Hele yeni yeni te-
davüle sokulmaya çalışılan ‘örgüt’ kelimesinin bu gönüllüler hareke-
ti için kullanılmaya çalışılması amacın sadece dershaneleri kapat-
mak olmadığı düşüncesini de akıllara getirmektedir” sözleriyle Ce-
maatçilerin Gülen’e psikolojik teslimiyetini yansıtmaktaydı.

Yolsuzluk operasyonlarının zamanlaması kafaları karıştırmıştı!

Ergenekon davalarında da öne çıkan ve cemaatle ilişki kurulan
Savcı Zekeriya Öz’ün yürüttüğü; Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar’ın oğullarının, Halk Bank Genel Müdürü gibi önemli bürok-
ratların ve Belediye çalışanlarının, AKP’li Fatih Belediye Başkanının
ve Ali Ağaoğlu gibi meşhur işadamlarının da içinde bulunduğu
50’den fazla kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonları için
birkaç yıldır hazırlanıp, buzdolabında saklanıp tam da Hükümet-
Cemaat kapışmasının kızıştığı bir ortamda düğmeye basılmasına,
sadece bir tesadüf olarak bakmak aşırı bir saflıktı. Yetmez dördüncü
bir Bakan hakkında da Meclise sunulmak üzere fezleke hazırlandığı
ve o bakanın, 1,5 milyon dolar rüşvet alırken video kaydının yapıl-
dığı konuşulmaktaydı. Mehmet Baransu ve Emre Uslu gibi Cema-
atin güdümündeki Taraf ve Zaman gazetesi yazarları, uzun bir süre-
dir bazı bakanlar, yüksek bürokratlar, Belediye Başkanları ve AKP
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kurmayları hakkında seks kasetleri dahil pek çok dosyalar hazırla-
dığını zaten yazıp konuşmaktaydı. Yani Emniyet ve yargıdaki “De-
rin Cemaat”in kulakları ve mikrofonları sayılan bu yazar ve yorum-
cu takımının Hükümete yönelik şantajları sürpriz sayılmazdı. Asıl
soru, bu dosyalar aylar ve yıllar öncesinden başladığına ve bilinip
durduğuna göre niye bugüne saklanmıştı? Emre Uslu’nun 12 Ağus-
tos 2013’te attığı twit: “Bakan çocuklarının adları yolsuzluklara ka-
rışmışsa, kim GÜLER, kim ağlar?” hala ortadaydı. AKP yandaşı ve
Yenişafak yazarı Abdülkadir Selvi’ye göre Cemaat bu operasyonla
“sadece bakan çocuklarını değil, gerekirse Başbakanı da alırız!” me-
sajı vermiş olmaktaydı. Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz “AKP
iktidarına karşı Cemaatle Ergenekon’un ittifak içine girdiğini” yaz-
mıştı. (18 12 2013) E hani Ergenekon soruşturmaları ve sonuçla-
rı, AKP’nin bir kahramanlığıydı?

Fetullah Gülen’in Milli Görüş marazı!

“Evet, kara ruhlu insanlar olumlu şeyleri karalamaya çalışıyor-
lar. Şimdilerde de bize “örgüt” diyorlar. Tabiri caizse, muhtelif ecnas-
tan (farklı kesimlerden) bir topluluk olan ve işin makuliyetinde (akıl-
lı ve hayırlı hedeflerle) bir araya gelen insanlardan oluşan bir ca-
mia.. “Okul açmak, kültür lokali açmak, okuma salonları açıp fakir
insanlara bedava ders vermek hayırlı bir hizmettir!” düşüncesiyle si-
zi hiç tanımadığı halde gelip “Bir tane de ben yapayım.” deyip o işe
iltihak eden insanların da bulunduğu bir camia.. Böyle bir camiayı
örgütle telif etmek mümkün değildir. Ayrıca, “örgüt” kelimesi termi-
noloji açısından çok farklı bir manaya da geliyor. “Diğer taraftan bu
camiaya örgüt derseniz, Alvar İmamı’nın düşünce dünyası etrafında
kümelenmiş insanlara da… Üftade Hazretleri’ne dayanan, Aziz
Mahmud Hüdaî Hazretleri mensuplarına da… Muhammed Raşid
Efendi hazretleri gibi büyük bir zata bağlanmış olan pırıl pırıl insan-
lardan oluşan Menzil Cemaati’ne de… Yüzlerce Kur’an kursu açan
Süleyman Efendi Hazretleri’ne bağlı olanlara da… Dahası, Milli Gö-
rüş’e de bir “örgüt” deme zorunda kalırsınız” diyen Fetullah Gülen:

a- Farklı cemaat ve tarikatları kışkırtarak, kendilerine haklılık
ve mağduriyet kazandırmaya çalışmıştı.
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b- Değişik hizmet kesimlerine (aslında hiç sevmedikleri ve des-
teklemedikleri halde, riyakârlıkla) bir sürü sahte övgü ve iltifatlar
dizip, Milli Görüş’ten kerhen bahsedip “örgüt”le eşleştirilebilece-
ğini belirterek, şuuraltındaki kinini kusmuşlardı.

Sn. Başbakan’ın “Türkiye, kendisine operasyon yapılacak bir ül-
ke sanılmamalıdır. Bizimle hesaplarını sandık dışı yollarla görmek
isteyenler başarıya ulaşamayacaktır… Onların arkasında kimleri
olursa olsun, bizim de Allah’ımız vardır..!” şeklindeki feryatları,
“AKP’den ayrılacak yirmi kadar Cemaat Milletvekilinin Mecliste ye-
ni bir grup oluşturup, AKP’nin içini oymaya çalışacağı” yönündeki
kaygılarını mı yansıtmaktaydı?

Anayasa Mahkemesinin içtihat kararı üzerine tutuklu CHP Mil-
letvekili Mustafa Balbay’ın yerel mahkemece serbest bırakılmasını
emsal kabul eden avukatların KCK davasından tutuklu Milletvekil-
lerinin de tahliye edilmesi talebini, Diyarbakır’daki ilgili mahkeme-
lerin reddetmesini “çözüm sürecini baltalamak ve kaos ortamını
kızıştırmak” için, “Derin Cemaat”in bir manipülesi olarak değer-
lendirenler, ne derece haklıydı? Eğer böyle ise Türkiye’de AKP’mi,
yoksa Cemaat mi iktidardaydı?

Ülkeyi ve siyasi gündemi derinden sarsacağa ve çok kritik ge-
lişmelere yol açacağa benzeyen bu yolsuzluk operasyonlarını kim-
lerin ayarladığı konusunda üç ihtimal vardı:

1- Erdoğan’ı zora sokmak ve Cumhurbaşkanlığı sürecini tıka-
mak ve bu yolla intikam almak isteyen “Derin Cemaat”, bu hazır-
lıkları ve zamanlamayı yapmıştı.

2- Mağdur pozisyonuyla ve kendilerine komplo kuruluyor ha-
vasıyla oy toplamak ve gerçek olan yolsuzluk dosyalarını kontrol-
lü olarak en az zararla kapatmak isteyen, Erdoğan ve kurmayları
bu iddiaları şimdi gündeme taşımıştı.

3- Her iki tarafın da yıpranmasını ve hizaya sokulup iyice avuç-
larına alınmasını isteyen dış merkezler ve içerideki mahfiller bu
tertipleri planlamıştı. Ve zaten “CEMAAT=CIA+MOSSAD” for-
mülü her şeyi açıklamaktaydı. Bütün bunları ilkokul mezunu za-
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vallı bir hatibin ve ekibinin kotardığına inanmak, saflıktan çok öte
bir ahmaklıktı.

Ve tabii, bu operasyonları, Cemaat=CIA+MOSSAD tertiplemiş
te, Recep Bey’in ve AKP Hükümetinin hiç haberi olmamışsa, bunla-
rın iktidar değil, sadece vitrin kuklası oldukları anlamını taşırdı. Ve
eğer bu operasyonlar AKP’ye değil de, sadece Recep Bey’e yönelik
komplolar ise, Sn. Başbakan’ın sayesinde o makamlara ve imkânla-
ra kavuşmuş, Bakanların, bürokratların ve medya patronlarının bu
suskunlukları, ikili tavırları ve Erdoğan’ı sahipsiz ve savunmasız bı-
rakmaları da hem vefasızlık ve vicdansızlıklarını yansıtmaktaydı,
hem de Allah kendi yaptıklarının intikamını böyle almaktaydı.

Bu arada, yapılan operasyonların sadece komploculuk konusu-
nun öne çıkarılıp, asıl yolsuzluk ve soygunculuk boyutunun örtül-
meye çalışılması da oldukça yanlıştır ve kasıtlı bir şeytanlıktır.
Oğlu da şüphe ve şaibe altında tutuklu bulunan İçişleri Bakanının
özel tasarruf ve talimatıyla bu soruşturmaları yürüten İstanbul
Emniyetinde, sonra başka illerde başta emniyet müdürü olmak
üzere 11 şube Müdürünün görevinden alınması, ardından Anka-
ra’daki 18 şube Müdürünün makamlarından kaydırılması ve Sav-
cı Zekeriya Öz’ün, denetim ve gözetim altına alınması kastıyla iki
yeni savcının atanması, açıkça adalet mekanizmasına ve yargı aşa-
masına müdahale anlamındadır ve hükumet suçluluk psikolojisiy-
le bu vahim hataları yapmaktadır.

Radikal Gazetesi İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun
evinde yakalanan kutular-tomarlar dolusu döviz ve TL’nin görün-
tülerini yayınlamıştır. Bu hırsızlıkların saklanacak-aklanacak tara-
fı kalmamıştır.

Halkbank Genel Müdürünün evinde ayakkabı kutuları içerisin-
de 4,5 milyon dolar yakalanmıştır. Bütün bu rezaletleri, AKP yan-
daşlarının: “Halkbank ambargo uygulanan İran’la finans ilişkilerine
kolaylık sağladığı ve Barzanistan-Kürdistan petrolünün Türkiye
üzerinden Akdeniz’e taşınmasına destek çıktığı için hedef yapılmış-
tır” savunmaları kargaları bile güldüren saçma sapan yorumlardır.
Başbakanın ve kurmaylarının düne kadar elini öpmek ve gözüne
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girmek için sıra bekledikleri Fetullah Gülen Cemaatini, şimdi;
“Devlet içinde örgütlenmiş çete” ilan etmeleri ise, çıkar ittifakının
ve Amerikan figüranlığının, nasıl bir anda iktidar kavgasına dönü-
şebildiğinin fotoğrafıdır.

Hükümet sözcüsü Bülent Arınç:

“Meşhur bir sanatçımızla evli yabancı uyruklu bir zatın altın ka-
çakçılığı… TOKİ ihalelerine fesat karıştırıldığı… Ve Belediyelerin ka-
nuna aykırı bazılarına rant imkanları sağladığı… Gibi farklı konular-
da, farklı zamanlarda ve farklı kurumlarca başlatılan soruşturmaların
ve birbirlerini hiç tanımayan şahısların, şu kritik ortamda ve hepsi bir
arada aynı operasyonda gündeme taşınmaları, bütün bunların Hükü-
metimize karşı husumetleri olanların bir intikam tavrı olduğunu orta-
ya koymaktadır” sözleriyle açıkça Cemaati sorumlu tutmuşlardır ve
“Astları üstlerine bilgi vermek zorundadır” diyerek, İstanbul’daki
yolsuzluk soruşturmalarında ilgili bakanlara ve üst bürokratlara
bilgi vermeyen polis müdürlerini suçlayıp saçmalamışlardır.

Hatta Soner Yalçın’ın Sözcü’de yayınlanan yazısında:

“En sonunda söyleyeceğimi hemen yazayım: Sanıldığı gibi son ma-
li operasyon salt Cemaat-Erdoğan kavgası olarak değerlendirilemez.
Olayın çapı çok daha büyüktür. Erdoğan’la “savaşan”; onu yıpratan
perde arkasında bir isim var: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül! Ayrıntı-
lara gireceğim fakat bir-iki tespit yapmama izin veriniz: Cemaat,
Başbakan Erdoğan’ı en hassas yerinden “aşil topuğundan” vurdu; pa-
ra! Önce: Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’la ilgili iki kaset çıkar-
dılar. Ama kamuoyundan bekledikleri tepki gelmedi. (Yine AKP yan-
daşı evli bir gazeteci ve dinci bir gazete yöneticisinin kızının fotoğraf-
ları servis edildi. Görüldü ki bu tür bel altı vuruşlar artık ses getirmi-
yor. Aksine tepki alıyor.) Cemaat baktı ki, seks kasetleri skandallarıy-
la istedikleri eski etkiyi yapmıyor başka bir “hal çaresi” buldu. Öyle
bir operasyon yapılmalıydı ki; Cemaat karşıtları bile onaylamalı/des-
teklemeliydi. Biliniyor ki, dünyanın her yanında “Temiz Eller Operas-
yonu” halktan daima destek bulur. Biliniyor ki, Türkiye’de siyaset-ti-
caret kirliliği had safhadaydı; hırsızlar artık fütursuzdu. Ve Cemaat
düğmeye bastı. Görüldüğü gibi, bu büyük mali operasyonun amacı
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kirlilikle savaşmak filan değil. Bu bir güç savaşı/iktidar kavgasıdır.”
Sözlerinin özeti: Yani Abdullah Gül’ün de parmağı vardır!

Tek çıkar yol: Milli Çözüm Hükümeti Kurmaktır! 

Bütün bu talihsiz ve seviyesiz gelişmelerden; bu denli kirli ve çet-
refilli tertiplerin-tepişmelerin ortaya dökülmesinden sonra, sadece
Cemaat-Hükumet birlikteliğinin artık yürüyemeyeceği değil, bu
olumsuz şartlar ve şaibeli durumlar karşısında AKP’nin de kesinlik-
le hükumet edemeyeceği anlaşılmıştır. Sn. Erdoğan’ın seçim ve san-
dık istismarı, politik palavralarla hala iktidarda kalmaya çalışması
boşunadır ve yaklaşan felaketleri algılayamadığından dolayıdır. Tür-
kiye her yönden kuşatılmış, var olma-yok olma durumuyla karşı kar-
şıyadır. Bu nedenle başta AKP içindeki iz’an ve insaf sahibi duyarlı
Milletvekillerinin ve tüm teşkilat yetkililerinin derhal istifa edip ay-
rılmaları ve MİLLİ ÇÖZÜM HÜKÜMETİ kurmak üzere, yeni olu-
şumların önünü açmaları tarihi bir mesuliyet ve mecburiyet halini
almıştır. Kendilerinin, yakın çevrelerinin ve Aziz Milletimizin mut-
lu geleceği, birlik ve dirliğimizin kutlu neticeleri buna bağlıdır. Kal-
dı ki bu şuurlu ve onurlu tavrı göstermeseler dahi, mevcut olumsuz
durumu ve konumu korumaları asla mümkün olmayacaktır, Milli ve
haysiyetli bir değişim ve dönüşüm mutlaka yaşanacaktır.

Başbakan Erdoğan’ın niyeti yanlış da olsa, tesbiti doğrudur:
Evet bu operasyonların arkasında, bağımsız ve kalkınmış bir Li-
der ülke, Türkiye’nin önünü tıkamak isteyen dış güçler vardır.
Çin’le ortak füze üretme anlaşmaları imzalayan, bunların gövdesi-
ni Rusya ile, elektronik sistemini kendi başına yapmaya kalkışan,
Trakya’ya yeni su kanalları açıp boğazların statüsünü Türkiye le-
hine bozmaya uğraşan, Yeni büyük hava alanları inşa edip THY’nı
dünya markası yapmayı amaçlayan “Milli Derin Türkiye”nin “Ye-
ni Bir Dünya” hedefleri ve “Adil Düzen” projeleri etkisiz kılınma-
ya çalışılmaktadır. Ancak şimdilik “Kabuk Yönetim” olan AKP’ye
sataşılmaktadır. Yoksa AKP’nin aslını da astarını da bizden çok iyi
bildikleri muhakkaktır. Siyonist merkezlerin Erdoğan ve ekibin-
den ziyade Cemaate güvendikleri, yani “derin cemaatin” işbirlik-
çilikte ve teslimiyetçilikte, hükumetten çok daha ileri (esfeles-sa-
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filine) gittikleri gerçeği, bunların sadık ve sağlam olduğu anlamı-
nı taşımamaktadır. Çünkü Erdoğan’ın hedeflediği Haçlı Avrupa
Birliğinin bağımlı bir üyesi (eyaleti) olacak bir Türkiye’nin, yeni
Trakya Kanalı, yeni hava alanları, Çin’le ortak yatırımları, bunlar
sadece gavurları memnun kılacak ve Türkiye’nin AB’ye entegras-
yonunu kolaylaştıracaktır. Cemaatin hıyanetlerini deşifre edip,
AKP hükümetini destekleyen, kiralık ve vicdanı karanlık İslamcı-
lar ise, işte asıl bu acı gerçeği saklamaktadır.

CEMAAT=CIA-MOSSAD Parmağı ve Türkiye’nin Kuşatılması!

Kulislere; Türkiye'nin İran'dan petrol alıp karşılığını Halkbank
üzerinden altın olarak ödemesinden rahatsız olan İsrail'in bu ko-
nuda soruşturma başlatılması için uzun süredir baskı yaptığı ve
MOSSAD'ın soruşturma açılması için İstanbul Adliyesi'nde hazır-
lık başlattığı sızdırılmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan Halk Ban-
kası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın İran'a yapılan altın ihracatıy-
la ilgili suçlandığı konuşulmaktaydı. İsrail istihbaratı MOSSAD'ın
uzun süredir “İran'a uygulanan ambargonun Halk Bankası üzerin-
den delindiği” iddiasıyla soruşturma başlatılması için İstanbul adli-
yesine baskı yaptığı ortaya atılmıştı. 

İsrail lobisi AIPAC, bir süre önce Türkiye aleyhine kampanya baş-
latmıştı. 47 milletvekili, İran'la ticarete aracılık ettiği gerekçesiyle
Halkbank'a yaptırım gerektiğini açıklamıştı. Washington'ın en güçlü
lobi örgütlerinden İsrail yanlısı AIPAC'in önayak olmasıyla yürütü-
len kampanyaya 47 milletvekili destek çıkmıştı. Hem Dışişleri Baka-
nı John Kerry hem de Hazine Bakanı Jack Lew'a gönderilen bir mek-
tupta: 'Sizden Halkbank'ın İran'a altın transfer edilmesindeki işlem-
lerini yaptırıma tabii tutulmasını istiyoruz' ifadeleri yer almıştı. Mek-
tupta Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan içinse, 'Türk devlet bankası
Halkbank İran'la mevcut işlemlerine devam edecek' yönündeki açık-
lamasının, Halkbank'ın yasadışı nükleer programında İran'a yardım
ettiği kaygısı için bir sebep oluşturduğu vurgulanmıştı. 

ABD ve kimi müttefiklerinin “İran’a yönelik ambargoyu Türki-
ye’nin gevşettiği” yönündeki iddiaları neye dayandırmıştı? 

