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AHMET AKGÜL K‹MD‹R?: Araflt›rmac›-Yazar, Düflünür ve Siyaset Bilimci ola-
rak tan›nan Ahmet Akgül, Milli Görüfl çizgisinde önemli bir fikir adam›d›r. Olaylara
insan eksenli ve ‹slam endeksli yaklaflmaktad›r.
2004 Oca¤›nda, arkadafllar›yla birlikte ‹stanbul’da ayl›k olarak yay›nlanan “Milli Çö-
züm” Dergisini ç›karmaya bafllam›flt›r.
Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaflam›fl ve bu duyarl›, tutarl› ve ka-
rarl› tavr›n› hiç b›rakmam›flt›r. Bu yüzden pek çok s›k›nt› ve sald›r›lara u¤ram›fl, defa-
larca mahkeme aç›l›p tutuklanm›fl ve hapis yatm›flt›r.
‹nanc›m›z ve ihtiyac›m›z olan evrensel hukuk kurallar›n›n; bütün insanl›¤›n ortak de-
¤eri ve hayat düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi ça¤-
dafl kurum ve kavramlar›n; ilmi ve insani temellere göre yeniden flekillenmesi… Ve
Türkiye’nin yeni bir bar›fl ve bereket medeniyetine öncülük etmesi konular›nda yo-
¤unlaflm›flt›r.
Milli siyaset ve sorumluluk düflüncesini farkl› bir boyutta ele alan ve yorumlayan Ho-
cam›z; yaklafl›k 40 y›ld›r Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve ‹slam ülkelerinde,
önemli seminer ve konferanslara kat›lmaktad›r.
O¤uzhan Asiltürk - fievket Kazan ekibinin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi,
uzun vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söyle-
mesi nedeniyle, Ahmet Akgül’ün teflkilatlarda ve Milli Görüflçü kurulufllarda hizmet
vermesi engellenmeye çal›fl›lm›fl; Erbakan Hoca ise, kendisinin daha ba¤›ms›z davra-
nabilmesi ve nifak çark› içinde körletilip kirletilmemesi için bu giriflimlere karfl› ç›k-
mam›fl, ama uzaktan destekleyip yönlendirmekten de geri durmam›flt›r.
1949 Elaz›¤ do¤umlu olan, çeflitli konularda yay›nlanm›fl ve haz›rlanm›fl elli’den faz-
la bulunan yazar›m›z, evli ve befl çocuk babas›d›r.
Yazar›n bafll›ca kitaplar›: • Milli Sorunlar›m›z ve Sorumluluklar›m›z. (2 Cilt) • ‹nsan’›n
Yozlaflmas›. • ‹slam Davas› ve Cihat Kavram›. • Kur'an-i Kavramlar ve Yorumlar. (3 Cilt)
• Ruhlar, S›rlar ve Uzaydaki Yarat›klar. • Dünyan›n De¤iflimi ve Erbakan Devrimi. • Bizim
Atatürk. • AKP ve Ak›beti. • AKP ‹ntihara Gidiyor. • Türkiye Uçuruma sürükleniyor. • Dün-
ya Dönüflüme Haz›rlan›yor. • Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. • Küresel Fesat-
ç›kl›k ve Fetullahc›l›k. • Osmanl›dan Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. • Bir
Devrim Yaflan›yor. • Gönül Semas› ve Tasavvuf Kap›s›. • Mesaj ve Metot. (‹letiflim ve ‹fl-
birli¤i Sanat›). • D›fl Politikam›z. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. • D›fl Politikam›z. (2. Cilt)
Tarihin En Talihli De¤iflim Süreci. • Din, Devlet ve Demokrasi. • Medeniyet Mücadelesi ve
Mehdiyet Müjdesi. • Siyaset ve Strateji Dersleri. • Baflörtüsünün ‹nkâr› ve ‹stismar›. • Er-
genekon Senaryosu, “At De¤ifltirme” Operasyonu mu?. • Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya.
• Ah-u Figan’›m (fiiir Kitab›). • Cezaevinde Yazd›klar›m. • Din Dengedir, ‹slam ‹lericilik-
tir. • Hikmet Çiçekleri (fiiir Kitab›). • Milli Görüfl’ün Marazl›lar›. • Refah-Yol'la Rantiye
Savafl›. • Tarikat Terbiyesi ve Ahlak Tedavisi. • Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. • Ya-
k›n Tarihimizde Yüceler ve Cüceler. (3 Cilt) • Zafer Müjdeleri. • Bir Devrin Bitifli ve Bir
Devrimin Gelifli. • Osmanl› Sistemi ve Abdulhamit Siyaseti. • Erbakan’a Son Darbe ve
Milli Görüfl’ün Parazitleri. • Deccalizm: Siyonist Yahudi fiebekesi. • Siyasi F›kralar. •
BDP’nin Özerklik Ezan› ve TC’nin Cenaze Namaz› • Türkiye Tarihi Dönemeçte, Ya Y›k›-
lacak, Ya fiahlanacak!. • Sabah Yak›n De¤il mi? • Rüyalar›n Ö¤rettikleri ve Yak›n Çevre-
mizden ‹lginç Örnekleri • Tuz Kokarsa… • Bilge Erdo¤an’dan, ‹lkeli Numan’a • Dilin Dü-
¤ümü Çözüldü (fiiir Kitab›) • Türkiye Büyüyor mu, Bölünüyor mu? • Kat› Ulusalc›lar›n ve
Il›ml› ‹slamc›lar›n Din Tahribat›. • Türkiye’nin Tarihi Hesaplaflmas› ve 3. Dünya Savafl›.
• Amik Ovas› ve Armegedon Savafl›. • Devrim Simsarlar› ve din ‹stismarc›lar›. • Dert Söy-
letir, Aflk ‹nletir. (fiiir)
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Okumayan cahil, anlamayan gafil, öğrenip uygulayan
ise kâmil insandır. 

Doğruları ve yararlı olanları yazanlar ve yayınlayanlar,
toplumun olgunlaşmasına ve onurlu yaşamasına en

önemli katkıyı sunmaktadır.

ÖNSÖZ

MİLLİ BİRLİK VE DİRLİĞİN ŞİFRESİ!

Peşinen vurgulayalım ki “millet devlet için değil, devlet millet
için lazımdır.”

Yani millet (ve fert) asıldır, devlet hizmetkârdır; millet amaç,
devlet araçtır! Bizim için “kutsal devlet” yerine “sosyal devlet”
esastır. Bizim tercihimiz “gardiyan devlet” değil “garson devlet”
anlayışıdır. Ancak, milletin ve onu oluşturan fertlerin huzur ve
refahını sağlamak, her türlü hürriyet ve haklarını korumak için
de; kuvvetli, adil ve güvenilir bir devlet düzenine ve disiplinine
ihtiyaç vardır.

Bu konuyu: “Yumurta mı tavuk yapmak için lazım, yoksa tavuk
mu yumurta yapmak için lazım?” mecrasına sokmak yanlıştır ve
yararsızdır.

Devlet vücudumuz, millet ise ruhumuz konumundadır ve her
ikisi de birbirleri için kaçınılmaz ihtiyaçtır.

Bugün AKP iktidarıyla ve tabi Haçlı Batının (ABD ve AB’nin)
kararı ve kışkırtmasıyla ve güya toplumu oluşturan fertlerin ve
etnisitenin demokratik talepleri ve bireylerin özgürlükleri adına,



devletin gücü daraltılmaya ve millet dağıtılmaya, böylece milli
birlik ve dirlik parçalanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de devlet (daha doğrusu devlete hâkim olan rejim ve
ideoloji) uzun yıllar, Kürt kardeşlerimizi horlayan, yok sayan ve
dış güçlerce kışkırtılmaya yol açan, yanlışlık ve haksızlıkları ma-
alesef yapmıştır. Ama bu talihsiz tavır Rahmetli Erbakan Hocamı-
zın siyaset sahnesine çıkışıyla birlikte, törpülenmeye ve giderek
terk edilmeye mecbur kalmıştır. Ve hele son 20 yıldır, Kürtlere
yönelik yasaklama ve yok sayma gibi yaralayıcı yaklaşımlar tama-
men bırakılmıştır.

Buna rağmen PKK-BDP ve diğer sözde sivil Kürt dernekleri ve
dış destekleyicileri, hak ve özgürlük talebi diye, ülkemizin ve
milletimizin resmen ve ismen olmasa da, fikren ve fiilen parça-
lanmasını sağlayacak “demokratik dalavereler” peşinde koşmak-
ta, daha doğrusu malum güçlerce kışkırtılmaktadır.

AKP Kongresinin hemen ertesinde 3-10-2012 tarihli Milliyet
Gazetesinde Güneri Civaoğlu’nun: “Kalkınma konusunda AKP Ja-
ponya yolundadır. Çünkü Japonya Milli savunmasını Amerika’ya ıs-
marlayıp, bütün imkânlarını ekonomik ve teknolojik atılımlara har-
camıştır” anlamındaki sözleri, Türkiye’yi parçalamanın önündeki
en büyük engel sayılan TSK’yı tasfiye girişimlerinin bir itirafıydı.

Şevki Yılmaz gibi şarlatanlar:

“Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ülkemiz bölün-
me aşamasındadır. Güneydoğu’nun Türkiye’den koparılmak üzere
olduğu bir süreç yaşanmaktadır. Bu oyunu bozacak olan AKP ikti-
darı Türkiye için bir şanstır” gibi palavralarla halkın havasını alma-
ya çalışırken, asıl AKP’nin Türkiye’nin ve hatta BOP ile 27 İslam ül-
kesinin parçalanması için malum güçlerce iktidara taşındığını sak-
layıp, gerçekleri çarpıtmaktaydı.

AKP hükümetini ve Fetullah Gülen Cemaatini eleştirdiği, bunla-
rın din ve devlet tahribatına dikkat çektiği için, aleyhinde kurgula-
nan bir komploya kurban edilip tutuklanarak cezaevine konulduğu-
na inanılan meşhur bir Hoca efendinin, “cezaevinden çıkarılırsa, bir
daha hükümet ve cemaat aleyhine konuşmayacağına, tatlıya tuzluya
karışmayacağına, bunların haksızlık ve yanlışlıklarıyla uğraşmaya-
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cağını” ima eden sözler vermesi ve tarafgirlerine, bu durumu Başba-
kanlığa bildirmeleri için teşvik etmesi, dünyalık sıkıntı ve zorluklar
karşısında bazılarının nasıl acziyet ve teslimiyet gösterip hizaya gel-
diklerini göstermesi bakımından ibret ve dikkatle okunmalıydı.

“Kardeşler gerçekten bedenim çok zayıf düştü. Bu iş uzarsa veya
ağır bir ceza söz konusu olursa ben artık çıktıktan sonra bile pek hiz-
met edecek kuvvet bulamayacağımı düşünüyorum. “Arap öldükten
sonra pilavı göğsüne dök” diye bir laf vardır. Bu yüzden bana bir iyi-
lik yapılacaksa şimdiden yapılması gerekir. Ben çıktıktan sonra da
emniyet, yargı ve hükümet gibi kurumların aleyhine konuşup; vata-
na ve millete hizmet eden, terörle ve diğer tehlikelerle uğraşan bu
kurumları yıpratacak hiçbir beyanda bulunmayacağıma dair Allah
(Celle Celaluh)’a söz veriyorum, sizleri de şahit tutuyorum. Çünkü
bu kurumların yıpranması diğer terör odaklarına fırsat verebilir. Bu
yönde ifadeler kullanmaktan sizleri de sakındırıyorum. Özellikle
bazı İslami grupların hala İran etkisiyle Suriye’deki Nusayrî rejimi
desteklediklerini duyuyorum; Ehl-i Sünnet’e yardım eden bir hükü-
metin, ayrıca Arakan’daki Müslümanlara yardım eli uzatması hase-
biyle, bizim onları yıpratmamamız gerektiğini göstermektedir. Şim-
di bu kadar Ümmet meselesi varken özellikle Fillistin’deki Müslü-
manlar bu kadar zor durumdayken, benim nefsî meselemi öne çıka-
rıp intikam duygusuyla hareket etmem asla bağlı bulunduğum ta-
savvuf yoluna yakışmaz. Beni seven sizlerin de bu yolu tutmasını, ku-
rumları yıpratacak ifadelerden sakınmanızı, Ümmet şuuruyla hareket
edip nefsimizi geri planda tutmamızı, bir takım haksızlıklara uğra-
mışsak ta “Sabredip affedenin ecri Allah’a aittir” Ayet-i Kerime’siyle
amel etmemizi, kendime de, sizlere de vasiyet ediyorum. 

Bu vesileyle sizlerden kalıcı bir rahatsızlığa tutulmadan önce, tahli-
ye olmam ve beraat almam için rica ve istirhamlarınızı hürmet ve say-
gı içeren bir dille, benim sizin katınızdaki önemimi bildirerek başbakan-
lık sitesine ulaştırmanızı ve bu hususta çok gayretli olmanızı, üzeriniz-
de bulunan ilim hakkı hürmetine hepinizden Allah (Celle Celaluh) rıza-
sı için istiyorum. Yarın çok geç olabilir; her işten önce bu çalışma içeri-
sinde olmanız, Ümmetimize hizmet etmemiz için çok faydalı olacaktır.
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Her kimin bunda bir katkısı olursa, ölünceye kadar bana nasip olacak
tüm hizmetlerde ortağım olacak ve ahirette nasibini alacaktır.”1

Bu nedenle değerli Bekir Gürdoğan’ın:

“Siyonizm Güneydoğu'muzu koparmak amentüsüyle yoluna de-
vam etmektedir. Kürt kökenli vatandaşımızı kullanarak bir takım
oyunları oynamaktadır. Ne yazık ki, bu bir vakıadır. Ancak biz bu
meseleyi çözeceksek sadece Kürt kardeşimizi işbirlikçilikle suçlaya-
rak yapamayız bunu. Zaten 30 yıldır çözemeyişimizin sebebi de bu
ya.” Saptamaları doğru, ama 

“İslami vakıflar, dernekler, cemaat ve tarikatlar bölgeyi o kadar
boş bırakmıştır ki, oluşan bu koca boşluğu Siyonizm kendi hedefi
mucibince doldurmuştur. Burada suç Siyonizm'in değil, boşluğu bı-
rakanlarındır.” Yaklaşımı yarım ve yanlıştır.

Çünkü Güneydoğu’da İslami gayret ve girişimleri ürkütüp böl-
geden sürdürmek ve meydanı PKK’ya devretmek için 28 Şubat sü-
recini tezgâhlayanlar da aynı Siyonist ve emperyalist odaklardır.

Ve Sn. Gürdoğan’ın

“Ama ne ilginçtir ki, Türk milliyetçiliği ağır basan insanımız
Kürt kökenli insanımızı bir kalemde siliveriyor. Sanki Türk milliyet-
çiliğinin Kürt milliyetçiliğinden bir farkı varmış gibi. Ama ne ilginç
ki, MHP'ye gösterdiğimiz toleransı, aslında aynı mantalitede yürü-
yen BDP'ye göstermiyoruz. İkisi de bu ülkenin genlerine, inancımı-
za, kültürümüze aykırı olduğu halde.

Dini hassasiyeti olan bir insanımız devlete başkaldırdığı gerek-
çesiyle Kürt kardeşine sırtını dönüyor ve dahası onu dış güçlerin
oyununa gelmekle eleştiriyor. Merak ettiğimden soruyorum. Devlet
kutsal mıdır peki? Yani devlet hiç yanlış yapmaz mı? Eğer yapmı-
yorsa, dini hassasiyeti olan insanımız neden devletin başörtüsü ile
ilgili yasağına karşı durdu, neden Erbakan Hoca 40 yılını sistemin
yanlışlarını düzeltmeye adadı?”2
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Tespitlerinde de, maalesef kışkırtıcı ve doğrularla yanlışları ka-
rıştırıcı bir tarzın sakatlığı vardır. BDP ve PKK’nın cinayet ve hıya-
netlerine karşı çıkan herkesi MHP’ye toleranslı olmakla suçlamak
ve sanki AKP ve CHP’nin farkı varmış gibi bir hava oluşturmak biz-
zat devletimize, ülke bütünlüğümüze, milli birlik ve dirliğimize
kasteden bir terör şebekesine mazeret ve meşruiyet kazandırmak-
tadır. Evet, “Devlet kutsal bir amaç” değil, ama “Bağımsızlık ve
bekamız için kaçınılmaz bir araçtır.” Biz Milli Görüşçüler nazarın-
da devlet, tabi ki, “mukaddes mesele” değil, ama “lazım müesse-
se”dir, yani, mutlaka tesis ve teşkil edilmesi gereken bir kurum ko-
numundadır. Bu nedenle kurulması ve korunması hayati önem ta-
şıyan devletin; gereksiz, önemsiz ve geçersiz olduğunu savunmak
ta başka bir safsata ve sapkınlıktır. Üstelik devlet kavramı ile rejim
ve ideolojileri karıştırmak ise, ayrı bir saflıktır. Rahmetli Erbakan
Hocamız, kesinlikle devletle değil, bozuk zihniyet ve batıl ideoloji-
lerle uğraşmıştır.

Hz. Peygamberimizin Devlet Esası ve Medine Anayasası:

Sahih-i Buhari’de Hz. Peygamber'in (sav) Medine’ye hicretten
hemen sonra Müslümanların nüfusunun sayılmasını emrettiği ka-
yıtlıdır. Aynı kaynağa göre, 1500 isimlik bir liste hazırlanmıştır. Söz
konusu sayıma kadınlar ve çocuklar katılmamıştır. Mekke'den İki
yüz ailenin hicret ettiğini varsayarsak, Muhacirlerin toplam sayısı-
nın yaklaşık beş yüz civarında olduğu anlaşılır. Bu listeye Medine-
li Müslümanlar da alınmıştır. Dolayısıyla, toplam 1500 rakamı bu
olayın, Müslümanların sayısının çok arttığı sonraki dönemlerden
ziyade ilk dönemlere ait olduğunu ortaya koymaktadır. Meselâ, Ve-
da Haccında kırk bin kişi hacca katılmıştır. (Bu konudaki bazı ri-
vayetler çok abartılıdır.) Bin beş yüz kişi ile yüz kırk bin kişi ara-
sında elbette ki büyük bir fark vardır. Nüfus sayımının yanı sıra,
muhtemelen Hicret'in ilk yılında meydana gelmiş olan diğer bir
olayla karşılaşıyoruz, bu da bir devlet anayasası hazırlanmasıdır.
Peki bir anayasaya neden gerek görülmüştü? Kureyşlilerin zulmü
yüzünden Mekke Müslümanları Medine'ye hicret etmek zorunda
kalmış ve daha sonra Peygamber (sav) de onlara katılmıştı. Kureyş-
liler düşmanlıklarından vazgeçselerdi, Müslümanlar kısa sürede

AHMET AKGÜL 11



can ve mal kayıplarını, yurtlarından sürülüp çıkarılmalarını unuta-
bilirler, Medine'de yeni bir hayata başlayabilirlerdi. Fakat Mekke
Kureyşlileri onları rahat bırakmadı. Zulüm saltanatlarını yıkmak-
tan korktukları Hz. Peygamberi (sav) ellerinden kaçırdıklarını an-
layınca çılgına dönen Mekke müşrikleri Medine halkına bir mek-
tup yazarak, onların topraklarına sığınan düşmanlarının ya kovul-
masını ya öldürülmesini, aksi takdirde "gerekeni yapacakları” ko-
nusunda uyarmışlardı.

Medineli Müslümanların bu isteklerin hiçbirisini kabul edeme-
yeceği açıktı. Cahil veya acemi bir yönetici, son satırı "gerekenin
yapılmasını” konu alan ültimatomu görmezden gelebilirdi, fakat
Peygamber (sav) sonraki kuşaklara da bir örnek teşkil etmek ve
kendisinden sonra gelecek yöneticilere böyle bir durumda güçlü
bir düşman karşısında nasıl hareket edileceği hususunda rehberlik
etmek zorundaydı. Hz. Peygamber (sav) bu nedenle bazı tedbirler
aldı. İlk tedbir yeni bir beldeye elleri boş halde gelen fakir mülteci-
lerin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Böyle bir durumda sorunlar ve zor-
luklar çok fazladır. Modern dünyamız bile, bu kadar geniş kaynak-
larına rağmen mültecilerin bütün problemlerini çözmekten aciz
kalmaktadır. Medine'ye hicret edenlerin sayısı başlangıçta, muhte-
melen birkaç yüz kadardı, fakat o zamanki kaynaklar çok sınırlıy-
dı. Medine gibi küçük bir kasabada birkaç yüz kişiye kalıcı barı-
naklar ve geçim imkânları bulmak hiçbir şekilde kolay sanılmama-
lıydı. Bu, günümüzde bir milyon kişiye iskân sağlamaya denk bir
olaydı. Fakat Peygamber (sav), nübüvvet feraseti ve siyasî basire-
tiyle meseleyi hemen çözüme ulaştırmıştı. Medine'nin nispeten
zengin olan kişileri ile Mekkeli Muhacirlerin (aile reisi) temsilcile-
rini bir araya topladı. 

Hz. Peygamber (sav) Ensar'a (yani Medineli İslam yardımcıları-
na) seslenerek; Mekkeli Muhacirlerin onların iman kardeşleri ol-
duklarını, onların İslam uğruna yurtlarını-yuvalarını terk edip bı-
raktıklarını hatırlattı. Bu nedenle, onlara yardım etmek Medineli
Müslümanların, imani ve insani sorumluluklarıydı. Peygamber
(sav) her Medineli Muhacir ailenin Mekkeli Muhacirlerden bir ai-
leye kucak açmasını teklif buyurmuşlardı. Bu “kardeşlik fikri”, ev
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sahiplerinin cömertliğiyle hayat sürmek ve başkasının sırtından ge-
çinmek isteyen parazitleri teşvik için değil; öz-saygıya ve dayanış-
maya sahip bir aileyi genişletmek amaçlıydı. Peygamber (sav); iki
kişilik bir ailenin bundan böyle iki kişiyi daha içine alacağını, her
ikisi de çalışacağı için gelirin de iki katına çıkacağını ve yaşam
standardının aynı düzeyde kalacağını hatırlatmıştı. Hiç kimse diğe-
rinin sırtında bir yük olmayacaktı. Herkes bu teklifi memnuniyet-
le karşılamıştı. İşbirliği ve kardeşlik ilkesi, kendi başlarının çaresi-
ne bakabilecek birkaç yüz ailenin problemini kısa zamanda çözme-
ye yaramıştı. Bu problemin çözülmesinden sonra, zenginlerle fakir-
ler arasındaki ayrım ortadan kalktı. Hem Muhacirler, hem de onla-
rın Medine'deki ev sahipleri tek cemaat halinde kaynaştı. Bir mül-
teci ile o beldenin insanı arasındaki farklılık artık ayrılık ve bölün-
me meydana getirici olmaktan çıkmıştı.

Bu ciddi problemi halleden Peygamber (sav) diğer bir proble-
mi ele aldı. Hicretinden önce Medine'de devlet ve düzen disipli-
ni bulunmamakta, halk kabile taassubu ve güçlülerin tasallutu al-
tında yaşamaktaydı. Yaklaşık otuz kabile vardı ve her kabile ken-
di başına buyruk ve bağımsız davranırdı. Bu ise sürekli sürtüş-
melerine yol açmaktaydı. Medineli Ensar’ın iki ana kabileden, ya-
ni Evs ve Hazrec’in aralarında yüz yirmi yıldır süren bir iç savaş
vardı. Böyle bir durumda ortak bir yönetime sahip olamayacakla-
rı açıktı. Medine'de, bu Arapların yanı sıra başka topluluklar da
yaşamaktaydı. Bunların en önemlisi Yahudi kabileleriydi. Sayıla-
rı birkaç bin dolayında olan Yahudiler nüfusun yaklaşık yarısını
teşkil ediyorlardı. Kesin kuvvetleri bilinmeyen az sayıda da Hı-
ristiyan da vardı. Bir görüşe göre sayıları on beş, diğer bir görü-
şe göre ise elliydi; fakat hepsi Evs kabilesine mensup insanlardı.

Bir Devlet İhtiyacı 

Böylesine başıboş bir toplulukta devlet kurabilmek imkânsız sa-
nılmaktaydı. Fakat devlete gerçek anlamda ihtiyaç vardı. Bir kardeş-
lik bağı tesis ederek mültecilerin problemini çözdükten sonra, Hz.
Peygamber (sav) Medine'deki Müslüman ve Yahudi gruplarının
hepsine temsilciler yolladı. Sahih-i Buharî'de, bir sahabi olan Enes'e
dayanılarak, toplantının onun babasının evinde yapıldığı anlatılır.
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Hazır bulunanların arasında Yahudilerin ve Arapların temsilcileri
vardı. Davet edilenler Muhacirleri olduğu kadar, Müslüman ve gay-
rimüslim Evs ve Hazrec kabilelerinin de temsilcileri konumunday-
dı. Hz. Peygamber (sav) bu topluluğa şu şekilde seslendi:

"Siz, şu anda, birbirinden tamamen bağımsız muhtelif kabilele-
re bölünmüş durumdasınız ve bunun sonucunda da herhangi biriniz
dışarıdan bir düşmanın saldırısına maruz kaldığında, diğerleriniz
tarafsız durmakta ve o kabile de işgalcilerin hücumuna dayanmak
zorunda kalmaktadır. Bu ise yenilgiye ve teker teker bütün kabile-
lerin imhasına yol açmaktadır. Oysa hepinizin birleşip tek bir yöne-
tim kurmanız ve düşmanınız karşısında Medine'nin bütün kabilele-
rinin ortak savuna gücünü oluşturmanız daha iyi olmaz mı? O hal-
de, işte size; düşman karşısında güvenlik sağlayacak ve imzalayan-
ların hepsinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir an-
laşma öneriyorum; bu hepimizin ortak çıkarları icabıdır.” 

Teklif son derece akılcı ve barışçıydı. Hz. Peygamberin davetini
kabilelerin çoğu onaylamıştı. "Çoğu" kelimesini bilerek kullandım,
çünkü Evsli dört kabile başlangıçta buna yanaşmamıştı. Medine
halkının temsilcilerini toplamanın başka hedefleri de vardı. Medi-
ne Anayasası olarak bilinen anayasada, herkesin katıldığı önemli
bir madde daha bulunmaktaydı. Bu anayasada çoğu meselelerde
kabileler eski özerkliklerini korumaktaydı, fakat birkaç hususta
yetkiler merkezi bir yönetime bırakılmıştı, bunlardan birisi de sa-
vunmaydı. Savaş ve barışın bölünmez olduğu açıklanmıştı. Kabile-
ler bundan böyle tek başına savaş açamayacak veya barış yapama-
yacaklardı. Böylece savunma kolektif bir sorumluluğa dönüşmüş
bulunmaktaydı. Bu, dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı bir sigorta
niteliği taşımaktaydı.

Yargı konusunda, kabile sistemi büyük ölçüde aynen kalmıştı.
Bununla birlikte, farklı kabilelere mensup tarafların ihtilafı ha-
linde, davanın merkeze havale edilmesi kararlaştırılmıştı. Tabir
caizse "temyiz" mahkemesi ortaktı ve bu yeni site devletinin fiili
yöneticisi Hz. Muhammed Aleyhisselamdı. Anlaşmaya din hürri-
yeti konusunda da bir madde katılmıştı. Yahudiler kendi dinleri-
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ni, Müslümanlar da kendilerininkini uygulayacaktı. Ve din tabi-
rinin içine hukuk, adalet vs. gibi kurumlar da alınmıştı. Bu vesi-
ka, hepsi de gelecek nesiller için muhafaza edilmiş olan elli iki
maddeden oluşmaktaydı. Bunun, İslam Devletinin ilk yazılı Ana-
yasası olduğu açıktı. Hz. Peygamberimiz, devlet olmadan birlik
ve dirliğin kurulamayacağının, adalet ve hürriyetin sağlanamaya-
cağının farkındaydı. Medine anayasasıyla, aşiretten Ümmete, Ka-
bilecilikten devlete geçiş yapılmıştı.

Hz. Peygamber Efendimizin, öyle dayatarak değil, ama diplo-
matik bir siyasetle “Kendisinin, Medine’deki farklı din ve kökenlere
bağlı kabileler arasındaki ihtilafların çözümünde son karar makamı”
olarak kabulünü sağlaması ve Medine site devletini çok başlılıktan
tek başlılığa kavuşturması olayından alınacak tarihi dersler vardır.
Bunların en önemlisi ise, herhangi bir devletin ve hareketin ancak
tek bir merkezden yönetilmesi, birlik ve dirliğin sağlanıp korun-
ması için bir tek idareye-hükümete yetki verilmesi gereğinin orta-
ya konulmasıdır. Atalarımızın: “Bir vücuda iki baş divanelik; bir ka-
dına iki yoldaş kepazeliktir” sözleri oldukça anlamlıdır.

Hatta Hz. Peygamber Efendimizin bu birlik ve dirliği bozmaya
yeltenen ve saldırgan Mekke müşrikleriyle gizli işbirliğine ve hıya-
nete yönelen Beni Kureyza Yahudilerinden, suça ve savaşa iştirak
eden 700 (yedi yüz) kadar kişinin öldürülmesine izin vermesi, “vü-
cudu kurtarmak için kangrenleşen uzuvları kesmek gerektiği” an-
lamındadır. Osmanlılarda bir dönem “Devletin düzeni ve disiplini
yıkılmasın, milletin birliği ve dirliği dağılmasın, fitne ve fesat çıka-
ranlara fırsat tanınmasın” diye: “Fitne, katletmekten daha şiddetli
ve tehlikelidir” (Bakara: 191) gibi ayetlerin işaret ve icazetine daya-
nılarak, bir dönem hatta çok acı ve tartışmalı bir çare olarak kardeş
katline bile izin verilmesi de işte bu maksatladır. Haçlı ülkelerin ve
yerli fesatçı ve fırsatçı çevrelerin sürekli kışkırtmaları ve Osmanlı-
yı içten yıkma çabaları karşısında Sultan 1. Murad’ın “ikilik çıka-
ran ve isyana kalkışan veliahtların gerekirse öldürülmesi” yolunda-
ki vasiyeti ve Sultan Fatih’in bunu kural haline getirmesi, kuru bir
saltanat sevdasıyla değil, devletin bekası ve milli huzurun sağlan-
ması için alınmış acı kararlardır. Örneğin, Yıldırım Beyazıt’ın An-
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kara Savaşını kaybetmesi üzerine yaşanan fetret dönemindeki sal-
tanat kavgalarında on binlerce seçkin ve yetkin insan birbirini kır-
mıştır. Bu nedenle “Binlerce kişinin telef olmasından ve devletin da-
ğılmasındansa, bir kişinin bertaraf edilmesi evladır” kanaatiyle dö-
nemin en önemli âlimleri de bu uygulamayı, çok özel şartlar ve ih-
tiyaçlar çerçevesinde caiz bulmuşlardır. Osman Gazinin Şeyh Ede-
bali, Orhan Gazi’nin Dursun Fakih, 1. Murad’ın Molla Fenari, Sul-
tan Fatih’in Molla Gürani ve Akşemsettin Hazretleri, Kanuni’nin
Ebu Suud Efendi ve Yavuz Selim’in Zembilli Ali Efendi gibi asil ve
adil ulemaya danıştıkları, hatta pek çok padişah fermanının bu
yüksek cesaret ehli âlimlerce geri alındığı da unutulmamalıdır. Ve
tabi her tarihi karar ve olay ancak kendi döneminin şartları ve ih-
tiyaçları kapsamında ele alınmalıdır. Sultan Orhan’la kardeşi Alâed-
din’in tarihi uzlaşmalarını şair şöyle özetleyip anlatmaktadır.

“Bir bedende, bir tek baş
Bir sapanda, tek bir taş
Bir avret’e, bir koca
Bir devlete, bir sultan
Bir göze, yeter bir kaş”

Muhsin Bozkurt Hocamızın dediği gibi: Özerk Kürdistan ko-
nusundaki şu çelişki, açık bir art niyet, belki de hıyanet gösteri-
sidir:

Hem küreselleşme ve globalleşmeden, yani hem bütün dünyayı
birleştirmekten bahsedenler, sonra da kalkıp Türkiye’yi teşkil eden
fert ve kavmiyetlerin baş kaldırmasını, bütünden kopmasını ve
Kürdistan kurulmasını istemektedir. Bu istekle binilen dal kesil-
mektedir; dağınıklık ve perişanlıktan kurtulup, aynı inanç ve amaç
etrafında birleşerek, tarihi bir terkip / sentez ve milli bir birlik oluş-
turarak yepyeni bir kimlikle geleceğe yürüyen bir toplum; şimdi
dağıtılıp parçalanmak istenmektedir.

İyi düşünmemiz, nerelere çekilmek istendiğimizin bilinç ve şu-
urunda olarak silkinip, bir an evvel kendimize gelmemiz gerekir.
Çünkü her millet; aynîlikleri olan her toplum, milyonlarca birey-
den meydana gelir. Bu fertlerin azımsanamayacak sayılara varan
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büyük bir kısmı yabancı menşeli olabilir. Çünkü her millet birçok
farklı kavimlerden meydana gelmektedir.

Ama yeni oluşumlar; farklı isimler, değişik niteleme ve mezi-
yetler kazanarak, yepyeni bir hüviyet ve kimlikle içinde yer aldı-
ğı milletle özdeşleşir. Artık ayrı bir atmosferde, bambaşka bir
âlemde yaşamaya ve kaynaşmaya karar vermişlerdir. Giderek; ha-
yatına daha da yenilikler katılacak, içinde yer aldığı toplumun bir
üyesi olarak, artık yeni ülkenin bireyi, yeni devletin değeri olarak
bilinecek ve baş tacı edilecektir. Geldiği yeri unutmasa da bundan
böyle yeni konumunda ileriye doğru gelişerek yolculuğuna devam
edecektir. Artık o tek başına bir şey değil; katıldığı, parçası oldu-
ğu milletin aslî unsuru olarak çok şeydir, belki ki her şeydir. Ar-
tık hayatiyeti burada, bu yeni oluşta bu yeni millet arasında bu
yeni ülke-devlet içindedir. Geldiği yerde kalan uzantıları, orada
varlığını sürdürürken -eski hâlini unutmasa da- o artık burada ye-
ni şekli, yeni meziyeti ve yeni mesuliyetiyle geleceğe doğru emîn
adımlar atmaya devam edecektir. İşte millet böyledir; aslî unsura
katılıp onunla bir ve beraber olarak varlıklarını sürdüren insan-
lardan müteşekkildir. Milletin oluşu, tıpkı dilin oluşması gibidir.
Çünkü her dil, binlerce sayısız kelimelerden meydana gelir. Bu
kelimelerin azımsanamayacak sayılara varan büyük bir kısmı ya-
bancı kaynaklı olabilir. Bununla beraber artık hariçten gelen yeni
kelimeler; farklı söylenişler, değişiklik ve ilavelerle yeni anlamlar
kazanarak yepyeni bir hüviyet ve kimlikle o dilin öğeleri ve üye-
leri haline gelmişlerdir. Artık ayrı bir atmosferde, bambaşka bir
lügat ve sözlükte yer alarak varlığını sürdürecektir.

İşte ferdin; kendi varlığını ve saygınlığını millet içinde görme-
yip; devlet çatısı altında bilmeyip, ayrı ve farklı oluşta görenler;
milleti aykırılıklar ve zoraki ortaklıklar topluluğu sanıp, milleti
kimyevi terkip değil de, fiziki (mozaik) zannedenler; hem bireyi
hem de milleti çözülüşün eşiğine getirmişlerdir. Atalarımız, Orta
Asya'dan Anadolu'ya gelinceye kadar, nice topluluklarla bir araya
gelmiş, evlenip akrabalıklar tesis etmiştir. Yani hiçbirimiz safkan
olduğunu iddia edemeyecektir. Ve zaten Milletimizin gücü de, gü-
zelliği de buradan gelmektedir. Alt kimlikmiş, üst kimlikmiş, bun-
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ların hepsi kasıtlı ve kışkırtıcı söylemlerdir. Şimdi, Ordu'da herkes
er olsa veya herkes komutanlığa soyunsa işler yürümeyecektir. Res-
mî bir dairede, herkes memur olsa, hiç âmir olmasa veya herkes
orada müdür olsa, işler görülmeyecektir. Kâinatta her şey bir iler-
leme ve gelişme içindedir. Herkes ve her şey, keyfiyetine göre uy-
gun bir yerde ve hâldedir ki buna adalet denir. Yani herkes ve her
şey lâyık olduğu yerdedir. Ederi kadar değer alır ve kabiliyeti nis-
petinde önemlidir. Bu bakımdan, kâinatta eşitlik değil, adalet ge-
çerlidir. Her konuda eşitlik; haksız ve liyakatsizler karşısında; hak-
lı ve liyakatli olanlara zulüm demektir. Çünkü herkes, sâdece adâ-
let karşısında eşittir. Yani erkek ve kadın, fakir ve zengin ancak, ka-
nun karşısında eşittir.

Kavimler de böyledir. Tarih sürecinde birbirleriyle yoğrula yoğ-
rula, karışa karışa, oluşa oluşa, bir yere gelmeleri, bir mevki elde et-
meleri, yani bir şahsiyet edinip bir kimliğe bürünmeleri, imtihanın
cilvesi ve ilahi adaletin gereğidir. Böylece kavimler, maddeten ve
manen kaynaşıp gelişerek, kutsal bir din, ortak bir dil ve kültür et-
rafında, aynı vatanda, sevinç ve tasada kader birliği etmekte, aynı ad
ve sanla, millet olarak tarih sahnesinde yer edinmektedir. Bu, iradî
değil tabiî bir sürecin neticesidir. Ortaya çıkış artık bir karışım de-
ğil, bir oluşum sürecidir, terkiptir ve sentezdir. Bölünemez, parçala-
namaz bir bileşimdir, asla mozaik değildir. Aksi, yok oluşa gidiştir.
Parçalanmalar sosyal intihar gibidir; çünkü bu, kendini berhava
ediş; sürüden ayrılış; kurda kuşa yem oluş demektir. Elbette arı dil
olmadığı gibi, arı millet de gösterilemeyecektir. Ayniyetlerin etrafın-
da kenetleniş, millet şuuruna eriş geçerlidir. İnsanların şahsiyetini,
dolayısıyla milletlerin şahsiyet ve kimliklerini, maddeleri değil
maddelerine de çeki düzen veren manaları belirlemektedir.

Bu, doğuştan ziyade oluş birliğidir. İşte biz, bu oluşa sahip çı-
kıyor, onun korunmasını istiyoruz. Geleceğimizi de, bunun dağıl-
mamasında görüyor, mutlu hedeflere bu ruhla ulaşacağımıza ina-
nıyoruz. Bunu "Millî Birlik" olarak niteliyor ve savunuyoruz.
Kimsenin kanına, kemiğine bakmıyoruz. Kimsenin derisini, ren-
gini mesele etmiyoruz. Kimsenin geçmişini kurcalamıyor, kimse-
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nin mazisini sorgulamıyoruz. Şu an, üstünde yaşadığımız vatan
bir olduğu için, bugün konuştuğumuz ortak bir dilimiz bulundu-
ğu için, umumiyetle aynı inanç, amaç ve ihtiyaç potasında eridi-
ğimiz için, milliyetimiz bir diyoruz. 

Bu nedenle ey Türkler ve Kürtler!

Ve ey başka köken ve kültürden farklı kimlikler!

Siz, terörü bitirelim diye Güneydoğu’ya özerklik verirseniz,
belli kesimlerin istediklerini yerine getirseniz, terör tekrar başla-
mayacak, daha doğrusu, başlatılmayacak mı zannediyorsunuz?
Çünkü asıl hedefin Kürtler veya bunlara eklenecek şu veya bu et-
nik kesimler olduğuna inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Terör; bun-
ların sorunlarını halletmek için çıkarılmış değildir. Asıl hedef
Türkiye’nin bölünmesi, milli birlik, dirlik ve düzenin bitirilmesi-
dir. Bunu niçin anlamak istemiyoruz? Evet, hakikî hedef bütün
ülkemiz, milletimiz ve devletimizdir. Ama göstermelik hedef ise
bugün Kürt kardeşlerimiz, yarın Laz, Çerkez, Gürcü gibi diğer
kardeşlerimizidir. Asla unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti
devleti çökerse, Milli birlik ve dirliğimiz çözülürse; sadece gücü-
müz ve geleceğimiz değil, huzur ve hürriyetimiz de, şeref ve hay-
siyetimiz de elimizden gidecektir!

Ve sadece Türkler değil, Kürtlerde, başka kökenler de ezilip
sürünecektir!

AHMET AKGÜL 19



GİRİŞ:

ABD İstihbarat Raporuna Göre:

TÜRKİYE’NİN BÖLÜNMESİ VE
BÖLGE HARİTASININ DEĞİŞMESİ

ABD'deki istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal
İstihbarat Direktörlüğü'ne bağlı, Ulusal İstihbarat Konseyi tarafın-
dan hazırlanan ''Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar'' ra-
porunda, 2030 yılını bekleyen en iyi senaryo olarak: ABD, Avrupa
ve Çin'in işbirliğinde ve tabi Siyonizm’in güdümünde bir dünya,
en kötü senaryo ise, devletler arasında geniş çaplı ihtilafların oluş-
ması, özellikle Türkiye-İran çatışması ve Güneydoğu Anadolu’yu
da içine alacak bir Kürdistan’ın kurulması öngörülüyordu.

ABD'de 5 yılda bir yayımlanan raporda, 2030 yılına kadar dün-
yada tek bir ''hegamonik güç'' yapısının kalamayacağı kaydediliyor
ve dünya kamuoyundaki Amerikan gıcıklığı törpülenip halkların
havası alınıyordu. Raporda, 2030 yılına kadar ki dünyayı şekillen-
direcek 4 ''büyük eğilim'' olarak, ''bireysel güçlenme'', ''güçlerin ya-
yılması'', ''demografik düzen'' ve ''artan yiyecek, su ve enerji bağı''
öne çıkarılıyordu. Bireylerin güçlenip öne çıkmasının ve tek kutup-
lu dünya sisteminin sonlanıp gücün devletler arasında yayılması-
nın, 1750'den bu yana gelen Batı'nın yükselişini tersine çevirip, kü-
resel ekonomide Asya'nın ağırlığını tekrar düzenleyerek; uluslara-
rası ve ulusal düzeylerde yeni demokratikleşme çağına öncülük



ederek, dünyada çarpıcı etkiler yapacağı öngörüsünde bulunuyor-
du. Bütün bu yaldızlı laflar, Siyonist Yahudi hegemonyasını gizle-
me ve küresel sömürü saltanatını sürdürme palavraları oluyordu.

Rapora göre, 2030'a kadar uzanan dönemde dünyanın nasıl
dönüşeceğini büyük oranda belirleyecek ''oyun değiştirici'' öğeler
olarak şunlar sayılıyordu:

• 'Krize meyilli bir küresel ekonomi, 
• Yönetim boşluğu ve artan çatışma ihtimali, 
• Bölgesel istikrarsızlığın kapsamının genişlemesi,
• Yeni teknolojilerin etkisi, 
• ABD'nin rolü ve müdahalesi,.

Bunlar sonucunda da olası ''alternatif dünya''lar şu başlıklar al-
tında sıralanıyordu:

• Motorların aksaması, 
• Füzyon (patlaması) 
• Şişeden cin çıkması, 
• Devletlerden bağımsız bir dünya kurulması!?

2030 öngörüsünde, ''büyük eğilimler'' “Şeytani merkezlerin
beyin eğitimi” anlamını taşıyordu!

Ayrıntılara bakıldığında, birinci büyük eğilim olan ''bireysel
güçlenme'', önümüzdeki 15-20 yılda küresel orta sınıfın güç ka-
zanmasını, fakirliğin azalmasını ve daha iyi sağlık ve eğitim koşul-
larını ifade ediyordu. En önemli ''büyük eğilim'' olarak görülen bu
eğilimin diğer tüm eğilimleri etkileyebileceği belirtiliyordu. İkinci
büyük eğilim olarak ''Gücün Yayılması''nda da dünyada artık hega-
monik tek bir güç olmayıp, gücün, çok kutuplu dünyada koalisyon
ve ağlar arası yer değiştirebileceği söyleniyordu.

Bu eğilimde, Çin'in 2030 yılında ABD'yi de geride bırakarak
dünyanın en büyük ekonomisi olabileceği ifade edilirken, bu or-
tamda dünya ekonomisinin rahatlamasının, geleneksel olarak Ba-
tıdan çok, gelişmekte olan dünyanın ekonomisinin istikrarına
bağlı olacağı öngörüsü yer alıyordu. Bu eğilimde, Çin, Hindistan
ve Brezilya'nın yanı sıra, Türkiye, Nijerya, Endonezya, Kolombi-
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ya ve Güney Afrika gibi bölgesel aktörlerin de küresel ekonomi
için önemli aktörler haline gelmesi bekleniyor, Avrupa, Japonya
ve Rusya'nın ise küresel güç bağlamında 2030 yılına kadar geri-
lemeye başlayacağı tahmin ediliyordu.

Raporda, ''kara kuğular'' olarak adlandırılan, tarihin akışını de-
ğiştirebilecek olası sıra dışı olayların yaratabileceği yıkıcı etkiler-
den de bahsedilirken, bunlar arasında, birkaç ayda milyonların ölü-
müne neden olabilecek şiddetli bir salgın ve iklim değişikliğinin hı-
zında dünya nüfusunu beslemeyi zorlaştıracak derecede bir artış
görülmesi senaryoları dikkat çekiyordu. “Alternatif dünyalar...”
diye, eski zulüm ve sömürü sistemine, yeni jelatinler geçiriliyor-
du! Raporda sıralanan ''alternatif dünyalar'' senaryosunda, en kö-
tü seçenek ''motorun aksaması'', en iyi seçenek ise ''füzyon''du. En
iyi senaryoda, ABD, Avrupa ve Çin'in, birlikte hareket ederek
Güney Asya'daki ihtilaflara müdahale edip ateşkes sağlaması, bu-
nun yanında, AB, Çin ve Avrupa'nın ikili ilişkilerinde büyük po-
zitif değişimlere öncülük ederek işbirliği yapacak başka alanlar
da bulmaları ve daha geniş kapsamlı olarak da küresel problem-
lerle başa çıkmada ortak tavır almaları öngörülüyordu. Bunun an-
lamını ve açılımını: “Bütün dünyanın Siyonist Yahudi Lobilerinin
gizli güdümüne alınması” şeklinde okumak gerekiyordu.

“Şişeden cin çıkması” ne anlama geliyordu?

''Şişeden cin çıkması'' senaryosu ise ''aşırılıkları'' içeren bir kur-
guydu. Bu senaryoda, birçok ülkede siyasi ve sosyal tansiyonu ar-
tıran eşitsizliklerin artması seçeneği bulunuyordu. Bu senaryoda,
kazananlar ve kaybedenler keskin biçimde ayrılıyor; ABD, enerji
bağımsızlığını kazanırken, önde gelen güç olarak kalmayı da sür-
dürüyordu. Ancak, bu senaryoda ABD, artık her güvenlik tehdidin-
de ''küresel polis'' rolünü oynamaya çalışmıyordu. ''Devlet dışı
dünya'' senaryosunda da, devlet dışı oluşumlar, çok uluslu şirket-
ler ve patronlar, akademik kurumlar ve etkin kuruluşlar, küresel
zorluklarla mücadele etmede başı çekiyordu. Yani Yahudi güdüm-
lü “Gizli Dünya Devleti” fiilen kuruluyordu.

Türkiye, “2030'a kadar bölgesel aktör olarak küresel ekono-
mide önemi artacak” diye avutuluyordu!
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ABD'deki istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal
İstihbarat Direktörlüğü'ne bağlı, Ulusal İstihbarat Konseyi'nce
hazırlanan, ''Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar'' rapo-
runun geleceğe yönelik ''şişeden cin çıkması'' senaryosunda,
''Kürdistan'ın yükselişi Türkiye'nin bütünlüğüne darbe vurabilir ve
bu, çevresindeki komşularıyla büyük bir ihtilaf riskini artırabilir.
Ortadoğu sınırları, ortaya çıkmakta olan Kürdistan ile yeniden çizi-
lir'' ifadesi yer alıyordu. Bu tespit ve tahminler, önümüzdeki ya-
kın gelecekte Türkiye’nin parçalanacağını, ihtimal yollu ilan edi-
yordu. Ulusal İstihbarat Konseyi Danışmanı ve raporun başyaza-
rı Mathew Burrows, ''Bu, muhtemel bir senaryo değil'' diyerek, hal-
kımızın aklıyla alay ediyordu. Çünkü ''Ortadoğu sınırlarının ye-
niden çizilebileceğine” açıkça dikkat çekiliyordu!

İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili bölümde, ''Türkiye'nin olası
nükleer bir İran'a, kendisi de nükleer kapasite arayışı içine girerek
veya NATO savunma sistemine bağlı olarak karşılık verebileceği''
yorumunda bulunuluyor, böylece Türkiye ile İran birbiriyle den-
gelenerek, hem Kürdistan’ın kurulmasına, hem de Büyük İsrail
oluşumuna hazır ve razı konuma sokulacağı ima ediliyordu. Ve
zaten aynı başlıktaki senaryolara ilişkin bir tabloda ''bölgesel is-
tikrar'' maddesinde, ''Ortadoğu sınırları, ortaya çıkmakta olan bir
Kürdistan ile yeniden çizilir'' denilerek, bütün tepki ve direnmele-
re rağmen Kürdistan’ın kurulacağı ve Türkiye’nin parçalanacağı
ilan ediliyordu.

''Muhtemel senaryolar'' ABD’nin bölgesel planlarını yansıtı-
yordu!

Washington'da Ulusal Basın Kulübü'nde raporla ilgili brifing ve-
ren Ulusal İstihbarat Konseyi Danışmanı ve raporun başyazarı Ya-
hudi Mathew Burrows, rapordaki, ''şişeden cin çıkması'' senaryosu
bağlamında kullanılan, ''Kürdistan'ın yükselişi, Türkiye'nin bütün-
lüğüne bir darbe olur ve bu, çevresindeki komşularıyla büyük bir ih-
tilaf riskini artırır'' ifadesiyle ilgili soruyu yanıtlarken:

Bunun “muhtemel bir senaryo olmayıp, özellikle Suriye'deki geliş-
melerin ışığında, Ortadoğu'yla ilgili kaygı duydukları hususlardan bi-
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rinin olası bir yansıması ve bölgenin bölünme şansının tartışılması”
olduğunu belirterek adeta aklımızla ve halkımızla dalga geçiyordu.
Yahudi Burrows, “Suriye'nin olası bir bölünmesinde, bunun Irak'a da
sıçrayabileceğini (ve ardından İran, Irak, Türkiye ve Suriye’den top-
rak koparacak bir Kürdistan’ın ortaya çıkabileceğini) ifade ederek,
elbette böyle bir şeyi Türkiye'nin ve bölgedeki diğer birçok ülkenin is-
temediğini, dolayısıyla bunun olmaması için güçlerin bir araya gele-
ceğinin ve işbirliğine gidileceğinin görüleceğini” vurguluyordu.

''Türkiye model olabilir'' sözü ne anlama geliyordu?

Burrows, “Ortadoğu'daki Arap dünyası coğrafyasını çevreleyen,
Türkiye, İran, İsrail gibi ülkelerin, bölgenin nasıl şekilleneceği ko-
nusunda potansiyel bağlamda çok büyük role sahip olduğuna dikka-
ti çekerek ''Elbette Türkiye, çok başarılı demokrasisi ve büyük çap-
taki ekonomik büyümesiyle, Ortadoğu'da yeşermekte olan diğer de-
mokrasiler için bir model olabilir. Türkiye için öngördüğüm rol bu''
ifadesini kullanıyor ve ağzındaki baklayı çıkarıyordu.

Bunun anlamı:

1- Türkiye ve İran, Birleşik Kürdistan için topraklarının bir
kısmını ellerinden çıkmasına razı konuma taşınacak

2- Barzani Kürdistan’ı Irak’tan resmen ve fiilen ayrılacak

3- Suriye en az üç parçaya ayrılacak ve kuzeyinde yeni bir
Kürdistan oluşturulacak.

4- Kulakları burulmuş ve hizaya sokulmuş Türkiye ve İran,
küresel güçlerin kontrolünde göstermelik bir demokratik ve eko-
nomik model teşkil edip, İsrail’le birlikte Ortadoğu’nun etkin ve
yetkin(!) figüran aktörleri durumuna sokulacak oluyordu!

5- Siyonist Burrows’un “Türkiye için öngördüğüm rol bu!” ifa-
deleri, aslında ABD’nin ve Yahudi Lobilerinin, gizli ve kirli niyet-
lerini ele veriyor, Türkiye için biçtikleri rolleri, hangi kurgular ve
senaryolarla gerçekleştirecekleri konusundaki şeytani projelerini
deşifre ediyordu. Evet, başta Türkiye bütün bölge ülkelerinin bö-
lünüp parçalanacağı, Kürdistan’ın kurulup Ortadoğu haritasının
yeniden yapılanacağı bu raporla kesinlik kazanıyordu.

24 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



Peki, bu tür raporlar niçin hazırlanıp açıklanıyordu?

A- Bütün dünya kamuoyunu, özellikle hedef ülkelerin halkla-
rını, “muhtemel senaryolar” kılıfı “mükemmel şeytani planlarına”
psikolojikmen hazırlamak..

B- Bu “yeni haritalar, muhtemel oluşumlar, mukadder parçalan-
malar” konularının kamuoyunda tartışılması, beyinlerin yıkanıp
kurgulanması, olası tepkilerin şimdiden tespit edilip demokratik
yöntemlerle(!) bastırılması için hizmetçi medyayı ve işbirlikçi ik-
tidarları göreve çağırmak.

C- Siyonist ve emperyalist amaçlar için kurgulanan, ama “do-
ğal ve sosyal gelişmelerin bir sonucu” gibi takdime çalışılan “Tür-
kiye’nin parçalanması, Büyük Kürdistan’ın kurulması, İsrail’le
uyumlu bir Ortadoğu’nun oluşturulması” planlarının; ABD ve Ya-
hudi Lobilerince değil, kendi tabii seyri içinde meydana geldiği
ve bütün karşı çıkışlara rağmen bunların mutlaka gerçekleşeceği
kanaatini kafalara kazımak ve Milli direniş ruhunu boğmak..

D- Siyonizm’in bu şeytani hedeflerine hizmet edecek iktidar
ve yandaşlarının işini kolaylaştırmak, onların hıyanetlerine “de-
mokratik cesaret ve özveri” kılıfı sarmak, taviz ve teslimiyetlerine
mazeret ve meşruiyet uydurmak için bu tür raporlar ve senaryo-
lar hazırlanıp yayınlanıyordu!

ABD Kongre raporuna göre İran doğalgazı kesilirse etkilene-
cek 3 ülkenin başında Türkiye geliyordu!

İran'dan doğal gaz sevkiyatının azalması halinde, bunun ulusla-
rarası doğalgaz arzına etkisinin sınırlı olacağı, ancak kötü etkilene-
cek ülkelerin Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan olacağı savunul-
muştu. Çünkü Amerikan Kongresi, İran'a yönelik yaptırımları ar-
tırma ve petrolün ardından doğalgaz satışına da ambargo uygulama
konusunda çalışıyordu. Amerikan yönetimi, bu amaçla Amerikan
Enerji Enformasyon İdaresi'nden bir rapor hazırlamasını istiyordu.
Reuters ajansı tarafından bir kopyası ele geçirilen raporda, İran'dan
doğalgaz akışının azalması halinde, doğabilecek sonuçlar irdeleni-
yordu. Rapora göre, doğalgaz tüketimi daha çok bölgesel olduğu
için, global düzeyde ciddi bir sorun yaşanmayacağı hatırlatılıyor,
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ancak “doğalgazının önemli bir bölümünü İran'dan karşılayan Tür-
kiye ile Azerbaycan'ın güneyi ve Ermenistan üzerindeki etkisi bü-
yük olacak” deniyordu. Rapora göre, İran doğalgazının kesilmesi
halinde Türk sanayisinin ve elektrik üretiminin olumsuz etkilenme-
si, evlerde ısınma sorunu yaşanması bekleniyordu. Avrupa Birliği
dışişleri bakanlarının da, 15 Ekim'de yapılacak toplantılarında,
İran'dan doğalgaz ithalatının yasaklanması konusunu görüşmesi
planlanıyordu! Bütün bunlar İran’ı ve Türkiye’yi sıkıştırma ve hi-
zaya sokma hazırlıklarına hız verildiğini gösteriyordu.

Başka bir ABD raporuna göre ise: Öcalan “kilit oyuncu” sayı-
lıyordu

ABD Kongresi Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan diğer
bir raporda, 'Türkiye'deki kilit oyuncuların profilleri' bölümünde
Abdullah Öcalan'ın ismi de geçiyordu. ABD Kongresi'nin Ortadoğu
Uzmanı Jim Zanotti, kongrenin araştırmalar merkezi adına, 'Türki-
ye: Arka plan ve ABD ile İlişkiler' başlıklı bir rapor hazırlıyordu.
Önemli iddiaların yer aldığı ve Akşam gazetesinin "Erdoğan dünya
lideri Gül yumuşatıcı güç" başlığıyla aktardığı raporda dikkat çeken
bir konu, 'Türkiye'deki kilit oyuncuların profilleri' başlığı altında
yer alıyordu. Bu bölüme Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın
ismi de konuluyordu.

Özgeçmişlerin ve değerlendirmelerin aktarıldığı bölümde, Öca-
lan için, "1999'da muhtemelen ABD yardımıyla Kenya'da yakalan-
dı, Türkiye'ye götürüldü. Hali hazırda İmralı'da maksimum güven-
lik seviyesinde tutuluyor. PKK'nın liderliğini şu anda Murat Karayı-
lan yapıyor gibi görünse de, bazı gözlemcilere göre Öcalan hala
'aracılı iletişim'le örgütü yönetiyor" ifadeleri dikkat çekiyordu.
Amerikan resmi raporunda Türkiye’yi yönlendiren “etkin ele-
manlar” listesinde Abdullah Gül ve Recep T. Erdoğan’ın yanında
Abdullah Öcalan’ın da sayılması halkımızdan gizlenen bir gerçe-
ği açığa vuruyordu.

Akşam'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için
"Hali hazırda Erdoğan hükümeti üzerinde yumuşatıcı bir güç ola-
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rak rol oynuyor" denen raporda, yeni anayasa ile ilgili kaygının,
“AK Parti'nin kendi istediği gibi bir anayasa yapması” olduğu be-
lirtilerek, konsensüse ihtiyaç olduğu vurgusu yapılıyordu. Türki-
ye'de yüzde 15-20'lik kesimi oluşturan Kürtlere yönelik hüküme-
tin attığı en önemli adımı, “Kürtçenin kullanım alanının genişletil-
mesi” olarak gören rapor, “20 milyon civarındaki Alevi'nin de laik
sistemin koruyucu olarak algılandığı” saptamasında bulunuyordu.
Raporda ayrıca, Suriye yönetiminden gelen aksi yöndeki açıklama-
lara rağmen, Şam yönetiminin PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanabile-
ceği iddia ediliyor ve Türkiye Suriye’ye karşı kışkırtılıyordu.

Kemal Burkay çok ciddi ve ilginç iddialarda bulunuyordu!

HAK PAR Genel Başkanı ve AKP’nin Kürtçülük konusundaki
özel danışmanı Kemal Burkay, KCK ile ilgili, MİT’i ve Hükümeti
sorumlu tutan açıklamalar yapıyordu. “İllegal ve silahlı bir PKK’nın
varlığı yanında, öte yandan BDP ve belediyeler gibi demokratik ya-
pıların da KCK içine girmesine bir mana veremediğini” belirten
Burkay şunları söylüyordu:

“Şimdi KCK’ya neden ihtiyaç duyuldu: KCK’ya dikkat ederse-
niz başında Kandil’deki en üst düzey komutan Murat Karayılan
var. Bu illegal bir yapı. İçinde rahatça siyaset yapılan BDP’de, be-
lediyelerde siyaset yapanlar buralara kanalize edildiyse bu çok
büyük bir yanlış. Bu insanları kriminalleştiriyor. Öte yandan
KCK’nın içinde çok sayıda MİT ajanı olduğu söyleniyor. Hatta bin
rakamından söz ediliyor. Medyaya yansıdı, doğrusu bu bizi de şa-
şırttı. Sonradan KCK operasyonları yapılınca ortaya çıktı ki; KCK
olayı, aynı zamanda MİT’in aktif rol oynadığı bir yapı. Bin tane
MİT elemanı var, bu ne demektir. Bu demektir ki bu örgütler bir-
likte yapıldı. Böyle bir şey varsa devlet bundan sorumludur. Sade-
ce bu örgüte girmişleri BDP’lileri, belediye başkanlarını, belediye-
lerde görev yapan meclis üyelerini suçlamak haksızlık olur. İllegal
örgüte girmelerinden dolayı hataları var. Bunu kabul etmek lazım.
Yani ortada yasalara uygun olmayan bir durum, suç var. Öte yan-
dan bu MİT ile birlikte kotarılan bir şey. Nedir? PKK’yı, Kürt ha-
reketini kontrol etmek için. Yani devletin öteden beri yaptığı, uy-
guladığı bir yöntem bu. Bana göre hükümet bunu biliyor. Hüküme-
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tin bunda sorumluluğu olmasa bile. Bence KCK oluşturulurken AK
Parti Hükümeti duruma hâkim değildi.”

Demirtaş’ın “KCK operasyonlarının Ergenekonvari bir yapı ta-
rafından yönetildiği” iddialarına kendisinin de katıldığını belirten
Burkay, Demirtaş’ın ayrıca şunu da söylemesi gerektiğini belirterek;
“KCK’ya gerek yoktu. KCK oluşurken belediye başkanlarının, mec-
lis üyelerinin, BDP’lilerin orada işi ne? Yani legal politika yapanla-
rın orada işi ne? Dolayısıyla devlet bu işi PKK içindeki belli unsur-
larla birlikte bu işi organize ettiyse devletin ciddi bir hatası var. Bu
bir skandaldır. Bu adeta uyuşturucu şebekesini yakalamak için içe-
risine polis sokmak, onun vasıtasıyla eylem yapmak gibi bir şey. 

Şimdi KCK olayı karşılıklı, devlet ve BDP’nin yaptığı hataların
bir düğümüdür. Bundan nasıl çıkacağız, buna bakmamız lazım. Ben
KCK operasyonlarını da doğru bulmadım. Buna salt hukuk açısın-
dan bakmamak lazım. Bu bir siyasi sorundur. Orada binlerce insa-
nı alıp içeri tıkmak, cezalandırmak sorunu çözmüyor. Dokunulmaz-
lıkları kaldırmak da sorunu çözmüyor. Siyasi bir yaklaşım gereki-
yor. Bir uzlaşma, diyalog gerekiyor. Sonunda Kürt sorunu böyle çö-
zülür. Öyle bir yapalım ki KCK davaları ortadan kalksın, dokunul-
mazlık meselesi de ortadan kalksın, hatta öyle yapalım ki dağdaki
insanlar silah bıraksın.”3

Oysa, AKP iktidarının da mutlaka haberi ve izni çerçevesinde
KCK içine binlerce MİT elemanı sokulmuşsa, bunun iki nedene
dayandığı anlaşılıyordu:

1- Ya iktidar, “Bakınız eliyle koymuş gibi PKK’lıların şehir ya-
pılanmasını tek tek yakalayıp hapse tıktıran AKP, PKK’nın kökü-
nü kurutuyor” havasıyla halkın gazını alıyor ve ucuz kahraman-
lık taslıyordu!

2- Ya da; Güneydoğumuzun ülkemizden koparılması ve ileri-
de Büyük Kürdistan’a katılacak “özerk federasyona” kolaylık sağ-
lanması için, bölücülük fikrinin Kürtlerin her kesimine bulaştı-
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rılması için MİT ve Hükümet, ABD raporları doğrultusundaki ta-
limatları uyguluyordu!?

Bütün bu felaket senaryolarını ve hıyanet hazırlıklarını, AKP
yalakasına dönüşen İbrahim Karagül “Haritaları yeniden çizecek
müthiş güç” yazısında, “AKP’nin kerameti ve güya demokratik
bilince kavuşan bireylerin marifeti” olarak yorumluyor ve hiç de
sıkılmıyordu.

Şimdi söz konusu rapora dönelim: 

2030 yılına kadar dünyayı değiştirecek dört büyük eğilim var:
Bireysel güçlenme, gücün yayılması, demografik düzen, artan gıda
ve enerji ihtiyacı... Bireyin güçlenmesi bence dünyayı değiştirecek
en önemli etken. Arap Baharı ve Tahrir ruhu ile gündemimize giren,
bugün Ortadoğu'da kendini hissettiren, yarın Avrupa'nın ve As-
ya'nın en önemli kentlerini harekete geçirmesi beklenen, sokakların
devletleri ve sistemleri değiştirdiği bir dönem başlıyor. Belki de 21.
Yüzyıl'ın en büyük değişikliği, devrimi bu olacak. Gücün yayılma-
sına gelince.. "Dünyanın ağırlık merkezi Doğu'ya kayıyor" cümlesi-
ni herkes hatırlayacaktır. Yirmi yıldır yoğun biçimde bu tartışılıyor
zaten. Son dönemlerde Türkiye'de "eksen kayması" olarak ifadesini
bulan tartışma da bu büyük güç kaymasının bir parçası. 

Kürt devletinin kurulması, Türkiye ve bölge için kâbus senaryo-
su olarak nitelenmiş. Bağımsız bir Kürt devleti kurulması, bugünkü
Ortadoğu'daki güç haritasını tamamen değiştirecektir, bu doğru.
Ama çatışmalar yerine ortaklıklar inşa edilirse bu aynı zamanda
müthiş bir güce dönüşecektir, bu da doğru... Birinci Dünya Savaşı
sonrası oluşturulan Ortadoğu-İslam kuşağındaki bütün haritalar
sanaldır, gerçeklikten uzaktır. Şimdi, bu haritaların değişeceği söy-
leniyor. Evet, haritalar değişecek. Nasıl ki güç haritası değişiyor, bu-
nun bir adım sonrası coğrafi haritaların, ülkelerin değişmesidir. An-
cak bu, sadece Ortadoğu için değil bütün dünya için muhtemeldir.”4

İşte Türkiye’nin parçalanmasını, Kürdistan’ın kurulmasını bi-
le, olumlu bir akıbet ve onurlu bir maharet gibi sunanların, nasıl
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bir ruh sefaletine uğradıklarını, artık izan ve vicdan sahibi her-
kes seziyordu. İbrahim Karagül gibi, milli haysiyeti ve manevi has-
sasiyeti sağlam bilinen ve kendilerine ümit beslenen yazarlarımızın
bile bu denli yamulması ve toplumu yanıltmaya çalışması; hidayet
kararmasının, izan ve vicdan kaymasının hangi boyutlara ulaştığı-
nı göstermesi bakımından bizleri dahi şaşırtıyordu.

Dindar Kürtler ise “Hüda-Par” ile bölünmeye hazırlanıyordu!

Bu arada Güneydoğu’da ve Doğu’da BDP’ye yanaşmayan,
AKP’de ise umduğunu bulamayan Kürt kardeşlerimizin dindar ke-
simi de, Hizbullahçıların temsilcisi olarak kurulacak “HÜDA-PAR”
yoluyla organize edilip, İslamcı söylemlerle Türkiye’nin parçalan-
masına ve Kürdistan’ın kurulmasına taraftar hale getirilmeye çalışı-
lıyordu. “Mustazaf Der”in kapatılmasının ardından partileşme ka-
rarı alan çevreler, PKK’dan farklı ve aykırı söylemlerle, ama maale-
sef sonuçta aynı hedeflere varacak yanlışlara alet oluyordu.

AJC (ABD Yahudi Kongresi)den “Cesaret Madalyası”, ADL
(Yahudi Karşıtlığına Karşı Birlik Derneği)den “Üstün Hizmet Ma-
dalyası” alan bir Başbakan’la Türkiye nereye sürükleniyordu?

Yahudi cesaret madalyalı “İslam mücahidi”(!) bizi mi, yoksa
Yahudi Lobilerini mi kandırıyordu?

Adı: AJC (ABD Yahudi Kongresi)

1906’da New York’ta Yahudi bankerler tarafından teşkil edil-
di. Misyonu: İsrail devletini kurmak ve Siyonizm’i dünyaya ege-
men kılmak olarak belirlendi. Dünya Musevi Örgütleri’nin çatısı
olan AJC sadece Siyonist önderlere layık gördüğü cesaret madal-
yasını kuruluşundan beri ilk kez bir Müslüman’a verdi. Bu kişi,
bütün gençliğini “Kahrolsun İsrail” diye bağırarak geçiren Recep
Tayyip Erdoğan’dan başkası değildi.

Adı: ADL (Anti Defamation League)

Yahudilerin ABD’deki bir diğer büyük örgütü olarak bilinirdi.
Başkanı Abraham Foxman, Recep Tayyip Erdoğan’a üstün hizmet
madalyasını takarken onu Musevilerin ebedi dostu olarak ilan et-
mişti. 2001 yılında, yani AKP’nin kuruluş aşamasında Abraham
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Foxman İstanbul’a gelip Erdoğan ve Gül ile gizlice buluşarak
Dünya Yahudi Cemaati’nin AKP’ye vereceği desteği taahhüt eden
Siyonist Yahudiydi. Soruyorum size, siyasal İslamcı güruh tara-
fından Morrison lakabıyla onlarca yıl hedefe oturtulan Süleyman
Demirel’e bile verilmeyen bu Yahudi madalyalarının amacı ve an-
lamı neydi? Bu madalyaları alan ve hala takan Tayyip Erdoğan’ın
takındığı o sözde Filistin yanlısı tavır ve tutumlar hiç inandırıcı
olabilir miydi? Ne yani, Filistin’e sempati duyanların kakalarını
bile izleyip tahlile sokan İsrail, Tayyip Erdoğan takiye yapıyor da
fark mı edememiştir? AJC ve ADL birini bu biçimde madalyalar-
la kucaklamışsa onun misyonu ortada demektir. Buradan hare-
ketle bu madalyaları alan birinin Gazze katliamı edebiyatlarını
yapması ne anlama gelmekteydi? Bir insan hem Yahudi madalya-
lı hem de Hamas sevdalısı olabilir miydi?

“Yahu duygu sömürüsünü ve kof davul gürültüsünü bırakıp,
Gazze’de şehadete eren bebelerin hatırına sen şu Yahudi madalya-
larından birini iade etsene!” uyarı ve çağrılarına hala neden bir ya-
nıt gelmemişti? Abraham Foxman, ya da Amerikan Yahudi toplu-
munda 'Abe' olarak anılan ve özel bir saygı duyulan Siyonist kah-
raman(!), ABD'deki İsrail lobisinin amiral gemisi Anti Defamation
League (Ayrımcılık ve İnkâra Karşı Birlik)'in 1987'den beri kaptan-
lığını yürütmekteydi. ADL, 2005 yılındaki “İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde Yahudilerin hayatlarını kur-
taran Türk diplomatların anısına” kılıfıyla, ama aslında Erbakan’a
hıyaneti hatırına, Başbakan Erdoğan'a da 'Üstün Cesaret Ödülü'
vermişti. Abraham Foxman Polonya'da Sovyet işgalinin hemen ar-
dından doğmuş ve işgal sonrası Polonya'yı terk etmek zorunda ka-
lan ailesi tarafından Katolik bakıcısına emanet edilince bir Katolik
Hıristiyan olarak vaftiz edilmişti. 'Abe' dört yaşındayken geri dönen
ailesi, uzun süren velayet davasını kazanıp ABD'ye göç edince, ge-
ri kalanını Musevi olarak geçireceği yeni bir hayata başlamış ve Si-
yonist şebekede en üst rütbelere erişmişti.

USA-Sabah New York temsilcisi İsmihan Yılmaz’a verdiği röpor-
tajda Abraham Foxman Dinler Arası Diyalog Grubunu kurduğu-
nu itiraf etmişti: 
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“Müslümanlar için ne yaptığımıza gelince, 11 Eylül'den sonra
400 civarında cami saldırısı yaşandı, yeni camii inşaatları konusun-
da sıkıntılar vardı. Bu dönemde ADL bir tür Müslüman, Hıristiyan
ve Yahudilerden oluşan "dinler arası' bir çalışma grubu oluşturarak
Müslüman Amerikalıların bu haklarını yerine getirebilmeleri için
kampanyalar başlattı.” 

“Bir zamanlar ilişkilerimiz o derece yakındı ki, Başbakan Erdo-
ğan benim sarf ettiğim bir ifadeden dolayı Şimon Peres'i arayıp be-
nimle konuşmasını ve ifademi geri almamı rica etmişti ve Şimon Pe-
res beni arayınca ricasını yerine getirmiştim. Benim Türkiye'nin yö-
neticileri ile özlediğim ilişki biçimi budur.”

“İsrail artık Türkiye ile ilişkilerinin daha fazla gerilmesini iste-
miyor; İsrail geri çekti kendini ve Türkiye'den de aynı tavrı bekli-
yor. Türkiye de gerilimi artıracak türden fiillerden kaçınırsa bir sü-
re iki taraf da durup düşünüp ilişkileri yeniden gözden geçirebilir-
ler. Şu anda ilişkinin en azından olduğundan daha da kötüye gitme-
sini engellemeye çabalamak gerekiyor. Zira Yunanistan ve İran gibi
Türk-İsrail ilişkilerin kötü olmasından faydalanmak isteyenler var.
Bu durumdan faydalanmaya çalışanlara fırsat verilmemeli. Çünkü
İsrail ile Türkiye hala dost bence. Sadece ilişkinin yoğunluğu ve ge-
rilimi biraz farklı eskiye göre, o kadar. İlişkilerin soğuması iki tara-
fı otomatik olarak düşman yapmaz birbirine.” (01.03.2011)
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BOP SİYASETİ VE
İŞBİRLİKÇİLİK KAHRAMANLARI(!)

Ergün Diler’in Derin Düzmeceleri ve
AKP TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTECEK Mİ, BÖLECEK Mİ?

Uçak İhbarı CIA’dan mı, Rusya’dan mıydı?

10.10.2012 / Vatan Gazetesinin haberi şöyleydi: Suriye uçağı
F-16'lar eşliğinde Ankara'ya indirildi!

Suriye Havayolları’na ait Moskova-Şam seferini yapan yolcu
uçağı, askeri mühimmat taşıdığı istihbaratı üzerine F-16 uçakları
eşliğinde Esenboğa Havalimanı’na inişe zorlandı. Uçakta yapılan
aramada füze parçaları ve askeri amaçlı haberleşme cihazları çıktı.
Suriye ile Türkiye arasında, Akçakale’ye düşen top mermilerinin 5
vatandaşımızın ölümüne neden olmasıyla doruk noktasına ulaşan
gerginlik yeni bir boyut kazandı. Esad yönetiminin en büyük silah
tedarikçisi olan Rusya’dan Şam’a giden Suriye Havayolları’na ait
yolcu uçağı, askeri mühimmat taşıdığı istihbaratı üzerine Anka-
ra’dan havalanan F-16 uçaklarının eşliğinde Esenboğa Havalima-
nı’na indirilip arandı. Uçağın 37 kişilik yolcu ve mürettebatı uçak-
tan indirildi ve Çevik Kuvvet ekipleri, havalimanında geniş çaplı
önlemler aldıktan sonra uçakta arama başlatıldı. Uçakta 12-13 ko-
li çıktı. Koliler tek tek açılarak içleri arandı. Kolilerde füze parçala-
rı olduğu sanılan malzemelerle, 10 adet askeri amaçlı haberleşme
cihazı bulunduğu anlaşıldı. Askeri malzemeye el konuldu ve arama
22:45 sıralarında tamamlandı. Bu arada Rus basını uçaktaki yolcu-
lardan 17’sinin Rus olduğunu yazdı.



Rus yetkililerinin: “Silah Taşıyacak Olsak Rutin Yollardan Ta-
şırız” açıklaması mantıklıydı.

Interfax’a konuşan bir Rusya silah ihracat kurumu yetkilisi ise,
“Uçakta ne silah ne de herhangi bir askeri ekipman sistemi ya da
parçası bulunuyordu. Bunların uçakta olması da imkânsızdı” açık-
lamasını yapmıştı. Moskova’nın yaptığı çelişkili açıklamalara kar-
şın Suriye’ye silah ihracatını durdurmadığını da belirten yetkilinin,
“Eğer herhangi bir askeri ya da teknik ekipman ya da silah gönder-
me ihtiyacı olursa, biz bunu yasadışı yollardan değil rutin yollardan
yaparız. Bu iş için sivil uçakları kullanmayacağımız kesin” sözleri
kafa karıştırıcıydı.

İndirilen Ermenistan uçağı, gözdağı mıydı?

Suriye uçağından sonra Ermenistan uçağı Erzurum’a indirilmiş-
ti! Gerekçe Suriye’ye silah götürmesiydi! Aramada ise sadece bebek
maması ele geçmişti? Bütün dünyanın güldüğü bu komikliğe sebep
olan bir istihbarat yine CIA uydusundan gelmişti. ABD yarı resmi
basını da bunu teyit etmişti. Türkiye gibi bir ülke niçin bu duruma
getirilmişti ve kimlerin güdümündeydi? Suriye’den sonra her biri
kavgalı olduğumuz komşularımız mesela Irak, İran, Ermenistan,
Rusya ve hatta Yunanistan hava koridorlarını kapatırsa Türkiye ne
hale gelirdi? Sen CIA istihbaratı ile komşularını taciz edersen onlar
da sana pekâlâ mukabele edebilirdi! Bu arada sahi AKP iktidarı ma-
dem bu kadar muktedir, PKK’ya mühimmat taşıyan uçakları niye
indirmezdi? Yoksa onları ABD gönderttiği için mi geçit verilirdi?

Takvim’den Ergün Diler ise, BOP Eşbaşkanı ve Yahudi Lobile-
rinden madalyalı Recep Erdoğan’ı “İslam Kahramanı ve Milli
Devletin adamı” göstermek için bakın neler kurgulamakta ve ne
hikmetler kuzulamaktaydı!

“Filistin davasına sahip çıkarak "ağabeyliğimizi" ilan ettik... Mı-
sır gibi egosu güçlü ülkenin lideri bile önümüzde saygı ile eğildi. Tek
rahatsız olan İsrail ve perde arkasında ona destek veren güçlerdi...
Türkiye'nin ayağı takılıp düşerse KÜRESEL OYUN’u onlar kura-
caktı. Bütün planları bu! İçeriyi karıştırıp YENİ MASAYI yerle bir
etmek istiyorlar. Yeni oyunda; Rusya doğalgazı kontrol edecek. Tür-
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kiye petrolü alıp dağıtımını yapacak. ABD ise bunlardan beslenen
BARONLARINI kesip doğrayacak... Suriye bu oyunda piyon bile de-
ğil. Karşı cephenin kışkırtmasıyla Şam'a falan gitmeyiz. Çok şükür
bu kadar aklımız var... Ama onların ummadığı yerlere gideceğiz.
Bütün Kürtler'i bağrımıza basıp barışı getireceğiz. İstesek de iste-
mesek de büyüyeceğiz... Genişlerken ENERJİYİ bulacağız. Akdeniz'i
güvenli geçiş noktası yapacağız... Gazda Rusya'ya, petrolde Türki-
ye'ye muhtaç kalan Avrupa can çekişecek!”5

Ergün Diler, indirilen Suriye uçağıyla ilgili ise şu yorumları
uydurmaktaydı:

“İsrail daha 1967'de Suriye tanklarını, kendi tanklarının üzeri-
ne taktığı bir APARAT sayesinde bulup vurdu. Bir çeşit RADARDI
kullandıkları. Şimdi sistem daha da gelişti. Artık tanklara takılan
bazı HABERLEŞME PARÇALARI üzerinden uyduya gidip VURMA-
YI düşündüğünüz noktayı net olarak hedefe koyuyorsunuz. Hiç sap-
ma olasılığı da yok üstelik. Suriye, Rusya'dan yüzde yüz askeri araç
gereç getiriyordu. MİT, uçak havalanmadan önce ne dediyse uçak
yere indikten sonra o çıktı. İstihbarat pürüzsüzdü. Tanklarımız sı-
nıra yığıldı. Toplarımız sırada. Esad az sayıdaki gücünü bu APA-
RATLARLA güçlü kılmak peşinde. Eğer bu araçlar oraya gitseydi
bütün TANKLARIMIZI olası bir sıcak temasta kaybedebilirdik.
Çünkü o teknoloji herkeste yok. Türkiye bunu bildiği için hemen
uçağı indirdi. Bir de bizdeki birçok tankın, İsrail tarafından yenilen-
diğini unutma! Bunlar Rusya mı yoksa İsrail'le bağlantılı bir grup
mu bilmiyoruz. Ama verildi. İsrail'de yaşayan çok sayıda RUS Ya-
hudi’si olduğunu da bir yere yaz.