ABD ve kimi müttefiklerinin iddiası ve Türkiye’ye dayatması
şuydu; “İran’a yönelik ambargoyu deliyorsunuz, oradan enerji alıp
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para vermiyorsunuz, ama bunu altınla ödüyorsunuz, Tahran da bu
altınları Körfez ülkelerinde bozduruyor. Bu bizi çok ama çok rahat-
sız ediyor.” Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan Reza Zarrab
ve dosyada ismi geçenlere yönelik iddia da mealen söyledi; “İran’-
dan altınları alıyorlar, Türkiye’de bozduruyorlar, parasını yine
İran’a gönderiyorlar.” Şimdilik o altınların ne olduğu gündeme gel-
medi ama eğer bu döngü doğru ise; “Türkiye gaz alıyor, altın veri-
yor, altın Arap ülkelerinde bozdurulmadan yeniden Türkiye’ye dönü-
yor, karşılığında “inanılmaz miktarda” paralar İran’a gidiyordu.
Eğer bu döngü ABD tarafından fark edildiyse Washington’un bunun
üzerine büyük bir öfkeyle gitmesi olağan durumdu. Ama asıl kritik
soru şuydu; Türkiye’nin ilgili kurumları (İktidar, MİT, Genel Kur-
may) bu döngünün “ne kadarından” haberdar oluyordu?

Türkiye, bir sabah yolsuzluk operasyonuyla uyanırken Anka-
ra'da operasyonun arka planıyla ilgili kritik değerlendirmeler ya-
pılmaktaydı. 

Yolsuzluk iddiaları ile yapılan gözaltılar Hükumet kanadınca: "Si-
yaseti itibarsızlaştırma operasyonu" olarak yorumlanmıştı. Kulisle-
re göre hedef, yerel seçim ve Köşk seçimi öncesinde siyaseti yeniden
kurgulamaktı. Başkent kulislerindeki ilk değerlendirme "bu olayın
hukuki boyutundan ziyade siyasi mühendislik tarafı ağır basıyor"
yorumlarıydı. Hedefin, 30 Mart yerel seçimleri ve Cumhurbaşkanı
seçimleri öncesi siyaseti dizayn etme arayışı olduğu vurgulanmıştı.
Bu girişim "milli iradeyi çarpıtma denemesi" olarak algılanmış, An-
kara kulislerinde, daha önce CHP ve MHP'ye yapılan kaset operas-
yonunun bir benzerinin yeniden sahneleneceği ortaya atılmıştı. An-
cak dershane tartışmaları sonrasında kaset senaryosu deşifre olunca
2008 yılındaki bir iddiaya dayanan ve son bir yıldır teknik takiple
sürdürüldüğü belirtilen mali operasyonun düğmesine basıldığı so-
nucuna varılmıştı. İddialara göre, 2008 yılında Mali Suçları Araştır-
ma Kurulu'na (MASAK) Kapalıçarşı üzerinden altın ve sigara ticare-
ti yoluyla para aklandığı ihbarını yapmıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz
yıl Aralık ayında Kapalıçarşı'da bir operasyon başlatılmış ve 260 ki-
şinin yaklaşık 1 milyarlık mal varlığı dondurulmuştu. Bu sırada sa-
natçı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'ın adı da gündeme taşınmıştı.
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O tarihten itibaren aralarında bakanların yakınlarıyla bazı bürokrat-
ların da bulunduğu bir grubun telefonları teknik takibe alınmıştı. Bu
yolla özellikle son dönemde Türkiye ile İran arasında gelişen ticari
ilişkilere de sekte vurulacağı konuşulmaktaydı.

Türk vatandaşı olduktan sonra Reza Sarraf adını alan ve Ebru
Gündeş’le nikâhlanan kişi kimlerin adamıydı? 

1- Altın kaçakçılığı, sahte belge ve hayali ihracat gibi yöntemlerle
şüpheli para transferi (kara para transferi) yapmakla suçlanıyordu. 

2- 2009-2012 yılları arasında şüpheli para transferinin 87 milyar
Euro’yu bulduğu iddia ediliyordu. (Bu "nasıl bir para"dır ayrı konu.) 

3- Türkiye’de 3 hayali şirket kurduğu söyleniyordu, 

4- İran’dan yüklü miktarlara para transfer ettiği konuşuluyordu, 

5- Bu paravan şirketlere İran’da mukim Mellat Bank’tan -ki
önemli miktarda hissesinin bizzat İran devletine ait olduğu bilini-
yor- devasa meblağlarda para aktığı yazılıyordu, 

6- Ta 14 Aralık 2011’de İstanbul’dan Rusya’nın Vnukovo Havali-
manı’na giden üçü Azeri, biri İranlı 4 kişinin valizlerinde 14,5 milyon
dolar ve 4 milyon Euro ile yakalanmasıyla alakalı olduğu biliniyordu, 

7- Rusya'nın bu olayın soruşturulması için bastırdığı: 

• Zanlıların 37 seferde 40 milyon dolar ve 10 milyon Euro’yu va-
lizlerle Rusya’ya taşıdığı, 

• (Paranın Azeri işadamları Nizami A., Surkhay H. ve Vidadi
B.’ye ait olduğunun anlaşıldığı,

• Paraların Dubai’den Türkiye’ye getirildiği, ardından da Rus-
ya’ya aktarıldığı, 

• 14 kuryenin serbest bırakıldığı, yurtdışındaki 3 Azeri işadamı
için yakalama kararı çıkarıldığı, 

• Adı geçen şirketlerin banka hesaplarının her birinde günde 5
milyon Euro işlem yapıldığı, 

• Para transferi talimatlarının İran’dan alındığı, 

• Yine ta 2008’de MASAK raporunda “şüpheli” olarak yer aldığı
iddiaları belgelere dayandırılıyordu. 
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8- Reza Sarraf hakkında çeşitli resmi kuruluşlar tarafından rapor-
lar, teftişler ve araştırmalar yapıldığı, 

9- Buraya dikkat, aralarında akrabalarının bulunduğu kişilere va-
tandaşlık sağlamak için “Bakanlar Kurulu Kararı” aldırmaya çalıştığı, 

10- İran’a gerçekleştirdiği yüksek meblağlı havaleleri Bakan Çağ-
layan vasıtasıyla Halkbank üzerinden ayarladığı, 

11- Adı geçen bakanlara ve bürokratlara 137 milyon TL. rüşvet
dağıttığı tartışılıyordu. 

12- Ocak 2013’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Ocak 2013’te
320 külçe altın yakalandı. Polis, Dubai’ye giden bir gruptan şüphe-
lendi ve altınlar ortaya çıktı. Sahibinin Zerrab olduğu anlaşıldı. Ge-
rekli evraklar tamamlandı ve ertesi gün altınlar Dubai’ye yollandı. 

13- O gün herkes Türkiye-İran arasındaki enerji-altın takasından
bahsediyordu ki, Bu olayla ayyuka çıktı. 

Star Gazetesi’nden Cemil Ertem Hükümeti haklı çıkartmak üze-
re şunları yazıyordu: “Zafer Çağlayan da şunu söylüyordu; ‘geçen yıl
rekor seviyelere ulaşan altın ihracatı, talebin hangi ülkeden geldiği-
ne bakılmaksızın devam edecek.’ Ancak 6 Şubat 2013’te gelen yaptı-
rımlar Türkiye’nin İran’a transit ticaretini de engelliyordu. Bu du-
rumda Türkiye çok önemli bir pazar ve ekonomik potansiyel kaybe-
decekti. İhracattan sorumlu Bakan olarak Zafer Çağlayan, bu duru-
mu Başbakan’a anlattı ve onayı ile riski göze aldı. Yani Türkiye,
İran’ın ekonomik potansiyelini, İsrail ve ABD’li neocon çetesi istedi
diye Çin ve Rusya’nın kucağına bırakmayacaktı.” 

Şimdi şu sorunun yanıtı aranıyordu: "Öyle ise bu operasyonla-
rı kim yürütüyordu?" Reza Zarrab bunları tek başına nasıl kotarı-
yordu? Bu kadar olay nasıl olur da kimse fark etmeden, üstelik
sayfa sayfa gazetelere düşerken hükümetçe hiç fark edilmiyordu?
Böyle bir operasyonu kimlerin yürütebildiğini aklı eren herkes bi-
liyordu. Acaba "Milli İstihbarat Teşkilatı" bu tablonun neresinde
yer alıyordu?127
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Müyesser Yıldız’ın sorularını kim yanıtlayacaktı? 

İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonundan sonra bizzat Baş-
bakan Erdoğan, “Devlet içinde bir çete var” demişti. Destekçisi ga-
zeteciler ise “Yargı ve poliste bir cuntanın” yuvalandığını söylemiş-
ti. Çete veya cunta!.. Varsa ve eğer gerçekten arıyorlarsa şunlara
bakmaları ve yanıtlamaları gerekirdi: 

- Emekli Albay Levent Göktaş tutuklandığında İstanbul Emni-
yet’ine giden emekli Gazi Üsteğmen Avukat Serdar Öztürk’ün bu-
rada karşılaştığı CIA ajanları kimlerdi? Kısa süre sonra Öztürk’ün
de tutuklanmasında bu karşılaşmanın etkisi ne ölçüdeydi?

- 28 Şubat dahil tüm davalarda dijital verilerin 2007 tarihinde
hazırlanmış olmasıyla, aynı dönemde 35 CIA ajanının Türkiye’ye
gelmesi arasında bir bağlantı olabilir miydi? 

- Balyoz, Ergenekon vs. davaların tümünde arama ve göz altıla-
rı neden hep aynı polisler yürütmüşlerdi? Bu polisler kimlerdi ve
cemaatin neresindeydi? 

- Balyoz davasında Eskişehir’de Hakan Büyük’ün evinde bulun-
duğu söylenen flash belleğin, arama yapılmadan 1 hafta önce po-
lislerin elinde olması nasıl izah edilecekti? 

- Soruşturmalarda “sehven”leri yapan ve yaptıranlar, bunların
üzerini örtüp, “sehven faillerini” aklayanlar hangi yetkililerdi? 

- Balyoz, Ergenekon, Odatv, Poyrazköy, Amirallere Suikast,
Gölcük ve Eskişehir davalarının tamamında bilirkişi olarak bilgi-
sayarları neden hep aynı isimler incelemişti?

- Bizzat Zekeriya Öz neden hep bu isimleri seçip, görevlendir-
mişti? 

- Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Bilişim Suçları ve Bilgi İşlem
Dairesi olduğu, burada onlarca bilgisayar mühendisi görev yaptı-
ğı halde KOM Dairesi’nden geçici görevli İstanbul’a getirtilen bu
polislerin özelliği neydi? Cemaat+CIA+MOSSAD ile irtibatları
hangi dereceydi?

- Bu polislere nerede gördükleri birkaç haftalık eğitimle “bili-
şim uzmanı” sertifikası verilmişti? 
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- Genelkurmay, MİT ve Emniyet Silivri mahkemesinin sorusu-
na, “Ergenekon terör örgütünün varlığı tespit edilememiştir” ce-
vabını verirken, sonradan Odatv davasında mahkemeye, “Ergene-
kon isimli yapılanmanın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir
terör örgütü olduğu değerlendirilmektedir” şeklinde yazı yazan
isim kimdi? Hangi birimden sorumlu kişiydi ve şimdi nerede gö-
revliydi?

- Sanıkların lehindeki delil, hatta kurumlardan gelen resmi ya-
zıları adli emanette saklayan ve saklatanlar hangi isimlerdi?

- Tutuklama kararı vermeyen veya tutuklama kararlarını kal-
dırtan hakimlere kimler görevden el çektirmişti? Bir hakim, “Bas-
kılara dayanamıyorum” demişti? Bu baskıları yapanlar kimdi? 

- Savcı ve hakimlerin, üniversitelerin verdiği raporları bir ke-
nara atarken, adli bilirkişilik sıfatı bile olmayan birkaç polisin ra-
poruna itibar etmesi normal miydi? 

- Görülen tüm davalarda TÜBİTAK’tan rapor istendiğinde, hep
aynı kişilerin ismen bilirkişi seçilmesi, bunların da istenen yönde,
yani sanıkların aleyhine rapor vermesi tesadüfen miydi? 

Soruları uzatmak mümkün; ama samimilerse bunları araştırıp,
bu isim ve olaylarla yüzleşmeleri bile yeterdi. Yapabilirler mi?
Güçleri ve cesaretleri buna yeter mi? 

Son soru: Erdoğan’ın güçlendirip, “kefil” olduğu MİT, Gazian-
tep, Uludere, Reyhanlı, Ankara gibi bilumum saldırıları nasıl atla-
yıvermişti? Oysa bir vakitler Cemaatin önemli ismi Hüseyin Gü-
lerce bile, Menderes ve Özal’dan sonra ilk kez MİT’in Başbakana
“tam bağlı” hale geldiğini, Başbakana anında bilgi verir olduğunu
belirtmişti. Ancak İstanbul yolsuzluk operasyonunda gördük ki,
MİT yine ayakta uyumuş haldeydi. İddialara göre, 1-2 yıldır de-
vam eden takipleri MİT’in ruhu bile duymamış, sezmemişti! Yok-
sa MİT bildiklerini Başbakandan mı gizlemişti? Böyle ise Erdo-
ğan, Emniyet’ten sonra MİT’e de operasyona girişir veya MİT-Em-
niyet savaşı patlak verir miydi?
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MİLLİ DEĞİŞİMİN AYAK SESLERİ VE ALT YAPISI

Sn. Recep T. Erdoğan’le Fethullahçılar arasındaki makam ve
menfaat savaşının arkasında Amerika ve Yahudi Lobileri sırıtıyor-
du. Böylece her iki tarafı da yıpratıp kendilerine daha mahkûm ve
mecbur hale getirmek ve şeytani projelerine hizmet ettirmek iste-
niyordu. Yani Hükümetle Cemaatin kendi iradeleriyle kavgaya tu-
tuştuklarını sanmak bile bir saflık alameti oluyordu.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, (27 Aralık 2013) yazısında Rahmet-
li Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 2004 yılındaki Cemaat ile ilgili Er-
doğan ve ekibini uyaran şu sözlerini köşesine taşıyordu:

“Akli melekelerini (doğru düşünme yeteneklerini) yitirmiş bu Si-
yonist goygoycu tenekeciler (Tayyip ve ekibi), vakti gelince İsrail’in
desteğini kaybedecek, Cemaat tarafından bitirilmiş gösterilecek,
kendi kendilerini yiyecekler. Bu da umum-i tedrishaneler (!) yüzün-
den (yeni adıyla dershaneler!) vuku bulacak (meydana gelecek). Be
hey dünkü çocuk!”128 diyen Aziz Hocamız, yılar sonrasını sezen ve
haber veren yüksek bir basiret ve ferasetle, hak davasına ve vata-
nına hıyanet edenlerin acı akıbetlerini aynen bildiriyordu.

Sn. Başbakanın ve yandaşlarının bu operasyonu doğrudan
ABD'nin yürüttüğünü saptamasından daha normal bir şey yoktu.
Çünkü olay Cemaat ile Tayyip Erdoğan arasındaki çatışmanın bo-
yutlarını aşıyordu. Operasyonda Cemaatin enstrüman olarak kul-
lanılması bazılarının gözünde Fetullahçıları haddinden fazla bü-
yütüyordu. Cemaat gücünü esas olarak Amerikan istihbaratından

128 M. Özdoğan Günlükleri, s. 314, 2004



alıyor ve onların talimatı doğrultusunda hareket ediyordu. Böyle-
ce Amerika, Tayyip Erdoğan'a istediği zaman devlet gücünü altın-
dan çekebileceğini gösteriyordu. Operasyonun gerekçesi yapılan
rüşvet ve yolsuzluk olaylarının soruşturulmasına 14 ay önce baş-
lanıyordu. Bunlar Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in başkanlığını
yaptığı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na bağlı savcılardan olu-
şuyordu. Ergin'in soruşturmadan haberi olmuyor, Savcı Zekeriya
Öz, soruşturmayı özel polis ekipleriyle yürütüyordu. Bu ekiplerin
faaliyetinden de İçişleri Bakanı Muammer Güler'in haberi yoktu.
Güler, kendi oğlu hakkında soruşturma yürütüldüğünü, oğlu Ba-
rış Güler gözaltına alındığı zaman öğreniyordu.

Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği kişilerden biri olan Hakan Fi-
dan'ın başında bulunduğu MİT, doğrudan Başbakanı hedef alan
soruşturmayı Erdoğan'a bildirmiyordu. Ya MİT bütün bu 14 aylık
soruşturma safhasını fark etmiyordu, ya da biliyor, ama bilgi ver-
miyordu!?

Recep Bey suçluluk ve siyasi sarhoşluk psikolojisiyle savunma
mekanizmasını devreye sokup "17 Aralık operasyonunun arkasında
ABD var" diyordu. Hatta "Nisan 2013'te ABD'de Halk Bankası'nı bi-
tirme projesi başlattılar" iddiasında bulunuyordu. Oysa bu kararın
alınmasından bir ay sonra kendisi Washington'a gidiyor, Beyaz Sa-
ray'da Obama'yla baş başa görüşüyordu. Yandaş medya o görüşme-
yi "beraber ıslandık biz bu yollarda" diye manşetlere taşıyordu. Ma-
dem ABD, Halk Bank’ı bitirme kararını Nisan’da alıyordu, Başba-
kan Mayıs'ta neden Obama'ya "one minute" çekmiyordu?

Biz bu talihsiz gelişmeler karşısında “Bırakalım birbirlerini ye-
sinler, günlerini görsünler, oh olsun!” diyemiyoruz, çünkü malum ve
melun odakların asıl Türkiyemizi hedef aldıklarını biliyoruz. Bu ne-
denle Cemaat-Hükümet savaşıyla, ülkemizin ve devletimizin tahri-
batına asla razı olamıyoruz. AKP’ye oy veren halk kitlelerini ve Ce-
maatin samimi talebe ve takipçilerini kesinlikle ayrı tutarak; hem
AKP kurmaylarının ve iktidarının, hem de Cemaatin dış güçlerle ir-
tibatlı kodamanlarının; bir an evvel yakamızı bırakmalarını, böyle-
ce bir Milli Çözüm ve onarım hükümetinin kurulmasının önünü aç-
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malarını istiyor ve bekliyoruz. En azından Sn. Başbakanın acilen;
ciddi, gerçekçi ve milli vicdanı teskin edici tedbirler almasını ve
topluma umut aşılayıcı girişimler başlatmasını öneriyoruz. Bu tek-
lif ve temennilerimizin ülkemiz ve milletimiz kadar, bizzat kendile-
rinin de hayrına olacağını özellikle vurguluyor ve uyarıyoruz.