Silahları neden sivil uçakla gönderdiler?

Belki dikkat çekmesin diye belki de Rusya ile aramızı bozmak
için... Uçakta 30'dan fazla RUS yolcu var. Savaş bölgesine gidiyor-
lar. Ya uçaktaki insanların bir kısmı MONTAJ ekibiyse! Muhteme-
len bu cihazların takılı olduğu silahlar, sınırı geçtiği anda bizim
tankları vuracaktı. Karizmamız çizilecekti... 
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Peki Ruslar'la ilişkiler bozulur mu? 

Sanmam. Ama İskenderun Demir Çelik bize güç katmaya başla-
dığında 1971 darbesi, Seydişehir Alüminyum kapasiteyi arttırdığın-
da 12 Eylül darbesi oldu...”6

Yani Ergün Diler’e ve ona bilgi sızdıran derin mahfillere(!) göre:

“Kuzey Irak (Barzani) Kürdistan’ı gibi, Kuzey Suriye Kürdistan’ı
da kurulacakmış, PKK ile de uzlaşıp Güneydoğumuza da özerklik
sağlanacakmış ve oluşacak Birleşik Kürdistan Türkiye’nin himayesin-
de olacakmış… Böylece Türkiye hem terör belasından kurtulacak,
hem de Osmanlı varisi olarak büyüyüp bölgeyi kontrolüne alacak-
mış… Recep T. Erdoğan ve AKP’de işte bu kutlu ve mutlu dönüşümün
mimarlarıymış!?.. Uçak indirme operasyonları da Türkiye’nin, Rus-
ya’ya, Avrupa’ya ve Amerika’ya açıkça meydan okumasıymış!..?” 

Yoksa, Ergün Diler’in, kısır mantık kırıntılarıyla dizdiği “derin
örgüler”, veya başkalarınca hayal edilip kendisine verilen kurgu-
öyküler; AKP’yi ve Recep Bey’i: “Milli hamiyetli ve stratejik derin-
likli kafalı ve İsrail karşıtı” göstermek suretiyle, halkın beynini
büyüleyip, Siyonizm’e daha rahat hizmet etmesini kolaylaştırma
gayesi mi gütmekteydi? Acaba Sn. Başbakan BOP Eşbaşkanlığı
kâhyalığını ve boynundaki cesaret (esaret) madalyasını geri mi
vermişti?

Şimdi Ergün Bey’e soralım; 

a) İsrail, Türkiye’ye karşı kullanılsın diye Suriye tanklarına ta-
kılmak üzere Rusya üzerinden ve uçakla gönderdiği 10 (on) tekno-
lojik aparatı ve hem daha fazlasını, çok basit yollar ve vasıtalarla
Suriye’ye gönderemez miydi? Türkiye ve onun Milli Derin merkez-
leri, hala bir tanka takılacak teknolojik aparatı ve onu etkisiz kıla-
cak teknolojik araçları yapmaktan bile aciz ise ve 10 tane tank apa-
ratı Suriye’ye verildiğinde bizim bütün Kara Kuvvetlerimiz çaresiz-
liğe ve yenilgiye mahkûm ise, bir de kalkıp; “Güçlü ve etkin
AKP’den, dünyayı değiştirip düzeltecek Erdoğan’ın üstün liderliğin-
den bahsetmek” ne kadar ayıp ve acayip bir çelişkiydi?
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b) Fetullah Gülen okullarına ve oluşumlarına destek çıkan ve
yaygınlaştıran ABD Yahudi Lobileri, şeytani Siyonist ideolojiden ve
Büyük İsrail hedefinden vazgeçip hidayete mi ermişti, Yoksa mane-
vi hizmet perdesi altında dinimiz dejenere mi edilmekteydi? 

c) Siyonist sermaye baronları hidayete ermiş veya Amerika’daki
etkinliğini yitirmişler ise, ABD Başkan adayları olan kuklalar, ne-
den hala İsrail’e ve Siyonist merkezlere yaranma yarışı içindeydi?

d) Türkiye’de 2006’da kurulduğunu ima, hatta iddia ettiğiniz
“Milli Derin Devlet” (ki bize göre çok daha önceden teşkil edilmiş-
ti) AKP’nin bütün politikalarını “ortak ve üstün bir akılla üretip”
uygulatıyorsa, Küçük İsrail olacak Büyük Kürdistan’ın kurulması-
na, Türkiye’nin parçalanmasına, NATO eliyle Libya’nın yıkılması-
na hangi iman, hangi izan ve hangi vicdanla girişilebilmekteydi?

e) “Yok eğer; “BOP Eşbaşkanlığı ve Yahudi’den aldığı cesaret ma-
dalyası, onları avutup oyalamak ve ayakları yere basınca kendi gizli
politikalarını uygulamak için bir geçiş süreciydi, 2006’dan sonra kö-
tü devran değişti” diyorsanız, Siyonist evangelist mahfillerce hazırla-
nan BOP ve yeni Osmanlıcılık gibi sinsi ve şeytani tertipler dışında,
şu kahraman AKP’niz niye hala mazlumlara umut ışığı olacak ve mo-
ral aşılayacak hiçbir milli, ilmi ve ciddi proje geliştirememişti?

f) Sahi derin ve engin istihbarata sahip Ergün Diler, Sn. Recep T.
Erdoğan’ın Eylül-2012’de, Yalta’daki “stratejik toplantıya” katılıp
neler dinlediğini ve Yahudi-Masonlara hangi sözleri verdiğini niye
hiç gündeme getirmemişti? Yoksa böyle çok önemli ve gizemli iliş-
kileri Ergün Diler’e bildirmeyi sakıncalı mı görmektelerdi?

g) Meclis darbeleri araştırma komisyonunun “28 Şubat’ın
ABD–Yahudi patronlarını ve planlayıcılarını unutturup, yerli piyon-
lar ve figüranlarla halkı uyutma ve asıl Erbakan’ı suçlu ve sorumlu
tanıtma platformuna” dönüştürülmesi de mi, Milli Masa’nın bir
marifetiydi?

Böylesi kafadan sallama safsatalarla, safdil insanları kandır-
mak ve AKP’nin tahribatlarını “tarihi tamirat” gibi gösterip umut
ve oy avcılığı yapmak, belki geçici bir ferahlama hissi yaşatabilir-
di, ama yalancının mumu yatsıya yetişmezdi. 
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Sn. Ergün Diler’in AKP’yi aklama ve kahramanlaştırma masal-
hikâyeleri, 2008 yılında; “İzmir’de, İlker Başbuğ’a Ergenekon tara-
fından suikast düzenlendiği” şeklindeki yorum-haberlerine ben-
zer, üç günde altı yalanı deşifre edilen düzmeceleri gibiydi.

Hatırlanacağı üzere 21 Ağustos 2008’de İzmir Eşref Paşa Yağ-
cılar mevkiinde bir patlama yaşanmış, bir askerimiz şehit olmuş,
asker, polis ve sivil 16 kişi yaralanmıştı. İşte Ergün Diler konuy-
la ilgili haber yorumlarında “bu saldırının GKB. makamına otur-
maya hazırlanan Sn. İlker Başbuğ’a yönelik bir suikast girişimi
olduğu ve Ergenekon tarafından yapıldığını iddia etmiş ve gaze-
tesinde manşetten verilmişti. Oysa:

1) Bu saldırıyı PKK’nın yaptığı anlaşılmış, failleri yakalanmış ve
bağlantıları resmen saptanmıştı. 

2) Yakalanan teröristler de, amaçlarını ve planlarını zaten ayrın-
tılarıyla aktarmıştı. 

3) Bu olayda şehit olduğunu söylediği Albay Ahmet Kılınç, ay-
lar sonra bile İzmir Merkez Komutanlığında ve sapasağlam görevi
başındaydı.

4) Asıl yalan, İlker Başbuğ o gün İstanbul’daydı, gündemi ve zi-
yaretleri resmi kayıt altındaydı.

5) E. GKB. Hilmi Özkök de, o gün İlker Başbuğ’un kendisini zi-
yaret edip etmediği sorularını “Böyle bir şeyden kesinlikle haberim
yok” şeklinde nezaketle yalanlamıştı. 

6) Ergün Diler’in asıl ciddiyet ve feraset zafiyeti ise, Ergene-
kon’un hedefi diye gösterdiği Sn. İlker Başbuğ, daha sonra Ergene-
konculuk iddiasıyla tutuklanacaktı. 

7) Yazılarında “Ahmet Şık ve Nedim Şener gibi gazetecilerin,
Milli Masa’nın manevrası ve AKP’nin stratejik aklıyla tahliye edil-
meleri suretiyle, batılı merkezlerin ve içerideki kışkırtıcı kesimlerin
ağızlarının kapatıldığını ve tezgâhlarının boşa çıkartıldığını” söyle-
yen Ergün Diler’e hiç soran olmaz mıydı?

• Bu gazetecileri, hapisten çıkartan AKP ise, o zaman içeri
atan da aynı iktidardı!? 
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• Eğer bunlar suçlu ise, niye bırakılmışlardı, suçsuz iseler ni-
ye tutuklanmışlardı?

• Türkiye’de yargı, AKP iktidarının veya “Derin Masa”nın in-
tikam ve intizam aracı mıydı?

Bütün bunlardan sonra, ortaya çıkan şudur: 

Ergün Diler ve onun gibiler, bazı doğrularla yalanları karıştırıp
Kur’an’ın ifadesiyle “Hakla batılı kaynaştırıp” ürettikleri derin ter-
tiplerle (!) AKP’yi: “cesaret ve dirayetle, İslami ve insani bir gayret-
le büyük hedeflere yürüyen, dış güçlerin ve Siyonist merkezlerin
planlarını tersine çeviren bir iktidar” gibi gösterip, okurlarını işlet-
mekteydi veya kendisine bilgi sızdıran derinlikli ve rütbeli kişiler
onunla dalga geçmekteydi!

Ha, yeri gelmişken bir kanaatimizi de belirtelim:

Elbette “Milli ve derinlikli bir akil ekip ve organize” gerekliydi
ve herhalde görevini yürütmekte ve stratejik müdahale ve mani-
pülelerle, ülke ve bölgedeki değişim ve dengeleri kutlu bir dönü-
şüme doğru yönlendirmekteydi. Her şeyden önce, zaten ezeli bir
kader projesi geçerliydi ve devran Kur’an’ın ve Resullullah’ın
müjdelediği Büyük Hesaplaşmaya doğru dönmekteydi. Allah fa-
sıklar ve facirler eliyle de dinine hizmet ettirirdi. Ancak bize dü-
şen gizli hikmetlerle değil, açık hükümlere göre düşünüp değer-
lendirmek, Siyonist Yahudi ve haçlı zihniyetinin güdümündeki
dış güçlerin ve işbirlikçisi gafillerin oyunlarına gelmemekti.

Şimdi, Ergün Diler'e ve Elaziz'ci destekçilerine göre, Oya Ak-
gönenç, hidayete mi ermişti?

Daha önce, "Erbakan zihniyetini değiştirmek ve Saadet Partisi-
ni yenileştirmek için, ABD Ankara Büyükelçiliği diplomatlarıyla
münasebetleri" Wikileaks belgelerine yansıyan Oya Akgönenç,
Milli Gazetedeki "İndirilen Uçaklar"la ilgili yazısında:

“Uçak indirmek, gemi durdurmak, TIR, kamyon aramak bir ege-
men devletin kendi sınırları içinde yetkisi olan egemenliğinin gereği
kullandığı haklara dayanan olaylardır. Ama bunların gerçekleşmesi
için o ülkenin güçlü ve kararlı olması da gerekmektedir. Türkiye, Su-
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riye'ye gitmekte olan bir Rus uçağını indirip, aradı ve bulduğu aske-
ri malzemelere el koydu. Bu olay içeride ve dışarıda çok yankı yaptı.
Türkiye bu olayda kararlı ve tutarlı bir tavır sergiledi ve sonunda pek
çok dış ülke, bu konuda Türkiye gibi düşündüklerini ifade etti. Türki-
ye, Rus uçağına kargosunu sormuş ve cevap alamamıştır. Kontrol et-
mek istediğine karşılık red yani "hayır" cevabını almıştır. O zaman,
uçağa başka bir rota kullanması tavsiye edilmiştir. Bu da red edilin-
ce, uluslararası anlaşmalar ve özellikle de Chicago anlaşması gereği,
kendi hava sahasında uçan uçağı indirip, aramaya tabi tutmuştur.
Türkiye, genelde "fazlasıyla legalistik bir ülke" olarak tanınır. Yani,
kanun, hukuk, yönetmelik, tüm kuralları sıkı bir şekilde uygulamayı
tercih eden ülkeler kategorisine girer. İşin en ilginç yönü de kısa bir
süre içinde Rusya dâhil, ABD, AB ülkeleri "Türkiye kendi hakları ve
uluslararası hukuk çerçevesi içinde hareket etmiştir" diyerek, olayda-
ki tavırlarını belirtmişlerdir. Sonradan yapılan siyasi konuşma ve be-
yanatlar daha çok herkesin kendi iç kamuoyuna yönelik söylemlerden
ibarettir. Bu arada bir fırsatını bulan İran da Türkiye'nin tutumunun
doğru olduğunu ifade etmiştir (unutmayalım, İran Suriye tarafında
ve ona yardım eden bir devlettir.)

Türkiye, dosta, düşmana, komşuya veya uzak devletlere şu me-
sajları vermiştir:

"Türkiye'yi hiç sayarak, her hangi bir olay gerçekleştirilemez.
Türk hava sahası, "yol geçen hanı" değildir. Türkiye'nin tutumu,
Rusya, ABD ve Avrupa devletleri kadar, komşu ülkeler ve üçüncü ül-
keler için de geçerlidir. Türkiye'nin tutumu kimseye karşı değil, im-
zalamış oldukları anlaşmaların doğru olarak uygulanması isteğinin
neticesidir. Türkiye'nin hesabı veya maksadı kimseye sıkıntı vermek
değil, taraf olmak istemediği bir savaşta, "savaşı körükleyecek ve
ölümleri arttıracak silahlara geçit vermemek"tir. Nitekim, doğru
liste veren ve kurallara uyanlar, yollarına rahat devam etmişlerdir.
Her şeye rağmen, bütün kışkırtmalara rağmen Türkiye bu savaşın
dışında kalmaya devam edecektir. Etmelidir de. Türkiye'nin güven-
liği için bu şarttır.”7
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diyerek AKP'ye övgüler dizmiş ve aynen Ergün Diler gibi ikti-
darın kararlılığından ve kahramanlığından bahsetmişti. Yani bu
duruma göre, aynen Numan Kurtulmuş gibi, şimdi Oya Akgö-
nenç Hanım da AKP’ye arka vererek hidayete mi ermişti? Sahi
bunların "Derin merkezi", yoksa ABD Büyükelçiliği miydi? Çün-
kü 1948’de İsmet İnönü’nün imzaladığı ve eğitim sistemimizin
ABD Kontrolüne alındığı Fulbright anlaşmasını, şu AKP kaldır-
mak yerine genişletip geliştirmişti. Sakın unutmayın ha, Akde-
niz’de ve uluslararası bölgede mavi Marmara Gemisi, İsrail tara-
fından hücuma uğrayıp 9 Vatandaşı katledildiği halde, İsrail uçak-
ları 2007'de Türkiye üzerinden geçip Suriye’nin Nükleer tesisleri-
ni yerle bir ettiği ve hatta yakıt tanklarını Hatay civarına düşür-
dükleri halde, hiç bir ciddi ve netice verici girişimde bulunama-
yan bir Kahraman (!) AKP'den söz edilmekteydi!..

Artık şu soruların yanıtı düşünen ve beynini işleten herkes ta-
rafından merak ediliyordu:

1- Sn. Recep T. Erdoğan CHP’nin desteklediği alternatif 29
Ekim yürüyüşünde “barikatların kaldırılması emrini kendisinin
vermediğini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de böyle bir talimat
verip vermediğini bilmediğini, çünkü bunun çift başlı yönetim anla-
mına geldiğini” belirtmiş ve sitem etmişti. Acaba derin devlet
Cumhurbaşkanı’nı mı, yoksa Başbakanı mı destekliyordu? Oysa
bize göre; AKP Cumhuriyet ve devleti tahrip, CHP ise cumhuru
tahrik ediyordu. Ve zaten biri Siyonizm’in Türkiye temsilcisi, di-
ğeri işbirlikçisi gibi davranıyordu.

2- Sn. Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı mesajında: “AB
üyeliği Cumhuriyetimizin temel öncelikleriyle örtüşen stratejik bir
hedeftir” diyordu. Oysa İngiltere hükümeti “Bağımsızlığımızı
AB’ye devredemeyiz” diyerek, hukuk ve İçişleri konusunda AB ile
yollarını ayırıyordu. Acaba Ergün Diler’in “Milli Masası” Abdul-
lah Gül ve Recep T. Erdoğan gibi, AB’ye eyalet olmayı stratejik
hedef mi sayıyordu?

3- Sn. Cumhurbaşkanı barış ve uzlaşma için BDP’nin daha ak-
tif rol üstlenmesini istiyor, sivil PKK olan BDP eşbaşkanı Selahat-
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tin Demirtaş ise Batman mitinginde “Ortadoğu’da bir Kürt Devle-
ti adım adım kurulmaktadır… Çözümün tek anahtarı da İmralıdır”
diye tehditler savuruyordu. Üstelik “Esad rejimi Suriye Kürtlerini
ve PKK’yi destekleyip kışkırtıyor” diyen AKP’ye rağmen, Suriye’de
Esad güçleriyle PYD (Suriye PKK’sı) Halep’te şiddetli çatışmalara
giriyor, her iki taraftan onlarca insan ölüyordu. Sorumuz; acaba
PKK’nın dayatmalarına boyun eğilmesini ve buna uzlaşı kılıfı ge-
çirilmesini “Milli Masa”mı istiyordu?

4- “Arap Baharı”nı hararetle desteklemelerini, Sn. Abdullah
Gül ve Sn. Recep T. Erdoğan’dan “Milli Derin Devlet” mi istiyor-
du? Oysa Amerikalı düşünür Cohmsky ise Arap baharı denilen
hareketteki gerçek niyeti şu sözlerle özetliyordu: "ABD Arap ba-
harının yaşandığı ülkelerde kendine bağımlı ve kendi çıkarlarına
hizmet eden hükümetler kurmak istiyor!" 

Bu açıklama gerek Kuzey Afrika'da gerekse Ortadoğu'da de-
mokrasi getiriyoruz diye akıtılan kanın ardında yatan gerçek ni-
yeti gayet açık bir biçimde anlatıyordu. ABD Kuzey Afrika'da ve
Ortadoğu'da sınırları kendi kafasına göre yeniden çizmek istiyor-
du. Hem yeni devletçikler kurmak istiyor hem de mevcut ülkeler-
deki yönetimlerin başına kendi çıkarları açısından güvenilir isim-
leri oturtmaya çalışıyordu! Ve bu istek uğruna insanlar birbirle-
rine kırdırılıyordu! İslam coğrafyasındaki kadim yaralar kaşına-
rak Müslüman ülkeler birbirlerine düşürülüyordu! 

Gerçek niyet bu ülkeleri zalim yöneticilerden kurtarmak, bu ül-
kelere demokrasi getirmek olmuyordu! Bu ülkelerdeki insanların
çektikleri çileler de ABD yönetimini zerrece ilgilendirmiyordu!

5- Sn. Recep T. Erdoğan, yıllarca övgüler dizdiği, karşılıklı ma-
dalyalar alıp verdiği Libya ve Suriye’ye “halkına zulmediyorlar”
diye birden bire düşman kesilip, askeri müdahaleye kalkıştığı
halde, şimdi Miyanmar’da aylardır masum Müslümanların on
binlercesini hunharca katleden cuntaya karşı bu denli sessiz ve
tepkisiz kalmasını “Milli Masa” mı öğütlüyordu?

6- Üç dönemdir tek başına iktidarda olmasına ve bir ara ho-
rozlanıp hava atmasına rağmen Sn. Recep Bey’in hala bir yerli
otomobil bile üretememesi “Milli Derin Devletin” mi kusuruydu?
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7- ABD (kukla) Başkanı Obama, rakibi Mitt Romney’le çıktığı
Tv. Programında “Suriye konusunda İsrail, Türkiye ve ABD’nin ko-
ordineli şekilde çalıştıklarını” itiraf ediyordu. Acaba Ergün Diler’in
“Milli Devleti” ABD ve İsrail kafasıyla mı hareket ediyordu?

Bakü’deki ECO zirvesine katılan Sn. Recep T. Erdoğan’la İran
Cumhurbaşkanı Ahmedinejat’ın sürpriz görüşmesini, Yeni AKP’li
ve Yahudi lobileri ilişkili Numan Kurtulmuş’un ayarladığı konuşu-
luyordu. Oysa İran, Suriye sorununun, RUSYA, İRAN ve AMERİKA
arasında çözülmesini istiyor, Erdoğan’ı ve Türkiye’yi safdışı bırak-
maya çalışıyordu. Şimdi acaba Numan Kurtulmuş’u, Türkiye Derin
Devleti mi yoksa ABD Yahudi Lobileri mi devreye sokuyordu?
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Türkiyedeki Gizli İsrail Hâkimiyeti Ve 
AKP’NİN ACZİYET SİYASETİ

Atatürk’ten sonra, başta İsmet İnönü CHP’si olmak üzere, sol-
cu veya sağcı bütün iktidarlar ve onların üst düzey asker ve sivil
bürokratları maalesef İsrail yandaşıydı. Hatta bazıları gönüllü
hizmetkârıydı. İslam coğrafyasının ortasında bir çıbanbaşı olarak
kurulan İsrail’i ilk tanıyan, Türkiye’yi emperyalizmin Haçlı Şö-
valyeleri olan NATO’ya sokan, Milli Eğitim sistemimizi Ameri-
kan güdümüne bırakan Fullbright anlaşmasını imzalayan İsmet
İnönü; bu Siyonizm’e teslimiyetin ve devleti sabataist-mason gü-
dümüne devretmenin adını uyduruk Kemalizm koymuşlardı. Ar-
dından Adnan Menderes DP’si 1958’de İsrail’le birlikte ve tabi
ABD desteği ile Suriye’yi işgal etme hayalleri bile kurmuşlardı.
1964-1966 yıllarında Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı yapan
Amiral Sezai Orkunt, “Türkiye-ABD İlişkileri” kitabında bu plan-
ları belgeleriyle anlatmaktadır.

Türkiye İsrail ilişkilerinde araştırma ve yorumlarıyla önemli
uzmanlardan sayılan Ofra Bengio da Demokrat Parti-İsrail işbir-
liğini ayrıntılarıyla aktarmaktadır. Bu süreçte İsrail’i ilk ziyaret
eden paşalar arasında, 27 Mayıs’ta görevden alınan Menderes’in
GKB’nı Rüştü Erdelhun, ikinci Başkan Cevdet Sunay, HKK Tekin
Arıburun, DKK Fahri Korutürk ve KKK Cemal Gürsel bulunmak-
tadır. Dikkat buyurun, 1958’de Adnan Menderes’in İsrail’le imza-
ladığı gizli anlaşmanın komutanlarının ve Siyonizm yandaşları-



nın üçü, arka arkaya tam 20 yıl Türkiye’de Cumhurbaşkanı yapıl-
mışlardı. Üstelik Cevdet Sunay ve Cemal Gürsel 1. Dünya Sava-
şında Mısır’daki “Kanal Harekatı” sırasında İngilizlerce esir edil-
miş, daha sonra evcilleştirilip Batı yanlısına çevrilmiş paşalardı!?

Bu gerçekleri “Komplo teorisi” diye geçiştirenlere şaşmak la-
zımdı; Yahu şu anda ABD Başkan adayları Obama ve Romney bi-
le, halkın sorunlarını ve oylarını değil, İsrail uşaklığını öne çıka-
rıp yarışmıyorlar mıydı?

Bu noktada sorulabilir: Peki Menderes Hükümetine karşı 27
Mayıs ihtilali neden yaptırılmış, ABD ve İsrail Menderes’e niye
sahip çıkmamıştı?

1- Bu tür darbeler, yıpranan ve biraz da şımaran atları değiştir-
me operasyonlarıydı. Siyonist Lobiler, bir müddet kullandıkları
elemanlarını harcamaktan asla sakınmazlardı

2- 27 Mayıs tezgâhında, İzmirli dönme Yahudi ailelerinin (Saba-
taistlerin) gizli iktidar mücadelesi ve rekabet husumeti de rol oyna-
mıştı.

3- Bu tür darbelerle halkın bazı kesimlerinin havaları alınır ve
heyecanları yatıştırılır, bazı kesimlerin ise hıncı ve hırsı arttırılır ve
böylece dümen ve dengeler üzerindeki mason kontrolü sağlamlaş-
tırılırdı.

4- Hayatı boyunca bir Cuma namazı kıldığına bile rastlanmamış
Menderes’in talimatla uyguladığı “Ilımlı İslam” programı, umulma-
dık bir manevi diriliş ve dine yöneliş süreci başlatmış, bunun sin-
dirilmesi ihtiyacı ağır basmıştı.

1996 yılında DYP+ANAP koalisyonunda GKB Org. İsmail
Hakkı Karadayı’nın yardımcısı Org. Çevik Bir İsrail’le yeni bir
Askeri-Stratejik anlaşma imzalamış, bazı sahtekârlar bunu Rah-
metli Erbakan’a yıkmaya çalışıp gerçekleri çarpıtmaya uğraşmış,
ama E. 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, bu anlaşmayı Mesut Yıl-
maz’ın imzaladığını 26 Ekim 2012 tarihli Aydınlık Gazetesinde
kendisi açıklamıştır. “Refah-Yol döneminden ilginç bir anı” baş-
lıklı yazısında Çetin Doğan, Başbakan Erbakan’a karşı İsrail’le as-
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keri eğitim anlaşmasını nasıl savunduğunu böbürlenerek söyle
anlatmaktaydı.

Refah-Yol döneminden ilginç bir anı

-“Sayın Başbakan, Hükümetin bilgi ve onayı olmadan TSK yaban-
cı ülke silahlı kuvvetleri ile anlaşma yapmaz, yapamaz. Önce siyasi
iradenin ortaya konması ve iki ülke yöneticileri arasında bir Çerçeve
Anlaşması yapılması gerekir. İşte elimdeki Resmi Gazetede T.C. Hükü-
meti ile İsrail Hükümeti arasında yapılan çerçeve anlaşması,” diyerek
kendilerine resmi gazeteyi uzattım. Sayın Çiller’in “Bakınız Mesut bey
imzalamış” deyişini anımsıyorum.

-Konuşmama devam ettim, “İsrail ile sınırlı askeri eğitim işbirliği
ilişkilerimiz var. Bu kapsamda İsrail uçakları Konya-Karapınar atış
alanında uçuş ve atış eğitimleri yapma imkânı buluyorlar. Uçuş eğiti-
mi yaptıkları hava sahası, sınırlarımızın çok uzağında olduğu için
üçüncü ülkelerle aramızda bir sorun yaratmamaktadır. Anlaşmanın
İsrail için siyasi açıdan da önemli olduğu kuşkusuzdur. Buna karşılık,
en yakın NATO müttefiki saydığımız ülkelerden dahi alamadığımız
teknolojik bilgi birikimini İsrail’den transfer imkânı buluyor, kendi
ulusal yazılımımızı geliştiriyoruz.”

-Sayın Başbakan söze karışarak, “Generalim, iyi güzel de İsrail pi-
lotları aldıkları eğitimle kardeş Arap ülkelerini vurmazlar mı?” soru-
sunu yöneltti.

-Buna karşılık kendilerine, “Arap kardeşlerimiz bu kafa ile giderler-
se, İsrail uçaklarına eğitim olanağı vermesek de eskiden olduğu gibi İs-
rail tarafından vurulurlar. Sanırım üç yıl kadar önce, İsrail’den kalkan
uçakların Bağdat yakınlarındaki bir nükleer tesisi bombaladığını hatır-
larsınız. İsrail, pilotlarını çeşitli ülkelerde eğitmek olanağına sahip bu-
lunmaktadır. Türkiye’nin coğrafi yakınlığı İsrail’e pilotlarını daha az
maliyetle eğitim olanağı sağlıyor. Ayrıca bunun siyasi açıdan da elbette
kendisine bir getirisi oluyor.” yolunda açıklamada bulundum.

-Bana Başbakan’ın bir çocuğa ders verir üslupta söylediği şu sözle-
rinin, toplantıya katılanların bir bölümünde de şaşkınlık yarattığından
unutmadıklarından eminim: “Generalim size bir açıklamada buluna-
yım. Biliyorsunuz İsrail Milleti Yahudi’dir. Amerikalıların çoğunluğu

46 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



Protestan’dır. Yahudiler Mesih’in gökyüzünden dünyaya ilk defa inece-
ğine inanırlar. Protestanlar ise Mesih’in ikinci defa ineceğine inanırlar.
Her iki taraf Mesih’in ineceği yer konusunda mutabıktır. Mesih’in Ku-
düs’deki Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yere ineceğine inanırlar. İşte Ya-
hudilerin ve Amerikalıların amacı Mesih gelmeden önce hazırlık yapa-
rak, Büyük İsrail’i yaratmaktır. Siz İsrail bayrağının üzerindeki iki
mavi çizginin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bayrağın üst tara-
fındaki çizgi Fırat Nehrini, alt tarafındaki çizgi ise Nil Nehrini temsil
eder. İşte büyük İsrail bu iki nehir arasındaki bölgede kurulması isten-
mektedir.” Bu sözlerin bende şok etkisi yarattığını söyleyebilirim.”

Yani bugün görünüşte İsrail’e horozlanan ama gerçekte Siyo-
nizm’in Arz-ı Mev’ud hedeflerine hizmet sunan Recep Beyin AKP
iktidarı, kendisi gibi İsrail aşıkı olan 28 Şubatçıların bir devamı-
dır. İsrail Siyonizm’ine ve Batı (Avrupa ve Amerika) emperyaliz-
mine samimiyet, cesaret ve Milli haysiyetle karşı çıkan ve gerçek-
çi tedbirler alan tek lider rahmetli Erbakan’dır.

Artık İngiltere bile, “bağımsızlığımızı Brüksel’e devredeme-
yiz” diyerek “Auro”ya katılmadığı gibi, AB’nin hukuki ve siyasi
programlarına uymama kararı aldığı halde, Sn. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı mesajında, sonunda bizi Av-
rupa’nın eyaleti, İsrail’in vilayeti yapacak olan Avrupa Birliğinin
“Türkiye’nin stratejik hedefi” olduğunu açıklamıştır. Bunlar Erba-
kan’ın değil, Menderes’in, Demirel’in ve 28 Şubat darbecilerinin
devamıdır.

Oysa hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri
çöküş öncesi süreci yaşamaktaydı. Ve tabi İsrail de hamisiz kalıp
yıkılacaktı. Bakınız, süper güç sanılan Amerika’nın aslında bir
üfürüklük canı vardı ve Sundy Kasırgası 300 milyar dolarlık yı-
kıma ve 100 kişinin can kaybına yol açmış, Ilımlı İslamcıların
Tanrısı Amerika’nın acizlik ve çaresizliği ortaya çıkmıştı. O da,
Amerika’yı batmaktan yine bizim Fetullah Gülen’in himmet ve
kerameti kurtarmış, 10 milyar dolar tahmin edilen kasırga zararı
Fetullah Gülen’in duasıyla(!) birden 300 milyar dolara fırlamıştı.
İnşallah Türkiye için de böyle dualar yapmazdı. 
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İsrail'in “Uydunuz Bizi Görmesin” Talebi Türkiye'yi Şaşırt-
mıştı!

Türkiye'nin ilk keşif gözetleme uydusu Göktürk'ün üretiminde
İsrail tepkisiyle karşılaşılmıştı. İtalyan Telespazio şirketiyle ortakla-
şa geliştirilen uydunun kritik parçalarından “elektrooptik kamera-
ların” temininde sorun çıkmıştı. İtalyan şirketin kameralar için ta-
lepte bulunduğu İsrail, "Göktürk, topraklarımızı görüntülemeye-
cek." şartını koşmaktaydı. Türkiye'yi rahatsız eden bu şart, 270
milyon Euro'luk projeyi sekteye uğratmıştı.

Mavi Marmara baskınıyla gerilen Türk-İsrail ilişkilerinde bu kez
de 'Göktürk' krizi patlamıştı. Türkiye'nin ilk keşif gözetleme uydu-
su Göktürk-1 için 2009'da İtalyan Telespazio şirketiyle sözleşme
imzalanmıştı. Ardından uydunun üretimi için çalışmalara başlandı.
Fakat uydunun görüntü ve istihbarat toplamada kullanılacak kritik
parçalarından “elektrooptik kameraların” temini için İtalyan şirket
İsrail'in kapısını çaldı. İsrail hükümeti de bu stratejik parçaları bir
şartla vermeyi kabul etti: "Göktürk, bizim topraklarımızı görüntüle-
meyecek." İsrail'in bu talebi İtalya'yı zora sokarken, Türk tarafında
da büyük rahatsızlık ve şaşkınlık yaratmıştı. Projenin, yaşanan bu
kriz nedeniyle öngörülen tarihte tamamlanamayacağı açıklanmıştı.
İsrail, Türkiye'nin terörle mücadelede de kullanacağı Göktürk uy-
dusu için açtığı ihaleye İsrail, IAI şirketiyle girmiş fakat Savunma
Sanayi İcra Komitesi'nin aldığı kararla ihaleye katılamamıştı. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen Göktürk Ke-
şif Gözetleme Uydusu Projesi kapsamında İtalyan Telespazio şirke-
tiyle 16 Temmuz 2009'da sözleşme imzalanmıştı. 270 milyon Eu-
ro'luk projede, öngörülen teslimat tarihi 2013. Göktürk uydu sis-
temi, özellikle Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu coğrafyasında askeri
istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine
imkân tanıyacaktı. PKK'yla mücadelede Türkiye'nin elini güçlendi-
recek, aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşma-
nın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün re-
kolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil
faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacaktı. Proje, çok
yüksek çözünürlüklü 1 adet elektrooptik keşif gözetleme uydusu
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ve ilgili sabit ve mobil uydu yer istasyonu ve 5 tona kadar tüm uy-
duların entegrasyon ve testlerinin yapılacağı 1 adet test merkezini
kapsamaktaydı. Ana yüklenici İtalyan Telespazio şirketiydi. Yerli iş
ortakları ise Aselsan, TÜBİTAK ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü (UEKAE). Göktürk uydusundan temin edile-
cek görüntüler uluslararası alanda pazarlanacaktı. 

İhaleyi alan İtalyan şirketin önemli ortaklarından biri Fran-
sa'nın dev savunma şirketi Thales olmaktaydı. Savunma kaynakla-
rı, bu firmanın İsrail'e karşı ”üreteceğimiz uydular sizin toprakları-
nızı gözetlemeyecek” şeklinde genel bir taahhütte bulunduğunu
aktarmış, buna rağmen İsrail olur vermeyince İtalyan ve Fransız
firmalar geri adım atmıştı.8

İşte bu noktada Aydınlık yazarı ve 28 Şubat kahramanı Çetin
Doğan gibilere sorulmalıydı:

Türkiye’yi ve Müslüman Türkleri düşman gören, Büyük İsrail
hedefi uğruna, Türkiye’nin Güneydoğusunu da içine alan bir
Kürdistan kurulmasını ve PKK’yı destekleyen ve Türkiye’nin ba-
ğımsız ve başarılı teknolojik girişimlerine asla izin vermeyen bir
İsrail’le askeri ve stratejik ilişkileri sürdürmenin büyük önemi-
ni(!) savunmak üzere Başbakan Erbakan’a karşı kokozlanmaları-
nız acaba bir akıl tutulması ve vicdan kararması mıydı, yoksa sa-
bataist damarların kabarması mıydı?

İsrail, ABD’den aldığı yüksek teknolojiyi İslam ülkelerine yö-
nelik terör eylemlerinde kullanıyordu!

İsrail’in Sudan saldırısı ve Siyonistlerin suç ortakları!

(24 Ekim 2012) tarihinde İsrail Sudan’ın başkenti Hartum ya-
kınlarında bulunan Yarmouk silah fabrikasına saldırmıştı.

Hartum 3 milyonu aşkın nüfusu olan bir kent. 1821’de Kavala-
lı Mehmet Ali Paşa tarafından kurulmuştur. Şehrin adı kıyısında
bulunduğu Nil Nehri’nin fil hortumunu andıran şeklinden dolayı
Arapça “Khortuum”dan gelmektedir.
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Saldırı günü 4 F-16 savaş uçağı Müslüman Ürdün’ün hemen ya-
nı başında bulunan İsrail’den havalanmıştı. İsrail’e ait savaş uçak-
ları batıda Müslüman Mısır, doğuda Müslüman Suudi Arabistan’ın
bulunduğu Kızıldeniz üzerinden ve güney rotasında uçmuşlardı.
Daha sonra sağdan dönüşle batıya yönelmiş ve Eritre’nin hemen
kuzeyinden Sudan hava sahasına dalmışlardı. Uçaklar kısa bir süre
sonra Hartum yakınlarında bulunan Yarmok’a ulaşmış ve hedefleri
olan fabrikaya saldırarak bombalamıştı. Eritre’de; Dahlak adaların-
da ve Sudan sınırına yakın Mahel Agar dağlarında bulunan İsrail
askeri üslerinin, saldırının terminal safhası olan Kızıldeniz’den Su-
dan’a yaklaşma ve Sudan hava sahası içinde hedef bölgesine ulaş-
ma rotaları üzerinde F-16’lara koordinasyon ve elektronik harp
desteği olarak çok büyük yardım sağlamışlardı. İki Sudanlının ya-
şamını kaybettiği saldırıdan sonra Sudan yetkilileri İsrail’i suçlamış
ve “Misilleme haklarının saklı olduğunu” açıklamıştı. İsrail yetkili-
leri ise bu olay hakkında yorum yapmamıştı. Bu yaklaşım İsrail
diplomasisinin uluslararası hukuki sorumluluklardan kaçmak için
uyguladığı tipik davranıştı. İsrail’in nükleer silahlara sahip olması-
na rağmen bunu kabul veya reddetmemesi de bu bağlamda okun-
malıydı. İsrail Sudan’ı, Sina üzerinden Gazze’ye silah göndermekle
suçlamaktaydı. İsrail daha önce de benzer suçlamalarla 2009 ve
2011’de de Sudan‘a saldırmıştı. İsrail in uluslararası kuralları hiçe
sayarak yaptığı bu saldırı ne ilkti, bu gidişle ne de son olacaktı.

İsrail 2007’de Türkiye Üzerinden Suriye’ye de saldırmıştı!

6 Eylül 2007’de 8 F-16 savaş uçağı yine İsrail’den kalkmıştı. He-
def Suriye’de El Kibar nükleer santralıydı. Savaş uçakları önce Ak-
deniz üzerinde kuzeye doğru uçmuşlar ve İskenderun Hava Radarı
kontrolünde Türkiye hava sahasına girerek doğuya dönüş yapmış-
lardı. 8 F-16 Suriye sınırı boyunca doğuya doğru Türk toprakları
üzerinden uçtuktan sonra yaklaşık Viranşehir üzerinden güneye
dönerek Suriye hava sahasına girmiş ve kısa bir süre sonra Deyri-
zor kentinin kuzeyinde bulunan El Kibar’daki santrali bombala-
mıştı. Saldırıdan sonra İsrail’e dönerken geldikleri yolu kullanan F-
16’lar Türkiye’nin kendilerine suç ortaklığı yaptığını belgelemek
için yedek yakıt tanklarını Akdeniz’e atabilme imkânı varken tutup
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Hatay’a bırakmışlardı. Unutmayınız ki bu süreçte AKP iktidardı ve
Recep Bey Başbakandı.