Bunun için muhtaç olduğumuz en önemli şeyin, Rahmetli Erba-
kan Hocamızın buyurdukları gibi “İstanbul’u fethederken, Çanakka-
le’yi savunurken, İstiklal harbimizi yaparken ve Şanlı Kıbrıs Hare-
kâtını gerçekleştirirken tutunduğumuz ruh ve manadır.” (Davamız,
sh:186) “Her konuda olduğu gibi ekonomide de Milli Çözüm’ler or-
taya koyup Adil Düzen’i bir an evvel kurmaktır.” (sh: 230)

Ve yine Erbakan Hocamızdan dinlemiştik:

“Bundan yıllar önce Avustralya’nın güneyinde çok büyük bir ka-
sırga tespit ediliyordu. Bu kasırga kuzeye doğru ilerliyordu. Bu deva-
sa kasırganın Hint ve Çin’e gideceğinden ve bu bölgelerde yüz binler-
ce insanın hayatına son vereceğinden endişe ediliyordu. Kasırga her
türlü enerjiyle dolmuş geliyor ve kimse bir çare düşünemiyordu. Her-
kes büyük bir felaket beklerken bir de bakıldı ki, bu büyük kasırga
Avustralya’yı geçtikten sonra Hint ve Çin’e gideceği yerde, son anda
yönünü değiştirip okyanusa yöneliyordu. Böylece kasırga bütün
enerjisini okyanusa boşaltıyor ve insanlık büyük bir felaketten kur-
tuluyordu. Meteorolojisiler, fizikçiler, tabiat bilimciler hepsi seferber
olup bu muazzam dalga, bu devasa kasırga nasıl oluyor da son anda
yön değiştiriyordu? Avustralya’nın kuzeyinden gelip Asya’yı kasıp
kavurması gerekirken, neden birden okyanusa yöneliyordu? Sorusu-
nu araştırmaya başlıyordu. Sonunda ittifakla tespit ettikleri husus
şuydu. Tam o tarih Avustralya’da kelebeklerin göç mevsimine rastlı-
yordu. Aynı anda milyonlarca kelebek, bu göç için kanatlarını çırp-
maya başlıyordu. İşte kelebeklerin kanat çırpışları havada birleşerek
ortaya muazzam bir enerji dalgası çıkarıyor ve bu enerji dalgası o
kasırganın yön değiştirmesini sağlıyor ve bütün bölgeyi o korkunç fe-
laketten kurtarıyordu.”

Şimdi, Milli Çözüm ekibi gibi, tüm sorumlu ve şuurlu kesim-
lerin, olumlu ve onurlu çağrılarına kulak veren ehli vatan ve ehli
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vicdanın, o kelebekler misali yapacağı duaların ve imani ve insani
davranışların oluşturacağı milli ve manevi bir dalga, ABD’nin,
AB’nin ve İsrail’in kızıştırdığı kasvetli havayı ve karanlığı dağıta-
cak, nurlu ve huzurlu günlerin kapısını aralayacaktır.

Ve yine Erdoğan ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'yi operas-
yonu yönetmekle suçluyor, Obama'ya "ben kovmadan, sen görev-
den al" çağrısı yapıyordu. Peki, daha birkaç zaman önce Erdoğan’ın
partisinin MYK’sine girebilen Ricciardone’yi yeni mi tanıyordu? Ve
tabi unutmayalım:

• Belki ABD hâlâ güçlüydü ama süper devlet vasfını yitirmiş bulu-
nuyordu. Savaşı da barışı da kotaramayan bir güç sayılıyordu. Dola-
yısıyla ABD'nin artık kolayca hükümet yıkacak, tereyağından kıl çe-
ker gibi operasyon yapacak bir kudreti yoktu. 10 yıl boyunca işgal et-
tiği Irak'ın mevcut başbakanı Nuri El Maliki'yi bile deviremiyordu.

• ABD'nin bu operasyonla ilgisi sırıtıyordu. Ancak hangi ABD ve
kime yardım ediyordu? Zira ABD'de büyük bir bölünme var ve iki
kanadın çatışması tüm müttefiklerine yansıyordu. AKP de Cemaat
de Amerikancıydı, fakat ikisi de farklı kanatları suçluyordu.

• AKP de Cemaat de, Gladyo'nun, yani ABD'nin müttefiki ülkeleri
denetlediği yasadışı oluşumun güdümüne giriyordu. Ancak ABD çatlar-
ken, Gladyo'lar da çatlıyor ve Gladyo'nun çocukları birbirine düşüyor-
du. Gladyo'nun toplamına karşı mücadele etmek gerekiyordu” tespitle-
ri doğruydu.

Elbette CIA Halk Bankası'ndan, MOSSAD da İran'ın altınların-
dan rahatsızlık duyuyordu. Ama bu durum ayakkabı kutularından
çıkan 4,5 milyon doları ve evde bulunan para sayma makinalarını
ortadan kaldırmıyordu. Paraları ayakkabı kutularına CIA ya da
MOSSAD koymadığına göre, işin esası, ortada bir yolsuzluk oldu-
ğuydu. Diğer yandan "CIA ve MOSSAD parmağı" açıklamaları as-
lında bir itiraf oluyordu. Çünkü 11 yıllık ilişkileri hepsine öğret-
miştir ki, kendileri hakkında en iyi dosyalar kendilerini kullanan
odaklarca tutuluyordu.

AKP ve Cemaat suçları birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor-
du. Oysa bütün tertipler birlikte yürütülüyordu!
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Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları AKP ve Cemaat’in suçlarını
gün yüzüne çıkarıyordu. Birbirlerine attıkları suçlardan sıyrılmak
isteyen taraflar, TSK’ya yapılan operasyonun da bir tertip olduğunu
ortaya koyuyordu!

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu AKP ve Cema-
at’in bugüne kadar ortaklaşa gerçekleştirdikleri kumpasları bir bir
açığa çıkartıyordu. 11 yıldır iktidarda birlikte hareket eden AKP ve
Cemaat, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gazeteciler ve yurtseverlere
düzenlenen tertipleri açıklamaya başlıyordu.

İşte AKP’den Cemaat’e suçlamalar:

• “Paralel devlet kurdunuz.” (Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2013,
Ordu)

• “Uluslararası bir çetesiniz.” (Erdoğan, 23 Aralık 2013, Trabzon)

• “Emniyet içinde sızdınız ve yasadışı işler yaptınız.” (AKP Mil-
letvekili Şamil Tayyar, 28 Kasım 2013, Taraf gazetesi “Emniyet ce-
maate bağlandı, dershane ve okul sayısı patladı.”), (“Emniyet’te 30
kişilik bir özel ekibin yönetiminde aşağılara kadar yüzlerle ifade edi-
len bir yapı kurdunuz.” Cem Küçük, Yeni Şafak, 19 Aralık 2013).

• “Yargı içine sızdınız ve yasadışı işler yaptınız” (Yolsuzluk ope-
rasyonundan sonrasında yargıya yapılan müdahalelere tepki veren
AKP’ye yakın gazeteciler ve köşe yazarları)

• “Orduya kumpas kurdunuz.” (Başbakan Başdanışmanı Yalçın
Akdoğan, 24 Aralık 2013, Star gazetesi)

• “Milli istihbarata kumpas kurdunuz.”(Akdoğan)

• “Sivil iktidara kumpas kurdunuz.” (Akdoğan)

• “Milli bankalara kumpas kurdunuz.” (Akdoğan)

• “Fişleme yaptınız.” (Erdoğan, 7 Aralık 2013, Tekirdağ)

• “Tapeleri değiştirdiniz.” (İçişleri Bakanı Muammer Güler, 23
Aralık 2013)

• “Savcılarınız bilgi sızdırıyor.” (AKP’li vekiller ve AKP’ye yakın
gazeteler)
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• “Aziz Yıldırım şikeden hedefe konmamıştır.” (Rasim Ozan Kü-
tahyalı, 23 Aralık 2013, TV programı)

• “ABD ile birliktesiniz.” (Erdoğan, 21 Aralık 2013, Samsun)

• “İsrail’le birliktesiniz.” (AKP’ye yakın gazeteler)

• “Türkiye’yi kasetlerle esir almaya çalışıyorsunuz, elinizde ka-
setler var.” (AKP’ye yakın gazeteler, vekiller)

• “11 dinleme cihazı kayıp. Siz çaldınız. Hukuksuz dinleme yap-
tınız.” (AKP’ye yakın gazeteler, köşe yazarları)

Cemaat’ten AKP’ye suçlamalar:

• “Yolsuzluk yaptınız.” (Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması dosya-
sı, Cemaat’e yakın isimler, gazeteler, köşe yazarları)

• “Rüşvet verdiniz/aldınız.” (Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması
dosyası, Cemaat’e yakın isimler, gazeteler, köşe yazarları)

• “Müsteşarlarınızın hukuksuzluklarını görmezden geldiniz,
operasyonda onları korudunuz.” (MİT krizi. Cemaat’e yakın isimler,
gazeteler, gazeteciler)

• “Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat tertiplerini siz hazırladınız.”
(Gülen, 14 Kasım 2013, “Elimde bir imkân olsa ben onların hepsi-
ne serbestsiniz derim.”)

• “Operasyonlara Başbakan karar verdi.” (Emre Uslu’nun Odatv
operasyonunu yürüten polislerle konuşması, Taraf, 16 Aralık 2013,
“Polis ve Savcılar: Ergenekon operasyonunun her aşamasında ope-
rasyonu yürüten polis ve savcıların ellerindeki dosyalarla Tayyip Er-
doğan’dan onay aldık.”)

• “Suriye’de rejime karşı savaşan gruplara yasadışı silah sevkiya-
tı yürüttünüz.” (Emre Uslu, Taraf, 20 Kasım 2013)

• “Yasadışı dinleme yaptınız.” (Taraf, 2 Aralık 2013)

• “Yolsuzluk operasyonunun üzerini kapatmak için Emniyet,
THY, MASAK, Yargı, Bakanlıklar gibi kurumlarda operasyon gerçek-
leştirdiniz” (Gülen, 20 Aralık 2013, “Allah onların evlerine ateşler
salsın, yuvalarını yıksın.”)
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İşte Erbakan’ın farkı ve fazileti burada ortaya çıkıyordu:

“1990 yılında, Rahmetli M. Esat Coşan, Erbakan Hoca aleyhin-
de edep ve erdem dışı sözler etmeye başlamıştı. Bu sözleri kaset-
le çoğalttırıyor, basına da yansıtıyordu. Hocamıza gidip: ‘Müsaade
et de bu işin iç yüzünü kamuoyuna açıklayalım’ diyenlere O’nun
yanıtı: “Hayır, olmaz! Biz konuşursak İslâm dini zarar görür, konuş-
mazsak partimiz zarar görür. Partimiz zarar görsün, İslâm dini za-
rar görmesin” cevabını veriyordu.

1996’da, Fethullah Gülen Kanal D’den Yalçın Doğan’a bir mülâ-
kat verdi. Hâlâ sosyal medyada dolaşan bu konuşmada Fethullah
Gülen, hiç sebep yokken Erbakan Hoca için “Benim bu adamla mi-
zacım barışmıyor” gibi sözler ediyordu. Ertesi gün, bir basın toplan-
tısı sonrası, bir gazeteci Erbakan Hoca’ya “Fethullah Gülen’le görü-
şecek misiniz?” sorusunu yöneltiyor ve “Biz Fethullah Gülen Hoca-
efendi ile günde beş kere görüşüyoruz” yanıtını alıyordu.

Erbakan Hoca, ülkesinin zarar görmemesi için, değil dershanesi-
nin kapatılması, hatta haksız ve dayanaksız sebeplerle Hükümetinin
yıkılması ve partisinin kapatılması karşısında bile 18.12.1998 günü
şunları söylüyordu:

“Anayasa Mahkemesi Refah Partimiz hakkında bir karar almış,
biraz önce açıklamıştır. Olay aslında tarihin akışı içinde fevkalâde
basit bir noktadır. Bundan dolayı huzuru, sükûneti muhafazaya her
zamandan daha fazla riayet etmeliyiz, buna oldukça ihtiyacımız
vardır. Türkiye’de halkımızın muazzam partisi olan RP ve onun da-
vası bu karardan zerre kadar etkilenmeyecek; bu kabil kararlardan
bir tek sonuç çıkacaktır: o da Refah inancının tek başına iktidarıdır.
Milletimize saadetler diliyorum. İnşallah milletimiz bu saadete,
RP’nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretle-
riyle ulaşacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın!” Böylece Erba-
kan Hoca hem davasından zerre taviz vermiyor, hem de ülkesinin
zarar görmemesi için büyük titizlik gösteriyordu. İşte lider bu!” di-
yen sevgili Şakir Tarım gerçeklere tercümanlık yapıyordu. 

Başbakan Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Yeni Şafak
Gazetesinde ve Yasin Doğan ismiyle “İstihbarat Oyunları” başlıklı ma-
kalesinde, Fethullahçıların Gazeteci ve Yazarlar Vakfını kastederek:
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“Diyalogculukla nam bulan bir vakıf, geçmişte TÜSİAD’ın yaptı-
ğı gibi, her hafta (hükümete) racon kesiyor, dini cemaatler ve
STK’larla işbirliği yerine, yabancı ülkelerin misyon şefleriyle Hükü-
mete karşı lobicilik faaliyetlerine girişiyorsa, bu nasıl bir sivilliktir,
nasıl bir vatanseverliktir?” diye sorgulayıp saldırıyordu. Yahu bu
Recep T. Erdoğan ve kurmayları, madem bu gerçekleri biliyor ve
kabulleniyor idiyse, aynı soruları gündeme taşımaktan başka su-
çu olmayan Milli Çözüm ekibini ve Ahmet Akgül’ü 12 yıldır niye
açtıkları mahkemelerde süründürüyordu?

Başdanışman Yalçın Akdoğan’dan itiraf geliyordu: Cemaat Or-
du’ya kumpas kuruyor, AKP hükümeti göz yumuyordu!

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla birlikte AKP ile Cemaat ara-
sındaki karşılıklı suçlamalar ve yasadışı faaliyetlerin itirafları art ar-
da gelmeye başlıyordu. Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Ak-
doğan, Fethullah Gülen cemaatini "milli orduya kumpas kurmak"la
suçluyordu. İktidar ve Cemaat'in yazarları, dün birlikte hararetle sa-
vundukları yargı tertiplerini, şimdi karşılıklı suçlamalarına dayanak
gösteriyordu. Kavga, Erdoğan'ın "paralel devlet" dediği Cemaat'in
"inlerine girme" tehdidiyle daha da kızışırken, AKP cenahından
"Ergenekon ve Balyoz tertipleri"yle ilgili çok önemli suç itirafları ge-
liyordu. Başbakan'ın Danışmanı Yalçın Akdoğan, Gülen'in bedduası
karşısında Erdoğan'ın tavrını savunduğu köşesinde TSK'ya karşı
komplodan bahsediyordu.

"Başbakan Erdoğan'ı herkes çok iyi tanıyor. Kendi ülkesinin milli
ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer
eden sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yap-
mayacağını çok iyi biliyor. Amaca ulaşmak için her yol mübah gören-
lerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini çok iyi biliyor." diyen Yalçın
Akdoğan "Ordu'ya kumpas kurdular" sözleriyle aslında Cemaat'le suç
ortaklıklarını itiraf etmiş oluyordu. TSK'nın subaylarının sahte belge
ve CD'lerle yargılandığı davalara AKP'nin yürütme organı olarak ver-
diği destek herkesçe biliniyordu. Tayyip Erdoğan, TSK'ya yönelik ter-
tiplerin kilometre taşı olan Ergenekon tertiplerinin siyasi propaganda
kısmını bizzat üstleniyor, öyle ki 16 Temmuz 2008 tarihinde "Ergene-
kon davasının savcısıyım" itirafında bulunuyordu.
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İkinci soruşturma Erdoğan ve yakınlarına mı dokunuyordu?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinin soruşturulduğu ye-
ni bir dosya daha ortaya çıkıyordu. Soruşturmanın adresi bu kez
Ankara oluyordu. Başbakan’a çok yakın işadamı ve bürokratların
şüpheli olarak yer aldığı yeni soruşturmada Demir Yolları ihaleleri
masaya yatırılıyordu.

AKP, soruşturmaya müdahale etmek istiyordu

Soruşturma dosyasında şüphelilerin Başbakan Erdoğan ile sami-
miyetlerini gösteren fotoğraflara yer veriliyordu. Şüphelilerin Başba-
kan Erdoğan’a yakınlıklarını ortaya koyan bilgi notları da soruştur-
ma dosyasına giriyordu. Van Gölü Feribot Müdürlüğü’nde 120 mil-
yon liralık “feribot alım ve bakım, onarım” ihalesinin iptal edilme-
sine karşın, Genel Müdür Karaman’ın talimatıyla firmanın işe de-
vam ettiği tespit ediliyor, İddiaya göre bu işlem için 1 milyon lira
rüşvet alınıyordu. Bu arada İstanbul’daki yolsuzluk ve rüşvet ope-
rasyonlarının ardından Adli Kolluk Yönetmeliği’nin değiştirilmesiy-
le soruşturmanın deşifre olduğu öne sürülüyordu. İddiaya göre;
AKP hükümeti dosyanın savcı Hakan Büyükabacı’dan alınarak An-
kara Başsavcı Vekili Harun Kodalak’a aktarılması için girişimlerde
bulunuyordu. Yargıda tartışmalara neden olan Adli Kolluk Yönet-
meliği’nin “yürütmesinin durdurulması” talebini görüşen Danış-
tay 10. Dairesi, yönetmeliğin yürütmesini durduruyordu.

Başbakan Erdoğan’ın hazırlattığı temizlik listesi kapsamında
tasfiye tüm kurumlara yayılıyordu.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında emniyette başlayan
temizlik operasyonunun, yeni haftayla birlikte hemen hemen bütün
kurumlara yayılıyordu. Listeleri önceden hazırlanan Cemaate yakın
isimlerin, bütün kurumlarda kritik görevlerden alınmaya başlandığı
bildiriliyordu. Başkent kulislerinde, kamu kurumlarının büyük kıs-
mında, İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonunun karşı operasyo-
nu mahiyetindeki görevden almaların hız kazandığı konuşuluyor-
du. Operasyonun, özellikle Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı(TİB)’nda yoğunlaştığı belirtiliyordu. MİT’ten TİB’in başı-
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na atanan Ahmet Cemalettin Çelik’in göreve başlamasıyla birlikte,
kurumda kritik görev değişikliklerine başlıyordu.

Cemaate yakın banka sıkışıyordu: Tertipçiler o bankadan ma-
aşa bağlanıyordu!

Erdoğan-Cemaat kavgasının bankacılık sektörüne sıçradığı da
gözleniyordu. Cemaate yakın olduğu iddia edilen bir bankanın Er-
doğan’ın yakın çevresindeki işadamlarınca zarara sokulduğu konu-
şuluyordu. Bu arada Ergenekon ve Balyoz tertipleri sırasında yasa
dışı dinleme yapan ekibin aynı bankanın kadrosunda istihdam edil-
dikleri belirleniyordu. Bunları Amerikalıların yönettiği biliniyordu.
Bu ekibin önemli bir kısmı daha önce emniyetin, MİT’in ve TSK’nın
dinleme bölümlerinde çalışmış emeklilerden oluşuyordu. Bunlar o
banka üzerinden istihdam ediliyor ve yüksek maaşlar ödeniyordu.

Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mal varlığında hız-
lı yükseliş dikkat çekiyordu!

Kimsenin malında gözümüz yoktu, ancak iş iktidar olanaklarını
kullanıp mal varlığını büyük bir ivmeyle katlamaya gelince işin ren-
gi değişiyordu. Evet, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mal varlığında çok çok büyük bir
artış gözleniyordu. Bilal Erdoğan, şu an dört şirkete ortak, 3 vakfın
(ki bunlardan TÜRGEV’in adı Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet soruştur-
masında geçiyor) yönetiminde ve de şaibeli isimlerden oluşan ulus-
lararası ticari bir ağın önemli aktörlerinden biri oluyordu. Bunlar-
dan yola çıkılarak yapılan hesaplamalar, Bilal Erdoğan’ın mal varlı-
ğının 300 milyon avroyu aştığını ortaya koyuyordu. Bilal Erdoğan’ın
şirket ortaklıkları şöyle sıralanıyordu:

Atagold Şirketi: Yüzde 25 hisse (Ağabeyi Ahmet Burak Erdo-
ğan’ın eşi Sema Erdoğan’ın da (Ketenci) yüzde 25 hissesi bulunu-
yordu. Bilal ve Sema Erdoğan’ın daha sonra şirketten ayrıldıkları id-
dia ediliyor, şirketin diğer ortakları da Atasay Kuyumculuğun sahi-
bi Cihan Kamer’in çocukları oluyordu. Bilal Erdoğan’ın ortaklığı ile
birlikte şirketin cirosu katlanıyor ve Şirket evraklarında imza sahte-
ciliği yapıldığı anlaşılıyordu. Mücevherattan alınan ÖTV’nin bu şir-
ket nedeniyle sıfırlandığı da basına yansıyordu.
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Maye Dış Ticaret Şirketi: Bilal Erdoğan’ın yüzde 25 hissesi bu-
lunuyor, şirket, ABD’li makyaj malzemesi üreticisi Bellapierre Cos-
metics ürünlerini Türkiye’de satıyordu.

Doruk Izgara Gıda Limited Şirketi: Yüzde 40 hisse (Kız kardeşi
Sümeyye Erdoğan’ın da bu şirkette yüzde 30 hisse satın alıyordu).

Mis Hediyelik Eşya: Yüzde 82,5 hisse (Bilal Erdoğan’ın yüzde 25
ortağı olduğu Maye Dış Ticaretin yüzde 80 hissesi bulunuyordu).

BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi: Bilal
Erdoğan’ın amcası Mustafa Erdoğan, halasının eşi Ziya İlgen ile eşit
hisseye sahip görünüyordu.

Bosphorus 30 Şirketi: Gizli ortaklık kafa karıştırıyordu. Şirketin
adı savcılık ile polisi karşı karşıya getiren Yeni Yolsuzluk soruştur-
ma dosyasında geçiyordu. Buna göre, 14 termik santral özelleştirme
kapsamından çıkarılıp yenilenmeleri ihalesiz olarak bu şirkete veril-
mek isteniyordu.

BİM: Gizli ortaklık devam ediyordu.. Daha önce Erdoğan’ın da-
nışmanı Cüneyt Zapsu’ya şimdi ise Mustafa Latif Topbaş’a ait olan
BİM marketler zincirinin ortaklarından olduğu iddiası yıllardır gün-
demden düşmüyordu.

Bilal Erdoğan’ın bu gizli ortaklıklarla ilgili iddialar şunlardan
oluşuyordu:

2001 yılından itibaren ABD, BM ve AB tarafından uluslararası
alanda El Kaide Finansörü olduğu gerekçesiyle aranan ve malvarlı-
ğı dondurulan Yasin El Kadı’nın Türkiye’de Albaraka TüRK ve BİM
mağazalarının gizli ortağı olduğu tespit ediliyordu. El Kadı’nın,
arandığı dönemde Başbakanlık inisiyatifiyle Türkiye’nin de taraf ol-
duğu uluslararası yaptırımlara aykırı olarak, Türkiye’ye defalarca
geldiği belirleniyordu. Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile
gizli ticari ortaklık içerisinde şirketler kurarak faaliyet gösterdiği ve
Başbakanla yapılan gizli görüşmeler gerçekleştirdiği söyleniyordu.
El Kadı’nın oğlu Muaz El Kadı ile Bilal Erdoğan’ın ortakları arasın-
da bulunduğu Bosphorus 360 Şirketinin, inşaat sektöründe imar so-
runu yaşayan işadamlarına rüşvet karşılığı yardımcı olduğu da öne
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sürülüyordu. İşadamları aldıkları kamu ihalelerine karşılık, rüşvet
olarak Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında bulunduğu, Erdoğanla-
rın Aile Vakfı olan TÜRGEV’e bağış adı altında yardım yapılıyordu.

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı) Yönetim Ku-
rulu Üyesi (Kızkardeşi Esra Albayrak da vakfın yönetiminde): Vakfa,
Fatih Belediyesinin 5 milyon TL harcayarak SİT alanına yurt yaptır-
dığı ve bu yurdu TÜRGEV’e bila bedel devrettiği Büyük Yolsuzluk ve
Rüşvet soruşturması dosyasında yer alıyordu. TÜRGEV’e yine Fatih
Belediyesi’nin sit alanı olan bir arsayı tahsis ettiği, ancak soruşturma-
nın haber alınmasıyla bundan vazgeçildiği de iddia ediliyordu. So-
ruşturmanın bir numaralı zanlısı Reza Zarrab’ın TÜRGEV’e kutular-
la para gönderdiği de teknik takibe şu şekilde takılıyordu. Ayrıca Bi-
lal Erdoğan’ın TÜRGEV’in kurmayı düşündüğü ibn-i Haldun Üni-
versitesi için yoğun bir bağış kampanyası yürüttüğü biliniyordu. 

İnsan ve İrfan Vakfı: Bilal Erdoğan tarafından bu yıl kurulmuş-
tu ve amacı “dindar” gençlik yetiştirmek oluyordu! Ve yine Bilal Er-
doğan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı Mütevelli He-
yeti Üyesi yapılıyordu.

Gayrimenkuller:

Bilal Erdoğan’ın Türkiye’de kendi veya ortak olduğu şirketler
adına gayrimenkul yatırımları ve ABD’de pahalı bir konağı bulunu-
yordu. Yani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da boşuna “Bilal üze-
rinden bana gelmeye çalışıyorlar” demiyordu!

İsrail karşıtı propaganda ile tabanı etkilemeye çalışan Başba-
kan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın gemisi İsrail ile ticaret ya-
pıyordu.

Yurtdışında yaşayan ve gemi ile taşımacılık ve ticaret yapan Baş-
bakan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın gemisi Safran-1 İsrail limanlarına
yanaştığı ve alınan bilgilere göre geminin İsrail firmalarıyla kuru er-
zak ticareti yaptığı saptanıyordu. İsrail'in Ashdood limanına demir-
leyen gemi geçtiğimiz ay içinde 4 kez limana kuru erzak ve malze-
me taşıyordu. Burak Erdoğan'ın babasının İsrail ile olan ilişkilerin-
den etkilenmediği ve ticaretine devam ettiği görülüyordu. 2007 yı-
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lında aldığı gemi için mal varlığı tartışması yaşandığında baba Erdo-
ğan 95 metrelik gemiyi ''gemicik'' diye adlandırıyor, Burak Erdoğan
daha sonra ticaret hacmini genişleterek yeni gemi ve ambarlar satın
alıyordu. Bazı kaynaklar Burak Erdoğan'ın Türkiye’de bulunan ve
500. Yıl Vakfı olarak bilinen Yahudi kurumunda yönetici olan bir iş
adamıyla ortak olduğunu belirtiyordu.129

Bu konu Meclis gündemine taşınıyor, CHP Grup Başkanvekili
Emine Ülker Tarhan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, İsrail’e konu-
lan ambargoya rağmen armatörlük yapan oğlu Burak Erdoğan’ın gemi-
lerinin ticari ilişkisinin devam ettiği yönündeki iddiaları hatırlatarak,
“İsrail’e uygulanan ticari ambargodan oğlunuz muaf mıdır?” diye so-
ruyordu. TBMM Başkanlığı’na Başbakan Erdoğan’ın yazılı cevaplama-
sı istemiyle verdiği soru önergesinde, “Basında yer alan bir habere gö-
re Davos ve Mavi Marmara krizlerinin ardından İsrail’e konulan am-
bargo, armatörlük yapan oğlunuz Burak Erdoğan tarafından kendisine
ait 95 metrelik Safran-1 gemisi aracılığı ile delinmiş ve İsrail’le ticari
ilişkileri devam etmiştir. İsrail tarafından Türkiye’den özür dilenmedi-
ği ve ilişkilerin gergin olduğunun iddia edildiği yıllar boyunca da anı-
lan gemi ticari faaliyetlerine devam ederek İsrail limanlarını ziyaret
etmiştir. Bu bilgiler ışığında; Medyada yer alan haber doğru mudur?
Türk işadamları bizzat sizin ilan ettiğiniz ambargo kararıyla İsrail’le
olan ilişkilerini kesmiş, ticaretini durdurmuşken oğlunuzun İsrail’le ti-
cari ilişkilerine devam etmesi uygun mudur? 9 yurttaşımızın hayatını
kaybettiği Mavi Marmara olayı sonrası İsrail’in özür dilemediği 3 yıl
boyunca oğlunuza ait gemi İsrail ile ticaret hacmini yüzde kaç oranın-
da arttırmıştır? İsrail’e uygulanan ticari ambargodan oğlunuz muaf
mıdır? Bu konuda alınan bir muafiyet kararı var mıdır?”(ANKA)

İsrail’in Yedioth Ahoronot gazetesinin haberine göre, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, son yıllarda
iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kötüleşmesine rağmen sahi-
bi olduğu gemi ile İsrail ile ticaret yapmaya devam ediyordu. Gemi
en son olarak İsrail’in resmi özründen üç ay önce, 12 Ocak’ta Aşdod
Limanı’na yanaşarak kargo indirip kargo alıyordu.
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İnanılmaz bir olay yaşanıyor, çaresiz kalan savcı askeri çağırı-
yordu!

Savcı, polis talimat dinlememekte direnince jandarmaya tali-
mat göndermek zorunda kalıyordu. Büyük Rüşvet' soruşturmasın-
da 2. dalga operasyonu ve gözaltı kararları için polis harekete geç-
meyince savcılığın Jandarma'ya talimat gönderdiği ortaya çıkıyor-
du. Yaşanan Savcılık - Emniyet krizinin patlak verdiği gün olan 25
Aralık tarihini taşıyan gözaltı listesinin, polise gönderilen liste-
den tek farkı göze çarpıyordu: O da "şüpheliyi gözaltına tutacak
kolluk" bölümünün karşısında yazan isim oluyordu. İlk listede
'Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yazıldığı bölümde
bu kez "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü"
yazıyordu.130 Ardından buna yalanlama geliyordu.

Ya hu, neler oluyordu ve Türkiye nereye savruluyordu? O sav-
cı mı hukuksuz ve kanunsuz talimatlar veriyor, yoksa polis ve jan-
darma mı emirleri ve hükümleri çiğniyordu? Veya birileri devletin
kolluk kuvvetlerini ve farklı birimlerini birbirine düşürmek, kriz
ve kaos üretmek mi istiyordu? Erdoğan Hükümeti ülkeyi yönete-
miyor muydu, yoksa milli iradenin temsilcisine tahammül edeme-
yen merkezler, yargıyı, emniyet ve bürokrasideki “çeteleri” devre-
ye sokup ortalığı mı karıştırıyordu? Böyle ise, bunlar niçin deşif-
re edilmiyor, şebekeleri ve dış destekleri millete gösterilmiyor, ya-
kalarına yapışılmıyordu?

Sabah Gazetesi emniyet’teki Cemaat yapılanmasının kilit ismi
olarak bilinen Osman Hilmi Özdil’in ABD Büyükelçiliğinde görevli
David Johnson ile sık sık telefonla görüştüğünü yazıyordu. Bu kişi-
nin kardeşi Yasin Özdil’in ise Fetullahçı gazeteci Adem Yavuz Ars-
lan ve Polis Akademisinden atılan Önder Aytaç’ın kardeşiyle irtiba-
tı saptanıyordu. Yeni Akit Gazetesinden Hasan Karakaya ise Cema-
atten bazı ağabeylerin Savcı Mehmet Akkaş’ın görev çağrısına olum-
suz yanıt vermesi halinde ilgili jandarma komutanına kasetli şantaj
tehdidi yapıldığını yazıyordu. Bu arada Bakan çocuklarının ve ban-
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ka bürokratlarının da tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu-
nu yürüten İstanbul Emniyet mali Şube Müdürlüğüne girilip önem-
li bilgi ve belgelerin çalındığı konuşuluyordu.

Şimdi her iki tarafta madem birbirinin bu kadar kirli sırlarını
biliyordu,bunların şahsi ihtiras ve iktidarları uğruna uzlaşıp-anla-
şıp yine eskisi gibi yıkım sürecini birlikte yürütmeyeceklerini kim
garanti edebiliyordu?

Cumhurbaşkanı Gül’e “duruma el koy” çağrısı yapılıyordu!

AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, ortada hükümet-cema-
at çekişmesini aşan bir durum olduğunu belirterek, “Bu bir devlet
ve demokrasi krizi. Çıkış yolu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah
Gül’ün anayasal yetkileri çerçevesinde bu krize müdahale etmesidir”
diyerek, herkesin kişisel hesaplarını ve özel durumunu bir tarafa bı-
rakıp, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e destek olması gerektiği dü-
şüncesini aktarıyordu. Haluk Özdalga, yaptığı yazılı açıklamada,
“Mevcut gidiş devam ettiği sürece bu krizin son bulması mümkün gö-
rünmüyor. Bu gidiş, Türkiye’nin büyük zararlara uğramasına neden
olabilir. Çıkış yolu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün ana-
yasal yetkileri çerçevesinde bu krize müdahale etmesidir. Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gidişe ‘dur’ denilmesini diliyo-
rum. Herkesin kişisel hesaplarını ve özel durumunu bir tarafa bıra-
kıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olması gerektiğini düşünüyo-
rum” şeklinde uyarıyordu.

“Yargı tıkandı, Cumhurbaşkanı inisiyatif almalı” diyenler artı-
yordu.

AKP Kurucu Genel Sekreteri ve Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğ-
rul Yalçınbayır da, hükümetin müdahaleleri sonucu yargının tıkan-
dığını ve görev yapamaz duruma geldiğini belirterek, “Yargının ba-
ğımsızlığını ve tarafsızlığını tam sağlamak gerekir. Devletin başı,
devletin varlığını birliğini temsil eden, Anayasaya uyumu ve kurum-
ların birbiri ile uyumlu çalışmasını gözlemek durumunda olan Cum-
hurbaşkanına görev düşmektedir. Cumhurbaşkanı inisiyatif almalı-
dır” diyerek gidişatın vahametine dikkat çekiyordu. Paralel devlet
iddialarının da sivil örgütlenme özgürlüğüne zarar verdiğini vurgu-
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layan Yalçınbayır, “Bunlar neye dayalı söyleniyor. Başbakanın keyfi
yorumu mu yoksa deliller mi esas alınıyor? Delillerse bu delillerin
dayanağı ne, delilerin dayanağı istihbaratsa bu istihbaratın güveni-
lirliği, hesap verebilirliğini sorgulamak gerekir” diyerek, Cemaat ağ-
zıyla Hükümeti suçluyordu.

Bu vahim gidişatı hala okuyamayanlara ve kafasını kuma so-
kanlara tekrar sesleniyoruz: Bir Milli Çözüm Onarım Hükümeti
kurulmak üzere derhal istifa ediniz!

Birinci yolsuzluk dalgasında faiz lobisinin Türkiye ayaklarının
başında gelen Koç’a 67 trilyonluk ceza kesilmişti. Bu nedenle mi
ikinci yolsuzluk dalgasını engellemişlerdi? Bakınız Danıştay;
Oferlerin, Koçların, Albayrakların elinden, millet kesesinden peş-
keş çekilerek unutturulan Eti Alüminyum, Kuşadası ve Çeşme li-
manları, SEKA ve TÜPRAŞ satışlarını iptal etti. Ardından sessiz
ve derinden bir dalga geldi. ATV ile Sabah’ı satın alan şirketin,
BİM’in sahiplerinin, Türk TELEKOM’un ortağının, Kalyoncu’la-
rın, Aktürk’lerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek,
kurulan örgüte üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak, nüfuz ticareti,
rüşvet, kamu malına zarar verme” suçlarından bütün mal varlıkla-
rına tedbir getirildi! Yani artık milli merkezler devreye girmişti ve
hiçbir güç bu tarihi değişimi engelleyemezdi!
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AMERİKA’NIN TAHRİBATI VE TSK’NIN TAVRI

Erdoğan’ın izinde olduğu Özal darbecilere kalbi şükranlarını
sunmaktaydı!

Başbakan Erdoğan'ın sık sık "devamıyız" diye gurur duyduğu
ve afişlerinde birlikte fotoğrafını koyduğu Özal'ın 12 Eylül darbe-
sini yapan Kenan Evren'e darbe yaptığı için teşekkür mektubu
yazdığı ortaya çıkmıştı. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyo-
nu'nun yaptığı çalışmalar kapsamında ortaya çıkan belgelere göre,
Turgut Özal'ın, Kenan Evren'e darbe yaptığı için teşekkür ettiği
mektupta, "12 Eylül'ü gerçekleştirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı
arz ediyorum" dediği anlaşılmıştı.

"www.gercekgundem.com"un ortaya çıkardığı belgede: Özal,
Kenan Evren ve arkadaşlarına, darbenin dördüncü yıldönümünde:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Memleketi büyük bir badireden kurta-
rarak tekrar Atatürkçü bir görüşle demokratik sisteme geçirmekteki
büyük hizmetiniz hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesile ile zat-ı
âlilerine ve muhterem Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerine 12 Ey-
lül'ün dördüncü yıldönümünde kalbi şükranlarımı arz ediyorum."
Şeklinde şükranlarını sunmuşlardı. Çünkü Özal’a iktidar yolunu
açan 12 Eylül cuntasıydı. Şimdi Recep Erdoğan’a bugünkü fırsat-
ları sunan da 28 Şubat tezgâhıydı. 

ABD’li Siyonist stratejistler neden Türkiye’ye yoğunlaşmıştı?