Operasyon 30 dakika sürmüş, Allah’tan nükleer santral henüz
bitmemiş ve işletmeye açılmamıştı. Yoksa 2011’de Japonya‘da dep-
rem ve tsunami sonrası yaşanan Fukuşima benzeri bir felaketle kar-
şı karşıya kalınacaktı. Gerçi bu durum İsrail’in umurunda sayılmaz-
dı! Hâlbuki Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması
(Non-Proliferation Treaty) gereğince Suriye’nin barışçıl amaçlı nük-
leer enerji üretmeye hakkı vardı. Çünkü Suriye bu anlaşmayı imza-
lamıştı. İsrail ise bu antlaşmaya asla yanaşmamıştı. AKP yönetimin-
de Türkiye’nin Suriye’ye yapılan saldırıdan haberi vardı. Saldırıdan
sonra İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Erdoğan’ı aramış, olayı anlatmış
ve ondan “Başka bir nükleer santrale izin vermeyeceklerini ancak
yeni bir saldırı planlamadıklarını, Suriye sessiz kalırsa İsrail’in de
sessiz kalacağını” Beşar Esad’a söylemesi ricasını aktarmıştı.

Saldırının Türkiye üzerinden yapılmasının amaçları

İsrail, El Kibar’a yaptığı bu saldırıyı daha önceden konuşlanarak
o tarihte tamamen ABD kontrolünde bulunan Irak üzerinden çok
daha kolay başarırdı. Saldırıyı Türkiye üzerinden yapmayı tercih
etmelerinde üç önemli neden vardı;

- Türkiye’yi suça ortak ederek Arap ve Müslüman dünyada
ABD ve İsrail esaslı politikalara daima mecbur edecek kısır dön-
gü tuzağının içine sokmak,

- Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması ve Beşar Esad’ın
iktidara gelmesinden sonra her geçen gün düzelen Türkiye-Suri-
ye ilişkilerinin temeline güvensizlik tohumları ekip sarsmak,

- Suriye’yi yörece en güvenli gördüğü istikametten vurarak ic-
ra edilecek harekâtın başarısında sürpriz tesirini kullanmak.

Müslüman toprakların İsrail’in çıkarlarına hizmet için kullandı-
rıldığına örnek oldukça fazladır. Bu konuda sicili en kötü ülke Su-
udi Arabistan’dır! Bu ülke resmi olarak İsrail’i tanımamasına rağ-
men 1981’de F-15 ve F-16’lardan meydana gelen İsrail taarruz filo-
sunun Irak‘ta Bağdat güneyinde bulunan Osirak nükleer santraline
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saldırması için hava sahasını Arabistan kullandırmıştı. O zaman da
İsrail savaş uçakları yedek yakıt tanklarını dönüşte Suudi Arabistan
çöllerine bırakmıştı. Erdoğan’ın en yakın çalışma arkadaşı Abdulla-
tif Şener “Erdoğan ile İsrail arasında gizli bir işbirliği antlaşması
var. Erdoğan İsrail ile danışıklı hareket ediyor…”9 açıklamasını
yapmış böylece Milli Görüş’e hıyanet ortaklığını, siyasi rekabet or-
tamına taşımıştı.

Menderes’ten günümüze: Büyük İsrail için Suriye’nin zaptı ve
tampon devlet Kürdistan’ın kurulması!

AKP (Siyonist ve sabataist) sermayenin, Amerika-İsrail’in, bir de
bu üçüne bağlı olup da Cumhuriyetin kalabileceğini sanan ordu-
nun desteğiyle iktidara taşındı. Böylelikle, dış siyasetteki her adı-
mında tersi ispatlanmış olsa da, Amerika’dan daha Amerikancı
olanlar ülke çıkarlarının korunacağını sandı. Suriye’deki çıkmazı
budur; Davutoğlu iki sene önceki Amerikan raporlarında salık ve-
rilene harfiyen uyarak yüz bin mültecisini topladı; şimdi, Rusya ile
Çin’in tıkadığı yolda, onlarla ne yapacağını bilemiyor. AKP’liler
“Suriye’den top mermileri geliyor” diyor, Amerika “mermilerin
kimden geldiğini bilemeyiz” yollu yanıt veriyor. Bölgede Amerika
ve politikası giderek sıkışıyor, ama daha fazla sıkışan Amerika’dan
işbirlikçisi AKP oluyor. Bu kaçıncı diyoruz, Türkiye daha önce de
Amerika-İsrail çıkarları için Suriye’ye girmeye çalıştı, Amerika ve
İsrail Türkiye’nin büyümesine izin verir sandı. Oysa Türkiye’nin,
bu yolda atılan her adımı pişmanlıkla sonuçlandı.

İlk girişim: 1958

Obama, Romney ile tv. tartışmasında “Suriye konusunda her
adımı Türkiye ve İsrail ile koordinasyon içinde atıyoruz” diyordu;
Türkiye’nin bölgede İsrail çıkarları yolunda Suriye’ye göz dikmesi
ilk kez olmuyordu. Cumhuriyet tarihinde aynı zamanda Balkan
Paktı ile Bağdat Paktı kuran tek isim Adnan Menderes de, arkasına
Amerika’nın desteğini alarak, İsrail’le ittifak içinde Suriye’ye girme
düşleri kurmuşlardı. 1964-1966 yılları arasında Genelkurmay İs-
tihbarat Başkanı olan Amiral Sezai Orkunt, “Türkiye-ABD ilişkile-
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ri” adlı kitabında, “Türkiye’nin İsrail’le birlikte Suriye’nin zaptı için
yaptıkları ortak savaş planını” anlatmaktadır.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki önemli otoritelerden Ofra Bengio
da “1958 yılında, Türkiye ile İsrail’in, Suriye’ye karşı askeri müda-
hale planına dayalı işbirliği anlaşması imzalaması” sürecini ayrın-
tılarıyla aktarmaktadır. Hazırlık döneminde İsrail’i ziyaret edenler
arasında Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, İkinci Başkan
Cevdet Sunay, Hava Kuvvetleri Komutanı Tekin Aruburun, Deniz
Kuvvetleri Komutanı Fahri Korutürk ve Kara Kuvvetleri Komutanı
Cemal Gürsel bulunmaktadır. Şu yeterince öğretici olmalıdır: 1958
Türkiye-İsrail gizli anlaşmasının komutanlarından üçü, daha sonra
arka arkaya, tam yirmi yıl cumhurbaşkanı yapılmıştır ve Kenan Ev-
ren belki de İsrail’le ilişkileri en düşük seviyeye çektiği için hedef
yapılmıştır.

Menderes’in “bölgesel liderlik” hevesiyle niyetlendiği bu Ameri-
kancı-İsrailci macera Amerika’ya, “Amerika’dan Amerikancı” geldi
ve Aydın Menderes’in “Babam ve Ben” kitabında anlattığı gibi,
Amerika “dostça telkinlerle” bu maceranın “daha olumsuz şartlar-
la karşılaşmak riskine girmek” anlamına geldiğini söyleyerek “ka-
rarlı ve ısrarlı” Türkiye’yi müdahaleden caydırmıştır. İşte son Suri-
ye macerası da AKP Türkiye’sinin kursağında kalmıştır. Amerika
Türk askerinin Ortadoğu’ya inmesini riskli bulmaktadır. Ofra Ben-
gio’nun verdiği bilgilere göre; 1950’li yılların sonlarında, İsrail’in
Barzani Kürtleri’ni silah yardımı ile desteklediğinden, Türk ordu-
sundan “bir avuç” yüksek komutan da haberdardır. Demek ki, Tür-
kiye’den istenen, yalnızca İsrail’in ve Barzani’nin çıkarlarına bekçi-
lik ve maşalık yapmasıdır.

1996: İkinci anlaşma ve tatbikat

AKP’yi gökten düşmüş bir yıkıcı sanmak yanılgıdır; AKP kendi-
sine iktidar yolunu açanların dış siyaset geleneğini sürdürme konu-
mundadır. 1996’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı’nın
yardımcısı Orgeneral Çevik Bir, Tel Aviv’de İsrail Savunma Bakan
yardımcısı ile yeni bir anlaşma imzalamıştır. (bu anlaşmayı DYP-
ANAP koalisyonunda Mesut Yılmaz imzalamıştır, E. Org. Çetin
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Doğan’da bunu itiraf edip Aydınlık’ta yazmıştır. Ama bazı sahtekâr-
lar bu anlaşmayı Erbakan’ın yaptığını söyleyerek gerçeği çarpıtmış-
tır.) Karadayı: “Hükümetler şapka gibidir, gelirler ve giderler, kalı-
cı olan devlettir” diyordu ve 1996 yılında TSK’nın Hatay tatbikatın-
da İsrail Kuvvetleri pek yakında bulunuyordu. 

‘Kürdistan Türkiye için yüzyılın fırsatıymış!?’

Washington Enstitüsü’nden Soner Çağaptay da; “Suriye’nin par-
çalanması ve Suriye’nin Kuzeyi’nde bir Kürdistan kurulması Türki-
ye açısından “yüzyılda bir karşılaşılacak bir fırsat”tır diyordu.. Da-
ha önceki raporlarıyla AKP’ye mülteci biriktirmesini salık veren Ça-
ğaptay, bu kez Türkiye’ye Barzani Kürtleri’nden sonra Suriye Kürt-
leri’ne hamilik öneriyordu: “Syria’s Kurds would likely turn to Tur-
key for support. They would appreciate Ankara as a balancing force
against Arab nationalism, a lesson they would fast learn from the
Iraqi Kurds, who have made Turkey their protector against Baghdad
since 2010.” diye Türkiye, İsrail’in çıkarları adına, Araplar karşısın-
da İsrailci bir Kürdistan’ın koruyucusu olmaya çağırılıyordu.

İsrailci Kürdistan’a Türkiye Kâhyalığı

Çağaptay’ın 24 Ekim tarihli, “Suriye’nin Parçalanması Neden
Türkiye için Fırsattır” başlıklı raporu Siyonist ayrıntılar içeriyordu.
Çağaptay, “Balkanlılaştırılmış bir Suriye’nin”, İsrailci bir Kürdis-
tan’ın Türkiye için, “a once-in-a-century opportunity”, yüzyılda bir
karşılaşılacak bir fırsat olarak sunulmasının altını şöyle dolduru-
yordu: “Türkiye Kürdistan korkusundan vazgeçip hamilik rolünü
benimseyebilirse, PYD de, isteksiz de olsa, Araplar’ın bağımsız bir
Kürdistan’ı kabul etmeyeceğini ve bağımsızlık yolunda tek şansının
Amerika, İsrail ve Türkiye’ye yaslanma olduğunu görecektir. Böyle
bir durumda, PKK’yı dizginlemede Barzani gibi “daha sorumlu” ha-
reket edecek ve Esad rejimi ile Türkiye arasında bir tampon devlet
işlevi görecektir.” Çağaptay, daha sonra, Türkiye’nin, kurulması
ümit edilen yeni İsrailci Kürdistan’la geliştireceği yeni ekonomik
bağları ballandıra ballandıra anlatmaya koyuluyordu.10
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Batı medyasına göre: İran-ABD-İsrail üçgeninde Türkiye tuzak-
ları Le Monde Diplomatique, BBC Arapça servisi ve muhalif lider
Hüseyin Musevi’ye ait internet sitesi, eski Dışişleri Bakanı Velayeti
ile Devrim Muhafızları eski komutanı Hüseyin Tayyib’in ABD’de
gizli görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Velayeti ve Hüseyin Tayyib,
ABD’ye gidip gitmediklerine yanıt vermeden “hayır görüşmedik”
açıklaması yapılmıştı. Velayeti, dini lider Hamaney’in dış politika
danışmanı Hüseyin Tayyib de, Rehberlik Ofisi ile yakın temastaydı.
Tam bu sırada İsrail Savunma Bakanı Barak ilginç bir açıklama yap-
mıştı: “İran nükleer silah geliştirmede geri adım attı. Amaç Türki-
ye’nin önünü tıkamaktı!” Kaynaklara göre, Barak’ın açıklaması ile
ABD-İran gizli görüşme iddiaları arasında bir bağlantı vardı. İran’-
da 1979 İslam Devriminden beri diploması gündeminin temel
maddelerinden olan “ABD ile doğrudan görüşme” konusu, son haf-
talarda tekrar ön plana çıkmıştı. Son tartışmanın fitilini ateşleyen
husus, ABD petrol ambargosunun İran’ı sıkıntıya sokmasıydı. Zira,
ambargo ile birlikte İran’ın petrol ihracatı üçte iki oranında azılıp
günlük 800 bin varile kadar düşmüş, bu da içeride döviz darlığına
yol açmıştı. Bu yüzden ABD doları son bir yıl içinde İran Riyali kar-
şısında 3 kat değerlenerek 1200 tümenden 3500 tümene fırlamıştı.

ABD ile doğrudan görüşmeler için ön temaslar yapıldığı konu-
su, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Eylül sonunda BM
çalışmaları için gittiği New York’taki açıklamaları ile su yüzüne çık-
mıştı. Ahmedinejad, ABD ile görüşmelere kapalı olmadıkları mesa-
jını verdi. Bu, bazı Muhafazakâr çevrelerde tepkiyle karşılandı. İran
Cumhurbaşkanı, ABD ile ilişkilerde İmam Humeyni’nin çizgisine
sadık olduğunu vurgulayarak gelen tepkileri göğüslemeye çalıştı.
Bu tartışmalar tam küllenmeye yüz tutmuşken, BBC Arapça servisi
ve Fransız Le Monda Diplomatique bir iddiaya yer vermiş, aynı id-
dia İsrail gazetelerinde de tekrarlanmıştı. Buna göre, İki üst düzey
İranlı yetkili, ABD’de gizli görüşmelere katılmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı “kaleme.com” sitesinde yazdı

Yabancı medyadaki iddialar, İran’daki muhalif internet sitesinde
de gündeme taşınmıştı. 2009’daki cumhurbaşkanı seçiminde Ah-
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medinejad’ın rakibi olan Mir Hüseyin Musavi’ye ait kaleme.com
adlı internet sitesi şu soruyu ortaya atmıştı: “Hüseyin Tayyib ve Ali
Ekber Velayeti ABD’de ne aramaktaydı?”

Bunun üzerine her iki isim de bir açıklama yapmış. “görüşme”
iddiasını yalanlamıştı. Dikkat çekici olan, “görüşme” yalanmış, fa-
kat ABD’ye gidip gitmedikleri konusu yanıtlanmamıştı. Dolayısıy-
la, eğer bir gizli görüşme başlatılmışsa bu, İran devletinde en
önemli ve merkezi konumda bulunan Dini Rehber’in gözetiminde
yürütülüyordu.

İsrail’in iddiası

İran’da bu tartışmalar sürerken, İsrail ilginç bir açıklama yap-
mıştı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran’ın nükleer silah ge-
liştirme heveslerinden bir süreliğine geri adım attığını ancak önü-
müzdeki yaz Tahran’la zorunlu olarak karşı karşıya gelineceğini
hatırlatmıştı. Asıl kafa karıştıran Barak’ın şu iddiasıydı: “İran’ın
nükleer silah sahibi olması durumunda bölgede bir silahlanma
yarışı başlayacak ve Türkiye’de “birkaç yıl içinde” nükleer silah
yapacaktı!” Yani gizli İran-ABD ve İsrail görüşmeleri, Türkiye’nin
teknolojik gelişmelerini ve nükleer girişimlerini birlikte engelle-
me amaçlıydı!

İran-Suriye-Türkiye Denklemi

İslam coğrafyasında etkili olan üç büyük rakip devlet, Türki-
ye, Mısır ve İran'dır. Her üç ülkenin jeopolitik, jeostratejik ve je-
oekonomik çıkarları, Suriye'de çatışmaktadır. Özellikle bu çatış-
ma bugünlerde Türkiye ile İran arasında yaşanmaktadır. Ve bu
durumu İsrail ve ABD, özellikle kışkırtmaktadır. Türkiye'nin je-
opolitik, jeoekonomik ve jeostratejik çıkarları, Suriye ve Irak
üzerinden İslam coğrafyasına açılmayı amaçlarken, İran'ın men-
faatleri de, Suriye üzerinden Lübnan ve Akdeniz'e açılmayı zo-
runlu kılmaktadır. Bu tezat, Türkiye ile İran'ı karşı karşıya bırak-
maktadır. Bunun sonucu olarak komşuları ile sorunlarını sıfırla-
yarak ve yumuşak güç kullanarak açılmaya ve yayılmaya çalışan
Türkiye, şimdilik, Suriye-Irak hattında, İran-Rus ekseni tarafın-
dan durdurulmaktadır. Suriye yönetiminin sıkışmasından yarar-
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lanarak, kuzey bölgesini PKK-PYD güçlerinin bağımsızlık hesap-
ları ve Barzani'nin bu bölgeye asker yerleştirmeye kalkması,
Özerk Suriye Kürt bölgesi tezinin tartışılıyor olması, Türkiye'nin
aleyhine ciddi riskler taşımaktadır. Suriye'de karışıklığın uzun
süreli olarak devam etmesi, İran'ın lehine, Türkiye'nin, özellikle
AKP hükümetinin aleyhine olacaktır. ABD-NATO-AB ekseninin
şu an Suriye'ye müdahale etmemesi ve Türkiye'yi yalnız bırakma-
sının en önemli sebeplerinden birisi, Baas sonrası dönemde İsla-
mi bir gücün iş başına gelme ihtimalinin var olmasıdır. Şer ekse-
ni, Suriye'de yapılacak genel seçimler sonunda, ABD ve İsrail’e
rağmen İslami ve milli bir mutabakat hükümetinin kurulmasını
tehlikeli saymaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Suriye muhalefetini yeniden ör-
gütlemek için düğmeye basmıştı!

Clinton: “Suriye Ulusal Konseyi’nin (SUK) artık muhalefetin vitri-
ni olarak görülemeyeceğini açıkça ifade ettik. Onlar, daha geniş bir
muhalefetin bir parçası olabilir. Muhalefet, Suriye içinden insanları ve
şimdiye değin sesleri duyulmayanları da kapsamalı” diyerek Suriye’de
kontrolü ele almaya çalışmaktaydı. ABD, SUK’u yeniden örgütlemek
üzere 51 üyeli bir Ulusal Girişim Konseyi kurdu. Muhalifler önce Ka-
tar’da, 28 Ekim’de de İstanbul Silivri’de toplandı. Asıl örgütlenme top-
lantıları 4-7 Kasım’da Katar’da, 8 Kasım’da Ürdün’de yapılmıştı.

Türkmenler devre dışı bırakılmıştı

Hazırlık çalışmalarında Türkmenlere herhangi bir vaatte bulu-
nulmadığı ortaya çıkmıştı. Diğer bir gelişme de, Suriye’nin önde
gelen zenginlerinden ABD ve İsrail ilişkili Riyad Seyf’in de çalışma-
lara katılması ve para desteği yapmasıydı. Katar’dan sonra toplan-
tının Ürdün’de yapılması da, “çalışmalara İsrail istihbaratı da dahil
oldu” diye yorumlanmıştı. Bilindiği gibi, Ürdün Mossad’ın en etkin
olduğu Arap ülkeleri arasındaydı.

SUK’un şimdiki başkanı Abdülbasit Seyda ise, Fransız Haber
Ajansı’na Türkiye’den bir açıklama yaparak Clinton’u şöyle yanıtla-
mıştı: “Uluslararası toplum, Suriye halkına yeterince yardımcı olma-
dığı için, Suriye’deki radikal İslamcılığın artışının sorumlusudur.”
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Seyda, muhaliflere destek olunmadığı takdirde aşırı İslamcılığın
daha da artacağı uyarısını tekrarlamıştı. SUK Başkanı, “devrimin
yolunda gittiğini” vurgulayarak, Suriye’nin radikal İslam’ın kendi-
ne yer bulabileceği bir ülke olmadığını vurgulamıştı. Seyda, muha-
lif Riad Seyf’in ülke dışında kurulması planlanan hükümetin başı-
na getirileceği yönündeki söylentileriyse, “Kararlar alınmadan ön-
ce -Katar’daki- konferansın bitmesini beklesek daha iyi olur diye
düşünüyorum” sözleriyle yorumlamıştı.

Milli Gazete’den Mehmet Seyfettin Erol’un: “Türkiye'ye Terör
Kapanı mı?” başlıklı yazısı oldukça anlamlıydı:

Türkiye Suriye konusunda "oyun kuruyorum" ya da en azından
"bölgedeki oyunu bozuyorum" derken, adeta adım adım büyük bir
kapanın içine çekilen “yalnız kurt” görüntüsü sunuyordu. Özellik-
le, "Kuzey Suriye" ya da "Batı Kürdistan" bağlamında son bir ay
içerisinde yaşanan gelişmeler kuşku veriyordu. Örneğin, Fransız
Le Figaro gazetesi, Ankara'nın Suriye'ye yönelik eylemlerinin Kürt
faktöründen kaynaklandığını belirtirken, Kamışlı'da 30 Eylül'de
düzenlenen saldırının Ankara tarafından kumanda edilmiş olabile-
ceğine dikkatleri çekiyordu. Söz konusu haberde Kürtlerin, Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO)'nun yanında yer almaktan kaçındığı da ifade
ediliyor ve Ankara'nın güney sınırında bir "Suriye Kürt bölgesi"nin
varlığını hoş göremeyeceği belirtiliyordu. Burada, SİHG yöneticisi
Rami Abdülrahman'ın AFP'ye yaptığı, "Halep'te savaşmaya hazır
100 bin Kürt var. Eğer Arap-Kürt savaşı gerçekten başlarsa, o hal-
de devrimi unutun, Esad kalacaktır" açıklaması da dikkat çekiyor-
du. Son haber, muhalif güçlerle PKK'lı teröristlerin çarpışmasını
yansıtıyordu. AFP muhabirine konuşan ÖSO savaşçıları; "Artık
düşmanımız PKK. Onlar sadece Esad'ın emir erleri. Eğer bizi öl-
dürmek için gelirlerse biz de onları öldürürüz. Onların cezalarını
vereceğiz. Belki bugün olmayacak ama ilerleyen günlerde mutlaka
vereceğiz" diye görüş bildiriyordu.

Bu üç haberi alt alta koyduğumuzda karşımıza şu hususların
çıktığını görüyoruz: 1. Suriye krizi kontrollü ya da kontrolsüz bir
şekilde seyir değiştiriyordu; 2. Muhalif unsurlar arasında bir iç ça-
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tışma söz konusu, bir diğer ifadeyle Suriye etnik temelli bir çatış-
maya doğru sürükleniyordu; 3. İç savaşın bir sonucu olarak ortaya
çıkan "Kuzey Suriye"deki oluşum, yine iç savaşın kendi şartları
içerisinde bitirilmek isteniliyordu; 4. Bu kapsamda Suriye içerisin-
de Kürt-Arap çatışması şeklinde cereyan etmesi olası bu savaşın
Kuzey Irak ağırlıklı olarak Irak'ın önemli bir kısmını hatta Türki-
ye'nin güneydoğusunu etkilemesi de kaçınılmaz görünüyordu.

Dolayısıyla, yukarıda zikredilen olaylar da göz önünde bulun-
durulduğunda Türkiye ile ilgili olarak şu iddiaların ön plana çıka-
rılması ve bir psikolojik operasyona alt yapı hazırlanması dikkat
çekiyordu: 1. “Türkiye, Suriye'deki "terör örgütleri" üzerinden bir
bölge politikası geliştirmeye çalışıyor” görüntüsü ve gerekçesiyle,
ülkemiz sinsi ve tehlikeli bir tuzağın içine çekiliyordu; 2. Bu kap-
samda Ankara'nın öncelikli hedefi Esad değil, bölgedeki "kontrol
dışı" Kürt yapılanmalarıdır” iddiaları, hem AKP’ye haklılık kazan-
dırmayı, hem de Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı amaçlıyordu; 3.
“Türkiye, çıkarlarını koruma noktasında bu örtülü operasyonu
ABD'nin hamiliğini üstlendiği bir bölgede, Kuzey Suriye'de gerçek-
leştirmektedir. Bu da Türk-Amerikan/Batı ilişkilerinde yeni bir
kriz demektir” iddiaları, gözdağı verip korkutmayı ve Büyük Kür-
distan oluşumunu kolaylaştırmayı hedefliyordu.”

ABD Başkanı Obama’nın: “Suriye’de ABD-İsrail ve AKP ittifak
halinde” açıklaması kafa karıştırıcıydı!

Amerikan başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Barack Oba-
ma ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney bir tartışma programında
karşı karşıya gelmiş. Obama, “Suriye konusunu İsrail ve Türkiye
ile koordinasyon halinde yürüttüklerini” söylemişti.

Sunucunun “Size göre İran’ın İsrail’e yapacağı bir saldırı, Ame-
rika’ya mı yapılmış demektir” sorusu üzerine, hem Obama, hem de
Romney, böyle bir durumda ABD’nin İsrail’in yanında olacağını be-
lirtmişlerdi. Obama, “İran, benim başkanlığım döneminde nükleer
silaha sahip olmayacak. İran ya diplomatik yolu seçip nükleer prog-
ramına son verir, ya da birleşik bir dünyayı ve hiçbir seçeneği ma-
sadan çekmeyeceğini söyleyen beni, yani ABD başkanını karşısında
bulur” sözleri dikkat çekmişti.
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‘Koordinasyon halinde yürütüyoruz’

Obama, Suriye konusunda yaptıkları her şeyi İsrail, Türkiye ve
bu konuyla ilgili olan diğer bölge ülkeleri ile koordinasyon halin-
de yaptıklarını vurgularken, “Esad’ın günleri sayılı ve gidecek, ama
Suriyeli muhaliflere ağır silah göndermek gibi bir öneriyi yapama-
yız” demişti. Siyonist Yahudi Lobileri güdümlü ABD’li yetkililerin
“Suriye batağından Türkiye’nin sırtına basarak kurtulmaya çalış-
maları, ama Suriye’nin ve bölgenin geleceğini gizlice İran’la görü-
şüp Türkiye’yi bu konularda devre dışı bırakma çabaları” gavurla-
rın sinsi niyetinin ve AKP’nin gafletinin belgesiydi.

Dempsey de asker gönderdiklerini açıklamıştı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Mark Hertling’in ardından,
Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey de Türkiye’ye asker gönder-
diklerini açıklamış, ama Genel Kurmay bunları yalanlamıştı. 3 Ey-
lül’de CIA Başkanı, 11 Eylül’de ABD Genelkurmay Başkanı, 23-24
Ekim’de ABD Genelkurmay 2. Başkanı Türkiye’deydi. Ziyaretlerin
hepsi, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un 11 Ağustos’ta Türki-
ye’de Davutoğlu ile iki ülke arasında yeni bir mekanizma kurulması
kararından sonra gerçekleşmişti. Clinton’un ziyaretinde, iki ülkenin
dışişleri, askeri ve istihbarat kuruluşlarının oluşturacağı ‘operasyo-
nel planlama için ortak özel görev gücü’ kurulması gündemdeydi.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Mark Hertling’in ardından, Ge-
nelkurmay Başkanı Martin Dempsey de Türkiye’ye asker gönderdik-
lerini söylemişti. Resmi açıklamalara bakılırsa Amerikan askerleri,
Suriye ve PKK konularında ABD’nin “Suriye ve PKK konusunda
planlar yapmak” üzere gönderilmişti. Dempsey, Pentagon’da Savun-
ma Bakanı Panetta ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bu ko-
nudaki bir soru üzerine, şöyle yanıt vermişti: “Zaman zaman özellik-
le insani yardım bölgeleri, balistik füze savunması ve elbette istikrar-
sız Kuzeydoğu Suriye ve PKK’yla ilintili terörle mücadele endişeleri
konusunda planlar yapmak için ekipler gönderiyoruz.”

Dempsey, Amerikan Genelkurmay 2. Başkanı James Winne-
feld’in de 23-24 Ekim’deki Ankara ziyaretinde bu konuların görü-
şüldüğünü belirtmişti.
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Winnefeld’in Ankara temasları!

ABD Genelkurmay 2. Başkanı James Winnefeld’in 23-24
Ekim’deki Ankara ziyaretiyle ilgili ne Türk Silahlı Kuvvetleri’nden
ne de Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan hiçbir açıklama yapılma-
ması dikkat çekiciydi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tersine, Amerikan
Savunma Bakanlığı bu tür ziyaretler ve ikili ilişkiler konusunda ge-
nellikle açıklama yapardı. Fakat Winnefeld’in Türkiye ziyaretiyle il-
gili tek bir açıklama yapılmaması ilginçti. Tek açıklama ABD’nin
Ankara Büyükelçiliği’nden geldi. Açıklamada, Winnefeld’in Genel-
kurmay 2. Başkanı Org. Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşa-
rı Feridun Sinirlioğlu’nun yanı sıra ‘bir yuvarlak masa çalışması
kapsamında Türk akademisyenlerle biraya geldiği’ belirtilmişti.

CIA Başkanı Petraeus’un ziyareti ve sonuçları

3 Eylül’de ise eski bir asker olan Türkiye kamuoyunun “çuvalcı
general” olarak tanıdığı CIA Başkanı David Petraeus Türkiye’ye gel-
mişti. CIA Başkanı’nın 6 ay içindeki ikinci ziyareti olan bu temasta
da ana gündem maddesinin Suriye olduğu söylenmişti. Petraeus’un
ziyareti sırasında Katar, Suudi Arabistan ve Fransa’nın istihbarat ör-
gütleriyle toplantı yaptığı da belirtilmişti. Bu kadar sık aralıklarla, bu
derece üst düzey ABD’li yetkilinin art arda Türkiye’ye gelmesinin tek
bir konu etrafında değil, daha geniş kapsamlı bir işbirliği çerçevesin-
de olabileceği kesindi. Suriye konusunda ABD’nin, AKP’ye uygulat-
tığı proje tutmamış. Ne muhalefet tek çatı altında toplanabilmiş, ne
de ortak bir askeri komutanlık oluşturulabilmişti. Buna karşılık böl-
gesel çözüm inisiyatifi güçlenmişti. İkinci önemli nokta, Kürt mese-
lesiydi. ABD Kürdistan’ın kurulmasını ve tanınmasını istemekteydi.
ABD ve Batı’dan bu yönde Tayyip Erdoğan yönetimine “becereme-
din, acele etmelisin” uyarıları gelmekteydi.

Üst düzey ziyaretler, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un
11 Ağustos’ta Türkiye ziyaretinde mevkidaşı Ahmet Davutoğlu
ile iki ülkenin Dışişleri, askeri ve istihbarat kuruluşlarının oluş-
turacağı “operasyonel planlama için ortak özel görev gücü” kurul-
ması kararından sonraya denk gelmesi ilginçti.
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TÜRKİYE’Yİ İSRAİL’İN GÜDÜMÜNE SOKMA SÜRECİ

Doğrudan değil, ama dolaylı biçimde; yani resmen değil, ama
fiilen Türkiye’nin İsrail’in güdümüne ve kontrolüne sokulması
çabaları, son aşamaya dayanmıştır. Rahmetli Erbakan Hocanın:

“Türkiye iyice zayıf ve yumuşak lokma haline getirildikten ve
uzun zaman bekletildikten sonra AB’ye alınacak; ardından özel bir
statü ile “AB Avrasya bölgesi” oluşturularak İsrail de buraya katı-
lacaktır. Böylece Türkiye otomatikman, AB görünümlü İsrail güdü-
müne sokulmuş olacaktır” uyarılarını yeniden hatırlamak lazımdır.
Son zamanlarda, İsrail’in Rum Kıbrıs’ında askeri üs kurma ve 20
bin komando konuşlandırma çabaları da, bu tezgâhın ve Türkiye’yi
kuşatmanın bir parçasıdır. Kıbrıs Rum kesiminde, tam da bu süreç-
te, birden ekonomik kriz çıkarma ve Rumları her tülü yardıma
muhtaç ve tavize mecbur bırakma tezgâhında da, yine İsrail’in ve
Siyonist lobilerin kesinlikle parmağı vardır.

Yahudi Siyonist lobilerinin (ABD derin devletinin) önemli
stratejistlerinden ve 28 Şubat’ın siyasi mühendislerinden BRZE-
ZİNSKİ’nin “Türkiye Ortadoğu’da ABD’nin rolünü üstlenecek ko-
numdadır. Türkiye AB’ye resmen girmeden de, Rusya ile birlikte Ba-
tının temsilcisi ve takipçisi olabilecek durumdadır” itirafları da, ül-
kemiz üzerindeki karanlık senaryoları açığa vurmaktadır. Ve acaba
Recep T. Erdoğan, bu sinsi ve Siyonist planlara taşeronluk etmek
üzere mi iktidara taşınmıştır? Onun ara sıra İsrail’e horozlanması,
halkımızı avutmak ve havasını almak amaçlı mıdır? 2009 yılında



Davos'ta yaşanan olayın mimarlarından moderatör David Ignatius
çok tartışılacak bir yazı kaleme almış; 'Obama'nın Türkiye'deki
dostu' başlıklı yazısında, “Erdoğan'ın, Obama'ya Heybeliada Ruh-
ban Okulu'nu açma sözü verdiğini” açıklamıştır. The Washington
Post Gazetesi'nde yayımlanan makalede Ignatius, “Gazze operas-
yonundan sonra Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın derin-
leşerek sürdüğünü” yazmıştır. David Ignatius The Washington
Post'ta, ''Hiçbir dünya liderinin, Obama'nın yeniden seçilmesinden
Başbakan Erdoğan kadar çıkarı olmadığı'' tespitini yapmış, Obama
ve Erdoğan'ın, Gazze operasyonundan sonra “Türkiye'nin İsrail ile
ilişkilerinde yaşanan göstermelik gerilemeye” ve ABD'nin 2010 yı-
lı başlarında “Ankara'nın İran'la çok yakın hale gelmekte” olduğu-
na dair kaygılarına rağmen aralarındaki stratejik işbirliğini sürdür-
düklerini yazmıştır. Ignatius, ''Obama, Erdoğan'ı, bu yıl faaliyete
geçen ve Tahran'ı sinirlendiren füze savunma radar sistemini ko-
nuşlandırmaya ikna etti. Ve ABD'nin çağrısıyla Erdoğan, geçen yıl
NATO'nun Libya'ya müdahalesine ilk başta gösterdiği muhalefeti
tersine çevirdi'' ifadesini kullanmıştır.11

İsrail’in Kıbrıs’ta üs kurma tezgâhı!

İsrail hükümetinin, Kıbrıs Rum Yönetiminden “Doğalgaz Sıvı-
laştırma Tesisi” adı altında açıkça üs istediği konusu maalesef
unutturulmaya çalışılmaktadır.

İsrail'in Kıbrıs adasından toprak istemesi 19. Asrın son yarısına
kadar dayanır. Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in Yahudilerin Kıbrıs
adasını satın almak isteklerine aynen Filistin topraklarına göz dik-
melerine karşı: “Biz bu toprakları şehit kanı pahasına aldık, aynı
pahaya satarız" yanıtı üzerine çatışmaya girmeyi göze alamadıkla-
rı için vazgeçmişler, ama İngilizler adayı kiralayınca da bu sefer he-
men İngilizlerin kapısını çalmışlardır. Kolonizasyon için ilk girişim
1883 yılında Baf'ın Orides mevkiinde başlamış, Limasol'da toprak-
ları alınarak içinde Sinagog'u ve Yahudi okulu da olan bir kasaba
oluşturulmuş, 1897'de de Margo çiftliğini kurmuşlardır. Tüm bu
yerleşimlerin Londra Ahawat Zion kuruluşu ve Yahudi Koloni
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Kurmak Kurumu tarafından organize ve finanse edildiği unutul-
mamalıdır.

Filistin topraklarında 1948'de ilan ettikleri İsrail devletinin, ge-
lecekte bir gün kaybedecekleri bir savaş nedeni ile haritadan siline-
ceğini bilen Yahudi Siyonizm’i kendilerine her zaman, adına "va-
tan" diyecekleri yedek bir yer arayışı içinde olmuşlardır. 1969-74
yılları arasında Başbakanlık yapan Golda Meir'in bu konuda çok
çarpıcı bir açıklaması vardır. Bu toprak parçası Arap halklarının ya-
şadığı ülkelerde ve Türkiye'de olamayacağından, Kıbrıs adası İsra-
il’in arka bahçesi olarak yedekte tutulmaya çalışılmıştır. Siyonistler,
2012 yılında girişim yapmak için ortam uygun hale gelmiş ve he-
def gerçekleştirilmek üzere tekrar sahaya çıkmışlardır. Rum tarafı
ile doğalgaz araması ve çıkarması adı altında çok derin bir yakın-
laşma sağlanmış, Rumların ezeli düşmanı Türkiye'ye karşı her tür
işbirliği anlaşması imzalanmış ve yürütülmeye başlanmıştır. Maki-
avelli'nin "Hedefe giden her yol mubahtır" kuralı uygulanmakta-
dır. Rum tarafı ve anavatanı Yunanistan, ekonomik olarak iyice ba-
tağa saplanmış durumdadır. İsrail’e göre tam zamanıdır ve bunlara
paranın ucunu gösterip her tür tavizi koparmak için iyi bir fırsat-
tır. Yıllardır beklenen an gelip çatmıştır.

İsrail, oyunu kuralına göre oynamaktadır!

Konuyu ortaya atarsın, tepkilere bakarsın ve herkesin hazmet-
mesine katkı sağlarsın! Tepkiler azalınca konuyu tekrar ama biraz
daha farklı bir versiyonda gene gündeme taşırsın... Bu sefer tepki-
ler azalmışsa ve büyük aktörlerden itirazlar gelmiyorsa, görüşmele-
ri resmi olarak başlatırsın.

Şimdi, birinci adım atılmış ve konu basına sızdırılmıştır. İsrail'in
Kıbrıs’tan toprak talebi yüzde yüz gerçektir ve altyapısı hazırlan-
maktadır. Ağzını tutamayan bir bürokrat bunu aylar sonra basına
sızdırmıştır. Gerekirse bu bürokrat cezalandırılır.

Şimdi başta Türkiye olmak üzere BM Güvenlik Konseyi üyeleri-
nin, Kıbrıslı Türk ve Rumların gösterecekleri tepkiye göre tavır alı-
nacaktır, perde arkasında da tüm BM GK üyeleri yoklanıp yönlen-
dirilmeye çalışılacaktır. Gerekirse AB içinde kulis yapılacak ve Rum
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tarafına biraz daha havuç dağıtılarak "Evet" demeleri sağlanacaktır.
İsrail uçaklarının Kıbrıs Türk hava sahasını ihlali ise sadece bir te-
sadüf sanılmamalıdır. Bir ülkenin hava savunma gücünü ölçmenin
en kolay yolunun; “yanlışlıkla hava sahasına girmek ve tepkileri-
ni ölçmek” olduğu hesaba katılmalıdır.12

Yahudi Brzezinski’ye göre:

ABD’nin Süper Güç dönemi kapanacak, ama Türkiye ve Rus-
ya’nın da katıldığı Batı merkezli bir düzen kurulacakmış!

ABD'de 1977-1981 yılları arasında Başkan Jimmy Carter dö-
neminde ulusal güvenlik yardımcılığını yürüten ve dünyanın sa-
yılı stratejistleri arasında gösterilen Zbigniew Brzezinski "süper
güç" ABD'nin yerini Çin ve Hindistan'a kaptırması sonrası senar-
yoyu yazmıştı. Brzezinski, ABD'nin dünya liderliğini kaybetme-
siyle birlikte Gürcistan, Tayvan, Güney Kore, Belarus, Ukrayna,
Afganistan, Pakistan, İsrail ve Ortadoğu'daki ülkelerin zor günler
geçireceğini ortaya atmıştı. 

İşte Brzezinksi'nin ABD’nin zayıflaması sonrası 8 senaryosu
bir şantaj amaçlıydı!