Siyonist merkezler ABD, AB bütün gücüyle Türkiye'ye odaklan-
mıştı. Başbakan Erdoğan'ı ilk keşfeden ABD Ankara büyükelçisi Mor-



ton Abromowitz ile her gittiği ülkeyi karıştırmış olan Eric Edelman
rapor bile hazırlamıştı. "ABD Türkiye'nin iç politikasına daha fazla
müdahale etsin" tavsiyesinde bulunmuşlardı. Türkiye’yi avuçlarında
tutmak ve çıkarlarını korumak için CIA'sı, MOSSAD'ı, MI5'i, ... hep-
sini devreye sokmuşlardı. Erdoğan "Meclis'e türbanın girmesinden"
sonra Kızılcahamam kampında sık sık "Yeni Türkiye" ifadesini kul-
lanmıştı, kurumlarda TC'lerin kaldırılma çabasının ardından bu "Ye-
ni Türkiye" vurgusu anlamlıydı. Türk Ordusuna yönelik yıpratma
operasyonları ortadaydı. Emekli General Haldun Solmaztürk'ün deyi-
şiyle "Türk Ordusu Türkiye'de bir güç olmaktan çıkarılmaktaydı." As-
kerler kışlada ve karakolda oturmakta. PKK'lıları görünce neredeyse
kafasını çevirmek zorunda bırakılmaktaydı. Ergenekon gibi “tahmini
ve tahayüli” değil, 28 Şubat gibi “fiili” bir darbenin sanıklarının peş
peşe tahliyesine Milli Görüşçülerin itirazı karşısında daha fazla kayıt-
sız kalınamamıştı. HSYK, yazılı bir açıklamayla aradan çekilip, tahli-
yelerde bizim dahlimiz yok diyerek sorumluluktan sıyrılmaya çalış-
mıştı. Peki o zaman bu kararları hangi odaklar almaktaydı? 

28 Şubat Post-Modern darbesinin aktörlerinin bir bir serbest bı-
rakılmasından, kamuoyu vicdanı rahatsızdı. 28 Şubat davasındaki
çarpık işleyişin ve maksatlı tahliyelerin sıkça gündeme getirilmesi-
ne Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) daha fazla sessiz ka-
lamamıştı. HSYK Milli Gazete’nin manşetlerinin ardından “Ne milli
kamuoyunun yakından takip ettiği diğer davalarda ne de 28 Şubat
davasında yargı yetkisini kullanan hâkimlere yönelik olarak tavsiye
ve telkinde bulunması ya da yönlendirme yapması mümkün değildir”
açıklaması yapılmıştı. Peki bu tahliyelerde HSYK’nın dahli yoksa
kimin dahli vardı? ‘Siyasi irade mi, yoksa ‘başka merkezler mi, 28
Şubat davasını örtbas etmeye çalışmaktaydı?

Tahliyelerin arkasında hangi odaklar vardı?

Balyoz ve Ergenekon davalarındaki, uzun tutukluluk süreleri,
müebbet hapisler ve sakız gibi uzayan bir süreç işletilirken, darbe
yaptıkları tescillenen 28 Şubatçılar için ne yazık ki aynı özenden
kaçınılmıştı. Darbeciler adeta nispet yaparcasına sırayla tahliye
edilip serbest bırakılmıştı. Darbe iddialarını her gün çarşaf çarşaf
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haber yapan gazeteler ve kalemşörleri 28 Şubat davasında yaşa-
nan garipliklere ilgisiz kalmışlardı. Türkiye tarihine post-modern
darbe olarak geçen 28 Şubat’ı hiç olmamış farz edip, sosyal ve
ekonomik yıkımlarını görmezden gelerek verilen bu kararların ar-
kasında mutlaka bir irade vardı. HSYK bu açıklamasıyla o irade
ben değilim demiş olmaktaydı. O zaman şu soruyu soruyoruz. Ka-
muoyu vicdanını yaralayan bu tahliyelerin arkasında kim vardı?
Yapılan darbe, yapanların yanına kâr kalacaksa, o zaman Balyoz
ve Ergenekon davalarında kopartılan o yaygara sadece TSK’yı yıp-
ratmayı mı amaçlamıştı? 

Buna Kargalar Bile Güler

Darbeye teşebbüs ettikleri için çok sayıda kişi hakkında açılan Bal-
yoz ve Ergenekon davalarındaki sanıkların tutuklu yargılamaları ve
sanıklara verilen müebbet hapis cezaları tartışılmaya devam ederken,
teşebbüsten öte açıkça darbe yapan kişilerin kaşla göz arasında ser-
best bırakılması, mide bulandırmıştı. Darbeye teşebbüse verilen mü-
ebbet hapis cezaları, bizzat darbe yapanlara neden uygulanmamıştı?
Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan bir darbenin yargılanma sü-
reci bu kadar kısa zamanda nasıl sonlandırılmıştı? Bunu hangi eller
ve ne maksatla yapmıştı? 28 Şubat davasındaki bu tutum Balyoz ve
Ergenekon davalarındaki kararları da sorgulanır noktaya taşımıştı. Ne
yani 28 Şubat darbesini cezaevinde tahliye bekleyen 5 kişi mi yapmış-
tı? 28 Şubat’ta kararan hayatlardan sadece bu 5 kişi mi sorumlu tutu-
lacaktı? Buna kargalar bile kahkaha atardı. Yoksa sıra darbenin sivil
ayaklarına ve ABD talimatlarına gelecek diye mi korkulmaktaydı?

Çetin Doğan’ın Silah Arkadaşlarını Suçlayan Yalman’a Sert Çı-
kışı Psikolojik Bir Telaşı mı Yansıtmaktaydı?

Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ile eski Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Aytaç Yalman arasındaki “Balyoz” tartışması kafa karıştırıcıy-
dı. Tartışmaya son olarak eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de
katılmıştı. Balyoz davasına dayanak gösterilen 5-7 Mart 2003’teki 1.
Ordu Komutanlığı’nda yapılan Plan Semineri’nde Kara Kuvvetleri
Komutanı olan Yalman’ın Milliyet Gazetesine yaptığı açıklamalardan
sonra da dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök gazeteye açık-
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lama yapmış, Yalman’ın söylediklerinin doğru olduğunu vurgulamış-
tı. Çetin Doğan’ın bu iddialara: “haberim yok diyorsa Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı koltuğuna niçin oturdu?” sorusu yöneltmesi üzeri-
ne Yalman yeni bir açıklama yaparak, “o koltuğa layık olanlar oturur.
Layık olmayanlar oturamaz” şeklinde yanıtlamıştı. Emekli Orgeneral
Çetin Doğan’ın 28 Şubat davasının görüldüğü Ankara 13. Ceza Mah-
kemesi’nin duruşma salonunda yazıp avukatı aracılığıyla gönderdiği
açıklamada şunları vurgulamıştı: “Yalman’ın gerçek dışı beyanı: ‘plan
seminerinde EMASYA planının görüşüldüğünü, seminere gönderdiği
müşahit generalden öğrendiğini, bunun üzerine bu emre itaatsizliği
sorgulamak ve ilgilileri ikaz etmek için 1. Ordu bölgesine gittiğini ve
gereken ikazları yaptığını belirtmiştir.’ Bu talihsiz beyanın gerçekle
hiçbir ilgisi yoktur. Yalman’ın bazı konularda hafıza kaybına uğradı-
ğı görülüyor. Hafıza kaybı, bir bakıma kişinin içgüdüsel olarak ken-
dini koruma çabasından kaynaklanır. Geçmişle yüzleşmek güç ve ce-
sareti olmayanlar için ‘değerli yalnızlığın’ hayaller içinde yaşamanın
hayatta kalabilmek için yararlı olduğu da söylenebilir. Ancak unutul-
maması gereken bu süreçte hafızalardan silenlerin yerine sanal dün-
yada fabrikasyonlar üretilmesi kişinin onulmaz bir hastalığa yaka-
landığının işaretidir. Biz bu tür hastalıklara yakalananlara kızmaz
sadece acırız. Yalman’a acil şifalar dileğiyle birkaç hususu hatırlat-
mak isterim. Plan Semineri’nde EMASYA planının emrine rağmen gö-
rüşüldüğü iddiası mesnetsizdir. Yalman’ın ‘emre itaatsizliği sorgula-
mak ve ilgilileri ikaz etmek için 1. Ordu bölgesine gittiğim’ ifadesi en
hafif tabirle hezeyandır.”

Hükümet YAŞ Kanunu’nda sessiz sedasız yaptığı değişiklikle, ata-
ma ve ihraçlarda nihai kararı Cumhurbaşkanına bırakmıştı!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının hemen öncesinde hükü-
met, YAŞ Kanunu’nda değişiklik yaparak, atama ve ihraçlarda nihai
kararı Cumhurbaşkanı’na bırakmıştı. Daha önce YAŞ üyelerinin al-
dığı kararlar, nihai karar olarak açıklanıp, Komuta kademesi için Ba-
kanlar Kurulu kararı gerekirken, bundan sonra YAŞ’ta alınan bütün
kararlar için Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacaktı. Bu, TSK’dan
yapılan ihraçların Cumhurbaşkanı’nın onayı olmadan yürürlüğe gi-
remeyeceği anlamını taşımaktaydı.
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Son Yüksek Askeri Şura’da yapılan terfilerde kıdem geleneğine
uyulmaması ve AKP’nin istediği kişilerin terfi alması askeri çevreler-
de “AKP’nin terfilere müdahalesi” olarak yorumlanmıştı. Emekli
General Haldun Solmaztürk de son Yüksek Askeri Şura kararlarını
eleştirip Sivilleşme adı altında Türk ordusunun geleneksel kültürü-
nün bozulduğunu hatırlatmıştı. “Ordu bir süredir siyasetin içine çe-
kiliyor eğer atamalar ve terfiler usulüne uygun olsaydı sürpriz olur-
du. Ne yazık ki durum bu. Şu anda Türk ordusunun beyni hapiste.
Son yıllarda yaşananların orduda yarattığı sıkıntıyı görmemek için
kör olmak lazım. Yapılan terfilerde kriterlerin değiştirilmesi orduda
disiplini bozuyor. Türk ordusuna Yunan ordusundaki sistem getiril-
mek isteniyor. Yunan ordusunda Generaller olarak görülmez. İktidar
değiştikçe valiler, genel müdürler gibi komutanlar da değiştirilir.
Şimdi bizde de aynı sistem dayatılıyor. Bu Türk ordusu için büyük
yanlıştır. Aşağıdaki komutanlar yükselmek için iyi asker olmak yeri-
ne başka işlerle uğraşacaklar. Ordu içinde birbirine güven, dayanış-
ma, başarı, iyi asker olma kriterleri bir kenara itilirse neler olacağı
bellidir. Yükselme için başka kriterler öne çıkarsa bunun bedeli ağır
olur. Silah arkadaşlığı duygusu yok edilirse bunda en büyük zararı
Türkiye Cumhuriyeti görür.” 

Hurşit Tolon Paşa, Çölaşan’a yazdığı mektubunun ikinci bölü-
müne şöyle başlamıştı: 

“Adaletin küçüldüğü ülkelerde büyük olan artık suçlulardır”

“Yüce milletimin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şe-
refli üniformasını 47 yıl onurla üzerimde taşıdım. En küçük rütbeden
başlayarak Orgenerallik rütbesiyle iki Orduya (Ege Ordusu ve 1. Or-
du) komuta ettikten sonra göğsümde devletimin üç madalyası ve al-
nımdaki şerefle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekliye ayrıldım. Tüm
görevlerimde ülkeme, milletime ve devletime doğruluk, dürüstlük,
bağlılık, içtenlik ve özveri ile hizmet etmeye çalıştım.

Geriye doğru baktığım zaman 71 yıllık yaşantımda bugüne kadar
milletimin ve devletimin güven ve saygısını yitireceğim, başımı eğe-
cek, hukuka ya da yasalara aykırı hiçbir eylemde bulunmadığımı
göğsümü gere gere Yüce Türk Milleti’ne haykırmak istiyorum. Ya-
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şantım boyunca ülkem, milletim ve devletim için tüm müktesebatım-
la (bilgilerimle) inandığım doğrular ve değerlere uygun hareket etti-
ğim için de, bugün suçlu addedilip (sayılıp) cezalandırılmayı asla ve
asla hak etmedim.

Bundan yaklaşık yarım asır önce Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılırken günün birin-
de hain bir düşman kurşunu ile şehit olabileceğimi, ya da savaşta
düşmana esir düşebileceğimi göze alarak bu göreve başlamıştım. Her
zaman ayakta ölmeyi, dizüstü yaşamaya tercih etmiş biriyim. Ancak
üzülerek söylemek gerekirse ömrümü adadığım kendi vatanımda,
yargı vasıta kılınarak bir hukuk suikastına kurban edileceğim hiç
ama hiç aklıma gelmemişti! Bugün sadece Anayasal ve Yasal hakla-
rımı kullanmaktan ibaret eylemlerimden dolayı düzmece deliller ve
şaibeli gizli tanıklardan medet umularak ‘Darbeye Teşebbüs’ gibi son
derece ağır bir suçlama ile -şayet yürürlükten kalkmamış olsaydı-
idamım istenecekken- Mahkemece ‘iyi halim’ de gözetilerek müebbet
hapis cezasına mahkûm edilmiş olmamı, öncelikle adalet adına bir
zül (alçalma) olarak telakki ediyorum.

Ancak, eli kanlı canilerin beraat ettirildiği, bebek katili terörist-
lerin önce gizli tanık, ardından muteber (saygın, güvenilir) açık ta-
nıkmış gibi dinlenildiği ve buna karşılık duruşmada hazır edilen sa-
vunma tanıklarının yasal zorunluluğa rağmen dinlenilmesinden kas-
ten imtina edildiği (bilerek kaçınıldığı) ve davanın esasına ilişkin son
derece etkili savunma delillerinin toplanılmadığı bir davada, elbette
ki adil bir kararın çıkması da beklenemezdi. Neticeten, soruşturma
ve kovuşturma süreçleri adil olmayan bu davada çıkan hüküm de
adil değildir.” (27 Ağustos 2013)

Türkiye Cumhuriyetinin 26’ncı Genelkurmay Başkanı Emekli
Orgeneral İlker Başbuğ kendisini ziyaret eden Bülent Tezcan’a
“müebbet cezanın kendisinin şahsında TSK’ya verildiğini” haykır-
mıştı.

Ergenekon karar duruşmasının ardından Silivri tutsaklarını zi-
yarete giden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, ziyaret ettiği eski
Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un cezanın

AHMET AKGÜL 439



kendisine değil Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) verildiğini vur-
guladığını açıklamıştı. Silivri ziyaretinde tutsakları kararlara şa-
şırmış görmediğini söyleyen Tezcan, Başbuğ’un sözlerini şöyle ak-
tardı: “Bu kararla, TSK terör örgütü gibi gösterilmiştir. Ceza, ba-
na değil, TSK’ya verilmiştir. Bu, bir kurumsal suçlamadır. O za-
man bizi atayan siyasi irade bunu nasıl açıklayacak? Bu kararla,
ortada devlet olmadığı ortaya çıkmıştır.” Başbuğ, Başbakan’ın söy-
lediği “Genelkurmay Başkanı’na terörist demeyi tarih affetmez” sö-
zünü de hatırlatmıştır.

Bülent Tezcan’ın görüştüğü Hurşit Tolon da verilen cezaların,
ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra 4 Temmuz 2003 tarihinde Türk
askerinin başına çuval geçirilmesiyle bağlantılı olduğunu belirtip:
“Askerimizin başına çuval geçirilmesine gösterdiğimiz tepkinin he-
sabını soruyorlar” tespitini yapmıştı.

Çuvalcı Generale AKP kıyağı

Türk Askerinin Başına Çuval geçiren ABD’li General Petraeus’un
yönetici olduğu Şirkete ait gemilerin, Süveyş kanalından geçiş ücre-
tinin Türkiye Cumhuriyeti Tarafından ödeneceği ortaya çıkmıştı.
AKP, Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD
birliğinin komutanı General Petraues’un yönetici olduğu şirkete kı-
yak yapmıştı. Pentagon'a yakınlığı ile bilinen Amerikan fon şirketi
KKR’nin, Türkiye’deki deniz taşımacılığı şirketi olan UN-RO-RO
firmasının gemilerinin Süveyş kanalından geçiş ücretinin devlet ta-
rafından ödeneceği anlaşılmıştı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Mı-
sır’a giden gemilerin bundan böyle Süveyş Kanalı'ndan geçirileceği-
ni, bunların ücretlerinin de hükümet tarafından karşılanacağını
açıklamıştı. Binali Yıldırım, havalimanı ve terminal binası temel at-
ma töreni için gittiği Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, “Suudi Ara-
bistan, Ürdün ve diğer Körfez ülkelerine yapılan ihracat için Suri-
ye'deki savaş nedeniyle Mısır'a kaydırılan Ro-Ro gemilerinin bu kez
de Mısır'da meydana gelen iç karışıklık nedeniyle sıkıntı yarattığını
hatırlatmıştı. Sıkıntıyı gidermek için bazı önlemler alındığına dikkat
çeken Bakan Yıldırım, Suudi Arabistan'a yapılan ihracatın Süveyş
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Kanalı üzerinden yapılacağını, gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçiri-
leceğini ve gemi başına 150 bin dolar ile 200 bin dolar arasındaki
kanal ücretlerinin de teşvik olarak hükümet tarafından ödeneceği-
ni” vurgulamıştı.

Türkiye’den Mısır’a sefer yapan firmalardan SİSA SHİPPİNG Lİ-
NES firmasının iflasın eşiğine gelmesinden dolayı UN-RORO firma-
sı güzergâhta tek kalmış durumdaydı. Hükümetin Mısır politikası
ve Mısırlı yetkililerin Türkiye’nin tutumuna tepki göstermesi nede-
niyle seferlerde sıkıntı yaşanıyor ve Türk ihraç ürünleri zamanında
alıcılara teslim edilemiyordu. 

Pilotlarımız istifaya mı zorlanmıştı?

Kuzey Irak’ta başarılı hava operasyonlarına katılan ve soruştur-
malar üzerinden istifaya zorlanan 145 pilotun 2013’ün Ocak-Şubat
aylarında istifa ve emeklilik yoluyla görevden ayrıldığı ortaya çıkmış-
tı. Özel hayatlarından ve sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden
soruşturmaya uğrayan Hava Kuvvetleri pilotları isyankâr bir tavra
zorlanmıştı. Kuzey Irak’ta başarılı hava operasyonlarına katılan ve
soruşturmalar üzerinden istifaya zorlanan145 pilotun 2013’ün Ocak
Şubat aylarında istifa ve emeklilik yoluyla görevinden ayrıldığı anla-
şılmıştı. Yaşanan istifalarla TSK’nın göz bebeği sayılan 181. Filonun
görevlerini yerine getirmede sıkıntı çektiği vurgulanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in Balyoz tutuklularına:
“Susun ve ders çıkarın!” yanıtı çok tartışılmıştı!

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Balyoz tutuklusu ko-
mutanlardan gelen eleştirileri, 'Geçmişte yaşanmış hadiselere ta-
kılıp kalmayalım' şeklinde yanıtlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel kendisine yöne-
lik eleştirileri yanıtlarken, geçmişte yaşanmış hadiselere takılıp
kalmadan, bu olayları sürekli olarak gündemde tutmadan gelece-
ğe ait plan ve projeler yapılmasını önermesi anlamlıydı. Özel'in
yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Balyoz Da-
vasında verdiği karardan sonra şahsına yönelik sözlü ve yazılı yı-
kıcı eleştiri ve saldırıların olduğunu hatırlatmış, "Kurban Bayra-

AHMET AKGÜL 441



mı'nı idrak ettiğimiz günlerde bayramın kutsiyetine olan inancım
ve yüce Türk milletine olan saygımdan dolayı cevap vermek iste-
medim" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, Hasdal ziyaretinde komutanlara söylediği, "Dava dosyala-
rını hukukçulara incelettim. Siz suçsuzsunuz biliyorum. Hepiniz gö-
reve dönecek şekilde hazır olun. Sorgu ifadelerinizi kısa tutun. Mah-
keme heyetiyle tartışmaya girmeyin. Ben müzakere yoluyla işleri
hallederim. Halledemezsem diğerleri gibi çeker giderim" sözlerine
hiç değinmezken, komutanların "TSK'da söz namustur, iki yıl önce
Hasdal duvarına kazınan sözlerinizin arkasında durun" talebini ya-
nıtsız bırakmıştı.

Özel, açıklamasında şu mesajları aktarmıştı: Ziyaretimin amacı,
sorumlu ve vefalı bir kişi olarak arkadaşlarımı dinlemek, onlar için
hukuken ve idari olarak ne yapabileceğimi belirlemek ve her şeyden
önemlisi moral vermekti. Bu ziyaret esnasında bazı arkadaşlarıma,
'Suçun şahsiliği prensibine karşın, yürütülen davanın aynı zamanda
TSK'nın kurumsal kimliği ile de ilgili olduğunu, davayı yakından ta-
kip ettiğimi, TSK'nın kurumsal yapısını ve iddialarla ilgili bilgileri
yetkili ve ilgili kişilerle diyalog kurarak yüz yüze görüşeceğimi, bu
konuda basın-yayın yolu ile bilgilendirme yapmayı düşünmediğimi'
belirttim. Daha huzurlu, müreffeh ve her yönüyle gelişmiş Türkiye
hedefine; geçmişte yaşadığımız olayları sorgulayarak, gerekli dersle-
ri çıkararak ve bu dersleri hayata geçirerek, ancak geçmişte yaşan-
mış hadiselere takılıp kalmadan, bu olayları sürekli olarak gündem-
de tutmayarak, geleceğimize ait plan ve projeler yaparak ve bunları
uygulama alanına sokarak, mevzubahis vatan ve millet olduğunda
saplantılarımızı bir kenara bırakarak ve 'Her şey Türkiye için’ diye-
rek ulaşabileceğimize inanıyorum.” Özel’in “Her şey Türkiye için”
sözleri AKP’nin seçim sloganı olması dikkatlerden kaçmamıştı.

Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Ergenekon savcısı Zekeriyya
Öz’le görüşmesini anlatırken: “Komutanlara kasetli şantaj” yapıl-
dığını hatırlatmıştı.

'Zekeriya Öz, 2008 yılında bana ve yardımcım Mehmet Çelik'e
üst düzey bir komutanın oğlunun bir kadınla cinsel içerikli görüntü-
lerini izlettirdi. Kasetler nedeniyle tertiplere ses çıkarılmadı!'
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Hava Kuvvetleri içinde Fetullahçı hücreyi deşifre ettikten sonra,
Ergenekon operasyonunu düzenleyen tertip merkezine karşı iddiana-
me hazırlarken, kendisi de tertiple tutuklanan emekli Hava Hâkim
Albay Ahmet Zeki Üçok, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'le ilgili
önemli bir bilgiyi açıklamıştı. Üçok, düzmece MİT belgesi üzerine
başlattığı soruşturmada, belgenin bir tertiple hazırlandığı sonucuna
ulaşmıştı. Soruşturma sürerken, Ergenekon tertibinin baş aktörü Sav-
cı Zekeriya Öz, düzmece MİT belgesinde adı geçen Albay Cengiz
Köylü'yü tutuklatmıştı. Bu gelişme üzerine Hâkim Albay Üçok, yar-
dımcısı Mehmet Çelik'le Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e gitti. Üçok,
ODATV'de yayımlanan yazısında bundan sonrasını şöyle anlatmıştı:

"Karargâh Evleri Soruşturması sırasında, bu soruşturmayı birlik-
te yürüttüğümüz ünlü savcı (!) Zekeriya Öz bana ve yardımcım Meh-
met Çelik'e 2008 yılında çok üst düzey bir komutanın oğlunun bir
kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin yer aldığı video seyrettir-
mişti. Bu görüntülerden başka benim ve yardımcımın da şahsen ta-
nıştığı birçok adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcıların kadın-
larla cinsel ilişkilerini gösteren gizli çekilmiş videolar göstermişti."

Hava Kuvvetleri içinde yuvalanan karanlık hücreyi ortaya çıka-
ran Üçok, Tayyip Erdoğan ve Yaşar Büyükanıt'ın 4 Mayıs 2007'de
Dolmabahçe'de yaptığı görüşmeyi hatırlattığı yazısında, konuyla il-
gili WikiLeaks belgelerinde yayımlanan ABD kriptolarından da ör-
nekler vererek bu tür kasetlerin sonucunda tertiplere ses çıkarılma-
dığını vurgulamıştı. Evet TSK’nin tarihinde görülmemiş bir olay ya-
şanmıştı. Bir özel yetkili mahkeme Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı
Genelkurmay Başkanı’nı “TSK içinde örgüt kurduğu ve yönettiği sa-
vıyla” ömür boyu müebbet hapse çarptırılmıştı. Eğer AB’nin baskı-
sıyla TCK’dan idam cezası kaldırılmasaydı şimdi Başbuğ ipte salla-
nacaktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı İl-
ker Başbuğ henüz 2’nci Başkan iken merhum Coşkun Kırca’ya (eski
milletvekili ve büyükelçi) şöyle anlatmıştı:

“İlker Başbuğ Paşa’ya dikkat et! Kendisi İngilizceyi ve Fransızca-
yı gayet iyi konuşan, dünya olaylarına objektif ve dürüst bakan de-
mokrat ruhlu bir paşadır ve umarım ki yakında genelkurmay başka-
nı olarak memlekete çok büyük hizmetlerde bulunacaktır.”

AHMET AKGÜL 443



Şimdi müebbete mahkûm edilen İlker Başbuğ olup bitenlere ina-
namamış ve TSK’nin geldiği konuma içi yanarak yeni Genelkurmay
Başkanı Necdet Özel’e şöyle çağrı yapmıştı:

“Unutulmasın ki; Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin komutanıdır. Kurumsal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yö-
neltilen haksız, asılsız ve ağır saldırılara karşı da kurumunu koru-
mak zorundadır. Bugün, genelkurmay başkanlığı makamında oturan
komutan, verilen bu kabul edilemez karar karşısında, kurumsal so-
rumluluğu gereği olarak, Sn. Başbakan’ın da kabul etmeyerek tepki
gösterdiği bu konuda, devam eden sessizliğini sürdürecek midir?”

Necdet Özel Paşa’yı da emekli Orgeneral Necati Akgün’e sormuş-
tum, bana şöyle tanıtmıştı: “İyi çocuktur, komando subayıdır ve be-
nim yanımda çalışmıştır.” Ayrıca bazı kaynaklardan öğrendiğime gö-
re: Necdet Paşa NATO’da hizmet görmemiş -bu kendisi hakkında
olumlu bir nokta- ancak Amerikalılar tarafından Avrasya sorunla-
rıyla ilgili çalışmalarda kullanılmış başarılı bir subaydır. Orgeneral
Necdet Özel, TSK’deki istifalar nedeniyle jandarma genel komutan-
lığından genelkurmay başkanlığına kademeleri atlayarak atanmıştı.
Onun AKP yanlısı ve mütedeyyin bir tarafla alakası olduğu sıkça
vurgulanmıştı. Özel Paşa muhtemeldir ki Org. İlker Başbuğ’un ya-
kın bir silah arkadaşıdır. İlker Paşa’ya Fikret Bila aracılığıyla dolaylı
yoldan verdiği yanıt da anlamlıdır. Kendisinin değil de, sanki Genel-
kurmay karargâhının açıklaması gibi durmaktadır. Oysa bu yazış-
malar komutanla komutan arasında olmalıydı. Fikret Bila’nın kale-
minden çıkan sözleri hatırlayalım:

“Genelkurmay Başkanı’nın kamuoyuna açıklama yapmamış ol-
ması, sustuğu anlamına gelmez. Dışarıdan sessiz görünebilir ama
hemen her gün bu konuya mesai ayırmış ve yetkili muhataplarıyla
yaptığı resmi ikili görüşmelerde de İlker Paşa başta olmak üzere ko-
mutanlara yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğunu, uzun
tutukluluğa çare bulunması gerektiğini hep yüksek sesle söylemiştir.
Siz sanıyor musunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Sayın Başba-
kan’ın İlker Paşa’yla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda Özel Pa-
şa’nın iyi ilişkilerinin ve verdiği bilgilerin hiç payı yoktur?
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“Özel Paşa samimiyetle her fırsatta duyduğu derin üzüntüyü
yansıtmış; bir Genelkurmay Başkanı’nın terörist ilan edilmesinin,
TSK’nın terör örgütü olarak gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini
yüksek tonla devlet katında sık sık dile getirmiştir.” 131

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel TSK’da görev yapmış Ge-
nelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının “Ergenekon” ve
“Balyoz” tertibiyle bertaraf edilmesi karşısında suskun kalmakla
eleştirilince mecburen bir yazılı açıklama yapmıştı. Acaba, silahlı
kuvvetlerimizin, dış talimatlı senaryolarla sistemli ve sinsi şekil-
de yıpratılmasına Sn. Necdet Özel “stratejik bir sabırla dayanmak-
ta, Milli ve mutlu çıkışlar için fırsat mı kollamaktaydı? Yoksa pek çok
bürokrat gibi, kendileri de AKP’ye ve arkasındaki Lobilere sıcak gö-
rünmeye mi çalışmaktaydı? Sorularının yanıtı önümüzdeki süreçte
ortaya çıkacaktı.

‘Hakan Fidan, MOSSAD’dan Mursi’ye mesaj taşıdı’ iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan'ın MOSSAD'dan aldığı "devrileceği" bilgisini Mısır Cumhur-
başkanı Mursi'ye ilettiği iddiasını TBMM gündemine taşımıştı. Öz-
gündüz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a MOSAD ile MİT arasında
yapılan görüşmelerle ilgili sorular sıralamıştı. Önergesinde 11 Hazi-
ran 2013'te, "İsrail'e ait özel bir uçakla ülkemize gelen MOSSAD Baş-
kanı Tamir Pardo ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında, İran ve
Suriye konularında bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeden yaklaşık
20 gün sonra, dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ile MİT Müste-
şarı Fidan arasında bir görüşme gerçekleştiği açıklanmıştır. Bu iki
görüşme arasında ilişki olduğu, İsrail'in Mursi'ye Fidan aracılığıyla
mesaj gönderdiği, Mursi'ye karşı darbe olacağı konusunda MOS-
SAD'ın istihbaratının Fidan ile iletildiği de iddialar arasındadır".

Özgündüz Başbakan Erdoğan'dan şu soruların yanıtını istedi:

• MİT-MOSSAD görüşmenin gündem konuları nelerdir?

• Fidan-Pardo görüşmesinde Mısır konusu gündeme gelmiş
midir?
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• Fidan'ın Mursi'ye götürdüğü mesajlar nelerdir? Basına da
yansıyan, Fidan'ın Mursi'ye devrileceğine dair uyarısının istihba-
ratı nereden edinilmiştir?

Böylece, “İsrail’in Hakan Fidan’dan rahatsız olduğu, çünkü onun
Erdoğan’la birlikte, Milli ve özgün politikalar üretip uyguladığı” pa-
lavrası da boşa çıkmaktadır.

Asker Zihniyeti, asker psikolojisini yansıtırdı!

Asker zihniyetinden kasıt, onun meselelere genel olarak nasıl yak-
laştığıdır. Asker, bir görevi aldığında, sahibi olduğu değerler bütünü
içerisinde bir karar verir ve uygular. Bunun zihinsel arka planına "as-
ker zihniyeti" demek uygundur. Bu zihniyeti ortaya koyan belirgin
tutum, davranış ve vasıfları ana hatlarıyla saptamaya çalıştık:

• Genel olarak güvenlikçi bir yaklaşımı benimser. İşini tesadü-
fe bırakmak istemez. Bu nedenlerle risk almamayı tercih eder.

• İşinin doğası gereği tehdidi büyütme eğilimindedir. Çünkü
aldığı eğitim ve görevi onu karşılayabileceği en kötü senaryoya ha-
zırlıklı olmaya iter.

• Eğitimi gereği şabloncudur. Bu da onu belli sınırlar içinde
düşünmeye ve kalmaya sevk eder. Askeri görevlerde bu yaklaşım
başarılı olabilir, ancak askerlik dışındaki durumlarda sorunlar ya-
ratır. Harpte karşılaşılması olası durumlarda yetersiz kalmasına
yol açabilir.

• Provasını yapmadığı hiçbir işten emin değildir. Kendini de
hazır hissetmez. Sürprizi sevmez.

• Görevine düşkündür, başarısızlığı hazmedemez. Bunu canı ile
bile ödeme eğilimi taşır. Bunun tipik örneğini İstiklal Savaşı'nda 57.
Tümen Komutanı Albay Reşat Çiğiltepe'nin tutumunda görebiliriz:
Albay Reşat Bey, Tümen hedefini saat 12.00'ye kadar alacağını vaat
etmiştir, ama o saate kadar hedef ele geçirilemediği için hayatına son
verir. Oysa hedef 17.30'da ele geçirilir!..

• Asker aşırı kuralcı ve talimatçıdır.

• Yaptığı her işin meşru olmasını ister ve mutlaka hukuki bir da-
yanak arar.
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• Üretimden kopuktur. Bu da onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.

• Yaşam koşulları, görevin özellikleri, halktan kopmasına ve
kendi kabuğunda yaşamasına yol açar.

• Özgüveni yüksektir. Bunu özsaygı ile besleyemediği zaman
etrafına tepeden bakan bir kişiliğe bürünebilir.

• Vatanseverdir. Ancak vatansever olmakla, vatana uygun ve doğ-
ru hizmet etmek arasındaki farkı bazen ayırt edemeyebilir. 1917 yılın-
da, Irak cephesinde, Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Yüz-
başı Selahattin'i kendisine yaver olarak almak ister ve ona bu isteğini
söyler. Yüzbaşı Selahattin'in verdiği cevap bunu ifade eder: "Kuman-
danım, dedim, sizin bu teveccühünüze mazhar olmak benim için elbet-
te ki kıymetli ve sevindiricidir. Yalnız size bu istekleriniz çerçevesinde
faydalı olacağımı sanmıyorum. Siz belli inançlarınıza göre düşünür ve
hareket edersiniz. Bense kendimi bir yana bırakıp olayları yalnız mil-
let ve devlet yararına tartarım. Çok zıt sandığım bu iki görüşün beni
size çok yakın çalışmaktan men edeceğini düşünüyorum."

• Asker fedakârdır. Bu özelliği dikkate değerdir. 

• Genelde dün bellediği doğrularla bugünü anlamaya ve prob-
lemleri çözmeye çalışır. Bu onu hataya iter.

• Kendi içinde yaşadığı sistemin, sivil sistemlerden daha etkin
olduğunu varsayar.

• Temel komutanlık prensibini "komutan birliğinin yaptığı ve
yapamadığı her şeyden sorumludur" olarak kabullendiği için mer-
keziyetçidir. Bu onu bürokratik kılar. İnisiyatif kullanma ve verme
özelliğini törpüler. Ancak bu prensip, komutanın sorumluluğu ast-
larının üstüne atmasını önler, bu yanı ile doğrudur.

• Teferruatçı eğilimler taşır. Ayrıntıya saplanıp dikkatini esastan
kaçırabilir.

• Görevinde komuta birliği prensibi hâkim bir faktör olduğun-
dan, ordu dışındaki unsurlarla birlikte yaptığı çalışmalarda bile or-
tak sorumluluğu kendisi üstlenme eğilimi taşır.

• Milli meselelerde çok hassastır, ancak bu meseleleri ele alışın-
da statükonun muhafazası eğilimindedir.
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• Başlangıçta atak bir yapısı vardır. Zamanla bu özelliği ihtiyatlı
davranma yönünde evrilir.

• Yaşam anlayışı bakımından gelenekçidir.

• Yeni teknolojileri benimsemeye yatkın ve uygulamaya heveslidir.

• İnanç merkezli bir kavrayışı vardır. Bu onu kuvvetli kılar. An-
cak, bu olumlu vasfını araştırmacı özelliği ile birleştiremediği tak-
dirde kanaatlerden yola çıkarak peşin hükümler oluşturmasına
yol açar.

• Atatürk'ün değerlerine çok bağlıdır. Ancak onun düşünce sis-
tematiğini içselleştirmek yerine şekilci ve yüzeysel bir kavrayışı
söz konusudur.

• Komutanın verdiği emri sorgulamaz. Mutlak doğru kabul
eder.

• Takdir edilme beklentisi yüksektir. Ancak maddi beklentisi
düşüktür.

• Mesai mefhumu tanımadan çalışır fakat zamanını etkin kul-
lanma kapasitesi eleştirilebilir.

• Adalete çok önem verir ve haksızlığın karşısında yer alır.

• Merhametlidir ama genellikle astlarına sert davranmayı ter-
cih eder. Bu nedenle yüzü asık yaşar.

• Kendisine emanet edilen devlet malını koruma güdüsü çok
yüksektir.

• Sınırlı imkânlarla olağanüstü işler yapabilir.

• Belki de en olumsuz yanı, kendi düşüncesini ifade etme bece-
risinin ve cesaretinin düşük olmasıdır. Daha kötüsü, komutanın ka-
fasındakini bulmaya ve söylemeye çalışmasıdır. Bunun nedeni eleş-
tirel bakışa hoşgörüsüzlük yanında bir üst rütbenin astından daha
iyi düşündüğünün kabul edilmesidir. Bunda geleneksel hasletimiz
olan büyüğe saygının da özel bir rolü vardır.

• Askerde, önce vatan, sonra iş ve ailesi gelir. 

• Şüphecidir. Kolay güvenmez.
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• Genelleme eğilimi yüksektir.

• Acelecidir. Her şeyin bir an evvel olmasını ister.

• Şekilcidir. Dış görünüşe çok önem verir.

• Çok söz vermez ama verdiği sözü yerine getirme alışkanlığı
vardır.

• Sorunları üst tarafa aksettirmeden kendi içinde ve kendi im-
kânlarıyla çözme eğilimindedir.

• En tepedeki komutanının her şeye çare bulacağı beklentisi
içindedir. Onu mükemmel addeder ancak bunun tersini gördüğün-
de hayal kırıklığı yaşar.