Gürcistan: ABD'nin dünya arenasında lider özelliğini yitirme-
sinden en zararlı çıkacak ülke Kafkasların zayıf ülkesi Gürcistan
olacakmış. Bu küçük ülke Rusya'nın politik sindirmesi ve askeri
saldırılarına maruz kalacakmış. ABD, 1991 yılından bu yana Gür-
cistan'a 3 milyar dolar yardımda bulunmaktaymış. 2008'de Rus-
ya'nın Gürcistan'a saldırısı sonrasında Washington 1 milyar dolar
katkı sağlamışmış…

Olası etkileri: Rusya, Avrupa'nın güney enerji koridorunun
kontrolünü eline alacakmış.. Bu Moskova'nın Avrupa'ya siyasi
ajandasını daha fazla dayatması anlamını taşırmış.. Ayrıca domino
etkisiyle Azerbaycan'da zarara uğrayacakmış…

Tayvan: 1972 yılından bu yana ABD, iki tarafın statükoyu güç
dengesiyle bozmasını önlemek için "tek Çin" formülünü çok ince
bir çizgide uygulamaktaymış… Pekin'in güç kullanma hakkını sak-
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lı tutması, ABD'nin Tayvan'a silah satmasına haklılık kazandırmak-
taymış.. Ne var ki, son yıllarda Çin ve Tayvan ilişkilerini karşılıklı
olarak geliştirmeye başlamış. Ancak ABD'nin dünya sahnesinden
çekilmesi Çin'in Tayvan'a siyasi ve askeri açıdan baskı yapması so-
nucunu doğuracakmış..

Olası etkileri: Çin'le Tayvan ciddi bir çatışma riski taşımaktay-
mış..

Güney Kore: Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Kuzey Ko-
re'nin saldırısına uğrayan Güney Kore, 1950 yılından bu yana
ABD'nin garantörlüğü altındaymış. Seul'deki ekonomik patlama ve
demokratik bir sisteme sahip olması ABD angajmanının başarısının
ispatıymış.. ABD'nin süper güç olarak değerini yitirmesi Güney Ko-
re'ye acı bir reçeteye mal olacakmış. Güney Kore ya Çin'in bölgesel
üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacak ya da Kuzey Kore ve
Pekin'in etkisinden kaçmak için, tarihi düşmanı Japonya'ya yana-
şacakmış…

Olası etkileri: Kore yarımadasındaki ekonomik ve askeri istik-
rarın devamı, ABD'nin bir süper güç olarak Japonya ve Güney Ko-
re'nin arkasında yer almasına bağlıymış…

Belarus: Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının üzerinden 20 yıl geç-
mesine rağmen Avrupa'nın diktatörlükle yönetilen son ülkesi Bela-
rus hala Rusya'ya ekonomik ve siyasi açıdan bağımlıymış... Belarus
ihracatının üçte birini Rusya’ya yapmakta ve enerji ihtiyacı nede-
niyle Rusya'ya göbekten bağlıymış. ABD'nin zayıflamasıyla birlikte
Rusya'nın Belarus'u tekrar kendi bünyesine almanın önünde nere-
deyse hiçbir engel kalmayacakmış.

Olası etkileri: Sovyetler Birliği'nden ayrılan Baltık ülkelerinin
güvenliği tehlikeye sokulacakmış. Bu durumdan özellikle Letonya
zararlı çıkacakmış.

Ukrayna: Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Batı ile Rusya
arasında sıkışıp kalan ülkelerden biri de Ukrayna’ymış. Ukrayna
2005, 2007 ve 2009 yıllarında Rusya'nın etkisinden kurtularak Ba-
tı'ya yanaşmaya çalıştı ancak Rusya'nın siyasi baskısı, doğalgaz ve
petrol musluklarını kapatma tehdidi bu ülkeyi köşeye sıkıştırmış.
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Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, doğalgaz in-
dirimi karşılığında Rusya'ya Karadeniz kıyısındaki Sivastopol'da 25
yıl daha bir deniz üssü bulundurmasına izin veren anlaşmaya imza
atmış. Rusya, ortak bir ekonomik bölge oluşturulması için Ukray-
na'yı baskı altında tutmaktaymış. ABD'nin süper güç olarak değeri-
ni yitirmesiyle, Avrupa'nın Ukrayna'yı batıya entegre etme isteği
daha da zayıflayacakmış.

Olası etkileri: Rusya'nın emperyalist istekleri yeniden canlan-
maya başlayacakmış. 

Afganistan: Sovyetler Birliği'nin 9 yıl işgali döneminde Ba-
tı'nın görmezden geldiği Afganistan daha sonra hastalıklı Taliban
yönetiminin pençesine bırakılmış. 2001 yılından bu yana ABD ve
NATO'nun bu ülkede El Kaide ve Taliban'a karşı düzenlediği as-
keri operasyonlar Afganistan'ı enkaza çevirmiş durumdaymış (ne
çarpıcı itiraf!). Ülkede işsizlik oranı yüzde 40 ve tek gelir kayna-
ğı illegal uyuşturucu ticareti olmaktaymış.. ABD'nin bu ülkedeki
etkisini kaybetmesi bir yandan rakip savaş baronlarının yeniden
çatışmaya başlamasına yol açacakmış.. Ayrıca komşu Pakistan ve
Hindistan, Afganistan üzerinden güç denemesi yapacakmış.. Di-
ğer taraftan İran da bu ülkedeki etkisini artırmaya çalışacakmış... 

Olası etkileri: Taliban'ın yeniden iktidara taşınması, Afganis-
tan'ın; Pakistan ve Hindistan'ın savaş alanı yapılması ve Afganis-
tan’ın uluslararası terörün merkezi olma tehlikesi varmış…

Pakistan: Pakistan 21'inci yüzyılın nükleer silahlarına sahip ol-
masına rağmen ordusu 20'inci yüzyılda kalmışmış.. Halkın büyük
bir bölümü hala kabile hayatı yaşadığından modernleşmeden uzak-
mış.. Hindistan'la çatışma Pakistan'a bir ulusal kimlik bilinci ka-
zandırmış, ama Keşmir hala önemli bir sorun olarak ortada dur-
maktaymış. ABD'nin süper güç olarak zayıflaması, Pakistan'ın ya-
pısal dönüşümünü gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik yar-
dımların kesilmesi anlamını taşırmış… Bu durum Pakistan'ın aske-
ri diktatörlükle yönetilmesi ya da radikal bir İslam cumhuriyetine
dönüşmesi tehlikesini özünde barındırmaktaymış…
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Olası etkileri: Nükleer güce sahip savaş baronları ortaya çıkabi-
lir. İran benzeri nükleer silaha sahip, Batı karşıtı bir rejim kurulabi-
lir. Buradaki çatışma Hindistan, Çin ve hatta Rusya'ya sıçrayabilir. 

İsrail ve Ortadoğu: Süper güç ABD'nin dünya arenasında çekil-
mesinin Ortadoğu'da siyasi istikrarın sonu olacakmış.. Ortado-
ğu'daki tüm ülkeler; iç politik kavgaların, sosyal ayaklanmaların ve
dini fundamentalist akımların hücumuna uğrayacakmış… İsrail ve
Filistin sorunu çözülmeden ABD gerilemeye başlarsa, bu sorun
Ortadoğu'daki siyasi atmosferi zehirleyip bölgeyi karıştıracak ve
huzuru bozacakmış (sanki huzur varmış!?). Bölgede İsrail düş-
manlığı daha hız kazanacak, İran ve İsrail'in Hamas ve Hizbullah
aracılığıyla çatışmasından en büyük zararı Lübnan ve Filistinli si-
viller görecek ve toplu ölümler yaşanacakmış.. Daha kötü senaryo
ise, İsrail ve İran'ın doğrudan birbirlerine saldırmasıymış…

Olası etkileri: ABD ve İsrail'in İran’a karşı doğrudan çatışmaya
mecbur kalması, İslami radikalizmin hız kazanması, ABD'nin Kör-
fez ülkelerindeki müttefiklerini kaybetmesiyle dünya genelinde
enerji krizinin patlamasıymış…

Bu sözlerin özeti ve Türkçesi şudur:

1. Ey, başta Türkiye, bütün İslam ülkeleri ve dünyanın diğer
devletleri! Eğer ABD düşer ve gücünü kaybederse, bundan asıl
zararlı çıkan sizler olacaksınız. Çünkü Amerika’nın şefkatli koru-
masından(!) mahrum kalınca, Rusya ve Çin’in hücumuna uğraya-
caksınız. Öyleyse ABD’ye dört elle sarılınız ve sahip çıkınız!

2. Amerika’nın zayıflaması ve etkisiz bırakılması, İsrail’in ar-
tık Filistin topraklarında tutunamaması ve yıkılması anlamını ta-
şımaktadır. Bu duruma düşen İsrail, mecburen atom bombası
kullanacak ve İran ve Türkiye dâhil etrafındaki bütün İslam ülke-
lerine saldıracaktır. Bu ise, üçüncü dünya savaşına yol açacak,
belki de insanlığın sonunu hazırlayacaktır. Öyle ise, bütün bu fe-
laketler yaşanmasın diye, Amerika’yı zayıflatıp devre dışı bıraka-
cak girişim ve gelişmelere, sakın arka çıkmayınız, katkı sunmayı-
nız ve ABD tanrınız ayakta kalsın ve hep size kucak açsın diye
hiçbir fedakârlıktan ve Milli çıkarlarınızı Amerika’ya kurban sun-
maktan sakınmayınız!..
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3. Kısaca; “Dimyata pirince giderken, elinizdeki bulgurdan da
olmamak” için, Amerika’nın kahrına katlanınız, Siyonizm ve em-
peryalizm karşıtı fikir ve hareketlere katılmayınız. “Ehvenüşşer”
kabul edip, ABD’nin kölesi ve sömürgesi olma şerefsizliğini, tabii
ve tarihi fırsat sayınız! 

şeklinde tehdit uyarısında bulunan Siyonist Brzezinski’nin
asıl çarpıcı itirafları:

“AKP Tükiyesi’nin Ortadoğu’da, Amerikan çıkarlarını koruma
ve uygulama misyonuna hazırlandığını; yani güya “bölgesel güç”
kılıfıyla, ABD emperyalizmin jandarmalığını yapma konumuna ta-
şındığını” özellikle hatırlatıp, böylece hem Siyonist merkezlerin
hem de işbirlikçi çevrelerin asıl niyetlerini açığa vurmasıydı. Ve
tabi Türkiye’nin ABD jandarmalığı aynı zamanda İsrail hizmet-
kârlığı anlamını ve amacını taşımaktaydı.

"Türkiye Ortadoğu’da ABD’nin zayıflayan rolünü üstlenip öne
çıkacak”mış!..

Dünyaca ünlü Siyonist ve jeostratejist Brzezinski HABER-
TÜRK TV'ye, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin oynayabileceği
kritik rolü ise şöyle anlatmıştı:

“Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki rolü belki de son birkaç yılın
en önemli global gündem maddesini oluşturmaktadır. Eski ABD baş-
kanlarından Clinton'ın "Bu yüzyılı anlamak için, Türkiye tarihi bir
anahtardır" açıklamasını diğer ABD başkanlarının da yeni açıklama-
larla zaman zaman bu konuyu gündeme taşıması üzerinde dikkatle
durulmalıdır. 

Türkiye için yapılan eksen kayması tartışmaları, Suriye ve diğer
Arap Baharı coğrafyasında yaşananlar ile Türkiye'nin bu süreçteki et-
kileri, global enerji koridorunun yeniden çizilmesi ve daha birçok sı-
cak gelişme de işte bu nedenle artık sadece Türkiye içinde değil global
düzlemde tartışılan konuların başındadır.

İşte tam bu sırada, ABD Başkanı Barack Obama'nın "ABD'nin en
önemli 10 düşünüründen biri" ilan ettiği, dünyaca ünlü Amerikalı je-
ostratejist ve eski ABD Savunma Danışmanı Yahudi Zbigniew Kazimi-
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erz Brzezinski bu tartışmalara yeni bir boyut katacak açıklamaları
HABERTÜRK TV ABD muhabiri Gülveda Özgür'e yapmıştı.

21. yüzyılda yeni dünya düzeni nasıl olacaktı? Süper güçlerin so-
nu mu yaklaşmıştı? Türkiye; Avrupa ve ABD için İngiltere ve Fran-
sa'dan daha mı önemsiz konumdaydı? ABD'nin çöküşü kaçınılmaz
mıydı? Neden Rusya, Avrupa ve ABD Türkiye'yi hesaba katmak zo-
rundaydı? sorularını, Erbakan’dan kurtulma projesi olan 28 Şubat’ın
da gizli mimarlarından olan Yahudi Brzezinski şöyle yanıtlamıştı:

Yeni küresel düzende Türkiye'nin rolü ne olacaktır?

Türkiye açık bir şekilde uluslararası sahnede önemli bir role sahip.
Bölgesel etkinliğe sahip ve NATO üyesi olarak önemli uluslararası
bağlantıları olan bir ülke konumunda. Türkiye akıllıcı bir şekilde Rus-
ya ile; tarihsel olarak bazen çok sancılı olsa da; ilişkilerini düzenleme-
yi ve yürütmeyi başarmış, aynı zamanda son yıllarda kendisi için ta-
rihsel açıdan önemli olan Ortadoğu'daki rolünü yeniden kazanmayı ve
bölgedeki etkinliğini artırmayı başarmış bir ülke. Bu nedenle ABD'nin
Türkiye ile karşılıklı ilişkilerini geliştirmesi için çok hayati nedenleri
vardır. Ancak aynı şekilde ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinin Türki-
ye'nin de çıkarına olduğunu belirtmek lazımdır.

Brzezinski’nin: "Türkiye artık Batı'nın ayrılmaz bir parçası-
dır!" sözleri aslında: “Türkiye İsrail’in arka bahçesi olmalıdır” ma-
na ve maksadını açığa vurmaktaydı.

Türkiye artık Batı'nın bir parçasıdır. Özellikle Atatürk'ün neredey-
se yüz yıl önce modern bir Türkiye kurma deneyi o dönem için çok bü-
yük bir başarıdır. Aynı döneme rasgelen Lenin ve Stalin yönetiminde-
ki Rusya'yı kurma deneyi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti deneyinden
çok daha fazla kanlı uygulanmaya çalışıldı ve bu süreçte çok daha faz-
la insana acı çektirildi. Lenin ve Stalin arkalarında acılardan oluşan
bir tortu bıraktı. Dolayısıyla insanlık için büyük bir yıkım sayılan bu
deneyler Lenin ve Stalin'in Atatürk'ün ulaştığı normal ve Batı benzeri
bir toplum yaratmasını daha da zorlaştırdı.

Brzezinski’ye göre "Türkiye AB'ye üye olmadan da Batı'nın mer-
kezi olabilecek konumdadır!”
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Bence yeni küresel düzenin geleceğini belirlerken iki taraf da kar-
şılıklı çaba sarf etmelidir. Bu sadece Amerika ve Avrupa'nın Türkiye'yi
dâhil etmesi meselesi değildir, Türkiye de aynı şekilde Amerika ve Av-
rupa’yı kendi eksenin merkezi haline getirmelidir. Tabii Avrupa deyin-
ce akla hemen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci gelmektedir.
Bu süreç şimdilik askıda olsa da, Türkiye AB'ye üye olmadan da, Ba-
tı'nın ya da Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası haline gelebilir; bunun
için çok farklı yolları bulunabilir. Şu anda çok başarılı ve aynı zaman-
da Avrupalı olup da AB üyesi olmayan birkaç ülke sayabilirim. 

Türkiye uzun vadede Avrupa'nın resmi parçası olacaktır. Fakat
gayri resmi de olsa ABD ve Avrupa, Türkiye'nin AB'ye üye olması için
birlikte çalışmalıdır. Bu çalışmanın sonuç vermesi için de tarafların
(AB ülkelerinin ve ABD'nin) Türkiye'nin en az İngiltere, Fransa ve Al-
manya'nın kadar Euro-Atlantik ilişkiler çerçevesinde kritik önemde
olduğunu kavraması ve tanıması lazımdır.

Yahudi’nin: "Süper güçler dönemi kapanmaktadır!" itirafı

ABD son süper güç olacaktır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
sonra, tek süper güç haline gelen ABD'nin gücü tüm dünyaca tanınmış-
tı ve dönemin küresel düzeninde Washington'un çok büyük ve sınırsız et-
kinliği vardı. Ancak ABD'yi süper güç haline getiren siyasi konjonktür
dünya sahnesinde bir daha tekrarlanması imkansızdır. ABD için 'son sü-
per güç' tanımı yaparken bu zaman dilimini dikkate almak lazımdır. 

Tabii Amerika süper güç özelliğini yitirirken, Çin'in dünya sahne-
sindeki gücü ve etkinliği giderek artmaktadır. Diğer taraftan, eğer Av-
rupa durgunluğundan sıyrılarak daha etkin ve aktif bir dış politika be-
nimsemezse dünyanın yeni güçleri arasında yerini almayacaktır. An-
cak Avrupa, etkinliğini artırması durumunda ise Türkiye ile müşterek
olarak ABD'nin kaybettiği rolü üstlenebilir durumdadır.

Siyonist gâvurun ülkemize biçtiği rol: "Türkiye ABD'nin gücünü
üstlenmeye mahkûm bulunmaktadır!”

Ufukta ABD'nin sahip olduğu gücü üstlenmeye mahkûm olan diğer
ülkeler de vardır. Bu ülkeler arasında Hindistan, Japonya, Brezilya ve
sağlığına kavuşması şartıyla Rusya da bulunmaktadır. Bu listeye asıl
Türkiye'yi de dâhil etmemiz lazımdır. Eğer Rusya Avrupa'nın bir par-
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çası haline gelirse, Moskova ancak o zaman yirmi birinci yüzyılda
önemli ve etkin rol oynayacaktır. Sonuç olarak, 21. yüzyılda, ABD gi-
bi bir süper güç doğuracak bir dünya düzeni olmayacaktır.

"Rusya Türkiye’ye asla tehdit olamayacaktır!"

Eğer Batı, Türkiye'yi ve Rusya'yı kendi ittifakı içine almakta başa-
rısız olursa, Rusya'nın bölge için bir tehdit oluşturabileceği hatta
1989'da bağımsızlığını ilan eden ülkeleri yeniden kendi sınırları içine
dâhil etme girişiminde olabileceği uyarımız haklıdır. Ancak Rusya hiç-
bir zaman Türkiye'ye tehdit unsuru sayılacak kadar güçlü olamaya-
caktır. Bu sadece Türkiye'nin kendi güçlü duruşundan kaynaklanmı-
yor; Türkiye NATO'nun en aktif üyelerinden biri, yani NATO'nun en
önemli üç ülkesi arasındadır. Türkiye için NATO şemsiyesi altında ol-
mak ek bir güvence kaynağıdır.

Brzezinski’nin korku ve şantaj senaryoları!

“Geriye baktığımızda 20. yüzyılın küresel egemenlik sağlama mü-
cadelesi ile geçtiğini görüyoruz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile
Soğuk Savaş hep üstünlük sağlama mücadeleleriydi. Şu anda başların-
da bulunduğumuz 21. yüzyılda iki olası senaryo ile karşı karşıyayız.

Biri: dünya yeni yüzyılda sürekli artan küresel kargaşalara, büyü-
yen karışıklıklara ve belirsizliklere, hatta zaman zaman denge unsur-
larının yerinden oynaması ve geniş çaplı şiddet eylemlerine sahne ola-
caktır. Bu senaryo maalesef çok ihtiyaç duyulan küresel işbirliğini en-
gelleyici ve insanlığın geleceğini tehdit edici özelliğe sahip bulunmak-
tadır. Böyle bir dünya, her şeyin kontrolden çıktığı anlamını taşır. Bu-
na küresel ısınmanın yol açacağı çevre felaketlerini de eklersek durum
daha da korkunç bir hal alır.

İkinci senaryo ise; insanlığın geleceği için daha ümit verici olanı-
dır. Dünya ülkeleri yeni yüzyılda istikrarlı bir tutum benimseyerek
uluslararası güç dağılımını dengeleyecek kilit ilişkiler kuracaktır. 

İran ise geçmiş ile ilgili bir problem, yeni yüzyılda aktif rol oyna-
yacak güçler arasında sayılmamaktadır. İran sorununun Batı tarafın-
dan akıllıca çözülmesini umuyorum.” diyen Yahudi stratejist Siyonist
sermaye hâkimiyetini korumak için, ABD’ye küçük ortaklar bula-
rak dünya dengelerini korumayı öneriyordu.
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"Batı eksenine Türkiye ve Rusya birlikte katılmalıdır"

Kitabınızda Batı'nın süper güç özelliğini koruyabilmesi için
Türkiye ve Rusya'ya ihtiyacı olduğunu ileri sürüyorsunuz. Hatta
bunun için her iki ülkenin de AB üyesi olmasının şart olduğunu ya-
zıyorsunuz?! Sorusunu ise Siyonist Brzezinski şöyle yanıtlamıştı: 

“Dünya'nın daha canlı ve enerjik bir Batı'ya ihtiyacı vardır. Yeni
küresel düzen için demokrasi ve anayasal hükümetleri kucaklayan
ve bu değerleri yayan ABD ve Avrupa'dan oluşan bir Batı lazımdır.
Bu eksene özellikle Türkiye ve demokratikleşme sürecini tamamla-
dıktan sonra Rusya da katılmalıdır.

Türkiye'nin de dâhil edildiği bu yeni batı ekseni ABD'yi Çin ile
ortaklık kurmaya zorlamalı, Japonya ile Çin arasında uzlaşma sağ-
lanması için çalışmalı, Hindistan ile Çin arasındaki gerginliği azalt-
mak ve olası çatışmaları engellemek için arabuluculuk yapmalıdır.
Yeni yükselen güçleri içinde barındıran Batı, tüm bunları gerçekleş-
tirirken özellikle de ABD, Asya kıtasında doğrudan askeri bir mü-
dahaleden kesinlikle uzak durmalıdır.”

Tam bu sırada Çankaya’ya Yahudi kökenli ABD’li Senatör zi-
yaretleri neden yoğunlaşmıştır?

Bu süreçte ABD’li senatör Richard J. Durbin Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün konuğu olmuşlardı. Çankaya’da gerçekleşen ziya-
ret, basına kapalıydı. Yani, ne konuştukları gizli kalmıştı.

Çankaya’ya son iki ayda sıra dışı bir ABD’li senatör akını vardı.

- ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Price, 3 Nisan’da Cumhur-
başkanı Gül’ü ziyaret etti.

- ABD’li senatörler John McCain, Joe Lieberman ve Lindsey Gra-
ham, 9 Nisan’da Gül’ü ziyaret etti.

- ABD’li senatörler Carl Levin ve Jack Reed, 3 Mayıs’ta Gül’ü zi-
yaret etti.

- ABD’li senatör Richard J. Durbin, 29 Mayıs’ta Gül’ü ziyaret etti.

Bu, ABD’li senatörlerin faaliyet alanları

Cumhurbaşkanlığı sitesinde bu ziyaretlerin sadece yapıldığına
dair bilgi vardı. Ama ne söylendiği, ne görüşüldüğü bir sırdı! Biz
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ayrıntıları, bu ziyaretçilerin öncesi ve sonrasındaki faaliyetlerinde
ve ABD basınında aradık:

- Tom Price, Suriye’ye uygulanan yaptırımların mimarlarından
biri olarak tanınmıştı. ABD temsilciler Meclisi Üyesi Price, Dışişle-
ri Bakanı Hillary Clinton’a yazılan ve 327 Kongre üyesinin imzala-
dığı “ABD-İsrail kırılmaz bağları” konulu mektubun da yazarıydı.

- ABD’li senatörler John McCain ve Joe Lieberman, Gül’le gö-
rüştükten sonra Hatay’a gidip sınır teftişi yapmıştı. İkili, Suriyeli is-
yancılarla da içeriği açıklanmayan görüşmeleri gerçekleştiren Ya-
hudi kodamanıydı.

İkilinin Türkiye ziyaretinden sonra Foregin Policy’de yer alan
şu satırlar Ankara’da yalanlanmamıştı: “Türk yetkililer, McCain ve
Lieberman’a dışarıdan gelen silahların sınırların ötesine akışına
izin vermeye gönüllü olduklarını ve Suriye muhalefetine yardım
için diğer daha saldırgan adımları tartışacaklarını belirttiler.”

- ABD’li senatörler Carl Levin ile Jack Reed, ABD Kongresi’ne Er-
meni soykırımı yasa tasarısını getiren adamlardı. Üstelik Gül, Levin
ve Reed’le, bu olaydan çok değil, tam 19 gün sonra buluşmuşlardı.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı da olan Sena-
tör Carl Levin, 7 Mart’ta yaptığı “İsrail’in İran’a saldırmasının
muhtemel olduğunu düşünüyorum” açıklamasıyla dünyanın gün-
demini sarsmıştı.

Senatör Durbin, ABD Başkanı Barrack Obama’nın Kıbrıs’la ilgi-
li mesajlarını Cumhurbaşkanı Gül’e ulaştırmış sonra Fener Rum
Patriği Bartholomeos’u ziyaret etmişti. (19 Şubat 2009)

Abdullah Gül’ün son iki aydaki konuğu olan bu 7 senatörün
ortak özelliği, Türkiye karşıtı bölge faaliyetlerinde bulunmalarıy-
dı. İran ve Suriye düşmanı ve tam bir İsrail dostu olan bu sena-
törler, aynı zamanda Türkiye’yi Ermeni meselesi ve Kıbrıs üze-
rinden sıkıştıran hamlelerin de mimarları durumundalardı!

Peki, tüm bu özelliklere sahip ABD’li Yahudi senatörler sık sık
Çankaya’ya niye çıkmaktaydı? Ya da şöyle soralım: Türkiye Cumhu-
riyeti’nin başı, bu 7 senatörü neden bu sıklıkta ağırlamaktaydı?13
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Bütün bunlar bize filozof Arthur Schnitzler’in şu sözünü hatır-
latmıştı:

“Üç tür politikacı vardır: 1- Suyu bulandıranlar 2- Bulanık suda
balık avlayanlar 3- Bu kolay avlanan balıkları, alıkların elinden çok
ucuza kapanlar…”

Evet, “ahlaksız din, vicdansız mü’min” olmazdı, bunlar sadece
münafıktı ve milletin baş belasıydı. 

Suriye senaryoları aslında Türkiye’ye bir tuzaktır!

Aslında Suriye'de olup bitenleri en iyi anlayacak ülkelerin ba-
şında olması ve ona göre davranması gereken Türkiye, maalesef
ABD ve AB’nin taşeronu gibi davranmaktadır. Çünkü Türkiye
son 40 yılını sağ-sol, Alevi-Sünni ve PKK çatışmalarıyla geçiren
bir ülkedir ve hala dış destekli terörle boğuşmaktadır. Şimdi, bir
zamanlar Türkiye'de olduğu gibi bazıları Suriye'de iç savaş çı-
kartmaya çalışmaktadır. Yabancı güçlerin arka çıkıp kışkırttığı si-
lahlı gruplar, bir iç savaşı hazırlayacak ve haklı çıkartacak senar-
yolarda figüranlık yapmaktadır. Her BM Güvenlik Konseyi top-
lantısından önce dünya kamuoyunu hazırlamak ve Rusya'yı sıkış-
tırmak için silahlı gruplar karışıklık çıkarmaktadır. Bu silahlı
gruplar yol kesiyor ve bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Tıpkı
PKK militanlarının geceleri Güneydoğu'da bazı köy, kasaba hatta
şehir ve ana yolları kontrol edebildikleri gibi davranıyor. Evet,
Baas rejimi zalimdir ve Suriye Milli iradeye dayalı adil bir yöne-
time geçmelidir, ama bu dış güçlerin BOP çerçevesinde ve Büyük
İsrail’i kurma istikametindeki bir iç savaşla olmamalıdır. Yani
asıl ve nihai hedef Suriye değil Türkiye’dir ve artık bunu anlamak
lazımdır. Çünkü Türkiye, işbirlikçi yöneticilerle kontrol edilen
Büyük İsrail’in bir eyaleti yapılmaya çalışılmaktadır ve bu şeyta-
ni hedefe adım adım yaklaşılmaktadır.

Bu arada işbirlikçi kuklalara asıl sorulması gereken şudur:

“Beşşar Esad, yönetimi altındaki halkı bombalıyor ve aşırı şid-
det uyguluyor diye, bir an evvel Suriye’ye müdahale edilmesini is-
teyen şu BM, NATO ve Batı dünyası, acaba 60 yıldır, aynı vahşeti iş-
gal ettiği Filistin halkına uygulayan şu Siyonist İsrail’e, niye bir
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yaptırım kararı çıkmaz ve askeri tedbirlere başvurulmazdı? Yoksa
Filistinli mazlum Müslümanlar, insan sayılmamakta mıydı?

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un: “Suriye’de Esad Yöne-
timi Halep civarına askeri yığınak yapmaktadır. Bu Türkiye’nin kır-
mızı çizgilerini ihlal sayılır ve Türkiye gerekli tedbirleri almak zo-
runda kalır” (NTV Haberleri, 13 Haziran 2012) Şeklindeki açıkla-
maları ise, AKP iktidarını Suriye’ye karşı, hem de gülünç gerekçe-
lerle, kimlerin kışkırtıp kullandığını ortaya koymaktaydı. Şu hale
bakın, Bir ülkenin kendi illerinden birinde askeri tatbikat yapması,
ne zamandan beri komşu bir ülke tarafından tehdit olarak algılan-
maktaydı?

Tam böyle bir süreçte, Türkiye’nin “Bölgede yükselen tansi-
yon” nedeniyle, Amerika’dan tam 4 (dört) milyar dolarlık füze
alacağının açıklanması ise Ortadoğu’daki bu karışıklıkları hangi
Yahudi firmaların kızıştırdığını ve hangi kirli ve kârlı çıkarları
kazandıklarını açığa vurmaktaydı.
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MİLLİ KAZANIMLARIMIZI SATMA GİRİŞİMLERİ

Gece yarısı TBMM’den geçirilen özelleştirme yasası Anayasa-
ya açıkça aykırıydı!

AKP çok kritik bir yasayı Meclis’ten geçiriyordu. Özelleştirme
ihaleleri konusunda yargının verdiği kararlar bundan böyle yok
sayılıyor, son sözü Bakanlar Kuruluna bırakıyordu. Eski Danış-
tay Başkanı Nuri Alan bu kararın Anayasaya açıkça aykırı oldu-
ğunu söylüyordu.

AKP, “bazı üst kurul başkanlarının görev süreleri ile ilgili tor-
ba yasaya” son dakikada bir madde ekleyerek, özelleştirmede
mahkeme kararlarını etkisiz hale getiriyordu. TBMM’de AKP oy-
larıyla kabul edilen yasa ile: “özelleştirme uygulamalarına yöne-
lik açılan davalarda, ihaleyi kazanan yatırımcıya yapılan devrin
ardından iptal kararı verilmesi sebebiyle oluşacak fiili imkânsız-
lık karşısında, geri dönülemeyecek bir yapının ortaya çıkması ha-
linde, Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyordu. Bu yasa ile geçmişte
satışı yapılan ancak mahkeme kararı ile işlemi durdurulan özel-
leştirmelerde Bakanlar Kurulu kararıyla yargı kararlarının geçer-
siz hale getirilmesinin yolu açılıyordu.

Mümtaz Soysal: Yargı kararını uygulamamak suçtur

Prof. Dr. Mümtaz Soysal ise: “yargı kararlarını uygulamamanın
cezai sorumluluğu olduğu” uyarısını yapıyordu. Kamu İşletmeleri-
ni Geliştirme Merkezi (KİGEM) Yönetim Kurulu adına açıklama ya-
pan Genel Başkan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, hukuka aykırı özelleş-



tirmeler hakkında yönetsel yargı tarafından verilen yürütmeyi dur-
durma ya da iptal kararlarını uygulamamak için hükümete yetki ve-
ren bir düzenlemenin TBMM’de kabul edildiğini hatırlatarak, “Yü-
rütme erkini yargı erkinin üstüne çıkaran bu düzenlemenin Anaya-
sa’ya aykırı olduğu açıktır ve iptali kaçınılmazdır. Bir hukuk devle-
tinde bir yargı kararının uygulanmaması için düzenleme yapmanın
akıldan geçirilmesi bile olanaksızken, bunun bir yasa hükmü haline
getirilmesi Türkiye’de yalnız hukukun değil, aklın ve asıl ahlâkla
vicdanın da yok olduğunu göstermektedir” şeklinde konuşuyordu.

Oysa İsrail, önceleri ciddiye alınmayan toprak satışlarıyla ku-
rulmuştu!

SP Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'e bir mektup göndererek, “yabancılara toprak satışı-
nı artıran kanunun tekrar görüşülmek üzere Meclis'e iade edilme-
sini ya da referanduma götürülmesini talep ediyordu. İslam coğraf-
yasına hançer gibi saplanan İsrail devletinin de ilk başta ciddiye
alınmayan böylesi toprak satışlarıyla kurulduğunu anımsatan Ka-
malak, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın bile tarım arazisini
satmadığına dikkat çekiyor ve "Düzenlemenin TBMM'ye iadesi, bu
mümkün değilse referanduma götürülerek milletin onayına sunul-
ması tarihi bir görevdir" diyordu.

Bilindiği gibi Tapu Kadastro Kanunu'nda yapılan değişiklikle
yabancılara toprak satışının 2.5 hektardan 300 dönüme çıkarılıyor
ve ülke güvenliği açısından çok tehlikeli bir adım atılıyordu. Hü-
kümetin, yabancılara toprak satışını artıran kanunu sırf rantiyeci-
lere borç ve faiz ödemek için çıkarttığını herkes biliyor, bu tarihi
hatalar suni gündemlerle unutturulmaya çalışılıyordu.

Bu düzenleme Anayasa'ya aykırıdır ve bağımsızlığımızın do-
laylı devri anlamındadır!

Yabancılara satılacak her toprak parçası, özel mülkiyet alanı-
na girecek ve uyruğu olduğu ülkenin Türkiye'ye müdahale hakkı-
nı ortaya çıkaracaktır. Oysa AKP Hükümeti bu kanunu, 'Aldıkla-
rı toprağı sırtlarına alıp götürecekler mi?' gibi bir yaklaşımla sa-
vunmaya çalışmaktadır. Evet, elbette sırtlarına alıp götürmeye-
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cekler ancak devletimiz de sattığı toprağı geri alamayacaktır. Ve-
rimli tarımsal arazilerin önemi her geçen gün artmaktadır. Tarım
arazilerini kontrol edenler, dünya ticaretini ve refah düzeyini de
kontrolüne almaktadır. Bu çerçevede, muhtemel bir gıda ve su
krizinden en fazla etkilenecek ülkelerin başında İsrail'in geldiği
açıktır. Bu nedenle İsrail'in Türkiye'de başka isimler altında top-
rak edindiği kamuoyundan saklanmaktadır. Bu çerçevede değer-
lendirildiğinde, verimli tarım arazilerinin yabancılara satışı, mil-
letimizin değil, yabancı ülkelerin servet ve refahını artıracaktır.

Bu düzenleme ile çok vahim bir hata daha yapılarak müteka-
biliyet esası kaldırılmaktadır. Bu kıstasın kaldırılması, diğer ül-
kelerin lehine işlerken, Türkiye'nin aleyhine olacaktır. Gelişmiş
ülkeler, toprak satışına ciddi sınırlama ve yasaklamalar koymuş-
lardır. Örneğin ekonomik krizle boğuşan Yunanistan bile tarım
arazisi satmamakta, sadece 'kullanma hakkı' tanımaktadır. Bu du-
rum ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve İsrail gibi ülkeler-
de de aynıdır. Bu nedenle hükümetin mülkiyet devrini getiren
düzenlemesi gelişmiş ülkelerdeki uygulamanın da tam tersinedir
ve ciddi tehlikeler barındırmaktadır.

Topraklarımız üzerinde hesabı olan İsrail ve Ermeni lobileri-
nin çalışmaları da gözden uzak tutulmamalıdır. Başta İsrail ol-
mak üzere birçok ülkenin çeşitli yöntemlerle Türkiye'de toprak
satın almaya çalıştığı ehlinin malumlarıdır. Üstelik Ermeni dias-
porasının topraklarımız üzerindeki hak iddiası ülkemizin uzun
yıllardır başını ağrıtan bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Özellikle vurgulayalım ki, bölgemizin çıbanbaşı İsrail devleti
de ilk başta ciddiye alınmayan toprak satışıyla kurulup kök sal-
mıştır. O dönemde ciddiye alınmayan toprak satışlarının bugün
bütün İslam coğrafyasını etkileyen büyük sıkıntıların başlangıcı
olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. İşte bu tarihi gerçekler dikkate
alındığında, söz konusu kanun, ülkemizin ve milletimizin gelece-
ğini büyük tehlike altına sokmaktadır. 

ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone, ‘en büyük arzusunu’
notlarına yazmıştı!
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone Afyon’a yap-
tığı gezi sırasında bir skandala imza atmıştı. Yapılan kahvaltı son-
rası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadan önce ABD
Büyükelçi Ricciardone'nin, dağıtılan konuşma metninde:
“ABD’nin Türkiye’ye bakış açısı” bir kez daha ortaya çıkmıştı..
Basın mensuplarına dağıtılan, ancak Büyükelçinin okumadığı
cümlelerde “Türkiye’nin sömürülen ülke” olarak ima edilmesi
dikkatlerden kaçmamıştı. Afyonkarahisar’ı Destekleme Derne-
ği'nin davetlisi olarak gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklama-
larda bulunan Büyükelçi Ricciardone'nin, basına dağıtılan 4 say-
falık açıklamanın ilk sayfasında yer alan metinde “Türkiye'nin
ABD'nin pazarı olduğu” cümleleri yer almıştı. Elçinin söylemeye
cesaret edemediği ancak dağıtılan metinde yer alan 'Türkiye'nin
Amerikan mal ve hizmetleri için daha büyük bir pazar haline gel-
mesini arzuluyoruz' cümlesi, Milli Çözüm’ün yıllardır yazıp uyar-
dıklarının ispatıydı.

Türkiye parsel parsel satılmaktaydı!

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, yabancı ya-
tırımcıların halka açık hisse senetlerinin yüzde 62'sine sahip bu-
lunduğunu, hisse senetlerinin yaklaşık 5'te 1'inin de 10 yabancı şir-
ket ve 10 yabancı fonun elinde bulunduğunu belirterek, yerli birey-
sel yatırımcıların ise halka açık hisse senetlerinin yüzde 21'ine sa-
hip olduğunu açıklamıştı. Raporda, geçen yıl sonunda toplam his-
se senedi yatırımcısı sayısının 1,1 milyona yaklaştığı aktarılarak,
şunlar vurgulanmıştı:

Yabancı yatırımcılar, halka açık hisse senetlerinin yüzde 62'sine
sahip durumdadır. Hisse senetlerinin yaklaşık 5'te 1'i, 10 yabancı
şirketin ve 10 yabancı fonun elinde bulunmaktadır. Yerli bireysel
yatırımcılar halka açık hisse senetlerinin sadece yüzde 21'ine sahip
durumdadır. Özel sektör borçlanma araçlarında yatırımcı sayısı 24
kat artarak 120 bine yaklaşmıştır.

Bankacılıkta yabancı payı yüzde 43 oranını aşmıştır

2004 yılında Türk bankacılık sisteminde küresel, yabancı ser-
maye payı sadece yüzde 3 düzeyindeyken, 2010'da yüzde 25 sevi-
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yesine dayanmış, Eylül 2011'de yayınlanan Merkez Bankası Finan-
sal İstikrar Raporu'na göre ise, Türkiye bankacılık sektöründe ya-
bancı payı yüzde 43'e ulaşmıştır.

İşte AKP’nin aynası:

Ekonomi tükenip tıkanmıştır: Sosyal G. Bak. Faruk Çelik, hiç-
bir sosyal güvencesi bulunmayan 8 milyon 472 bin vatandaşımız
olduğunu açıklamıştır. Bunların eşi ve 2 çocuğu olduğu hesaba
katılsa 36 milyon insanımız asgari ücretin yarısıyla sefalet içinde
çırpınmaktadır. 5 milyon 855 bin kişi ise 295 liranın altında can
çekişiyor durumdadır. Tarım bitmiş, hayvancılık tükenmiş, fabri-
kalar peşkeş çekilmiş ve kapatılmıştır. AKP’nin 10 yıllık iktida-
rında duble yollar ve sadaka dağıtımları dahil tüm yatırımlara sa-
dece 47 milyar dolar, ama aynı süreçte faize ve dış borçlara 400
milyar dolar harcanmıştır. Erdoğan iktidarı geçim sıkıntısı içinde
kıvranan memurlara % 3 zam teklif etmekten sıkılmamış, me-
murlar ise hararetle alkışlayıp oy attıkları AKP’nin bu hakaretine
müstahak olmuşlardır.