• Standartçı bir eğilim taşır.132

Hükümet dershaneler eliyle altının oyulmasına engel olmak ve
bunları özel okullara çevirmek suretiyle hem gelir kaynağı bul-
mak, hem de kontrol altına almak için… Cemaat ise bu önemli
rantı elden kaçırmamak ve sinsi kadrolaşmasını yaygınlaştırmak
için dershaneler üzerinden kıyasıya çarpışırken; bu bölgede varlı-
ğımızın ve bağımsızlığımızın sigortası olan TSK’nın böylesine he-
def alınıp hizaya sokulması ve moralmen hezimete uğratılması
karşısındaki vurdumduymazlıkları, hatta “demokratikleşme ve
normalleşme” bahanesiyle Orduya yönelik tahribatlara arka çık-
maları, bunların gerçek ayarını ve ABD ayağını ortaya koymaktay-
dı. Komutan ve subaylarımızın da “İslam’ı gericilik, dindarları
tehlike görme” saplantısından artık kurtulması ve halkımızla ku-
caklaşması lazımdı.
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SONSÖZ

TÜRKİYE KUŞATILMIŞTIR VE
TARİHİ HESAPLAŞMA KAÇINILMAZDIR

Türkiye’nin, “PKK ile barışma” perdesi altında bir “ayrışma” sü-
recine doğru hızla kaydırılmasından endişe ediyoruz ve çözüm kı-
lıflı bir çözülme planından kuşkulanıyoruz. Şimdi, bir zamanlar
Rahmetli Erbakan’ın demokratik seçimler sonucu kurulan Refah-
Yol iktidarını yıkmak için beşli çete oluşturan, İmam Hatiplerin kö-
künü kurutacak raporlar hazırlayan, bugün AKP’nin uyguladığı
Kürt açılımının temel projelerini ortaya koyan: TÜSİAD ve TESEV
yetkilisi, George Soros desteklisi, Sabataist kökenli Şişli Terakki ai-
lesi, meşhur Robert Kolejli, Mehmet Barlas’ın eşi Mecbure Canan
Barlas’ın ağabeyi şu CAN PAKER’in Doğu Bölgesi Akil Heyeti Baş-
kanı olduğu bir projeden şüphe ve endişe duyduğumuz için niye
haksız bulunuyoruz? Bu kaygı ve kuşkularımız yersiz ise, sadece biz
“aşırı kuşkucu ve hayal kurgucu” oluruz.. Yok, eğer bu endişelerimi-
zin yüzde biri bile haklıysa, o zaman ülkemizin Irak’ın durumuna
düşmesinden elbette korkuyoruz!

“Eğer o bir yalancı ve komplo takıntılı birisi ise yalanı kendi aley-
hinedir ve sonunda onu rezil edecektir. Yok eğer iddialarında doğru
ise o ve vaat ettiği musibet ve felaketlerin bir kısmı bile size dokun-
sa, bu sizin mahvolmanız demektir” (Mü’min: 28)

• JGK Bekir Kalyoncu’nun 2012 strateji raporunda Milli birlik ve
dirliğimizin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulaması boşuna de-
ğildir.



• 28 Nisan 2013 Radikal’de Cengiz Çandar: Kandil sohbetinde,
Murat Karayılan’ın, BM’e bağlı etkin bir kuruluşun, özel bir uçakla
PKK yetkililerini Oslo’ya götürdüğünü ve Barzani yönetiminden
destek görüldüğünü” açıkladığını belirtmiştir. Yani bu barış sürecin-
de Sn. Erdoğan ve Öcalan sadece postacılık rolü üstlenmiştir.

• Tarihte Nemrutlara, Firavunlara ve Neronlara tapınanlar gi-
bi, bugün de “asla baş edilmez” diyerek Amerika’yı tanrılaştıran-
lara karşı, yegâne kuvvet ve kudret sahibi Allah’a sığınıp milli hür-
riyet ve haysiyet mücadelesi vermek bir iman ve insanlık görevi-
mizdir. Hükümet-Cemaat kapışmasıyla ortaya dökülen rezalet ve
hıyanetler ülkemizin nerelere sürüklendiğinin resmidir!

• İmanın temel esası ve insanlığın hassası; Hakka ve hayra taraf-
girlik, Batıla ve barbarlığa karşı gelmektir.

“Kim Tağutu red ve inkâr eder de Allah’a iman getirirse, o sapa-
sağlam bir kulpa yapışmıştır” (Bakara: 256) Yani İslam’ın ve insan-
lığın gereği, antiemperyalist ve antisiyonist bir tavır sergilemektir.

• Mustafa Kemal o günkü şartlarda oldukça zahmetli ve tehlike-
li bir yolculukla, Libya’yı emperyalist Batı işgalinden kurtarmak
üzere bu ülkeye gitmiş ve Ömer Muhtar’ların şanlı mücadele fitilini
ateşlemiştir. Ve yine 1937’de Siyonist merkezlerin ve ABD İngilte-
re’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kuracağını sezip “Hz. Peygamber
Efendimizin Miraca çıktığı kutsal mekânları koruma hatırına, gere-
kirse bölgeye kahraman ordumuzu göndereceğini ama İsrail’in ku-
ruluşuna müsaade etmeyeceğini” bildirmiştir. Şimdi O’nu kötüle-
yenlere İsrail işbirlikçilerini ise övenlere bunları sormak gerekir:

Haçlı emperyalistlerle ve NATO ile birlikte, Libya’yı bu günkü fe-
laket ve sefalete sürükleyen kimdir?

• PKK’nın yurtdışına çekilmesi ve komşu ülkelere terör ihraç
edilmesi bir aldatmaca sürecidir. İbrahim Karagül: (Yenişafak, 25
Nisan 2013) Irak Petrolünü kontrol etmek isteyen güçlerin, PKK’yı
yeniden dizayn etmek üzere geçici olarak yurtdışına çektiklerini”
itiraf etmektedir.

• PKK bir uyuşturucu ve mafya terör şirketidir.
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• Türkiye’den çekileceği söylenen 800 teröristten sadece çeşitli
katliamlara bulaşmış ve hakkında kesin yakalama emri çıkarılmış
olan 300 PKK’lının yurt dışına çıkacağı, diğer 500 kişinin ise silah-
larıyla kendi evlerine dönmeye başladığı söylenmektedir.

• Pervin Buldan, öldürülen Savaş Buldan’ın eşidir.

• Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu Meclis’te ve eski İçiş-
leri Bakanı Selahattin Tantan demeçlerinde “İmralı görüşmelerinde
PKK’nın hükmettiği 60 milyar doların” serbestçe kullanım konusu-
nun pazarlık yapıldığını” belirtmişti.

• Vatikan bankaları PKK’nın kara paralarını aklama merkezidir.

• İşte Fetullah Gülen böylesine kirli, çirkin ve çetrefilli bir Va-
tikan’ın, papazlarla ilgili erkek çocuklarına 4670 tecavüz davası
açılan “Papalık misyonunun gönüllü bir hizmetçisi olduğunu” kendi-
si, belirtmiştir. Üstelik vahşi ABD ve Haçlı, AB hesabına ülkemiz-
de yargıyı, emniyet teşkilatını ve özel eğitim kurumlarını ele ge-
çirme planları deşifre edilmiştir.

• PKK ile barış sürecini Vatan Gazetesine değerlendiren Marmara
Bölgesi'nin Akil İnsanlar Heyeti üyesi Zaman Yazarı Mustafa Arma-
ğan, Abdullah Öcalan'ın İslam söylemine de değinmişti. Dini söylem-
ler konusunda Öcalan'ın samimi olup olmadığını bilmediğini söyle-
yen Armağan “hangi siyasetçinin dini kullanmadığını?” sorup Ata-
türk'ü örnek göstermiş, yani samimiyetini sorgulamaya yeltenmişti. 

• 27 Temmuz 1937 Hâkimiyeti Milliye (Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivinde) Atatürk: “Filistin’de bir Yahudi devleti kurdurmayacağız,
Hz. Peygamberin kutsal hatırasını ayaklar altına aldırmayacağız,
gerekirse kanımızı akıtmaktan sakınmayacağız” demektedir.

Şimdi AKP’nin akil Adamlarından Mustafa Armağan’a ve aynı
konumda olanlara soralım:

1- Sizce Mustafa Kemal, aslında dinsiz bir insan (ve bazılarının ya-
kıştırmasıyla şeytani bir Süfyan) olmakla beraber, netice alıncaya ve
fırsat buluncaya kadar Müslüman milletimizi ve din âlimlerimizi alda-
tıp kullanmak için mi, 1925’e kadar, dine yatkın ve saygın bir tavır ta-
kınıyordu? 1925’lerdeki Şeyh Said isyanı gibi ayaklanmaların, Ata-
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türk’ün o bölgelere asker yığıp fiili durum oluşturulması talimat ve ıs-
rarına rağmen Kazım Karabekir Paşa’nın savsaklamasıyla Musul ve
Kerkük’ün elden çıkması olayları gibi, dış güçlerin planı ve propagan-
dası sonucu din istismarıyla halkı kışkırtma ve Türkiye Cumhuriyeti-
ni yıkma girişimlerinin payını da hesaba katmak gerekmiyor muydu?

2- “AKP’nin başlattığı Kürt açılımı ve PKK ile Barış anlaşmaları-
nın, gerçekten Türk Kürt kardeşliğini sağlayıp kaynaştırmak yerine
daha da ayrıştırmak; Birleşik Kürdistan hayaline ve Büyük İsrail he-
define yaklaştırmak içindir!” şeklindeki kuşkular, sizce tamamen
haksız ve dayanaksız boş kuruntulardan mı kaynaklanıyordu? Bize
karşı 19 Haçlı seferiyle saldıran 20’cisinde Irak’ı işgal edip parçalayan
şu emperyalist Batının ve Siyonist odakların ve bu konudaki Kur’ani
ve Nebevi uyarıların hiçbir anlamı ve önemi bulunmuyor muydu?

3- “Atatürk’ten sonra uydurulan ve zorla uygulanan Kemalist Ulu-
salcılıkla, şimdi ılımlı İslamcılığı, aynı sabataist ve masonik mahfille-
rin ve ABD Yahudi Lobilerinin desteklemesi sizce ne anlama geliyor-
du? Ilımlı dindarlık diye Protestan Müslümanlığı ve Siyonist İslamcı-
lığı, Rahmani kesimler mi, Şeytani merkezler mi istiyordu? Bu soru-
ların yanıtı, kendi mantığımıza ve şahsi yorumlarımıza göre mi, yok-
sa ilgili ayet ve hadislerin şaşmaz kurallarına göre mi veriliyordu?

4- Ilımlı İslamcıların, Dinlerarası diyalogcuların, örneğin Fetul-
lahcıların Kur’an ahkâmına ve Milli vicdana açıkça ters düşen “pa-
palık misyonunun gönüllü hizmetkârı ve sadık bir parçası olmaları”
ve ABD Yahudi Lobilerince korunup destek çıkılmaları gibi girişim
ve işbirliklerine, bir takım hikmet ve kerametler uydurulduğu gibi;
Mustafa Kemal’in bazı aykırı tutum ve tavırlarına da, milli mecburi-
yetler ve insani mazeretler bulup hayra yormak lazım gelmiyor mu?
Çifte standartlı davranmak bir ilim adamına ve hele manevi sorum-
luluk sahibi bir Müslümana yakışıyor muydu? Sabataist cuntanın,
masonik zındıka takımının Siyonist ve emperyalist dış odakların
baskılarını ve Atatürk’ün onları oyalama zorunda bırakıldığını da
hesaba katmak gerekmiyor muydu?

5- Kur’ana ve Resulüllaha göre: Açıkça din inkârcılığı mı, yoksa
münafıkça din istismarcılığı ve İslam’ın yozlaştırılması mı daha teh-
likeli ve tahripçi sayılıyordu?
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6- Sultan Abdülhamit Han Hz.lerine şiddetle, hatta nefretle kar-
şı çıkan Rahmetli Mehmet Akif, Üstat Bediüzzaman ve Elmalılı
Hamdi Yazır gibi zevatın, sonunda Mustafa Kemal’le de ters düşme-
leri ve sürtüşmeleri; karşılıklı bir anlama ve algılama hatası mı, yok-
sa kısır bir muhalefet mantığı mı sayılıyordu? Veya, “Küllün müyes-
serün lima hulike leh” yani; “her şey ve herkes ne için yaratılmışsa,
ancak o işe müyesser ve muvaffak kılınır” hadisi şerifinin işaret bu-
yurduğu Ezeli kaderin cilvesi mi işliyordu?

7- Erbakan Hoca hem kendi halkımızın farklı kesimlerini, hem
İslam âlemini, hem de tüm mazlum ülkeleri, Kur’ani bir barış ve be-
reket düzeni etrafında kucaklaştırmaya çalışırken, sürekli ona engel
çıkaran din düşmanları ve çengel takan İslamcı takımı şimdi
AKP’nin PKK ile barış planını hararetle destekliyordu! Acaba bu,
akli ve vicdani bir olgunlaşmanın alameti mi oluyordu, yoksa Milli
ve manevi duyarlılıkların dumura uğradığını mı gösteriyordu?

8- Dinsiz ve anarşist PKK ile barışmaya can atanların, hala her
fırsatta TSK’ya karşı derin bir hınçla sataşmalarının altında ne yatı-
yordu ve sizce bu yaklaşım nasıl bir ruh sefaletini yansıtıyordu?

• Ayrıca: 20 Kasım 1992 Zaman Gazetesinde ABD’nin en yetkin
ve gizemli kuruluşlarından ADL (Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele
Derneği)nin; “Tehlikeli bir Siyonist mafya ve cinayet şebekesi ve ya-
rı sömürge ülkelerine güdümlü yönetici yetiştirme merkezi” olduğu
söylenirken aynı Zaman Gazetesi 10 Mart 1998 tarihinde “Bu
ADL’nin Fetulah Gülen’in kitaplarını İngilizceye çevirip bedava neş-
redeceği ve Gülen hareketini her yönden destekleyeceğini” haber
vermekteydi! Şimdi acaba ADL Yahudi örgütü mü insafa ve İslam’a
gelmişti, Yoksa Fetullah Gülen mi, hizaya getirilmiş ve Siyonistlerin
hizmetine girmişti?

• T.C.’den bile gıcık alan ve devletimizi yıkmaya çalışan dış güç-
lere ve işbirlikçi WC’cilere artık dur demenin zamanı gelmiştir.
Müspet milliyetçilerin, samimi Atatürkçülerin, sosyal adaletçilerin
ve gerçekçi Milli Görüşçülerin, milli bir şuurla ve Adil bir düzen
kurmak amacıyla hedef ve hizmet birliği yapmaları tarihi bir mec-
buriyettir.
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• CIA destekli olduğu gizlenemeyen Cemaat öyle bir baskı ve
korku havası oluşturmuştu ki, Gülen’in İslam’a aykırı bir iki davra-
nışını tenkit ettiği için ayarlanan kasetleri yüzünden cezaevine tıkı-
lan meşhur bir şeriat hocası, aylarca yatıp hizaya sokulmuş, sonun-
da Fenerbahçe’nin zafer duacısı ve Aziz Yıldırım’ın keramet danış-
manı yapılmış ve tiwittirden Benfıca maçının kendi himmetiyle ka-
zanıldığını ilan etmiştir.

Artık şu gerçeği anlamamız ve saplantılarımızdan kurtulmamız
gerekir:

a) Ilımlı yani emperyalizmle uyumlu İslamcılığının ve din istis-
marcılığının çaresi, İslam’ı dışlayan ve Müslüman halkımızı horlayan
bir katı ulusalcılık değildir. Ve yine Mohiz Kohen (Munis Tekinalp)
Yahudisinin savunduğu Irkçı ve üstünlükçü bir Türkçülük de, bölü-
cü Kürtçülüğün çaresi değildir, tam aksine tohumu ve gübresidir.

b) Aziz Miletlimizin mayası ve kaynaştırıcı kimyası İslamiyet’tir
ve Mustafa Kemal Anadolu’nun %99 Müslümanlardan oluşmasını
sağlayan şahsiyettir. Balkanlardan ve Kafkaslardan farklı ırktan
Müslüman kesimleri mübadele ile Anadolu’ya getirip yerleştirmesi
çok önemli bir girişimdir. 

Aydınlıkçı Ulusalcıların İnkârcılığı ve bazı doğruları sapkın
yanlışlarına kılıf yapma hesapları!

AKP’nin PKK ile barışma kılıflı, ülkemizi ayrıştırma girişimle-
ri ve Türkiye’nin ABD’nin bölge politikalarının aracı haline geti-
rilmesi konusunda ciddi tespit ve tenkitler yapan Aydınlık Gaze-
tesi’nin yazarı Özdemir İnce 14 Mayıs 2013 “Medrese Yalanları”
yazısında, inkarcılığını ve din düşmanlığını şöyle ilan etmektedir:

“Medreseler ve mezunlarının oluşturduğu ilmiye sınıfının şer ve fe-
sat yuvası olduğunu, sadece Türkiye Cumhuriyeti görüp gerekli yasal
önlemleri aldığı için, İslam dünyasında sadece Türk toplumu çağı bir
ucundan yakalamak şansına kavuştu. Aydın din adamı yetiştirmek için
İmam-Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri ve İlahiyat Fakülteleri
kurup açan Cumhuriyetin, bu alanda başarılı olduğunu söylemek ne
yazık ki mümkün değil. Demek ki İslam’ın yapısında ve örgütünde çağ-
daşlaşmayı engelleyici bir virüs var. Nedir bu virüs?
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1-İslam’ın Peygamberi son Peygamberdir ve ondan sonra peygam-
ber gelmeyecektir.

2-Kur’anı Kerim son kutsal kitaptır, ondan sonra kitap inmeyecektir.

3-Kur’an da geçmiş ve gelecek her türlü bilgi mevcuttur.

4-Bu nedenle, İslam dinlerin en mükemmelidir; Müslüman en geliş-
miş insandır.

Müslüman toplumların ve Müslüman insanın gelişmemesi, geri kal-
masına yol açan virüs budur işte. Bu dört gerekçe olduğuna göre, Müs-
lüman’ın aklını kullanmasına, kuşku duymasına gerek ve neden yoktur;
onun efendi olması ve öyle kalması için olması yeter.”

Yani Özdemir İnce’ye ve aynı kafadaki Ulusalcı kesime göre:

1-Hz. Muhammed (A.S) son Peygamber değilmiş…

2-Kur’anı Kerim son kutsal kitap değilmiş…

3-İslam Dini “en mükemmel din” değilmiş…

4-“Kur’an’da geçmiş ve gelecek her türlü bilgi mevcuttur” iddi-
asını da yukarıdaki sapkınlıklarına “güvenirlik ve geçerlilik ka-
zandırmak için” kendisi uydurup eklemiş: miş..!

Oysa Kehf Suresi: 109 ayetinde:

“De ki: Rabbimin kelimelerini (sonsuz bilgi hazinesini, Kur’anın
işaret ettiği hikmet ve hakikatleri yazmak) için deniz mürekkep ol-
sa, (yetmeyip) yardım için bir misli daha getirilse (ona katılsa); Rab-
bimin kelimeleri (bilgi ve hikmetleri) tükenmeden önce elbette deniz
tükeniverirdi” denilmektedir. Bu, geçmiş ve gelecek her türlü bil-
ginin net bir şekilde ve konu sırasına göre Kur’an’da yer aldığına
değil, Kıyamete kadar dini, ahlaki, siyasi, iktisadi, bilimsel ve tek-
nolojik sorunları aşmada ve insanlığa yeni ufuklar açmada, araş-
tırmacı bilim adamlarının işini kolaylaştıracak, gelişen ve değişen
şartlara ve ihtiyaçlara uygun projeler üretme fırsatı sağlayacak
“temel kural ve misaller Kur’anın ayetlerinden ve Resulüllah’ın ha-
dislerinden çıkarılabilir” demektir.