Eğitim sistemi yozlaşmış ve koflaşmıştır:

• YGS imtihanlarında 51 bin lise mezunu sıfır almıştır. 1 mil-
yon 800 bin öğrencinin tam 700 bini matematikten sıfır almıştır.
Fen bilimlerinde 1 milyon 262 bin öğrenci sadece 2 soruyu doğru
yanıtlamıştır. 40 sorunun tamamına, Türkçede sadece 920 kişi,
Sosyal bilimlerde 56 kişi, Fen bilimlerinde 437 kişi doğru yanıt
vermeyi başarmıştır. Bunlarda paralı özel kurslardan çıkmadır.

• Aile yapısı zayıflamış, ahlaki değerler yozlaşmış, şehvet bu-
dalası, uyuşturucu ve porno müptelası bir nesil çoğalmıştır. Ve
hepsinden beteri:

• Ülkesinin parçalanmasına, Güneydoğumuzda Kürdistan ku-
rulmasına bile tepkisiz kalacak kadar toplum milli duyarlılıklar-
dan uzaklaştırılmış durumdadır.

• Akit ve Zaman’ın ve yandaş medyanın kiralık yalakaları
BOP’un eş kâhyasına övgüler yağdırmakta, hıyanetlerine nice ke-
rametler uydurmaktadır.
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• Bir zamanlar ucuz kahramanlık hatırına ve ajan provokatör
tavrıyla Erbakan’ın başını belaya sokacak söz ve davranışlar ser-
gileyen Şevki Yılmaz gibi şarlatanlar, şimdi Haçlı AB aşığı ve za-
lim ABD madalyalı Tayip Erdoğan’ı göklere çıkarmaktadır.

• Dünya sağlık örgütü, yaptığı araştırma sonucu 80 ülke ara-
sında Türk öğrencilerin en mutsuz ve umutsuz olduklarını ve 74.
sırada yer aldıklarını açıklamıştır. Genel yaşam standartlarında
Türk gençleri 70. sıradadır.

• 3–5 yandaşa vurgun kazandırmak için yapılan süt dağıtımı-
nın tahribatları ortadadır.

• Zaman yazarı ve iktidar yalakası Ali Bulaç bile: “Suriye mü-
dahalesi ile tam 4 ülke ile savaşa girmek zorunda kalabiliriz” di-
ye uyarmaktadır. 

• Ama daha önce “Yenilikçi Hareket” kitabını yazıp AKP-Yahu-
di Lobileri ilişkilerini belgeleyen Star yazarı ve kiralık kafalı Na-
suhi Güngör: “biran evvel Suriye’ye girip Suriye Kürtlerine
özerklik kazandıralım” (7.5.2012) diye çırpınmaktadır.

• Ve kahraman AKP Kadın Kolları Anayasa Çalıştayı raporun-
da: “polislik, öğretmenlik, hâkimlik, avukatlık gibi mesleklerde-
ki bayanların başörtülü çalışmalarının sakıncalı olduğunu” açık-
lamaktadır.

Eğitimci İbrahim Betil’in çeşitli uluslararası kaynaklardan
derlediği sayıları ve yüzdeleri AKP’nin başarı ayarını ortaya koy-
maktadır

• 171 ülke içinde ulusal gelir bakımından eğitim harcamalarına
ayrılan paya göre sıralama: Danimarka (13), Tunus (17), İran (76),
Uganda (129), Türkiye (132. sıradadır).

• Yetişkin okur-yazarlık oranı (Türkiye’ye göre ekonomik ola-
rak daha az gelişmiş 194 ülkeyle karşılaştırma): Kazakistan (38),
Uruguay (58), Türkiye (95. sıradadır).

• Toplam nüfus içinde ortaokullaşma oranı: 194 ülke içinde
Türkiye 113. sıradadır. Toplam nüfus içinde okullaşma oranlarında
sıralamada 183 ülke arasında Türkiye 107. sıradadır.
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• Toplam nüfus içinde lise diploması olanlar (yüzde): Çek Cum-
huriyeti (91), ABD (88), Kanada (87), İsrail (80) Kore (78), İzlan-
da (65), Şili (50), Meksika (33), Türkiye (29. sıradadır).

• Türkiye’de ortalama okullaşma süresi 6,5 yıl. Bu, Türkiye’yi
dünya sıralamasında 92. sırada yer almaktadır.

• 173 ülkede okula gitme yılına göre sıralama: Malta (47), Na-
mibya (97), İran (103), Kenya. (108), Türkiye (115. sıradadır).

• Dünyanın eğitim alanında gelişmiş ülkelerinde, yıl olarak, zo-
runlu eğitim süreleri: Finlandiya (9), İsveç (9), Çin ( 9), Almanya
(11–12), Avustralya (11–12), Yeni Zelanda (9–10) yıldır.

• İlköğretimde kız-erkek oranı (Türkiye’ye göre ekonomik olarak
daha az gelişmiş 185 ülkeyle sıralama karşılaştırması): Gambiya (4),
Ürdün( 22), Katar (69), Tunus (105), Türkiye (107. sıradadır).

• 185 ülke arasında orta öğretimde kız-erkek oranı sıralaması:
Türkiye (139), Sudan (140) sıradadır.

• Türkiye’de orta öğrenim diploması olan: Erkek (% 46), kadın
(% 27) oranındadır.

• 15–24 yaş grubu nüfusun okuryazarlığı (2003–2007) dünya
sıralamasında, Türkiye: Kızlarda 89, erkeklerde 60. sıradadır.

• Kadın nüfusun okur-yazarlığı: % 79,6 ile Türkiye 140. sıradadır.

• 150 ülke içinde eğitimde eşitsizlik sıralaması: Türkiye (94. sı-
rada), Namibya (95), Mozambik (96) sıradadır.

• 2003–2008 yıllarında, 6–14 yaş arası kızların yüzde (%) ola-
rak okula devam oranı (Türkiye’ye göre ekonomik olarak daha az
gelişmiş ülkelerle karşılaştırma): Özbekistan (100), Ürdün (99),
Ermenistan (98), Lübnan (97), Meksika (97), Suriye (96) Mısır
(94), Tunus (93), Filipinler (89), Türkiye (87. sıradadır).

• 152 ülke içinde, lise öğrenimi yapan nüfus içinde kadınların
erkeklere oranı bakımından sıralama şöyle: Tanzanya (123), Zam-
bia (124) Türkiye (125. sıradadır).

• ABD’nin kılavuzluğunda, İnönü’den itibaren ülkemizin eği-
tim-öğretim düzeniyle neredeyse her yıl oyun oynamıştır. Hatta o
çok sahip çıkılan, Köy Enstitülerinin kapatılması kararı bile CHP
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döneminde (1946–1947) alınmıştır. Ve Yüksek Köy Enstitüleri’nin
1947–1948 ders yılında kapatılmıştır.

Daha sonra, Menderes, Demirel, Ecevit, Özal ve şimdi Erdo-
ğan Hükümetleri Milli Eğitim ve öğretimin ve Milli bilincin kökü-
nü kurutacak adımlar atmışlardır.

İşte bu gerçekleri haykırdığımız ve uyardığımız için bizi pus-
turmak ve Milli Çözüm Dergimizi susturmak üzere: “Başbakan’a
BOP’un eşbaşkanı deyip hakaret etti” gerekçesiyle onlarca mahke-
me açtırılmış, birinde çok değerli ve milli gayretli Togan Yayıne-
viyle birlikte 20 bin TL, diğerinde “bu hakaretler Ak Partiyi de he-
def alıyor” diye 12 bin TL cezaya çarptırmışlardır. 64 yıllık öm-
rümüzün sonunda, bir çatı katı evimiz ve 5-6 bin ciltlik kütüpha-
nemiz dışında hiçbir malvarlığımız bulunmamaktadır. Şimdi
1200 Lira emekli maaşından başka neyimizi alacaksınız?

Ey Zavallılar! Mal, makam ve şatafat içinde zelil ve rezil dolaş-
maktansa; izzet ve haysiyetimizle kıt kanaat yaşamayı şeref sa-
yanlardanız!

Zalim ve kâfir odaklara uşaklık pahasına tapındığınız şu fani
dünyadan imanla, ihlâsla ve ihsanla göçüp Rabbimize ulaşmaya
can atanlardanız! Yani siz, ölüm korkusunu öldürenlerle, eceli
“Şeb-i Arus” düğün ve vuslat vesilesi bilenlerle, kabri ebedi sa-
adet kapısı görenlerle başa çıkamazsınız!

Belgeselde izlediği; aç kaplan bir ceylan kuzusunu parçalamış
diye günlerce uykusuz kalıp, güya gözyaşı akıtan; ama himmet ve
himayesine sığındığı, vahşi Amerika’nın, hem de dindar kuklala-
rının desteği ile Irak’ta ve Libya’da katlettiği yüz binlerce Müslü-
man masumun feryadına kulak tıkayan riyakâr Hocalarınız fetva
verse de, Allah’ın kahrından kurtulamayacaksınız!

ŞİİR:

Eşkıyaya “sayın”, saygı; özgürlük
BOP hostuna “hain” demek, suç olmuş!
Sadakat horlanır, rağbet nankörlük
Oysa Haktan dönen işi, güç olmuş!

84 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



UYAN EHLİ VATAN; NAMUS GÜNÜDÜR!

Ey ehl-i vatan uyanın; namus günüdür
Bu gafletle, bil ki yarın; kâbus günüdür!
Demokratik demagoji, ülkem parçalar
Haksızlığa susan şeytan, suspus günüdür!
Aybaşı olacak gibi, yılbaşı kutlar
Bu gidişle her gün gâvurun, mahsus günüdür!
Din ve devlet yıkılıyor, namus günüdür!

‘PKK Silah bırakacak’ yalanıyla halkımız aldatılıyordu:

Erdoğan’a yakın gazetelere servis edilen bilgiye göre Öcalan’la
görüşmeler, Mayıs’tan itibaren yoğunlaşıyordu. Öcalan, Hükü-
met’ten belli sözler alarak açlık grevlerinin sona erdirilmesi çağ-
rısı yapıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Öcalan’la görüşme-
ler üzerinden PKK’ya silah bıraktırma iddiasını, PKK yöneticile-
ri yalanlıyordu. PKK’da Öcalan’dan sonraki kişi olan Murat Kara-
yılan Kasım ayı sonunda “silah bırakmaya niyetimiz yok” diyor-
du. Bir başka PKK yöneticisi Duran Kalkan’ın “2013’te ideolojik,
siyasi, askeri bütün alanlarda topyekûn bir devrimci hamleyi ifa-
de edecek ve sonuç alacağız” diye konuşuyordu. Evet, PKK ile
Oslo sürecinde yapılan görüşmelerin sonucunda, silah bırakma-
nın yanına bile yaklaşılmıyordu. Tam tersine PKK, tarihinin en
üstün politik ve askeri düzeyine ulaşıyordu. Sürecin hedefi, adı
“özerklik” olmayan özerklik diye konuluyordu. PKK’nın ise
özerk bölgenin silahlı ve politik gücü olarak siyasal sistemin içi-



ne dâhil edilmesi hedefleniyordu. Ekim ayında cezaevlerindeki
PKK’lıların açlık grevlerinin durdurulmasıyla kritik eşik aşılıyor-
du. Hükümet’in bu çabasıyla Öcalan sürecin baş aktörü haline ge-
tiriliyordu. Öcalan’ın, ev hapsi ve özerkliğin adım adım hayata
geçirilmesi karşılığında öncelikle PKK’yı ateşkese ikna etmesi ar-
dından sınır dışına çekmesi gündeme geliyordu. Görüşmelerin
bu temelde ilerlediği belirtiliyordu.

İşte gerçek yol haritası

1. Öcalan’a ev hapsi ve serbestlik sağlanması

2. Anayasa’dan Türk kavramının çıkarılması ve özerklik için alt-
yapı oluşturulması.

3. Güneydoğu’da fiili özerklikle paralel olarak federal yapıya ya-
sal kılıf hazırlanması.

4. PKK’nın siyasal sisteme dahil edilerek, özerk Kürdistan’ın si-
lahlı gücü olarak yeniden yapılandırılması.

5.Türkiye-Barzani-Suriye Kürt bölgesi işbirliği yapılarak, Irak
ve Suriye’nin parçalanması ve özellikle İran’ın sıkıştırılması.

AKP yalakası Abdulkadir Selvi, Kürt sorununun ABD’siz çözü-
lemeyeceğini şöyle itiraf ediyordu:

“Çünkü Kürt sorununun çözümü konusunda girdiğimiz yeni süreç,
CHP'nin desteğini önemli kılıyordu. Tony Blair, İRA sorununun çözü-
münde en büyük desteği muhalefetten aldım diyordu. İmralı ile başla-
tılan sürecin başarıya ulaşmasında CHP'nin katkısı önemli sayılıyor-
du. Çünkü Kürt sorunu, Kürtlerin sorunu olmaktan çıkalı çok oldu.
Hatta Kürt sorunu, Kürtlerin sorunu olmaktan daha çok Türklerin so-
runu haline dönüşmüş bulunuyordu. Çünkü Kürt sorunu, Türkiye'nin
bir iç sorunu olmaktan çıkıyordu. Bir süredir girilen yeni süreçte
ABD'nin tavrını öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü Tony Blair, İRA'yla
barışa ulaşmaların perde arkasını anlattığı, 'Bir yolculuk' isimli kita-
bında, ABD'nin rolünü çok başarılı bir şekilde ortaya koyuyordu.

“Clinton süreç boyunca çok büyük destek verdi bize, hatta gece-
leri uyumadan görüşmeleri takip etti. Clinton kriz anlarında devre-
ye girerek, çözümün güçlü bir aktörü olmuştu.”
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Yeni sürecin başlama vuruşu Başbakan Erdoğan tarafından yapılı-
yordu. Ama sürecin ilerleyen aşamalarında Obama'nın desteğinin sağ-
lanması yararlı görülüyordu. Sanıyorum Başbakan Erdoğan'ın ABD'ye
yapacağı gezinin bir numaralı gündem maddesi bu oluyordu.”14

ABD’de genel olarak tüm Kürtleri, özel olarak Irak Kürtlerini
savunan en etkili isimlerden biri Peter Galbraith sayılıyordu. Irak
Anayasası sürecinde Talabani ve Barzani için danışmanlık yapan
Galbraith ile, 2006 yılında çıkan “Irak’ın Sonu” kitabı üzerine Ru-
şen Çakır’la yaptığı söyleşide “Irak’ta bağımsız Kürdistan kaçınıl-
maz bir olgu. Tarihin akışı önünde duramazsınız” diyordu. Türki-
ye’nin yanı başında bağımsız bir Kürt devletine nasıl tepki verece-
ği sorulduğunda ise şu şaşırtıcı cevabı veriyordu: “Türkler bağım-
sız bir Kürdistan’ı istemiyor olabilirler ama bunun çoktan gerçek-
leşmekte olduğunu da fark ediyorlar. Üstelik bağımsız bir Kürdis-
tan’ın Türkiye’ye bağımlı olacağını biliyorlar. Başka kime dayana-
bilir ki Kürtler? Kürtler, Türklerin en yakın müttefiki, hatta Tür-
kiye’nin ‘uydu devleti’ olacaktır.” (http://rusencakir.com/Peter-
Galbraith-Bagimsiz-bir-Kurt-devleti-Turkiyenin-uydusu-olur/665)
Galbraith’ın “kaçınılmaz” dediği Irak’ta bağımsız Kürt devleti bu-
gün yarın ilan edilme aşamasındadır. Türkiye’nin böylesi bir ge-
lişmeye ses çıkarmayacağı, hatta destek vereceği şeklindeki öngö-
rüsü aynen çıkmıştır. Örneğin Ankara’nın Bağdat ile arası hızla
açılıp Erbil ile yakınlaşmaktadır. Çünkü bu yöndeki talimatlar za-
ten Amerika’dan alınmaktadır. Bu nedenle “yeni İmralı süreci”ni
Türkiye’nin Irak politikalarıyla birlikte değerlendirmek kaçınıl-
mazdır. Bu arada Suriye’de PKK’ya yakın olarak bilinen PYD de
hızla bağımsızlığa doğru mesafe almaktadır.

ABD borazanı Ruşen Çakır Türkiye’nin parçalanmasına yol
açacak PKK ile barış palavraları için AKP iktidarını şöyle cesaret-
lendiriyordu:

Eğer çözüm istiyorsak birkaç realiteyi kabul etmemiz gereki-
yor. Örneğin:

1) Artık Kürt sorunu ile PKK sorunlarını birbirinden kopar-
mak imkânsızdır. Önce birini, sonra diğerini çözme formülleri
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başarısızlığa mahkûmdur. Dolayısıyla PKK’nın silahsızlandırıl-
masıyla Kürt sorununun çözümünü birlikte hedefleyen stratejile-
re ihtiyacımız vardır.

2) PKK’nın zor yoluyla tasfiyesinin imkânsızlığı yıllar önce or-
taya çıkmıştır. Silah bırakmak için örgütün ikna edilmesi lazım-
dır. (Yani bağımsızlığın ilk adımı olarak, özerklik ve federatiflik is-
tekleri karşılanmalıdır. A.A.)

3) Birçok iç ve dış odağın kolaylıkla sızabildiği PKK’yı ikna et-
me konusunda Abdullah Öcalan kilit bir öneme sahiptir. (Bu ne-
denle muhatap alınmalı ve serbest bırakılmalıdır. A.A.)

4) Öcalan’ın her dediğini örgütün tüm birimlerine kabul ettir-
mesi sanıldığı ve umulduğu gibi kolay olmayacaktır. (Yani
Apo’yla anlaştıktan sonra bile PKK saldırılarını sürdürür ve asker-
polis öldürürse bu normal karşılanmalıdır. A.A.)

5) Türkiye’nin Kürt sorununu bölgemizdeki genel Kürt soru-
nundan ayrı ele almak yanlıştır. Dolayısıyla Irak, İran ve Suriye
Kürtlerini de hesaba katan stratejiler geliştirmek şarttır.

6) “Kürt sorununu çözmeye çalışırken Türk sorunu çıkartma-
yalım” şeklindeki uyarıları abartmadan ciddiye alınmalı (ve hal-
kı uyuşturan politikalar uygulanmalıdır. A.A.)

7) Türk ve Kürt milliyetçiliklerinin birbirini beslediği, kötü
niyetlilerin müdahalelerine son derece açık bir ortam oluşmakta-
dır. (Bunu bastırıcı ve tepkileri yumuşatıcı yalanlar ve planlar uy-
durulmalıdır. A.A.)

8) Çözüm sürecinin zaman alacağını, nice engelle karşılaşıla-
cağını unutmayıp, her türlü provokasyona karşı tetikte olmak ve
kaçınılmaz yol kazalarından büyük hayal kırıklıklarına kapılma-
mak lazımdır. (Halkı ve milli odakları fazla ciddiye almadan ABD
ve AB’nin tavsiyelerine uyulmalıdır. A.A.)15

AKP Öcalan’la birlikte “Yeni Kürt Açılımı“ peşinde koşuyordu.
Oslo’nun yerini İmralı almış durumda. Başbakan Erdoğan Urfa’da
PKK’ya sert eleştiriler yaparken (!), İmralı’da Abdullah Öcalan’la gö-
rüşmeler yapılıyordu. Hatta AKP’nin yayın organlarında bu iş için en
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güvenilir adam Hakan Fidan’ın bizzat Öcalan’la görüştüğü ortaya çı-
kıyordu.“PKK silah bırakacak“ diye kamuoyu “Yeni Kürt Açılımı”na
ikna edilmeye çalışılıyordu. Yandaş ve iliştirilmiş medya manşetle-
rinde “PKK’nın silah bırakacağı“ iddiaları yer alıyordu. Ama KCK
Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan şunları söylüyordu:

“2013 yılında bölgesel düzeyde askeri ve siyasi mücadelenin tır-
manacağı bir yıl olacak. Bu herkesi içine alacak ve etkileyecek. Da-
ha karmaşık, derinlikli ve kapsamlı bir siyasi-askeri mücadele ya-
şanacak. Kuzey Kürdistan’da 2012 yılında ‘devrimci Operasyonlar
gerilla düzeyinde kaldı. 2013’te öyle olmayacak. İdeolojik, siyasi,
askeri bütün alanlarda topyekûn bir devrimci hamleyi ifade edecek
ve sonuç alacağız.”

Yani AKP, “PKK silah bırakacak” diye halkı kandırırken, PKK
“topyekûn savaştan“ söz ediyordu.

Habur’da da aynısı olmuştu

Hatırlayalım, Habur’da da benzer bir olay yaşanmıştı. Öcalan’ın
emriyle Habur’dan Türkiye’ye giriş yapan PKK’lılar için “çadır
mahkemeleri“ kurulmuştu. Bu mahkemelerde PKK’lılara “pişman
mısınız?” diye soruluyor, PKK’lılar da “Hayır pişman değiliz. Ön-
derimiz Öcalan’ın talimatıyla geldik” diyordu. PKK’lıların bu yanıt-
ları ciddiye alınmıyor, “Yok, yok, pişmansınızdır” denilerek kayıt-
lara “pişmanlık duyuyorlar” diye geçirilip serbest bırakılıyordu.
Şimdi yine “Habur açılımı” havası estiriliyor, PKK topyekûn savaş-
tan söz ederken, AKP ve malum medya “Yok yok PKK silah bıraka-
cak” propagandası yapıyordu.

ABD’nin ‘Üç İsrail’ projesi devreye sokulmuştu

Kamuoyu aldatılarak, ABD-İsrail dayatması hayata geçirilme-
ye çalışılıyor, hesap tutmayınca Maliki ve Esad yönetimine karşı
bölgede yaşayan Kürtler devreye sokulmak isteniyordu. ABD ve
İsrail’in isteğiyle Merkezi Irak ve Esad yönetimine karşı “bölücü-
lerle Türk ordusunun yan yana getirilmesi” gayretleri yoğunlaşı-
yordu. “Üç İsrail: Türkiye-İsrail-Kürdistan” projesi devreye soku-
luyor ve “Türkiye himayesinde” yeni girişimler yapılıyordu.16
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Bu arada Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) İsrail’de gizli görüş-
meler yaptığı ortaya çıkıyordu!

Londra’da yayınlanan El Kuds El Arabi gazetesi, ÖSO subayla-
rının Ürdün istihbaratının gözetiminde İsrail’e geçtiklerini ve MOS-
SAD Şefleriyle görüştüklerini yazıyordu. Ürdün’de yeni kurulan Aşi-
retler Cephesi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile İsrail arasında gizli
görüşmelerin gerçekleştiğini açıklıyordu. Londra’da yayımlanan El
Kuds El Arabi gazetesinde Tarık El Fayed imzasıyla yayınlanan ha-
bere göre, Suriye Ordusu’ndan ayrılarak Ürdün’e sığınan ÖSO subay-
larıyla İsrailli yetkililer arasında gizli görüşmeler gerçekleşiyordu.
Ürdün istihbaratı gözetiminde İsrail’e giriş çıkış işlemleri kolaylaştı-
rılan ÖSO subayları, İsrailli yetkililerle, Suriye’de olası bir rejim de-
ğişikliği halinde, Golan sınırının güvenliği ve Suriye’de “Amerika-İs-
rail” projesinin işlemesi için söz verdikleri anlaşılıyordu.

“Kimyasal silah üretebiliriz” açıklaması geliyordu:

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) siyasi danışmanı Bassam,
kimyasal silah üretebileceklerini ve gerektiğinde bu silahları Suriye
ordusuna karşı kullanacaklarını açıklıyordu.

"Muhalefet savaşçıları artık kimyasal silahlara sahiptir ve cay-
dırıcı olmak için kullanabiliriz" diyen Bassam, kimyasal silah üreti-
minde kullanılan ham maddelerin Suriye ordusundan sızdırıldığı-
nı, bunlarla kolayca kimyasal silah üretebileceklerini söylüyordu.
Bassam ayrıca "Esad bize karşı kimyasal silah kullanırsa sistemin
kalelerini bu silahlarla hedef alırız" demekten sakınmıyordu. As-
lında bütün bunlardan, Suriye muhalefetinin, ABD ve İsrail des-
teği ve teşviki ile kimyasal silah kullanacakları ve suçunu da
Esad'ın üzerine yıkacakları anlaşılıyordu!

Alman Focus dergisinin iddiası: İsrail özel birliğini Halep’te
konuşlandırıyordu

Almanya'da yayımlanan Focus dergisi, İsrail'in Sayeret Matkal
adlı komando birliğinin uzun bir süredir Halep'te olduğunu du-
yuruyordu. El-Alem televizyonu, Almanya’da yayımlanan Focus
dergisine dayandırdığı haberinde İsrail'in seçkin komando birli-
ği Sayeret Matkal’ın, Suriye'nin sahip olduğu kimyasal silahların
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kontrol altına alınması için uzun bir süredir Halep'te bulunuyor-
du. Sayeret Matkal, Özgür Suriye Ordusu'nun Halep Askeri Kon-
sey Başkanı Albay Abdulcabbar el-Akidi'nin yardımıyla Halep'in
güney doğusundaki el-Sefire'de bulunan savunma sanayi fabrika-
larına sızmayı başarıyordu. Focus dergisi, İsraillilerin Halep'e gi-
rişinin, Kimyasal Harp Dairesi Müdür Yardımcısı Emekli Albay
Adnan Sellu'nun Suriye'den kaçarak Türkiye'deki İsrail hüküme-
tine bağlı Biyoloji Enstitüsü uzmanlarıyla gerçekleştirdiği görüş-
meden sonra gerçekleştiğini yazıyordu. Dergi ayrıca Fransız,
Amerika ve diğer Batılı ülkelere ait özel birliklerinin de aynı
amaç çerçevesinde Ürdün'de bulunduğu ve Suriye'ye girmek için
hazır bekledikleri belirtiyordu.

ABD'li subaylar hangi sıfatla subaylarımızı sorguluyordu?

PKK'da, ABD ordusuna ait silah bulan askerlerimizin, ABD'li su-
baylar tarafından sorguya çekildiği haberi, Meclis gündemine taşı-
nıyordu. MHP milletvekili Lütfü Türkkan’ın; "ABD'li subaylar as-
kerlerimizi hangi gerekçe ve sıfatla sorguladı; Mehmetçiğe hangi
soruları yöneltti" iddiaları hala yanıtını bekliyordu. Türkkan, Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlanması istemiyle verdiği so-
ru önergesinde şunları belirtiyordu:

"PKK'ya ait bir mağaraya yapılan baskında, ABD ordusunun
kullandığı FGM-148 roketatarı ve mermisi ele geçirildiği iddiası ba-
sında yer almıştır. ABD'li subaylar, ABD ordusunun kullandığı
FGM-148 roketatarı ve mermisi ele geçiren askerlerimizi sorgula-
mıştır. FGM-148 roketatarı ve mermisinin bulunma anı askerler ta-
rafından kameraya kaydedilerek savcıya teslim edilmiştir. ABD'li
subayların bölgeye US Air Force yazılı bir helikopterle geldikleri de
belirtilmiştir."

Amerikan askerlerinin bölgeye iddia edildiği gibi mi intikal et-
tiğini ve Türk yetkililerinin bundan haberinin olup olmadığını so-
ran Türkkan, "mağaraya yapılan baskında ele geçirilen silahlar
eğer iddia edildiği gibi ABD ordusunda kullanılan FGM-148 roketa-
tar ve mermisi ise bu silahların teröristlerce Mehmetçiğe karşı kul-
landığı bilgisine sahip misiniz, bu silahların teröristlere nasıl ulaş-
tığı konusunda açıklamalarınız olacak mıdır?" diye sormuştu.
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Bu olayla ilgili Emekli Tümgeneral Naci Baştepe ise şunları
yazıyordu:

4 Temmuz ABD’nin bağımsızlık günüdür. 4 Temmuz 2003, ABD’nin
TSK’nın başına çuval geçirme günüdür. TSK’nın onurunun, Türk Ulu-
su’nun gururunun kırıldığı gündür. Peki ya 22 Aralık 2012? Medyada
çok sınırlı yer aldığı için pek çok kimsenin haberinin bile olmadığı,
yürekler acısı bir olayın yaşandığı gündür. Genelkurmay Başkanlı-
ğı’nın resmi açıklamasına göre; böyle bir olay yaşanmamıştır, yazılan-
lar hayal ürünü sayılmaktadır.

Okumayan ve duymayanlara haberi özetleyeyim.

21 Aralık 2012 günü Şırnak-Ilıcalar’da arama-tarama yapan
JÖH timi; terörist grupla çatışmaya girer, iki teröristi ölü olarak,
ABD yapımı FGM 148 tanksavar silahı ve cephanesiyle birlikte
ele geçirir. Söz konusu silah; sadece ABD ordusu envanterinde
vardır. 5km. menzile sahiptir. Hava araçlarına karşı da etkilidir.
Tim, olayı kayda alır ve görüntü kaydı savcılığa da verilir. İşte
asıl facia 22 Aralık’ta yaşanır. Sabah saat 05: 00’te tim uyandırı-
lır. İncirlik’ten US helikopteri ile gelen beş ABD’li subay timi sor-
gulamaya başlamıştır. Tugay Komutanı, Genelkurmay Başkanlığı-
nın emriyle sorgulama yapılacağını hatırlatmıştır.

Sorgulamada, çatışmada canlı olarak başka terörist ele geçiri-
lip geçirilmediği üzerinde özellikle durulmakta, yani herhangi
bir Amerikalının yakalanmasından kuşkulanılmaktadır. Bu esna-
da, Türk Üsteğmen bu silahın PKK’nın eline nasıl geçtiğini açık-
lanmasını istediğinde, “deneme uçuşu yapan bir US helikopterin-
den düştüğü” gibi uydurma bir yanıt alır. Sorgulama saat 11:00’de
sonlandırılır.

Olayın basında yer almasından iki gün geçtikten ve TBMM’nde
gündeme geldikten sonra, Genelkurmay Başkanlığının resmi site-
sinden haberin tamamen asılsız ve hayal mahsulü olduğu açıklan-
mıştır. Bazı subay arkadaşlarıma düşüncelerini sordum: Çoğunun
yanıtı, “gerçektir, olmuştur” kanısını taşımaktadır. Bazıları TSK’yı
yıpratma amaçlı olarak yorumlamıştır. Oysa haber kaynaklarına
baktım. Hiç de TSK’yı yıpratma amacına hizmet eden kuruluşlar

92 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



sayılmazlardı; çünkü THE TARAF, FAZ SABAH, F-ZAMAN, US-
STAR, Y-AKİT’e benzemiyorlardı.

Bazı haber kaynaklarına dönüp tekrar sordum, emin oldukları-
nı vurgulamışlardı. Ben de haberin hayal ürünü ve gerçekleşmemiş
olmasını candan diliyorum, ancak olmamıştır diyemiyorum. Bu
yüzden de kahroluyorum. Burası bizim bağımsız, hür, egemen yurt
topraklarımız değil miydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sömürge
miydi? Türk Ordusu ABD’nin emrinde miydi? Çuval Irak’ta geçiril-
di başımıza, ABD orada egemen güç konumundaydı. Sözde dost ve
müttefikti aynı zamanda.

“Askerimiz olayın büyümesini istemediği için karşılık vermedi”
diye teselli bulmaya çalıştık. Ya şimdi ne diyeceğiz? Yüreğimizin
yangınını nasıl söndüreceğiz? İşgal ordusuna selam vermediği için
sorguya çekilmeyi yediremeyip rütbelerini söken Türk subayına
nasıl anlatacağız yaşanan çuvaldan bin beter sefilliği nasıl içimize
sindireceğiz?

Tamda bu süreçte Rusya Akdeniz’de ve Karadeniz’de dev bir
tatbikat başlatılıyordu!

Rus Deniz Kuvvetleri’nin, 2013 muharebe eğitimi kapsamında
gerçekleştireceği tatbikata, Akdeniz, Karadeniz, Baltık ve Pasifik fi-
lolarından gemiler ve denizaltılar katılıyordu. Çıkarma taktikleri-
nin de deneneceği tatbikat, Sovyetler dağıldıktan sonraki en büyük
savaş oyunu sayılıyordu. Rus donanması Ocak ayı sonunda Kara-
deniz ve Akdeniz’de dev bir tatbikat düzenliyordu. Rusya Savunma
Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre tatbika-
ta, Karadeniz, Akdeniz, Baltık ve Pasifik filolarından 20 dolayında
savaş gemisi katılıyordu. Tatbikatta denizaltıların da görev alacağı
belirtilip Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya’nın düzenlediği
en büyük savaş oyunu olarak değerlendiriliyordu.

Açıklamada ayrıca, tatbikatın, Rus Ordusunun 2013 muharebe
eğitimi kapsamında gerçekleştirildiği ve müşterek güçlerin, ortak
bir plan çerçevesinde, ülke dışındaki hareket kabiliyetinin artırıl-
masını hedeflediği ifade ediliyordu. Rus Deniz Kuvvetlerine ait ge-
milerin tatbikat çerçevesindeki görev alanlarına yöneldikleri bilgi-
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sini veren açıklamaya göre, tatbikat süresince, Kuzey Kafkasya’nın
zorlu kıyılarında, deniz piyadelerinin ve paraşütçü birliklerinin
destek amaçlı amfibi gemilerine sevkleri de gerçekleştiriliyor, ayrı-
ca denizden karaya büyük çıkarma taktikleri de deneniyordu. Rus-
ya Savunma Bakanlığı açıklamasında, tatbikatın Akdeniz bölümün-
de neler yapılacağına ilişkin ayrıntı verilmiyordu.

Ve işte çevremizde bütün bunlar yaşanırken, PKK terörüne
karşı ülkenin birliğini ve milletin dirliğini savunan Türk Subay-
ları “vatan haini teröristlerin elinde, Amerika silahları yakaladı-
ğı” için ABD subayları tarafından sorguya çekiliyordu!? Ve Bal-
yoz iddialarıyla cezaevinde tutulan E. Org. Ergun Saygun’un kızı
şu anlamdaki cümlelerle feryat ediyordu:

“Ah babacığım, terörle mücadelenin başına getirilmiş, ülke için
hayatını ortaya koymuş ve rahatını feda etmiştiniz. Ama şimdi ka-
til ve anarşist elebaşları kahraman, sen ve silah arkadaşların ise
“terörist komutan!” konumuna itildiniz!?”

Acısına katıldığımız ve kutladığımız kızımıza, şu dost hatırlat-
masını da yapmamız gerekiyordu:

Bugün toplum ordumuza ve subaylarımıza yönelik bu kirlet-
me ve körletme kampanyasına beklenen tepkiyi vermiyorsa, bu-
nun asıl nedenlerinden birisini de; halkımızın dinine, manevi de-
ğerlerine, ibadetine ve başörtüsüne yönelik yanlış ve haksız tavır-
larımız oluşturuyordu. Ve artık bazı gerçekleri kabullenmek ve
bu saplantılardan vazgeçip Müslüman milletimizle bütünleşmek
lazım geliyordu. Aksi halde, korkarız, çok daha kötü ve ürkütü-
cü tablolar bizi bekliyordu!

Patriot palavraları!

Patriotların amacı da belli olmuştu: İncirlik ve Kürecik’i koru-
mak üzere Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep’e yerleştirilecek
Patriot bataryalarının, İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü’nü
koruyacak yerlere konuşlandırıldığı ortaya çıkıyordu! Daha da
tehlikeli olanı; bize gönderilen Patriot’ların, sanıldığı gibi savun-
ma amaçlı olmadığı, özel saldırı füzeleriyle donatıldığı ve bunun
halkımızdan saklandığı belirtiliyordu.
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Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen “Amerika ve Türk Özel
Kuvvetleri arasındaki mutabakat, BOP’un askeri ayağını tamam-
lama girişimidir” diyordu:

Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, ABD ve Türk Özel Kuvvetle-
ri arasındaki mutabakatı değerlendirirken: “ABD, Türk Özel Kuv-
vetler’ini Suriye ve İran’a karşı örtülü operasyonlarda kullanmak
istiyor. Mutabakat, BOP’un askeri ayağını tamamlama girişimidir”
diye konuşuyordu.

Gladyo’nun önündeki en büyük engel ÖKK görülüyordu!

“Türk Özel Kuvvetleri, Türk milletinin göz bebeği bir kurum-
dur. Eğitimi 3 buçuk yıldır. 48 branşta eğitim alırlar. 26 ülkeyle gir-
diği bütün eğitimlerde birinci olmuştur. ABD, Şemdinli olaylarıyla
başlattığı süreçte, önce PKK karşısındaki en etkili kurum olan Jan-
darma İstihbarat Teşkilatı’nı zayıf düşürdü ve bitirdi. MİT’teki aske-
ri unsurları temizleyerek, ki bunların arasında Kaşif Kozinoğlu da
vardı, kontrol altına aldı ve yapısını zayıflattı. Şimdi de TSK’nın en
stratejik birimi olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek is-
tiyorlar. Çünkü Türk Özel Kuvvetleri Gladyo faaliyetlerinin önün-
deki en büyük engeldir. ABD, Türk Özel Kuvvetleri’ni Suriye ve
İran’a karşı örtülü operasyonlarda kullanmak istiyor. Yasanın Mec-
lis’e sunulmasının nedeni de bu yasadışı girişimi meşrulaştırmak-
tır. Tabii bu arada Özel Kuvvetler’den 10 yıllık hıncını da alıyor.”

Genelkurmayımızın, şartları milletimize açıklaması gereki-
yordu!

Mutabakat muhtırası, albay rütbeli subaylar tarafından imzalan-
mıştı. Prosedür gereği, önemli anlaşma metinlerinin general düze-
yinde imzalanması gerektiğini, eklerinin ise şube müdürleri tara-
fından imzalanabileceğini belirten E. Kur. Alb. Aziz Ergen, “Bu
metnin hangi şartlarla imzalandığı Türk milletine açıklanmalıdır”
şeklinde halkın duygularına tercüman oluyordu.
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ACZİYET VE TESLİMİYETÇİLİK YAKLAŞIMLARI

RECEP BEY’İN CNN’DEKİ SERZENİŞİ, 
TÜRKİYE’NİN TALİHSİZLİĞİ

Recep T. Erdoğan CNN’e konuşurken sarf ettiği: “ABD kendisin-
den beklenen girişimi göstermiyor.. Belki Başkanlık seçimleri nede-
niyle bunu erteliyor.. Ama Esed rejimine karşı olduğunu açıklaması
bize yetiyor. Suriye yönetiminin elindeki kimyasal ve kitle imha si-
lahları, sadece Türkiye için değil, bütün bölgemiz için büyük bir
tehdit oluşturuyor” sözleri tam bir hizmetçilik ve teslimiyetçilik
yansıtıyordu. Ve niye saklayayım bunları dinlerken iğrendiğimden
vallahi kusmam geliyordu.

Recep Bey sanki bu sözlerle ve mahcup boyun bükmelerle,
ABD’ye:

“Sen üzülme, Suriye batağına biz gömülürüz… Kutsal Ameri-
ka’nın çıkarları uğruna seve seve ölürüz” mesajları veriyordu.
Kahramanlık bu ise, acaba korkaklık ve kuklalık ne oluyordu?
Milli ve cesaretli tavır bu ise, acaba kölelik ve ürkeklik nasıl
izah ediliyordu? Fark ettiniz değil mi, Amerika’dan görevli gön-
derilen CNN’nin bayan sunucusunun karşısında bütün o horoz-
lanmaları, kokozlanmaları gitmiş, süt dökmüş kedi gibi nasıl da
edepli, nasıl da hürmetli ve nasıl da dikkatli bir tavır takınıyor-
du. (5 Eylül 2012)

Bu fotoğraf bize:



“Kim hidayet (hakikat ve istikamet), kendisine apaçık belli ol-
duktan sonra (nefsi heves ve hedeflerle) Elçiye muhalefet ederse ve
müminlerinkinden başka bir yola tabi olup (giderse), onu (dünyada)
döndüğü şeyde ve yerde terk edip bırakırız, (hidayetini karartıp)
yöneldiği ile kaynaştırırız; (ahrette ise) cehenneme sokarız. O, ne
kötü bir barınak ve yataktır!”17

Ayetini ve Hak Dava’ya hıyanet edenlerin acı akıbetini hatırlatı-
yordu.

Afyonkarahisar’daki şaibeli ve şüpheli cephanelik patlamasında
tam 25 tane aslanımız daha şehit olmuşken, özellikle Suriye’de
PKK’nın alan kazanmasından sonra Türkiye’de de arkası kesilme-
yen (ve artık tam “savaş” amacıyla sürdürdükleri) terör saldırıları
bu denli azmışken Recep Başbakan hala: “Bunlar terörden nemala-
nıyor”, “Bunlar teröre taşeronluk yapıyor” diye muhalefete ve med-
yaya cesaretle saldırırken; CNN’nin bayan sunucusu karşısında ku-
zu kesilmesi gerçek ayarını da ortaya koyuyordu.

Oysa Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, Bakan Veysel
Eroğlu’nun Afyonkarahisar patlaması “kazadır” açıklamasını eleşti-
rerek “Mühimmatın dayanıklı sandıklarda taşındığını, bir düşmeyle
el bombalarında patlama olamayacağını, akşam saatinde yorgun in-
sanların mühimmat sayımı yapamayacağını ve ayrıca 25 ilgisiz ve
bilgisiz askerin bir arada bulunamayacağını” açıklıyordu. Sonuç
olarak: “PKK yapmadı diyemeyiz, aynen ‘kazadır’ diyemeyeceğimiz
gibi” bir tespitte bulunuyordu. Ve zaten teröristlerin her yaptığını
onlar kadar iyi bilen sivil PKK gibi hareket eden BDP’nin Genel
Başkanı da bu olayın “sıradan bir olay olmadığı, hükümetin olayı
örtbas etmeye çalıştığı” açıklamasıyla bunun bir saldırı olduğunu
itiraf ediyordu. 

ABD’ye göre: "Türkiye, Suriye’ye NATO'yu istiyordu". Oysa
NATO, Türkiye’yi batağa itiyordu!

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Suriye'ye askeri
müdahale tartışmalarını gerçekçi bulmadığını söyleyerek "Türk ko-
mutanlar, tampon bölge uygulamasını NATO'nun üstlenmesini isti-
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yor" diyordu. Ancak ittifakın bunun altından kalkamayacağını be-
lirten Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, ABD Başka-
nı Barack Obama'nın Suriye politikasını eleştirip “NATO'nun ABD
Başkanı Obama'nın Suriye'ye müdahale tehdidini yerine getireme-
yeceğini” söyleyerek bu batağa Türkiye’nin sokulması gerektiğini
ima ediyordu.

Obama, İsrail'e Kudüs'ü vaat ediyordu!

ABD Başkanı seçildiği 2008 yılında, tüm dünyaya barışın ve de-
ğişim simgesi olarak pazarlanan Barack Obama'nın aradan geçen
süre içinde, büyük bir yalan olduğu ortaya çıkıyordu. Obama dö-
neminde de ABD işgal ve katliamlarına hız kesmeden devam edi-
yordu. ABD'de Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nda onaylanan
parti programına, "Kudüs İsrail'in başkentidir ve öyle de kalacak-
tır" cümlesi yeniden konuluyordu. Eğer Obama yeniden seçilirse
Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine garanti veriyordu. Evet,
ABD Başkan adayları İsrail'e bağlılık ve hizmette yarışıyordu!
ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi, Obama ve
Romney adeta İsrail'e bağlılıklarını göstermek için çırpınıyordu.
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Mitt Romney, “Kudüs'ü İsrail'in
başkenti ilan edeceğini ve İsrail'i asla eleştirmeyeceğini” açıklama-
sının ardından, Demokrat Parti adayı Obama'da parti programına
''Kudüs İsrail'in başkentidir ve öyle de kalacaktır'' cümlesini koy-
duruyordu.

Sedat Laçiner'in ayarı ortaya çıkıyordu!

Sözde uluslararası ilişkiler uzmanı, Star yazarı ve ABD borazanı
Sedat Laçiner’in PKK terörü üzerine Vatan gazetesine verdiği rö-
portajı kafa karıştırıyor ve mide bulandırıyordu. PKK’yı kullanıp
kışkırtan ülke olarak İran, Irak ve Suriye’yi kahramanca sayar-
ken, ABD, İsrail ve İngiltere’nin adını ağzına alamama korkaklığı
sırıtıyordu. “İran, Suriye ve Irak’ın adını bu kadar rahatlıkla, bu ka-
dar sorumsuzca, bu kadar pervasızca ve de defalarca dile getiren bir
dış politika uzmanı, esas olan ‘birinci halka’daki ülkeleri niçin dile ge-
tiremiyordu? “Daha önemli olan birinci halkadaki ülkeleri açıklama-
yıp ikinci halkadaki ülkeleri bu kadar rahatça açıklamak bir aydının,
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bilim adamının ahlakına yakışıyor muydu? Peki, toplum bütün öfkesi-
ni bu üç ülkeye yönelttiği zaman ne olacak? İsrail’in bu bölgeye dönük
çabaları perdelendiğinde biz muhtemel belalardan kurtulmuş mu ola-
cağız? Bütün toplum olarak etrafımızdaki bu üç ülkeye büyük bir öf-
ke duyar hale geldiğimizde Laçiner hoca ne kazanacak? Toplumdaki
öfkeyi bu üç ülkenin üzerine kanalize etmek esas olan ‘birinci halka-
daki’ ülkeleri dikkatlerden kaçırmak değilse nedir ki?” diye soranlar
vicdanlara tercümanlık yapıyordu.

Oysa Sedat Laçiner gibi kiralık aydınların görevi İsrail’in
İran’ı hedefe koyduğu bir dönemde toplumun öfkesini İran’a kay-
dırmak, böylece İsrail ve ABD’nin işini kolaylaştırmaktı! İran’a
saldırı olacağı zaman, Türkiye’nin İran’a en azından psikolojik
destek verecek takati kalmasın diye uğraşmaktaydı. Üstelik sade-
ce Sedat Laçiner değil, toplumun dikkatini ve öfkesini komşu ülkelerin
üzerine çekme ve ABD-İsrail’i gizleme konusunda kalabalık bir ekip
büyük bir çaba harcamaktaydı. Hâlbuki İran ve Irak’ta da bazı kesim-
lerin de tam da küresel güçlerin planına uygun olarak Türkiye aleyhi-
ne bir çaba içerisinde oldukları açıktı. Son dönemde peş peşe ‘İran
ajanlarının’ yakalandığı haberleri de bunun bir parçasıydı. Peki, siz
Türkiye’de bugüne kadar tek bir CIA veyahut MOSSAD ajanının tu-
tuklandığını duydunuz mu? Ve ey yandaş ve yalaka medya, bunları hiç
yazdınız mı? ‘İran ajanlarına’ göz açtırmayanlar niçin tek bir tane de
CIA veyahut MOSSAD ajanı tutuklayamıyordu? Yoksa bizim istihba-
ratımız da onlara mı bağlıydı?

Bu arada hatırlatalım, Ermeni terör örgütü ASALA, Azerbay-
can’ın Macaristan Büyükelçiliğine bir mektup yazıp “PKK’yı des-
teklediklerini” açıklamıştı.18 Ancak bu mektubun ABD Erivan
Büyükelçisinin Ermenistan Dışişleri Bakanını ziyaretinin arka-
sından yollanmış olması “ABD’nin hedef saptırma ve kendini
saklama” girişimi olarak okunmalıydı.

Lütfen hatırlayınız Ankara'da Avrupa Birliği Bakanı'nı ziyaret
eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, program sonrası Su-
riye ile ilgili yaptığı açıklamaları ile Türkiye ve İran'ı karşı karşıya ge-
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tirmeye çalışmıştı. PKK'nın uluslar arası güçlerin taşeronu olduğu
iddialarının da sıkça dile getirildiği bir dönemde “CHP'li Aygün'ün
serbest bırakılması gerektiğini” söyleyen ABD büyükelçisinin bu
sözlerinden sadece 3 saat sonra PKK elindeki vekili serbest bırakmış-
tı. Yani CIA ve MOSSAD gibi PKK’da onların hizmetkârıydı.

Türkiye günlerce CHP'li Vekil Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasını
konuşurken, öte yandan Suriye ve PKK ile ilgili gündemi de yoğun
şekilde devam ediyordu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ric-
ciardone sahneye çıkarak hem Aygün'ün kaçırılması ve hem de Su-
riye ile ilgili açıklamaları ile dikkat çekiyordu.

Ricardone İran'ı düşman etmeye çalışıyordu!

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ı ziyaret eden ve ziyaret sı-
rasında ilginç ve sıra dışı açıklamalarda bulunan ABD Büyükelçisi
Francis Ricardone yine sahneye çıkıyordu. Muhafazakârlığı ile bili-
nen gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Büyükelçi
Türkiye'yi, Suriye'den sonra bu sefer de İran'a düşman etmeye ça-
lışıyordu. Yahudi asıllı Büyükelçi, açıklamalarında İran'ın Suriye'ye
silah verdiğini iddia ederek, 'İran'ın Suriye'deki olaylarda işbirliği-
ne ilişkin raporlar var. İran'dan Suriye'ye giden silah transferine
karşı biz uluslararası işbirliğini artırmaya çalışıyoruz. Suriye'ye gi-
den transferleri azaltmaya, yavaşlatmaya uğraşıyoruz. Biliyorsunuz
ki PKK Suriye rejimiyle birlikte. Esed rejimi hep PKK'yı destekle-
di. Esed'in PKK'yı desteklediğinden şüphemiz yok' sözleri dikkat
çekiyordu. ABD'li Elçinin bu sözlerinden çıkan sonuca göre, 'PKK
size düşman, Suriye rejimi de düşman, bunları destekleyen İran'da
size düşman' denilerek Türkiye siyasetine ve kamuoyuna bu şekil-
de bir mesaj vermek isteniyordu.

Niye ABD elçiliği açıklama yapıyordu?

CHP'li Vekil Hüseyin Aygün'ün 12 Ağustos'ta kaçırılmasından
sonra Türkiye kamuoyundan gelen sert mesajlar üzerine ABD'nin
Ankara Büyükelçiliği’nin de konu ile ilgili bir açıklama yapması
dikkat çekiyordu. Herhangi bir başka ülkenin değil de ABD Büyü-
kelçiliği'nin "Milletvekili Hüseyin Aygün'ün teröristler tarafından
kaçırılmasını kınıyoruz. Türk halkıyla beraber bu zor anda Sayın
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Aygün'ün ailesi ile birlikteyiz. Tüm Türk halkının, kendisinin der-
hal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması talebine katılıyoruz'
şeklindeki açıklama anlamlı bulunuyordu.

Hayret, Büyükelçi konuşuyor, hemen PKK serbest bırakıyor-
du!

PKK'yı eleştirerek, Aygün için 'Sağ salim ve bir an önce serbest
kalması için dua ediyoruz' sözlerini saat 15:00 gibi sarf ettikten 3
saat sonra saat 18.00 sularında PKK'nın Aygün'ü serbest bıraktığı-
nın duyulması ise tesadüfi olarak yorumlanıyordu! ABD'li Elçi
bunlarla da sınırlı kalmayarak kamuoyunda muhafazakârlığı ile
bilinen gazetelerin Ankara Temsilcileri ile sabah saatlerinde bir
araya geliyor, gazetelerin temsilcilerine sıcak mesajlar vererek,
İran konusundaki görüşlerini tekrarlıyordu. Yani dindar ve yan-
daş medyayı ABD yönlendiriyordu.

AKP-PKK müzakereleri hala sürüyordu!

Bazı gazetelerin özellikle dindar ve İslamcı kesimlerin Ankara
temsilcileriyle bir araya gelen ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ric-
ciardone, “Hükümet ile PKK arasındaki müzakerelerin sürdüğünü”
ifade ediyordu! Ricciardone açıklamalarında AKP’nin PKK ile mü-
zakereleri sürdürdüğünü şu sözlerle açıklıyordu: “Tam müzakere-
ler iyi gidiyor derken ya bir kaçırma gerçekleşiyor, ya da eylem ya-
pıyorlar. Bu müzakerelerde geri adıma yol açıyor. Ne zaman bir ey-
lem olsa bu tür müzakereleri engellemek için yapılıyor. Böylece mü-
zakerelerde geri gidiliyor.”

Ricciardone’nin bu sözleri ile AKP ile PKK arasındaki müza-
kerelerin sürdüğü ortaya çıkıyordu.

Bir gazetecinin, “Siz ABD yönetimi olarak Kürt sorununa siyasi
çözüm bulunmasını, sorunun müzakere ile çözülmesini öneriyorsu-
nuz. Ama terör örgütü şehirlere saldırıyor, adam kaçırıyor. En son
bir milletvekilini kaçırdılar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?” sorusunu da yanıtlayan Ricciardone “Aygün’ün kaçırılması
çok aptalca bir eylem. Ne Türk halkı ne Kürt halkına, hiç kimseye
yaramayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na telefon ederek,
duyduğum öfkeyi ifade ettim. Meclis Başkanı’na da mektup gönder-
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dim. Kürt sorununun ‘siyasi’ müzakereler ile çözümü en sorumlu ve
umut verici yoldur. Hem hükümet hem de muhalefet partilerinin si-
yasi çözüm yönündeki çabalarını destekliyoruz. Kürtlerin de kendi-
lerini birinci sınıf vatandaş hissetmeleri için siyasi çözüme ihtiyaç
var” diyordu.

İmralı mı, Kandil mi muhatap alınıyordu?

Ricciardone’nin açıklaması sonrasında PKK ile görüşmelerin
İmralı ile mi yoksa Kandil’le mi sürdüğü konusu tartışılmaya baş-
lanıyordu. Konu ile yakından ilgilenen kaynaklar, “Hem İmralı
hem Kandil. Daha önce de müzakereler aynı şekilde sürdürül-
müştü. İmralı ve Kandil arasında bağ kurulmaz ise sıkıntı doğar.
Bu nedenle iki tarafla da müzakere sürdürüldüğü görünüyor.
Aracılar olduğu açık” değerlendirmesini yapıyordu.

MİT kaynakları: “Biz müzakerelerde yokuz” diyordu:

Daha önce Oslo görüşmelerindeki rolüyle gündeme gelen MİT
ise, Ricciardone’nin açıklamaları konusunda sessiz kalıyordu.
Konuya ilişkili bir MİT yetkilisi, “Kurumsal değil ancak kişisel
kanaatimi söyleyecek olursam, bildiğim kadarıyla, bir müzakere
varsa bile biz bu müzakerede yokuz. Ancak müzakere var mıdır
yok mudur, bunu da bilmiyorum” diyordu. Oysa, AKP’nin sürek-
li reddettiği ancak Oslo görüşmeleriyle ortaya çıkan Hükümet-
PKK görüşmeleri sık sık gündeme geliyordu. Oslo’da, dönemin
MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve dönemin Başbakan Da-
nışmanı Hakan Fidan, PKK yöneticilerinden KCK yürütme kon-
seyi üyesi Mustafa Karasu, PKK’lı Sabri Ok ve Kongra-Gel Başkan
Yardımcısı Zübeyir Aydar ile görüşüyor, masada koordinatör ül-
ke (İngiltere) temsilcisi de yer alıyordu.

Erdoğan önce yalanlıyor, sonra doğruluyordu!

Oslo görüşmeleri ve müzakereleri ortaya çıkmadan önce, Başba-
kan Erdoğan “PKK ile masaya oturdular yönündeki eleştirileri”,
2010’daki referandum öncesinde 21 Ağustos tarihindeki Kayseri
mitinginde “Bizim dört kez bunlarla bir araya oturduğumuzu söy-
leme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun
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hesabını her yerde vereceklerdir” sözleriyle yalanlıyordu. Ancak
Erdoğan, görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından Hakan Fidan’a
sahip çıkıyor ve 11 Nisan 2012’de Çin seyahatinden dönerken “O
benim sır küpüm. İmralı’ya da gönderen benim, Oslo’ya da gönde-
ren benim” itirafında bulunuyordu. Rahmetli Erbakan’ın deyimiy-
le: “Yalan bunları yalama ediyordu!”

Peki, Oslo’da neler olmuştu?

Oslo görüşmelerinde, Hakan Fidan’a ait olduğu söylenen
PKK’lılara: ‘metropollere bombalar taşıyorsunuz; biliyoruz’ ifadesi
dikkat çekiyordu. Buna rağmen, PKK’nın çok sayıda bombalama
eylemi gerçekleştirmesi, MİT’e yönelik tepkileri artıyordu. Görüş-
melerde PKK’ya bazı vaatlerde de bulunulmuştu. Bunlar arasında
en dikkat çekeni, “PKK’nın rahatsız olduğu yerel yöneticilerin ve
güvenlik yetkililerinin başka yerlere tayininin sağlanmasına” söz
veriliyordu.

‘Türkiye Kürtleri BM gündemine taşınmalı’ diyenler ülkemizi
bölmeye hazırlanıyordu

CIA: “BM’de dünya gündeminin dikkati Türkiye Kürtlerinin
üzerine çevrilerek, Türk devletinin Kürt sorununa olumsuz tepkisi
değişmeye mecbur bırakılacak” diyordu.

PKK’nın Şemdinli hamlesi, Foça saldırısı ve CHP milletvekili
Hüseyin Aygün’ü kaçırması ne anlama geliyordu? Aslında tüm
bunlara, CIA’nın kıdemli görevlilerinden Ellen Laipson’un geçen
yılın sonunda hazırladığı bir rapor ışık tutuyordu. Ellen Laipson,
2012 yılında yaşanacak olaylardan hareketle hazırladığı analizin-
de iki önemli vurgu yapıyordu:

1- “2012 yılı Türkiye Kürtlerinin yoğun ve en kanlı kavgaları-
nın dolu olduğu bir yıl olacak” deniyordu.

2-“ Kürtler BM gündemine taşınacak” sözü veriliyordu.

‘Türkiye Kürtlerinin eylem planı’nı ABD hazırlıyordu!

Obama’nın 2009 yılında “ABD Başkanı’nın istihbarat danışma
kurulu”na, Hillary Clinton’un da 2011 yılında “Bakanlık dış politi-
ka kurulu”na dâhil ettiği kıdemli CIA analisti Ellen Laipson’un ha-
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zırladığı 7 maddelik raporun ismi: “Türkiye Kürtlerinin Eylem
Planı” konuluyordu. Raporda yer alan şu 7 madde incelendiğinde,
PKK’nin ABD planına uygun olarak hamleler yaptığı hemen anlaşı-
lıyordu. İşte o maddeler:

“Yoğunluklu başkaldırı!” atılımları:

1- Hakkâri, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl, Urfa, Diyarbakır illeri,
yoğunluklu başkaldırı ve bombalamaların yapılacağı yeni başlangıç
bölgeleri olacaktır.

2- BM’de dünya gündeminin dikkati Türkiye Kürtlerinin üzeri-
ne çevrilerek, Türk devletinin Kürt sorununa geleneksel tepkisi de-
ğişmeye mecbur bırakılacak. Hazırlanacak yeni anayasada, Türkiye
Kürtlerinin meşru haklarının kabulü yer bulacaktır.

3- ABD ve AB devletleri, Türkiye Kürtlerinin “demokratik hak
ve yerinde yönetim” taleplerinin karşılanmasında, koruyucu ve
destekleyici tavır takınacaktır.

4- Türkiye dışında yaşayan Türkiye Kürtleri aktive ve organize
edilmiş durumdadır. Yıllardan beri asi ve terörist olarak anılan
(PKK) “Kürt gerilla güçleri” demokratik hak ve özgürlük savaşçıları
olarak kabul görmeye başlayacak ve sivil siyasette görev alacaklardır. 

“Kürt Bölgesini devletleştirme hazırlıkları! 

5- Yaşanması beklenen gelişmeler paralelinde, Türk devletinin
kullandığı “meşru savunma ve PKK’yı bastırma çabası” etkisiz kılı-
nacaktır. Bu plan aralıksız olarak uygulanmaktadır.

6- Kuzey Irak’ta Kurulu bulunan Kürt özerk yönetiminin, 2013
yılı içerisinde devletleşmesi planlanmıştır. İstendiği takdirde Türk
devleti ile birlikte yaşamak veya yaşamamak hakları meşrulaşacaktır.

7- Yaşanacak olaylarla birlikte KCK tutukluları aşama aşama
serbest bırakılacaktır.

Ellen Laipson kim oluyordu?

CIA’nın kıdemli analisti olan Ellen Laipson, CFR üyesi bir Yahu-
di stratejisttir. 2009 yılında Obama tarafından “ABD Başkanı’nın is-
tihbarat danışma kurulu”na, 2011’de de Hillary Clinton tarafından
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“Bakanlık dış politika kurulu”na dâhil edilmiştir. Kendisi Yahudi
asıllı bir ailenin önde gelenidir.

Laipson oldukça kritik görevlerde bulunmuştur:

1986-1987 - ABD Dışişleri Bakanlığı’nda, siyasi planlama görev-
lisi olarak,

1990-1993 - CIA’nın da üstünde yer alan Ulusal İstihbarat Ku-
rumu’nda Yakın Doğu ve Batı Asya görevlisi olarak,

1993-1995 - Ulusal Güvenlik Konseyi’nde, Yakın Doğu ve Batı
Asya İşleri yöneticisi olarak,

1995-1997 - ABD’nin BM daimi temsilcisinin özel danışmanı
olarak,

1997-2002 - Ulusal İstihbarat Konsey’inde başkan yardımcısı
olarak görev yapmıştır. Ellen Laipson, ABD’nin “Global Trend
2015” raporunun da yazarlarındandır. Laipson’un Irak Kürtleri,
Ortadoğu güvenliği, ABD-Irak ilişkiler, 21 yüzyıl çatışmaları” ko-
nulu 8 kitabı bulunmaktadır. 

Türkiye’yi kim yönetiyor ve Tayyip Erdoğan’ı kim yönlendiri-
yordu?

Şimdi soralım: 24 Aralık 2010'da Suriye ile Ankara'da ortak Ba-
kanlar Kurulu toplantısı düzenleyerek tüm bölgeyi heyecanlandı-
ran Türkiye'nin 20 ay sonra bugünkü hale gelmesini kim sağlıyor-
du. O zamanlar Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Ürdün gibi ülkelerle
stratejik işbirliği anlaşmaları imzalayan ve bu diğer bölge ülkeleriy-
le vizeleri kaldıran Ankara yalnızca coğrafyamızda değil tüm dün-
yada herkesin ilgisini çekiyordu. Türkiye inanılmaz prestij ve do-
laysıyla siyasal, ekonomik ve psikolojik kazanımlar elde ediyordu.
O sıralar gittiğim tüm ülkelerde herkes yani sağcısı, solcusu, Sün-
ni’si, Şii’si, Alevi’si, Dürzî’si, Hıristiyan’ı, Ermeni’si, Kürt'ü, Acem’i,
Arap'ı, Süryani’si, Asurî’si ve doğal olarak Türkmen’i Türkiye ve
özellikle Başbakan Erdoğan'a karşı olan hayranlığını dile getiriyor-
du. Yani Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları ve bölgesel dostlukları-
nı gözeterek kendi iradesiyle karar alıyor ve ABD, İsrail ve AB'ye
kafa tutma numaraları puan topluyordu.
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Ama bu günkü manzara kuşku veriyordu!

Başta ABD, İngiliz, Fransız olmak üzere bölge ve bazı Türk med-
yasının haber ve yorumlarına bakılırsa Türkiye artık Ortadoğu ba-
taklığının tam ortasına saplanmış bulunuyordu. Türkiye'yi Suri-
ye'ye bulaştıran ABD, AB ve bölgesel müttefikler şimdi olup biten-
leri uzaktan seyrediyordu. Türkiye ise Suriye'deki iç savaşın bir ta-
rafı olmuş, Suriye'den dolayı İran ile ilişkileri bozulmuş ve yine Su-
riye ve İran'dan dolayı Bağdat'taki Maliki hükümeti ile ipler kop-
muştu. İş bununla ve bu kadarıyla da kalmıyordu. Suriye'deki so-
run kısa zamanda çözülmezse ne yazık ki Türkiye'nin tüm bölge
ilişkileri giderek batağa saplanıyordu. Kuzey Suriye'deki PYD yani
PKK olayı bunun ilk provası oluyordu. Suriye sorununa kısa süre-
de çözüm bulunmaz ve bu ülkede iç savaş tırmanırsa yine etkilene-
cek belki de ilk ülkenin Türkiye olacağını herkes biliyordu.

Çünkü İran bildik-bilmedik tüm olanaklarını kullanarak ve her
yola başvurarak bölgedeki tek stratejik müttefiki Şam'a sonuna ka-
dar sahip çıkıyordu. Esad yönetiminin yıkılmasıyla kendisinin de
zor durumda kalacağını çok iyi bilen Lübnan'daki Hizbullah ise
benzer tavırlar sergiliyordu. İsrail ise şimdiden her türlü sürprize
hazır bekliyordu. Özetlediğim bu tespitler en karmaşık denklemle-
riyle Türkiye'yi yakından ve direkt olarak etkiliyordu. İşte o zaman
bu coğrafyanın tek demokratik, çağdaş, gelişmiş ve emperyalizme
karşı ilk kurtuluş savaşını veren Türkiye'ye yazık oldu. Çok üzülü-
yorum. Çünkü bu aralar tepemizde dolaşan kara bulutlardan nem
kapıyorum!” diyerek gerçekleri yazıp konuşanlar niye susturulma-
ya çalışılıyordu?

Amerika ve İsrail (CIA ve MOSSAD eliyle) daha önceki Arap
yönetimleriyle (Kaddafi, Mübarek ve Beşşar Esed) olan gizli ve
kirli ilişkilerini çok iyi bilen bazı önemli kişileri de, kendilerini
deşifre etmesinler diye, hainlikle yaftalayıp muhaliflere teslim
ederek öldürtüyordu. Bunun sön örneği, Kaddafi döneminde
ABD-AB ile Libya istihbarat ilişkilerini yürüten Sunusi’nin yaka-
lanıp Libya’ya teslimi oluyordu. ABD bu şeytani taktiği daha ön-
ce İran devrimi sonrasında da uyguluyordu.

106 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



“Bu İsrail'in hakkından kim nasıl gelecek?” diye soran Hayret-
tin Karaman, bu sorunun tek ve gerçek yanıtını Erbakan’ın, tari-
hi projelerle ortaya koyduğunu bilmiyor muydu, yoksa bilmez-
den mi geliyordu?

“Siyonist İsrail'in şimdiye kadar yaptıkları yanında hafif kalsa da
Müslümanları rencide edecek olan son marifetleri, müzeye çevirdikleri
bir caminin bahçesinde şarap festivali yapmaya kalkışmalarıdır. İsra-
il'in Beerşeva kentindeki Beerşeva Camii, dönemin Kudüs mutasarrıfı
Abdülkerim Bey tarafından 1906 yılında yaptırılmış. Osmanlı burala-
rı kaybedince cami müzeye çevrilmiş. Koca ülkede başka bir yer yok-
muş gibi bir eski camiin bahçesinde şarap festivali yapılması, her ba-
hane ile Müslümanları döven ve öldüren Siyonistlerin yeni bir tahriki
olsa gerek. İsrail ABD'ye, ABD de Ortadoğu'da en güvenilir partner
olarak İsrail'e dayanıyor. İsrail'i mağlup etmek, ABD'yi mağlup etmek
demektir; bunun da -imkânsız değil, ama zor olduğu ortada. Filistin
vaktiyle Rusya'nın desteğine dayandı, ama bundan da bir şey çıkmadı. 

Kur'an-ı Kerim onlarca ayette 'kâfirlere bel bağlamanın hüsran ile
sonuçlanacağını' söylüyor, Müslümanları birlik, kardeşlik ve dayanış-
maya davet ediyor. Bugün parçalanmış İslam dünyasını bir bütün ola-
rak ele aldığımızda 'politikadan savaşa kadar' her alanda önemli bir
güç teşkil edecek insan, mal, bilgi ve teknoloji birikimine sahip oldu-
ğumuz apaçık ortada. Ümmete ait olan değerlere Batı'nın ne kadar
muhtaç olduğu da görülüyor. Bu güç, kendi çıkarlarını korumaktan
aciz olsun ve küçücük İsrail ve benzerleri, tamamına kafa tutabilsin
diye İslam dünyasının parçalanması hem sağlanmış hem de destekle-
niyor. Kendimize gelmedikçe, birlik ve dayanışmaya dönmedikçe, İs-
lam barışını Müslüman gücüyle sağlamadıkça daha pek çok camimiz-
de şarap festivali yapabilirler. Onlara değil, kendimize kızalım, kendi-
mizi ayıplayalım!”19

Diyen Hayrettin Karaman, bu Siyonist İsrail ve ABD’nin kuy-
ruğuna takılan ve boynuna Yahudilerce madalya asılan Sn. Recep
T. Erdoğan’ı niye uyarmıyordu?
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“Eğer utanmazsan, istediğini yap!” hakikati bunlarda tezahür
ediyordu!

Yıllarca AKP'yi eleştiri bombardımanına tutan Süleyman Soylu
da "Emrinizdeyim" demek suretiyle soluğu AKP'de alıyordu. "Evi-
me geldim" diyen Süleyman Soylu AKP saflarına çok yakışıyordu.
Numan Kurtulmuş’tan sonra AKP saflarına katılan Soylu'nun AKP
ve Başbakan Erdoğan hakkında geçmişte neler dediğini şöyle bir
hatırlayalım:

"Bu ülkenin herkese çatan ve kaos yaratan bir başbakanı var!
Akşam evine gittiğinde karısına ve çocuklarına boynu bükük kalan
esnafın ve çiftçinin yerine kendini koymuyor. Kendisi evindekilerin
yüzüne nasıl bakıyor. Başbakan at üstünde durmayı nasıl becereme-
diyse ülkeyi yönetmeyi de aynı şekilde beceremiyor."

Biz de şimdi Soylu'nun dün söylediklerinden sonra bugün yap-
tığı katılımın ardından milletin yüzüne nasıl bakacağını merak edi-
yoruz! diyenlere hatırlatalım: “Bunlarda kızaracak yüz bulunmu-
yordu!

Atatürk’ü karalayıp Erdoğan’ı aklamak için Sabataist Mason
Enver’i göklere çıkaranlara sormak lazımdı: “Genelkurmay Arşi-
vini Kim Çalmıştı ve Türkleri Almanlara kim satmıştı?”

Osmanlı Genelkurmay'ının 1913-1918 tarihleri arasında Alman-
ya'nın kontrolünde olduğunu ve Hans Von Seeck 5 Kasım 1918 tarihin-
de giderken bütün arşivi yanında götürdüğünü bilmeden tarih konuşul-
mazdı! Çünkü aynı Almanya, 2005 yılında "Türkler Ermeni soykırım
yaptı" demekten bile sakınmamıştı. Neden hiçbir tarihçi veya yetkili
çıkıp da: "Bizim komutamız Almanlardaydı, bütün arşivi de çaldılar"
demeye yanaşmazdı?

O dönemi kısaca hatırlayacak olursak, ordusunda reform yapmak
isteyen Mason İttihatçılar 27 Ekim 1913 tarihinde, 

"General Liman von Sanders komutasındaki Alman Askeri Yardım
Heyeti Hizmet Sözleşmesini, hem de Padişahın, Sadrazamın ve Meclis
Başkanının haberi bile olmadan 5 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde
imzalamıştı. Bunun üzerine, Alman-Prusya sisteminde olduğu gibi, sa-
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vaşlarda asıl karar verici olan Genelkurmay örgütlenmesinin bir ben-
zerini Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi (Enver Paşa) Almanlara
bırakmıştı.

Bu amaçla, başlangıçta tümen komutanı olması planlanan "Prusya
Albayı Bronsart Von Schellendorf, Genelkurmay Birinci Yarbaşkanlı-
ğı- Genelkurmay Karargâhı Kıdemli Başkanlığı görevine atanmıştı.

Ardından Osmanlı ordusunun bütün kritik noktalarını Alman su-
baylar komuta etmeye başlamıştı. Yapılan düzenlemeler ile Enver Pa-
şa yetkilerini gâvurlara bırakmış ve Alman Von Schellendorf fiilen Ge-
nelkurmay Başkanı yapılmıştı. "Hatta bu tarihten sonra bazı belgeler-
de Von Schellendorf'tan ‘Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi' şeklinde
bahsedilmeye başlanmıştı. Aynı iradeyle Genelkurmay teşkilatı yeni-
den değiştirildi ve Kritik Merkez Şube Müdürlüğü doğrudan Von
Schellendorf'a bağlanmıştı. Anlaşılacağa üzere, 1914 yılından itibaren
Osmanlı ordusundaki bütün yazışma ve planlar ve diğer tüm evraklar
Almanların kontrolü altındaydı. Osmanlı Genelkurmay Başkanı Von
Schellendorf, 20 Ağustos 1914 tarihinden itibaren "olası savaş duru-
munda açılacak cephelerle ilgili planları" hazırlayan insandı. Osman-
lı’da Alman komutasına muhalif subaylar ya istifa ettirilmiş veya pa-
sif görevlere kaydırılmıştı. I. Dünya savaşı başladığında ise "artık de-
netim mutlak olarak Von Schellendorf'un, dolayısıyla Alman Genel-
kurmayı'nın” elinde bulunmaktaydı.

İlgili yazışma ve arşiv kayıtlarına Osmanlının "en üst düzey komu-
tanlar dâhil, hiçbir Türk subayı ulaşamıyordu. Almanlar bu uygula-
mayı savaşın son dönemine kadar titizlikle sürdürüyordu.

Alman Genelkurmayı’nın kontrolüne giren Osmanlı ordusuna en
dikkat çekici tek tavır ve uyarı 20 Eylül 1917 tarihli raporu ile 7.
Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'dan geliyordu. 

Mustafa Kemal, Enver ve Talat Paşa'ya gönderdiği raporda Suriye-
Filistin cephesindeki durumu vurgulayarak acilen, 

"İçinde bulunduğumuz bataklıktan artık mecburen Almanlarla
beraber kurtulmak zaruri ise de, Almanların bu zarureti fırsat bile-
rek ve harpten istifade ederek bizi müstemleke şekline sokmak ve
memleketimizin bütün menabiini (kaynaklarını) kendi ellerine almak
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siyasetine ve hele ordularımızı yönetme yetkisine tamamen muarızım
(karşıyım) ve rical-i devletin bu hususta hiç olmazsa Bulgarlar kadar
müstakil ve kıskanç olmalarını lüzumlu sayarım..." diyor ve başta En-
ver bütün İttihatçıların gaflet ve hıyanetini yüzlerine vuruyordu.

Bunun üzerine Alman Genelkurmayı birlikte savaştığı daha doğru-
su savaştırarak ucuz kurbanlık gibi harcadığı Osmanlı askerlerinin
başına Von Schellendorf'un yerine 17 Aralık 1917 tarihinde İstanbul'a
gelen Tuğgeneral Hans von Seeckt’i (22 Nisan 1866 - 27 Aralık 1936)
atıyordu.

Hans von Seeck ise "5 Kasım 1918 günü sabah saatlerinde" Os-
manlı Genelkurmayı’ndaki belgelere göre, 1914 yılından itibaren
yapılan bütün yazışma ve evraklar ile Alman Genelkurmayı ile ya-
pılan yazışmaların tamamını, üstelik 1 Kasım 1918 tarihinde Ge-
nelkurmay ile ilgili tüm sorumluluklarını devretmesine ve "31 Ekim
1918 gün ve 6083 sayılı tamim uyarınca bu evrakların Merkez Şu-
besi'nde veya Riyaset Yaverliği makamına vermesi” gerekmesine
rağmen alıp Almanya’ya götürüyordu.

Peki, neden bunu yapıyordu? Bu sorunun yanıtı, bugün sözde Erme-
ni soykırım yalanları ile Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin, Türkleri
nasıl birbirlerine kırdırdıkları ile topraklarımızı nasıl elimizden aldık-
ları konusunda ortada "belge" bırakmamak için yapılıyordu. Vicdanla-
rı olmayan bazı Pakradun Ermenileri kışkırtan İttihat ve Terakkiciler,
İngiliz ve Fransız kuvvetleri 19 Şubat 1915 tarihinde ikinci büyük bir
taarruzla Çanakkale'yi topa tutarken, Osmanlı topraklarında, 2 Şubat
1915 yılında tehcir hareketini başlatmışlardı. Bugün, ABD gibi çok do-
nanımlı bir ordunun Irak'ta başına gelenleri gördükten sonra: İttihatçı-
ların hıyanetini etkisiz ve yetkisiz Padişahın sırtına yıkan yalancı ya-
zarların, 1914-1918 tarihleri arasında akan kanı, kaybedilen toprak-
ların belgeleri ile birlikte Alman Genelkurmayın emri ve komutasında
olan Osmanlı ordusunun başına gelenleri, anlaması imkânsızdı.

- 19 Aralık 1914 şaibeli Sarıkamış harekâtını, 

- 1914 -1915 tarihleri arasında Çanakkale savaşını, 

- 1916 Irak ve 9 Aralık 1917 Kudüs’ün kaybını ve İsrail’e ze-
min hazırlanmasını bilmeden tarih yazılamazdı. Ayrıca, 
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"...Enver Paşa bir kısım İttihat Terakki ileri gelenleriyle birlikte,
8/9 Kasım 1918 gecesi U-67 numaralı Alman denizatlısı ile İstan-
bul'dan kaçmıştı.. İşin ilginç tarafı, bu grubun Türkiye'den kaçma-
dan önce İttihat Terakki arşivinin önemli bir kısmını da yanlarında
taşımışlardı.

Hiç kuşku yok ki yaşanan acıların arkasında, ABD tarafından
Anadolu'da Protestanlaştırılan Ermenilerin parmağı vardı ve üstelik
bunları ittihatçılar kışkırtmıştı.

Dikkat edin, gelişen Yahudi-Kürt müttefikliğinin temeli derinlere
dayanırdı. Filistin ve İsrail topraklarında, 400 bin Yahudi Kürt yaşa-
dığı niye saklanırdı? Eski Genelkurmay Başkanlarından Moşe Yalom
da, Türk vatandaşlığından atılmış Mardinli bir Kürt Yahudi’si olmak-
taydı.20

ABD'li sapkınlar yarın Türklere, "bu sefer de Kürtlere soykırım
yaptı" dememeleri için, ilk önce 1914-1918 yıllarında dökülen İN-
SAN kanı ile kaybedilen Osmanlı topraklarının hesabını Alman Ge-
nelkurmay arşivlerinde mutlaka aramamız lazımdı...” diyenler el-
bette haklıydı.21 Çünkü artık, gece yarısına doğru PKK Beytüşşe-
bap’ı Şemdinli’yi basıyor, onlarca asker ve sivil katlediliyor, gece-
yi bunca ölüyle kapatan Türkiye sabahı sanki böyle bir olay ol-
mamış gibi karşılıyordu. Televizyonlar bambaşka programlar ya-
pıyordu. Medyanın uyguladığı sansürün nedeni de bildiğimiz o
ezberlenmiş cümle oluyordu:

“Terörün propagandasını yapmayın!”

Oysa bu, bir terör olayı değil, bu askerî operasyondu. Biraz
ötesinde Bolu Komando Tugayı’nın bulunduğu kasabaya PKK
ağır silahlarla saldırıyor, on askeri öldürüyor, PKK militanları po-
lis lojmanlarının önüne kadar gelebiliyordu. Bütün bunları halk-
tan saklamak, gerçeği değiştirmiyordu.
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PKK artık kasaba merkezlerine saldırıyordu. Daha da acı ve
vahim olan PKK’nın sürekli saldırıda, ordunun ise maalesef sa-
vunmada olduğuydu!? Bundan daha da beteri Güney sınırımız
tam bir bela yuvasına dönüyor, Suriye ile savaşın eşiğine gelini-
yor, İran sınırlarımızda yeni bir askerî manevra başlatılıyor, Irak
Türkiye’yi tehdit ediyordu!

Hatay bölgesindeki Suriyeli “mülteci” kamplarında neler oldu-
ğu halkımızdan gizleniyordu. Şam’da gezdiği bir cezaevinde “mu-
halif güçlerin” tutuklu askerleriyle konuşan Robert Fisk, Indepen-
dent gazetesine yazdığı haberde, Cezayir asıllı bir Fransız tutuklu-
nun Hatay’daki kampa geldiğini, orada görüştüğü bir “şeyhin” et-
kisiyle Suriye’ye geçtiğini” söylüyordu!. Yoksa mülteci kampları
Suriye’ye militan gönderme merkezlerine mi dönüşüyordu?