Şimdi Özdemir İnce’ye ve Ulusalcı kesimlere soralım:
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1-Kur’an, Ahzab Suresi: 40. ayetinde:

“…Ancak O (Hz. Muhammed A.S) Allah’ın Resulü ve Peygamber-
lerin sonuncusudur. (Hatemen-Nebiyydir.) Allah (geçmiş, gelecek, ge-
rekli ve geçerli olan) her şeyi (ayrıntılarıyla) bilen (ve bildirendir)”
hükmü verilmiştir. Hz. Muhammed’ten (SAV) sonra, bugüne kadar
(birkaç sahtekar dışında) Peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan ve
ciddiye alınan hiç kimse görülmemiştir. Bu Kur’anın bir mucizesidir.

2-Ve yine Kur’anı Kerim dışında 1440 senedir, insanların kut-
sal metin yerine koyduğu bir tek kitap gösterilemeyecektir. Yani
Kur’anın son kitap olması fiili bir gerçektir.

“Hiç şüphesiz, zikri (Kur’anı Kerim’i) biz indirdik, biz; (kıyame-
te kadar) Onu (bu kutsal metni değişmeden ve dejenere edilmeden)
muhafaza edicileri de biziz” (Hicr:9) diyen Allah’ın vaadi hala ge-
çerlidir.

Kur’an daki Yunus: 37 ve 38 ayetlerinin:

“Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından yalan olarak uydurul-
muş değildir. Ancak bu (Kur’an) önceki (Tevrat ve İncil’i) doğrulayan
ve kitabı (Kur’ani hüküm ve hakikatleri) ayrıntılı olarak açıklayan
(gerçektir.)

… (Bu Kur’ana inanmıyor ve hükümlerini kabul etmiyorsanız, o
takdirde haydi) bunun benzeri olan bir tek sure getirin (de görelim)
ve iddianızda doğru ve tutarlı kimselerseniz,-Allah’ın dışında-bütün
çağırabildiklerinizi-bilgiçlerinizi de yardıma çağırın da (yeni ve ye-
terli bir kitap uyduruverin!)” şeklindeki meydan okumasına bugü-
ne kadar yanıt veren görülmemiştir. Ey Özdemir İnce ve aynı ka-
fadaki dinsizler! Kur’an benzeri, hangi kitabınız ve kaynağınız
varsa gösterin!

3-Mustafa Kemal, resmi zabıtlara geçen belge niteliğindeki bir-
çok sözünde:

“İslam selim akla ve bilimsel kurallara en uygun ve İlahi dindir.
Bunun için Kur’an son ve mükemmel kitap, Hz. Muhammed son ve
kâmil Peygamberdir” anlamındaki itikat ve kanaatini açıkça belir-
ten bir mü’mindir. Sizin gibi kendi densizlik ve dinsizliklerine
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Atatürkçülük kılıfı geçirmeye ve Onu istismar etmeye yeltenenler
ise, sadece sahtekârlık sergileyen kafirlerdir. Oysa Atatürk, Al-
lah’ı, Kur’anı ve Resulüllah’ı inkâr edecek kadar beyinsiz ve din-
siz değildir.

İşte bu tutarsız tavrınız ve duyarsız yaklaşımlarınız yüzünden
Müslüman halkımız size asla rağbet etmemekte, AKP ve Cemaat
hakkındaki doğru tahlil ve tenkitleriniz bile, iftira ve uydurma di-
ye algılanıp, toplumun işbirlikçilere daha çok bağlanmasını neti-
ce vermektedir.

Siz her fırsatta Ezan’a, Kur’ana, türbana, Kurban’a, Kur’an Kur-
suna, İmam-Hatip okuluna saldırdıkça; hızınızı ve hırsınızı alama-
yıp “Kur’an’ın son kitap, Hz. Muhammed’in (SAV) son Peygamber
olmadığı” yalanını zırvaladıkça, AKP ve Cemaate yönelik haklı
tepkileriniz ve tespitleriniz bile, iftira gibi zannedilmekte ve hal-
kı din istismarcılarının kucağına biraz daha itmektedir. Bu denli
açık bir gerçeği fark edemeyecek kadar akıl ve anlayış fukarası de-
ğilseniz, sizin AKP’ye mazeret ve meşruiyet kazandırmak için çır-
pındığınız kesindir.

AKP’nin Akil Adamlar Ege Bölgesi heyetinde yer alan Tarhan Er-
dem’in Konda araştırmasına göre, bütün yeryüzünde 25,5 milyon
Kürt bulunmakta, bunların 13 milyonu Türkiye’de yaşamaktadır.
(Bak: 18 Nisan 2013, Radikal) 4,6 milyon Kürt Irak’ta, 4,2 milyon
ise İran’dadır. 78 milyon nüfusumuzun %77’si Türklerden,13 milyo-
nunun %16’sı Kürtlerden, 8,5 milyonu yani %10’u ise diğer etnik
kökenlerden oluşmaktadır. 2,5 milyon Kürt ve Türk evlilik yapmış,
yaklaşık 10 milyon insanımız akrabalık bağıyla kaynaşmıştır. Yani
Kürtleri ve Türkleri koparmak imkânsızdır.

BDP’li küstahların ve AKP’li yandaşların sürekli ağızlarında ve
Demokratik Toplum Kongresi’nin olağanüstü kongresinde alınan
kararlarda ısrarla tekrarlanan “Kürdistan” Türkiye’nin hangi illeri-
ni kapsamaktadır? Bu denli vurdumduymazlık ve nemelazımcılık
bizi hangi acı akıbetlere taşıyacaktır?

PKK’nın faaliyet gösterdiği 11 eyaletin adı ve kapsama alanları
şöyle sıralanıyordu:
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- Koçgiri Eyaleti: Sivas ve Erzincan’ın bir bölümü
- Güneybatı Eyaleti: Malatya, Adıyaman, Gaziantep, K. Maraş
- Dersim Eyaleti: Tunceli, Erzincan’ın bir bölgesi
- Amed Eyaleti: Diyarbakır, Elazığ’ın bir bölümü
- Erzurum Eyaleti: Erzurum, Bingöl
- Garzan Eyaleti: Batman, Bitlis, Muş
- Mardin Eyaleti: Mardin ve Şırnak’ın bir bölümü
- Botan Eyaleti: Şırnak, Siirt
- Serhat Eyaleti: Ardahan, Kars, Iğdır
- Van Eyaleti: Van ve Hakkâri’nin bir bölgesi
- Zagros Eyaleti: Hakkâri ve Kuzey Irak’ın İran sınır hattına ka-

dar uzanan bölge133

İşte şimdilik “özerk bölge” olması istenen, ileride tam bağımsız-
lığı hedeflenen Kürdistan burası oluyordu! Ünlü bir gazeteci köşe-
sinde PKK sorununda gelinen noktayı şöyle değerlendiriyor: “‘Kürt’
aidiyetinin bu kadar yüceltildiği, ‘Türk’ aidiyetinin ise bu kadar aşağı-
landığı bir psikolojiyi tek ülke çatısı altında sürdürmek mümkün değil-
dir” diyerek bölünmeye psikolojik zemin hazırlıyordu.

“Nevruz’da Öcalan’ın mesajından sonra, o bölgede adı konmamış
coğrafi ve siyasi bir Kürt varlığı fikren oluşmuştur. Bunun resmi adı
konmasa da fiili durum budur. O nedenle, ya dostça ayrılık ya da fede-
ratif bir model üzerinde düşünmek daha gerçekçidir...” diyen yalaka ve
yandaş yazarlar kısaca “Ver kurtul” noktasına gelindiğini söylüyordu. 

• Artık, milli ve haysiyetli bir değişim için, asker-sivil, sağ-sol her
kesimin önce halkımızın inancıyla ve hayat tarzıyla barışması ve
saygılı davranması gerekmektedir. Ergün Saygun Paşanın kızının:
“Babacığım, vatan savunması için dağlarda çarpışan sizler mağdur
ve mahkûm, PKK’lı anarşistler makbul ve muhatap oldular” serze-
nişleri acı bir gerçeğin ifadesiydi. İyi de “acaba bazı komutanlarımız
ve subaylarımız nerede hata etmişti?” sorusunun da yanıtı verilme-
liydi. Yanlış ve haksız bir laiklik, dayatmacı ve masonik Kemalizm
ideolojisi, halkımızı ürkütüp AKP’nin tuzağına itmekteydi.
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• Laiklik; din hizmetleriyle devlet işlerinin ayrılması, devletin
her vatandaşa eşit mesafede hizmet sunması demektir. Laikliği, İs-
lam’a düşmanlık yapmak veya dini toplum hayatından dışlamak
şeklinde anlayanlara ve zorla uygulayanlara bu millet asla yüz ver-
meyecektir.

• Yeri gelmişken şu noktayı da belirtelim ki; Mustafa Kemal’i,
tanrılaştırmak, tabulaştırmak, hâşâ O’nu ilah yerine koymak, önce
Atatürk’e hakarettir. Bir insan olarak elbette O’nun da zaafları, piş-
manlıkları, yanlış yaptıkları, eksik bıraktıkları olabilir. Ama böylesi
şahsiyetleri, kendi döneminin şartları, ihtiyaçları, zorunlulukları
çerçevesinde değerlendirmek gerekir.

• Bu milletin: 1- Din istismarından 2- Devrim simsarlığından ve
Atatürk istismarından kurtarılması elzemdir.

• “CHP Atatürk’ün partisidir”, “AKP Erbakan’ın talebesi ve tem-
silcisidir” iddiaları da geçersizdir. Önce Atatürk’ü %20 bir partiye
hapsetmek O’nun saygınlığına gölge düşürecektir. Atatürk’ün
CHP’si milli bir koalisyon hüviyetindedir. Atatürk’ün milli ve fik-
ri hedefleri önce İsmet İnönü’yle değiştirilip dejenere edilmiştir.
Duvarlardan, resmi paralardan ismi silinmiş ve tüm kadroları (Al-
manya’dan getirttiği Yahudi proflar dâhil) değiştirilmiştir.

• Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda yapılan, Başbakan Erdo-
ğan’ın da katıldığı İmam hatip mezunları buluşmasında, büyük bir
kepazelik gözlenmiştir. Ömrü boyunca Milli ve manevi kalkınma
için çırpınan ve İmam Hatipler için ne fedakârlıklara katlanan Milli
Görüş Lideri Rahmetli Erbakan Hoca’nın “Bir Milletin asıl gücü to-
pundan, tankından önce, inançlı ve kararlı gençliğidir” sözlerinin ya-
zıldığı pankart, AKP’lilerin uyarısı ve ÖNDER görevlilerinin zorbalı-
ğıyla indirilmiştir.134 Böylece vefasızlığın, vicdansızlığın ve işbirlikçi
vasıfsızlığın açık bir örneği sergilenmiştir. Hala “AKP Erbakan’ın
temsilcisi, Milli Görüş’ün takipçisidir” diyenlerin utanması gerekir.

• Şu beş şeyin partisine: aklen, hukuken, vicdanen ve dinen izin
verilmemektedir. 1- Din ve Mezhep Partisi 2- Irk ve Köken Partisi 3-
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Bölge Partisi 4- Sınıf ve Zümre Partisi 5- Milli Değerler (Bayrak, Cum-
huriyet, Atatürk) Partisi hem yanlıştır hem de istismar niyetlidir.

• Tekrar hatırlatalım ki; Patriot füzeleri, Türkiye’yi işgal projesi-
dir. Rahmetli Erbakan Hocamız, 2009 İstanbul Eyüp Mitinginde,
büyük bir öngörü ve ferasetle, “bu füzelerin hem şimdiki yerlerine
konuşlanacağını”, hem de sonunda, “ülkemizin bölünmesine karşı
çıkacak olan kendi askerimize karşı kullanacağını haber vermiştir.

• Melheme-i Kübra (Armegeddon) savaşı hazırlığı süratle devam
etmektedir. Ama sonunda, milli Türkiye’nin hazırladığı teknoloji
harikası savunma sistemleriyle, ABD, NATO ve İsrail Akdeniz’e gö-
mülecektir.

• Erbakan Hocamızın anlattığına göre: Cenabı Hak, bu Aziz mil-
letimize, başka hiçbir yerde görülmeyen bir fazilet ve meziyet ver-
miştir; artık tükendi, bitti zannedilen en kritik dönemlerin hemen
arkasından tarihin gidişini değiştirecek büyük atılımlar gerçekleştir-
mektedir.

- Anadolu Selçuklunun dağılması ve Osmanlı Beyliğinin hızla
yükselmesi.

- 1402 Ankara hezimeti üzerinden 50 yıl geçmeden, 1453 İstan-
bul’un fethi.

- Anadolu’nun 13 bölgeden işgali ve şanlı Kurtuluş Mücadelesi
bu ilahi inayetin en açık örnekleridir.

• İsveç’in entel tabakası arasında:

“Bir girişimde sonuç almak için her yöntemi deneriz. Hiçbirisi
tutmazsa, bu sefer Atatürk gibi hareket ederiz!” özdeyişine şahit
olup hayret etmişizdir. Çünkü Yalova kaplıcalarında, 75 yıllık mü-
tevazı köşkün penceresini kapatan 300 yıllık çınar ağacını kestir-
mek yerine, Atatürk binanın altına raylar döşeterek 5 metre kadar
doğuya çektirmiştir. 

• Devlette devamlılık en önemli prensiptir ve tarih bir milletin or-
tak beyni ve birikimidir. Kendi şanlı geçmişini inkâr etmek bir şuur-
suzluk hatta soysuzluk alametidir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Os-
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manlı Devletinin, O Anadolu Selçuklu Medeniyetinin, O İran Selçu-
kilerinin, O Hindistan-Afganistan Türk İslam emirliklerinin, Onlar
Orta Asya fıtrat genlerinin ve Talas zaferinde İslam mücahitlerinin
safına geçme geleneğinin meyvesi ve varisidir. Örneğin Sultan Ab-
dülhamit, Mustafa Kemal ve Rahmetli Erbakan’ın çok aykırı misyon-
ların sahipleri sanılsa ve oldukça farklı metotlarıyla tanınsalar da; bi-
raz derinden ve dikkatlice bakıldığında, birçok konuda aynı hedef ve
hikmetleri amaçladıkları görülecektir. Üstelik Abdülhamit’in karşısı-
na İttihatçıların Mason ve Sabataist takımını çıkartan, hatta bazı İs-
lamcıları O’na karşı kışkırtan odaklarla; Atatürk’e karşı Terakki Per-
ver Halkçı Fırkayı ve İzmir suikastına karışan Sabataycı-İttihatçı ar-
tıklarını ve yine Erbakan’a karşı masonik ve Kemalist medyayı ve din
istismarcısı ılımlı ve katı İslamcıları çıkaran odakların hep aynı ol-
ması hayret vericidir. Hatta Meclis zabıtlarında Mustafa Kemal’in 24
Nisan 1920 konuşmasında “İstanbul Hükümeti adına hakkımda ve-
rilen idam kararına Sultan Vahdettin’in imzaladığına inanmam
mümkün değildir” ifadeleri görülmektedir. Ve 27 Nisan günü Fevzi
Çakmak Atatürk’e Sultan Vahdettin’in selamlarını getirmiştir.

Sonuç: Pek yakında ve mutlaka Türkiye ile Barbar Batıl güçler
arasında tarihi bir hesaplaşma gerçekleşecek ve bu Türkiye’nin za-
feriyle bitecek ve insanlık tarihi mutlu ve kutlu bir devreye gire-
cektir. Hz. Mevlana’nın: “Ben bu müjdenin yalanına malımı verdim,
doğrusuna canımı verirdim” dediği gibi bu müjdeye sevinmemek
ve istememek bir kalbi maraz ve nifak alametidir.

Erbakan Hocamızın çok sık hatırlattığı (İbrahim 46) ayetiyle
bitirelim:

“Gerçek şu ki, (zalimler ve hainler, müminlere ve İslami girişim-
lere karşı) onlar hileli planlar ve tuzaklar kurdular (ve kuracaklar-
dır). Oysa, onların (şeytani) hile ve hazırlıkları, dağları yerinden oy-
natacak (derecede nükleer silahlara ve teknolojik imkanlara dayan-
mış) olsa da, Allah katında kesinlikle onları (boşa çıkaracak ve etki-
siz kılacak) plan ve programlar vardır!”
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AZIZ VE ASIL ORDUMUZA

Mertlik ve yiğitlik şanı; vatan namusu
Dostuna güven aşılar, gavurun kâbusu
Askerime emanettir, ülkem tapusu
Leşe bakmaz, iti takmaz; kurdumuz bizim
Anadolu arslanları, Ordumuz bizim! 

Şehitlik en büyük rütbe, gazilik onur
Cennete uğurlar gibi, kabire konur
Haçlı onu Malazgirt'ten, Afyon'dan tanır
Elli düşmana bedeldir, dördümüz bizim
Kahramanlar harmanıdır, Ordumuz bizim!

PKK "sayın" yapıldı, paşalar sanık
Şahinler kanadı kırık, hainler tanık
Devran tersine dönüyor, başladı panik
Çakallara mekân olmaz, yurdumuz bizim
Sefer ve zafer yolcusu, Ordumuz bizim

Mermimiz biterse yeter, süngüyle dipçik
Cephede arslan kesilir, gayrı Mehmetçik
Tarihten yoldaştır; Murat, Munzur ve Harçik
Kardeş; Laz, Çerkez, Alevi, Kürdümüz bizim
Hayat huzur sigortamız, Ordumuz bizim!

Bazıları Erbakan'a, hatalar yaptı
Dindar halkı öcü sandı, insaftan saptı
İslam’a şaşı bakanı, şehitler çarptı
Herşey aslına dönecek, duygumuz bizim
Resul müjdesi duası; Ordumuz bizim!
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Askerime kin tutanlar, sütü bozuktur
Kutsalına kir katanlar, sonu kazıktır
Halkla barış, hakta yarış!; yoksa yazıktır
Kaderle çizilmiş kutlu, kurgumuz bizim
"Nizam-ı Alem" sevdalı, Ordumuz bizim!

İslam’a yan bakma sakın, uykudan uyan
Ata’n İstiklal Marşı'nı, oku da utan
Çağdaş sayılır mı Barbar, Batıyı tutan
Helal toplar, hayra harcar; lordumuz bizim
"Önce Vatan!" parolası, Ordumuz bizim!

Kur'an kural, Resul örnek; akıl pusula
İman ışık, ilim rehber; Hakka vüsula
Soysuzlar yüzünden bela, gelir husula
Adil düzen, Milli Çözüm; kadromuz bizim
Hak Peygamber ocağıdır, Ordumuz bizim!
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