Ve tabi asıl soru ve sorun: Türkiye’yi AKP mi, yoksa ABD mi
Yönetiyordu?
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Sn. Erdoğan’ın Gizlenen Yalta Görüşmeleri
VE

BALYOZ MAHKEMELERİ!

Yalta, Kırım’ın Karadeniz’e en uç noktasındaki bir liman kasa-
basıydı ve meşhur Sevastopol’un 100 km. doğusundaydı. Şimdi
Kırım Özerk Cumhuriyetine bağlı ve çok saygın ve yaygın (gizli
ve açık) Yahudi ailelerin yaşadığı YALTA’da, Eylül 2012 ortaların-
da Başbakan Recep T. Erdoğan’ın da onur konuğu olarak katıldığı
“Avrupa Yıllık Stratejik Toplantısı” yapılmıştı. Hatırlanacağı gibi
1. ve 2. Dünya savaşlarının asıl kışkırtıcısı Siyonist odaklarla,
ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya’nın patronları 1945 yılın-
da yine Yalta’da bir konferans tertipleyip “iki kutuplu ama Yahu-
di güdümlü” Yeni Dünya nizamını açıklamışlardı. İşte aynı anlaş-
manın imzalandığı, aynı tarihi saraydaki “gizli ve özel” toplantıya
katılan Recep Başbakan “Yalta Avrupa Stratejisi” benzeri çalışma-
ların Türkiye’de de yapıldığını ve böylece “farklı tespit ve değer-
lendirme imkânı bulduklarını” ilk defa ağzından kaçırmıştı.

Yalta Livedya Sarayında, “1945 yılındaki Yalta Konferansında
kabul edilen “Özgürleştirilmiş Avrupa deklarasyonunun savaş son-
rası demokratik düzeni müjdelediğini, ama Avrupa’nın Demirperde
ile ikiye bölünmesinin bu süreci engellediğini” vurgulayan Sn. Erdo-
ğan acaba “Yalta Konferansının, Siyonist odakların iki kutba bö-
lüştürüp dengeleyerek, dünyayı yönetme ve sömürme anlaşması”
olduğunu Rahmetli Erbakan’dan hiç duymamışlar mıydı?



Yalta’daki tarihi binanın (toplantı) dışında konuşan Erdoğan:

“Ortak aklı birlikte işletmek imkânına sahip olmaktan çok bü-
yük bir memnuniyet duyduğunu” açıklamıştı.”

Şimdi kafamızı kurcalayan şu soruların yanıtı aranmaktaydı:

1- Sn. Başbakan’ın da “özel onur konuğu” olarak katıldığı
“Yalta Avrupa Yıllık Strateji” toplantısını tertipleyenlerin ve da-
vetlilerin birçoğunun farklı ülkelerdeki Yahudi kökenli kişiler-
den olması ne anlam taşımaktaydı?

2- Sn. Başbakan’ın bu toplantıya katılacakları, daha önceden
niye açıklanmamıştı?

3- Türkiye’de benzeri toplantıların yapıldığını, Recep Bey ağ-
zından kaçırmışlardı. Merakımız, “Avrupa, Yalta Stratejik Otu-
rumları” benzeri toplantılar niye bugüne kadar sır gibi saklanmış
ve halkımızın haberi olmamıştı?

4- Yalta’daki toplantıda nelerin konuşulup tartışıldığı ve hangi
kararların alındığı niye medya ve kamuoyuyla paylaşılmamıştı?

5- Recep T. Erdoğan Bey’in ifadesiyle “uzlaştıkları ve çok
memnun kaldıkları” ORTAK AKIL’a acaba hangi gâvurlarla, han-
gi kavram ve kurallarla, hangi amaçlarla ve hangi tavizler karşılı-
ğında varılmıştı?

6- İstismarcı İslamcı Yandaş Medya yalakalarıyla, inkârcı Ulu-
salcı saldırgan yazarların hiçbirisi, Sn. Erdoğan’ın bu YALTA ka-
tılımını niye hiç gündeme taşımamış ve perde arkasını kaşıma-
mıştı. Yoksa ortak patronları Yahudi Lobilerinden özel talimat mı
almıştı?

7- Ani gelişen Azerbaycan, Ukrayna ve Kırım ziyaretleri, aca-
ba bu YALTA BULUŞMASI’na bir kılıf mıydı? Hatta Müslümanla-
rı kışkırtmayı ve gündem saptırmayı amaçlayan Yahudi çekimli
film bile bu sinsi Yalta toplantısını dikkatlerden uzak tutmak için
mi yapılmıştı?

8- Yoksa bu YALTA toplantısında İsrail’le AKP’nin hangi kılıf-
lar ve koşullar altında tekrar uzlaşacağı mı görüşülüp ortak ka-
rarlara varılmıştı?

114 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



Çünkü, Başbakan Recep T. Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında-
ki basın toplantısında, Türk- İsrail ilişkilerine de değinip İsrail
“özür dileme, tazminat ödeme ve Gazze ablukasını kaldırma” şart-
larının hepsini yerine getirmedikçe, ilişkilerin normalleşmesinin
imkânsız olduğunu açıklaması “uygun koşullar sağlanırsa uzlaşı-
rız” anlamı taşımaktaydı. Zaten, son zamanlarda özellikle ABD’nin
ve bazı Avrupa ülkelerinin, iki tarafı uzlaştırmak için diplomatik
çabalar harcadıklarına dair haberler çıkmıştı. 

Şimdiye kadar Batılı diplomatların yaptığı girişimlerden İsrail’in
bu “paket” şeklindeki şartları kabul etmemesi nedeniyle sonuç çık-
madığı saptanmıştı. Anlaşılan Mavi Marmara olayı için resmi
“özür” şartı üzerinde bir ilerleme sağlanmıştı. Bu, diplomatik dil-
de, uygun bir terim bulma hüneri ile ilgili bir aldatmacaydı... Taz-
minat konusunda da zaten baştan beri fazla bir zorluk çıkmamıştı.
İsrail sadece Gazze ablukasının kaldırılmasını, iki ülke arasındaki
kesik diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için bir ön şart ola-
rak kabul etmeyip biraz daha yumuşatmaya çalışmaktaydı.

Asıl dikkatimizi çeken Başbakan’ın Yalta’da bu sözleri söyledi-
ği saatlerde, İstanbul’da Kültür Üniversitesi’nde bir grup İsrailli
eski diplomat ve akademisyen ile yapılan bir toplantıda da bu
mesele tartışılmaktaydı. Bunların bir tesadüf olmasını savunmak
saflıktı. Kültür Üniversitenin “Global Politik Eğilimler Merkezi”
(GPPOT) tarafından Türk akademisyenlerin, emekli subay ve
diplomatların da katılımıyla düzenlenen bu toplantıda, Arap Ba-
harı ve Suriye krizinin ışığında, Türk-İsrail ilişkilerinin geleceği
araştırılmıştı.

İsrailli konuşmacılar, Netanyahu hükümetinin tutumundan
farklı görüşler sunmuş ve İsrail’in Ankara ile ilişkilerin düzelme-
si için daha büyük çaba harcaması gerektiğini savunmuşlardı. İs-
rail’in “Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü” (MİTVİM) direktörü
Nimron Goren, “Arap Baharı’ndan sonraki gelişmelerin, Türkiye
ve İsrail arasında bir yakınlaşma için fırsat olacağını” vurgulamış-
tı. Ve İsrail kamuoyunun da Türkiye ile yeniden dostluğun kurul-
masını arzu ettiğini açıklamıştı. İsrail’in önde gelen eski diplo-
matlarından ve E. Ankara Büyükelçisi Alon Liel ise sunumunda,
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esas engelin “özürden çok Gazze şartı” olduğunu ve İsrail’in bu
alanda bazı adımlar atmak durumunda olduğunu belirtmesi dik-
katlerden kaçmamıştı.

Arap Baharı’nın Türk-İsrail ilişkilerine şimdiye kadar herhangi
bir olumsuz etkisi saptanmamıştı. Alon Liel, Suriye krizinin Türki-
ye ile İsrail’in işbirliği yapması gereken bir noktaya doğru kaydığı-
nı ve bunun iki ülkenin de yararına olacağını vurgulamıştı.”.22

İsrail’li diplomat Alon Liel, bunları söylerken başka bir İsra-
il’li ve porno çekimcisi ABD’li Sam Bacile yahudisi Lanetli Fil-
miyle İslam âlemini kışkırtmaktaydı!

Libya, Mısır, Yemen, Afganistan ve Sudan’da uzun yıllar ABD
kuklası yönetimler eliyle hakarete uğramış, Milli çıkarları ve kay-
nakları Batı tarafından yağmalanıp açlık ve sefalete mahkûm bı-
rakılmış Müslümanlar, üstelik yine CİA ve MOSSAD marifetiyle
ortaya çıkarılan El-Kaide tipi oluşumlarla beyinleri yıkanıp pro-
vakasyonlara hazır konuma taşınmış güruhlar öncülüğünde ABD
elçiliklerine yönelik ölçüsüz saldırılara başlamıştı. Ancak bu so-
nucu, derin Amerika bizzat planlamış Mel’un Yahudi çevrelerin
hazırlanan Hz. Peygamberimize hakaret ve iftira içerikli filmi
kendileri hazırlatmış, yayınlatmış ve BOP’un şeytani hedefine
erişmek için İslam ülkelerini işgal etmeye ve İran saldırısı önce-
si stratejik bölgelere asker yerleştirmeye bahane üretmek üzere
Müslümanları özellikle kışkırtmıştı. Ve işte Libya’ya savaş gemi-
leri yollaması ve Yemen’e asker çıkarması bunun açık kanıtıydı.

İslam dünyası ile ABD ve Batı'yı yine karşı karşıya getirecek yeni
bir film daha yapılıyordu. 'Müslümanların Masumiyeti' filminin ya-
pımcısı maskeli ve karanlık adam sözde Sam Bacile adını taşıyordu.
Kendisini İsrail-Amerikan vatandaşı yani çifte kimlikli birisi olarak
tanıtıyor. Bununla da kalmıyor, Mısır'da Kıptiler arasında akrabaları
olduğunu söylüyordu. Yani çifte değil üçüz bir kimlik sahibi. Lakin
sözde belgesel filmde veya fragmanda rol alan 80 kadar sanatçı ya-
pımcıyı tanımadıklarını sadece telefonda talimat aldıkları söyleniyor-
du. 46 yaşındaki Yahudi asıllı aktrist Sandy Garsia kesinlikle belgesel
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filmin 2000 yıl öncesi Mısır'la alâkalı olduğunu sandıklarını ve Haz-
reti Muhammed ismini hiç telaffuz etmediklerini lakin dublajda söyle-
diklerinin değiştirildiğini ifade ediyordu. Onlar için bile bu filmin ma-
hiyeti sürpriz oluyordu. Gerçekten de insanın kanını donduran bir ter-
tip tezgâhlanıyordu. Sözde belgesel filmde Hazreti Peygamber (Aley-
hisselam) yüceliğinin tersine bir biçimde ele alınıyor ve kendisiyle alâ-
kalı haşa ki 'kan dökücü (bloodthirsty) kadın düşkünü, sübyancı ve
sahte dinci' gibi ağza alınamayacak bir sürü yakıştırma sıralanıyor-
du. Elbette kem söz sahibine aittir. Tam bir kışkırtma filmi. Daha ön-
ce Hirsi Ali ile Theo van Gogh'un çevirmiş olduğu Submission vaya
İtaat filmi her halde bu yeni fragmanın yanında 'çok masum' kalıyor-
du. Bu filmin gerisinde tam bir çılgınlar mangası var. Danimarkalı ka-
rikatürlerin sanki filme uyarlanmış hali gibi duruyordu. Bu çılgınlar
İslam düşmanı manyaklardan oluşuyordu.23 Ancak, bu komplonun
asıl planlayıcısı olan Siyonist Yahudilerin unutturulup olayın, Kıp-
tilerin üzerine yıkılmaya çalışılması, Mısır’da Müslüman-Kıpti ka-
pışmasını kışkırtmayı amaçlıyordu.

Ilımlı İslamcı ve Amerikancı çevreleri, asıl şaşırtan ABD Dışişle-
ri Bakanı Hillary Clinton’ın küstah sitemi olmuştu. “Bizim özgür-
leştirdiğimiz bir ülkede bize bunlar yapılır mı?” gibi bir şeyler
söylüyordu. Zaten asıl film tam da bu cümlede, şu ‘özgürleştirme’
meselesinde yatıyordu. En son Irak’ı özgürleştirmişlerdi, farkın-
daysanız bedeli bir milyon ölüm oldu. Libya’nın özgürleştirilmesi-
ni Kaddafi’yi yakalayıp affedersiniz k.na çubuk sokarak yaptıkları
görüntüleri Batı basını günlerce ekranda tutarken hiçbir sakınca
görülmüyordu. Tv. ekranlarında Büyükelçi’nin benzer insanlarca
yerlerde sürüklenen görüntüsü yer alıyordu. Kaddafi’yi öldürenler-
le ABD Büyükelçisi’ni öldürenler emin olun ufak tefek görüş fark-
lılıkları olsa da aynı kişiler oluyordu. 

Libya’yı konuşmamız ve bu görüntüler üzerine iyi düşünmemiz
gerekiyordu zira şu aralar bildiğiniz gibi benzer kişiler ve girişim-
lerle Suriye özgürleştirilmeye çalışılıyordu. Seçimler öncesi Libya
açıklarına yaklaşan ABD savaş gemilerinin dağa taşa Tomhawk’ları
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sallayacağını söylemek için çok büyük bir siyasi analist olmaya ge-
rek yoktu. Yarın bir gün Özgür Suriye Ordusu’ndaki kimi başıboş
savaşçıların başımıza neler açacağını öngörmek için de...” diyenler
haksız mıydı?

“Saygı duyulmayan” Müslümanlara “sağduyu” çağrıları, on-
larla alay etmekten farksızdı!

İşgaller, Katliamlar, Göçler, Ölümler… Efendimiz (S.A.V)’e ha-
karete yeltenen makaleler, karikatürler, filmler hep Müslümanla-
rın aleyhine işleyen bir diyalog masalı… Bu nasıl bir diyalog Al-
lah aşkına!

Bir film “Diyalogun Masumiyetini!” gösteriyordu.

Çeyrek yüzyıldır İslam coğrafyasında sürdürülen diyalog çalış-
maları, Müslümanların aleyhine işlemeye devam ediyordu. Müs-
lümanlara 'diyalog' dedirttirildikçe; Müslümanların toprağı işgal
ediliyor, bombalar Müslümanların başına yağıyor, dininden dola-
yı katledilen çocuklar hep Müslümanların çocukları oluyordu...
Birileri diyalog dedikçe, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e ha-
karete yeltenen, İslam'ın bütün değerlerini karalamaya kalkışan
karikatürler çizilip, filmler yapılıyordu... Çirkin film "Innocence
of Muslims" (Müslümanların Masumiyeti) diyalog masalının son
maskaralığı olmuştu.

Filmin yapımcıları her şeyi açıklıyordu.

"Innocence of MuslIms" (Müslümanların Masumiyeti) adlı İs-
lam'a hakaret eden filmin yapımcılarından biri Kur'an yakmaya yel-
tenen Hıristiyan papaz, Terry Jones oluyordu. Filmin diğer asıl ya-
pımcı finansörü Yahudi Sam Bacile ise pornoculukla tanınıyordu.
Filmin destekçileri arasında Mısırlı Kıpti Morris Sadek’te bulunu-
yordu. Bu tablo sözde diyalog çalışmalarının geldiği son noktayı da
ortaya koyuyordu.

Saygı duyulmayan hep Müslümanlar oluyordu!

Filmin gösterildiği tarihlerde İstanbul'da "Arap Uyanışı ve Or-
tadoğu'da Barış: Müslüman ve Hıristiyan Perspektifler" çalıştayı-
na katılan Mısır Kıpti Kilisesi Piskoposu Anba Yohanna Qulta
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yaptığı konuşmada, "Her fikir ve inançtan insanlar sadece kendi-
lerini haklı görüyor. Kimse kimseye saygı duymuyor" değerlendir-
mesinde bulunmuştu. Kimin kime saygı duymadığı son olaylarda
açığa çıkmış oldu.24

ABD, kendisi yerine Türkiye’yi Irak’a sokup bataklıkta boğuş-
turamadığı için tezkereyi engelleyenlere kin tutmaktaydı.

Ergenekon ve Balyoz davalarına bir de bu açıdan bakmak la-
zımdı. Rahmetli Erbakan Hoca bir TV. Programında “bu operas-
yonların, Amerikan karşıtı subayların tasfiyesine yönelik yapıldı-
ğını” açıklamıştı. On binlerce masum insanımızın katlinden so-
rumlu Abdullah Öcalan’ı ev hapsine (çiftlik hayatı sürecine) çı-
karma hazırlıkları yapılırken, Onu yakalayıp Türkiye’ye taşıyan-
ları 20 yıl cezaya çarptırılmaları kafaları karıştırmaktaydı. Buna
karşılık “kuvvet şu anda sizdedir, ama hak hala bizimledir.” Ferya-
dı, kabaran milli vicdanın tercümanıydı. “yargıya gerekeni söyle-
yenler…” elbet bir gün pişman ve perişan olacaktı. Balyoz dava-
sının tek sivil tutuklu sanığı Havelsan Genel Müdürü Ömer Fa-
ruk Yarman’ın:

“Askeri teknoloji alanında, öğrencilerimiz ve özel ekiplerimizle
“asla yapamayacağımız” sanılan şeyleri başardık. Amerika’nın bize
verdiği ama beynini kendisi düzenlediği ve “kesinlikle dokunamaz-
sınız!” dediği elektronik sistemleri yeni ihtiyaçlara ve milli amaçla-
ra uygun yeniden üretip savaş uçaklarımıza taktık. Ama bu girişim-
ler maalesef bizim sonumuzu hazırladı ve tutuklandık”!? sözleri
üzerinde dikkatle durulmalıydı.

İlacın dozu aşırı arttırılınca zehir etkisi yaptığı gibi hukuki
tedbir ve tecziyelerin, vicdanları sızlatacak kadar abartılması ve
hele yargının ABD ve AKP karşıtlarını susturup pusturma aracı
olarak kullanıldığı kanaatinin yaygınlaşması “Tunceli ovacık
savcısına kurşun sıkacak kadar pervasızlaşıp azgınlaşan Amerika
destekli PKK’nın mı yoksa adalet kavramının kahreden yaklaşım-
ların mı daha tahripkâr ve tehlikeli olduğu?” sorularını gündeme
taşımıştı.
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“Bir deli bir film yaptı, malum azınlık yine düğmeye basılmış gibi
beklenen tepkiyi verdi. ‘Malum azınlık’ diyorum çünkü İsrail’li yönet-
men Sam Bacile’in açıkça provokasyon amacıyla yaptığı, kimsenin
ciddiye almadığı, hatta aylardır daYou Tube’da duran filme tepki gös-
termek için ortalığı kasıp kavuran, yakıp yıkan, hatta öldüren kesim,
İslâm dünyasını temsil ediyor değildi. Nasıl ki Sultangazi’de bir polis
emekçisinin ölümüne neden olan DHKP’C bombacısı Türk solunu ya
da sivilleri öldüren PKK canlı tüm Kürtleri temsil etmiyorsa, Binga-
zi’de Amerikan Büyükelçisi Chris Stevens’ı öldüren fanatikler de Lib-
ya halkını temsil etmemekteydi. Ancak o korkunç cinayetin etkileri,
hem Libya, hem de tüm Ortadoğu’daki stratejik denklemi etkileyecek-
ti.” Diyen Aslı Aydıntaşbaş, doğrularla yanlışları harmanlama ve Si-
yonist Yahudi Lobisi güdümlü ABD’yi aklama peşindeydi.

Son iki haftadır New York’ta Amerikan seçim sürecini izlememiş
olsam, farklı düşünebilirdim. Ancak son gezide, uzun yıllar yaşadı-
ğım Amerika değildi, bambaşka bir ülke gördüm karşımda. Dünya-
yı yönetme hevesinden çoktan vazgeçmiş, kabuğuna çekilmek iste-
yen, sağda ve solda bir an önce Ortadoğu’dan elini eteğini çekip ar-
ka bahçede barbekü yapma hayali kuran bir Amerika gözlenmek-
teydi. Amerikalıların her şeyden çok ülkelerindeki ekonomik kriz,
işsizlik ve mortgage rakamlarıyla ilgilenmeleri şaşılacak bir şey de-
ğildi. Kriz dönemleri böyledir; zaten savaş yorgunu Amerikalılar
artık her yere ‘ayar vermenin’ faturasını karşılayamayacaklarının
farkına ermişlerdi. Ama garip olan, seçim sürecinde hem iktidar
hem de muhalefetin sanki Ortadoğu yokmuş gibi hareket etmesiy-
di. Washington’da kulağı delik bir dostum, Başkan Obama’nın
‘Irak’ kelimesinden nefret ettiğini, bunu bilen danışmanlarının
mümkün olduğunca Beyaz Saray toplantılarında Irak’ı gündeme
getirmemeye çalıştığını söylemişti. 

Daha da garibi, Amerikan seçim sürecinde Suriye, Mısır ya da
Libya laflarının hiç geçmemesiydi. Çünkü ABD seçmeni artık uzak
diyarlarla ilgilenen bir Amerika istemiyordu. Irak ve Libya’da yaşa-
nanlar sonrasında Washington Suriye’de ‘uçuşa kapalı bölge’ for-
mülüne bile yanaşmıyordu.
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Bu aynı zamanda Ak Parti ve Obama yönetimi arasındaki ‘al gü-
lüm-ver gülüm’ atmosferinin Suriye nedeniyle gerileyeceğinin de
habercisiydi. Suriye de stratejik denklemi muhalifler lehine değiş-
tirebilecek ‘uçaksavarlara’ ABD’nin baskısıyla sınırda el konulduğu
söylenmekteydi. Bu da Beşar Esad’ın hava bombardımanıyla kent-
leri tarumar etmeye devam edeceği, daha çok insanın öleceği anla-
mına gelmekteydi. Yani savaş uzayacak, Amerika seyredecek, Tür-
kiye iyice gerilecekti...” demekteydi.

Suriye muhalefetini, hem de dışarıdan getirilen çeşitli örgüt
ve ekiplerle silahlandırıp, Diktatör Esad’ın “Ülkemi ve halkımı,
anarşistlere karşı korumak zorundayım” deme fırsatı veren han-
gi ülkeler ve güçlerdir? Sorusuna neden yanıt verilmemektedir?
Hatta İran'ın Ağustos 2011’de muhaliflere “gelin görüşelim ve uz-
laşıp Suriye’de iktidarı bölüşelim” teklifi ve girişimi niye destek-
lenmemiştir? Kofi Annan’ın ateşkes teklifine Esad yanaştığı hal-
de muhalefetin bu teklifi tanımamasını isteyen kimlerdir?

Oysa “Suriye'ye savaş'ı 2007'de İsrail başlatmıştı!”

“Belli merkezlerin bilgilendirme bombardımanı altındaki kit-
leler, sebep ve sonuçlarına bakmadan çok rahat etkilenebiliyor ve
yönlendirebiliyordu. Suriye savaşı da bunlardan biri oluyordu.
Bugün için Suriye savaşı ne yazık ki, despot krallardan Beşar Esat
ile Nusayrilik odağına taşınarak hedef saptırılıyordu. Zihinler bel-
li bir noktaya odaklanınca, ne olayların gerçek nedenlerini ne de
hedeflerini doğru algılayabiliyor. Yıllar sonra iş işten geçince
olayların asıl mimarları ve yalanları ortaya çıkıyordu. Irak sava-
şındaki yalan bombardımanı altında bir işgalin nasıl gerçekleştiği
unutuluyordu. Bush'un İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Fransa
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ı nasıl yanılttığı, yalanla olayları
gizlediğini 500 Days [500 Gün] adlı kitap ortaya koyuyordu.
Bunların en ilgi çekici olanı ise Bush'un Jacques Chirac'a: "Jacqu-
es, sen ve ben aynı inanca sahibiz. Sen Katoliksin, ben Metodist
ama her iki mezhepten Hıristiyanlar da İncil'in öğretilerine bağlı-
dır. Tanrımız aynı. Gog ve Magog (Yecüc-Mecüc) Orta Doğu'da iş
başında. İncil'deki kehanetler tamamlandı. Bu karşılaşmayı Tanrı
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istiyor. Tanrı bunu kullanarak yeni bir çağ başlatmadan önce düş-
manlarını silmek istiyor" diyor ve telefonu kapatıyordu. Jacques
Chirac danışmanlarını topluyor: "Gog ve Mago' neden bahsediyor
bilen var mı?" diye soruyor, araştırmalarını istiyordu. Sonuç ola-
rak: “Müslümanlar Hıristiyanların kıyamet savaşında yok edeceği
düşman!” olarak tanımlanıyordu. Yani Müslümanların yok edil-
mesi gerektiği vurgulanıyordu. Buradan şu sonuca varmak istiyo-
rum. Suriye olayıyla ilgili Şalom bültenindeki bir haber Suriye
olayına nasıl bakmamız gerektiğini gösteriyordu. 

"2007'de İsrail, Suriye'nin nükleer reaktörüne on yedi ton bom-
ba atmıştı. ABD'de New Yorker gazetesinde yayınlanan ve David
Makovsky tarafından kaleme alınan rapora göre, 2007 yılında İsra-
il Hava Kuvvetleri, Suriye'nin El Kibar nükleer tesislerine yaptığı
hava saldırısında tam 17 ton bomba kullanarak Suriye'nin tüm dün-
yadan sakladığı tesisleri haritadan siliyordu!

Ve 10 Eylül 2012: Makovsky saldırıdan yıllar sonra hazırladığı
rapor ile İsrail'in bu çok gizli operasyonunun detaylarını açıklamış-
tı. Rapora göre, Suriye bu tesisleri ABD'nin siyasi sorunlar yaşadığı
Kuzey Kore'den aldığı Know How ile inşa ettirmiş, hatta bizzat Ku-
zey Kore'den gelen teknisyenler tesiste çalışmıştı. Kuzey Kore ile
işbirliği yapılarak inşa edilen plütonyum esaslı nükleer reaktörü-
nün İsrail tarafından gizli bir şekilde yok edilişi anlatılmaktaydı.
Plütonyum ile çalışan Suriye nükleer tesislerin sırrı, Mossad ajan-
larının Viyana'da oturan Suriye Atom Enerjisi Kurumu Müdürü İb-
rahim Otman'ın evinden çaldıkları resimler sonucu ortaya çıkmış-
tı. Bunun üzerine tesisleri kendi başına yok etmeye karar veren İs-
rail Hava Kuvvetleri, Suriye nükleer tesislerine 'Önleyici' bir hava
saldırısı düzenleme kararı almıştı. 5 Eylül 2007'de zamanın Savun-
ma Bakanı Ehud Olmert'ten aldıkları direkt bir emirle bugün bile
nerden havalandıkları açıklanmayan iki F15 ve iki F 16 savaş uça-
ğı önce Suriye'nin radar sistemini kör eden elektronik karıştırıcıla-
rı çalıştırmış, ardından Mossad ajanlarının tam yerini tespit ettiği
tesislere 17 ton bomba bırakılmıştı. Makovsky'nin bu yazısı 2007
deki gerçeklere ışık tuttuğu kadar, bir anlamda “İsraillilerin gördü-
ğü gerçeği ABD yönetiminin görememesine dikkat çekmek için”
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yazılmıştı. Acaba Makovsky, eğer İsrail olmasaydı bugün on binler-
ce vatandaşını gözünü kırpmadan öldüren ve bir o kadarını da Tür-
kiye'deki kamplara kaçmaya zorlayan Esad yönetiminin elinde
nükleer silahlar olacaktı demeye mi çalışmaktaydı?

Ve İsrail uçakları Türkiye hava sahasından geçerek bu bombar-
dımanı yapmıştı. Türkiye AKP’si ise bundan haberdar olmamış, bir
tankın düşmesi sonucu olay ortaya çıkmıştı. Belki İsrail Türki-
ye'nin radar sistemini de karıştırmıştı? Ya da bu uçakların geçişine,
bizimkiler göz yummuşlardı! Yani Suriye savaşı tâ 2007'de fiilen İs-
rail tarafından zaten başlatılmıştı.25

Türkiye İran’la kapıştırılmak isteniyordu!

Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un güzel tespitiyle, sırlı se-
naryoların arkasındaki Siyonist hesaplar sırıtmakta ve “Derin
mekanizmalar, çirkin tezgâhlar ve değişmeyen oyunlar” açığa
çıkmaktaydı! 

Bölgede yeni dizayn çalışmaları yapılıyor; aynen Birinci ve İkinci
Dünya Savaşları sonrası yaşanan dönemlerde olduğu yeni fesatlıklar
tezgahlanıyordu. Dolayısıyla bu iki ülkenin çatışmasının, orta-uzun
vadede Türkiye ve İran açısından ne tür sonuçlara yol açacağı üç aşa-
ğı beş yukarı öngörülebiliyordu. Operasyonun açık hedefi belli; Su-
riye'de duvara toslayan, hatta bumerang etkisi yaratmaya başlayan
süreç, mezhepsel baza indirgenmek suretiyle yeniden hızlandırılmak
isteniliyor. Burada, daha fazla demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla
Ortadoğu'daki diktatörlere karşı başlatılan "devrim"in etnik-mez-
hepsel boyuta indirgenmesi ise açıkçası, "takkenin düşüp, kelin gö-
rünmesi" ile eş değer. Bu kapsamda Suriye'nin üçe bölünmesiyle il-
gili senaryoların servisi ve eş zamanlı olarak yürütülen psikolojik
operasyon da dikkatlerden kaçmıyordu. Mevcut şartlar altında, en
azından kısa-orta vadede Türkiye'nin işine hiç de gelmeyecek gibi
görünen bir Alevi ve Kürt devletinin inşa çabalarını göz ardı etme-
mek, hatta şimdiden bir takım tedbirler almak gerekiyordu. Tüm bu
gayretlerin, BOP'un ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ise
hatırlatmaya gerek yoktu! Ne de olsa bire bir içindeyiz... Böylece,
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son dönemde Türkiye ve İran üzerinde yoğunluk kazanan operas-
yonlar daha bir anlamlı hale geliyordu.

Bu konunun özellikle İran boyutunu açmak gerekirse: 1. İran'a
yönelik operasyon yakındır; 2. Bu operasyon konusunda Türkiye
üzerinde ciddi bir baskı vardır. Çünkü tüm girişimlere rağmen, An-
kara-Tahran hattındaki "soğukkanlılık", "temkinlilik" hali bozula-
mamıştır; 3. Muharip unsurların kullanımı dahil olmak üzere Tür-
kiye bu operasyona kayıtsız şartsız katılmaya zorlanmaktadır;
4. Fakat bu duruma hem siyasi irade hem TSK içinde diretenler
vardır; 5. Dolayısıyla sürece ayak direyenler "ikna edilmeye" çalı-
şılmaktadır; 6. Bunun için ayrıca bir kamuoyu da oluşturulmaya
çalışılmaktadır.

Peki, ya diğer hedefler? Bunlara gelince: 1. Son dönemde "Tür-
kiye-Mısır-Suudi Arabistan-İran" arasındaki bölgesel inisiyatif
oluşturma girişimlerinin engellenmesi ya da en azından söz konu-
su süreçten İran'ın tasfiyesi; (ve bu girişimlerin Amerika ve İsrail
çıkarlarına göre sonuçlandırılması M.Ç) 2. Bölgedeki "Kürt Devle-
ti" oluşumunun bölgesel etkenlerden korunması; 3. İran'ın bölge-
sel-küresel çapta baskı-izalosyanları yıkmaya yönelik siyasi-diplo-
matik ataklarının ve yeni denge arayışlarını sabote edilmesi; (ve
boşa çıkarılması) 4. Türkiye-İsrail yakınlaşmasının hızlandırılması;
5. Türkiye'nin dış politikada alternatifsiz-seçeneksiz bırakılması,

Peki, bunun için iki ülke arasındaki hangi sorunları devamlı şe-
kilde kaşıyorlar? Bunun için çok ötelere gitmenin bir anlamı yok.
Sadece son yaşanan bir takım gelişmelere bakmak bile yeterli. Ör-
neğin: 1. Kürecik'teki NATO Füze Savunma Sistemi sıkıntısı; 2. Su-
riye merkezli Arap Baharı sürecinde yaşanılan görüş ayrılıkları ve
bunun yarattığı bir takım "arzu edilmeyen" sonuçları; 3. Irak mer-
kezli yaşanan çıkar ayrılıkları; 4. Ve pek tabi ki "bölgesel Kürt so-
runu ve terörün" azdırılması.

Sonuç olarak; Kasr-ı Şirin'den bu yana ciddi anlamda bir bölge-
sel nüfuz paylaşımı savaşına girmeyen ve özellikle de Büyük
Oyun'un başlaması ve Afganistan sınırlarına dayanması sonrası sü-
recin aleyhlerine işlediğini gören İran ve Türkiye’nin son 150 yıllık
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dönem içerisinde adeta "savaşmama yemini" etmesi, çok büyük bir
olasılıkla üçüncü tarafların dikkatlerinden kaçmamıştı. Dolayısıy-
la, bu operasyonların öncelikli hedefi bu "fiili anlaşmayı" ortadan
kaldırmaktı.26 Ve bütün şeytani yolları deneyip Türkiye ile İran’ı
kışkırtıp kapıştırmaktı.

Tekrar başa dönelim ve sorumuzu yenileyelim:

Başbakan Yalta’da ne toplantısına katılmış ve neler tartışılıp
karara bağlanmıştı? Bu konuda niçin bir açıklama yapılmamıştı?
İsrail’in eski Ankara Büyükelçisi ve Recep T. Erdoğan destekçisi
Alon Liel “2012 sonunda İran’a bir saldırı bekliyorum ve bunu İs-
rail’in geleceği ve güvenliği için gerekli görüyorum”27 diyerek
BOP’un hedeflerinden vazgeçilmediğini ortaya koymaktaydı.

Bilindiği gibi 2. Dünya harbinden sonra dünyanın kapitalist
ve komünist blok (Amerika ve Rusya) olarak ikiye ayrılması, her
iki tarafın yularının da Siyonist Yahudi sermayenin elinde bulun-
ması için Yalta’da bir anlaşma yapılmış ve Büyük İsrail’in siyasi
temelleri atılmıştı. Erbakan Hoca bu anlaşmanın bozulacağını ve
adil bir dünyanın kurulması için yeni bir Yalta Konferansı topla-
nacağını sıkça vurgulamıştı. Ve şimdi Sn. Recep T. Erdoğan aca-
ba Yalta’ya Siyonist patronlara yaranmak ve cesaret madalyalı
bağlılıklarını sunmak için mi, yoksa Erbakan’ın hedeflerini hatır-
latmak için mi teşrif buyurmuşlardı?
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AKP’nin “Savaş Tezkeresi”
“CAYDIRICILIK BELGESİ” Mİ,

CALKAZANLIK GÖSTERİSİ Mİ?

AKP’nin Meclisten geçirdiği savaş tezkeresi için, Başbakan
yardımcısı Beşir ATALAY “Bu bir savaş tezkeresi değil, caydırıcı-
lık belgesidir” demiş ve Dışişişleri Bakanı Davutoğlu da bu kılıfı
sahiplenmişti. İyi de “Hükümetin gizli ve stratejik hedefi, böylesi-
ne acele ve acemice ifşa edilince, tezkerenin caydırıcılık gücü kalır
mıydı?” diye düşünen tek bir beyin şu AKP’de bulunmaz mı idi?
Aslında bu tezkere şovu da maalesef, Sn. Başbakanın itiraf ettiği
gibi, sadece “toplumun gazını alma” girişimiydi ve tam bir calka-
zanlık gösterisiydi.

Sn. kahraman Erdoğan, yıllardır PKK’yı bağrında barındıran ve
hatta kendi topraklarından sınır karakollarımıza top ve havan atış-
ları yaptırıp yüzlerce Mehmetçiği şehit bırakan şu Kuzey Irak’a ni-
ye ciddi ve netice verici bir savaş tezkeresini gündeme getirmezdi?
Mavi Marmara katliamını yapan ve uluslararası sularda gemimize
saldırıp 10 insanımıza kıyan şu mel’un İsrail için niye bir tezkere
düşünmezdi? Çünkü O’nun cesareti de feraseti de bunlara yetmez-
di. Erdoğan’ın boynuna cesaret madalyası asan odaklar, Türk aske-
rinin Suriye’ye ve milli-insani gayelerle girmesini ve Suriye’nin ye-
niden şekillenmesinde söz sahibi konumuna gelmesini kesinlikle
istemezlerdi, bu nedenle AKP’ye de izin vermezlerdi. 

Suriye krizinin ve derin tahribinin sürmesini isteyen Siyonist
merkezler, Rusya, Çin, İran, Hindistan, Venezüella gibi Esad des-



tekçisi cepheyi de; ABD, Türkiye, AB, Mısır ve Körfez ülkeleri gi-
bi muhalefet destekçilerini de, asla geri adım atmamaları yönün-
de şişirmekteydi. Çünkü Suriye’nin maddi ve manevi tahribi için
zaman gerekliydi. Suriye’de, 100 bine yakını Türkiye’ye olmak
üzere, 200 bin insan komşu ülkelere sığınmaya mecbur edilmiş,
2 milyon insan ise ülke içinde, başka yerlere göç ettirilmişti. Bu
durum Suriye’nin resmen olmasa da fiilen parçalanmasına zemin
hazırlamak içindi ve tabi bir İsrail+ABD projesiydi.

Oysa hükümetin “yabancı ülkelere” asker gönderme yetkisini
içeren tezkere ile Suriye’ye askeri müdahalesinden önce şu soru-
ların yanıtlanması gerekirdi:

a- Suriye’deki kaos ve karmaşık ortam belliydi, ama Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Suriye’ye girerse vuracağı hedef belli miydi?

b- Asker, hedef belli olmadan sınır ötesi harekâta girişebilir
miydi?

c- Esad’ı vurmaya giderken muhaliflerle birlikte mi hareket
edilecekti?

d- Suriye sınırından girdiğiniz anda elinde silah olan sivil kı-
yafetli çok çeşitli gruplarla karşı karşıya gelinecekti ve kime ateş
edileceği belli değildi.

e- Suriye’nin düşürdüğü iddia edilen savaş uçağımız olayında
da görüldüğü gibi; elektronik harp sistemimizde birçok sorun ve
eksiklik görülmekteydi. Rusya’nın Suriye’ye bu alanda verdiği
destek ortadayken olası bir harekâtta uçaklarımız patır patır dü-
şürülebilirdi.

f- GES Komutanlığının MİT’e devredilmesinden sonra bir gö-
zü kör ve kulakları sağır edilen Genelkurmay Başkanlığı, bölge-
de aktif askeri üsleri olan Rusya ile savaşa girecek miydi?

“Arap ülkelerinde askeri ataşelik yapmış eski Milli Savunma Ba-
kanlığı Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’ın iza-
hından; “ABD yönetimleri tarafından bütün dünyaya Büyük Orta-
doğu Projesi (BOP) olarak tanıtılan ve bölgede Özgür Kürdistan ku-
rulacağını belirten proje, aslında Büyük İsrail Projesi (BİP)di. BİP
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Projesi iki safhadan oluşmaktadır. Projenin birinci safhası 3 İsrail
Projesi’dir. Bu safhada, mevcut İsrail devleti 1’inci İsrail olarak ka-
bul edilmiş ve Irak’ın kuzeyine 2’nci İsrail Devleti ile Türkiye’nin
doğu ve güneydoğusunu kapsayacak şekilde 3’üncü İsrail Devle-
ti’nin kurulması planlanmıştı. Ayrıca bu safhada, 1’inci İsrail ile
2’nci İsrail Devleti’ni birleştirmek maksadıyla Suriye üzerinden bir
koridorun açılması da planlanmıştır. Projenin ikinci ve son safhasın-
da da 1’inci, 2’nci ve 3’üncü İsrail Devleti’nin birleştirilerek Büyük
İsrail’in kurulması hedeflenmiştir.” Acaba, Bu tezkere vasıtasıyla,
hedef koridorun ucunu TSK’ya tutturmak mıydı? Ahmet Davutoğ-
lu’nun sinsi planlarının üstünden gaza gelip, hükümdarlığını res-
men ilan etmek için her türlü maceraya gözü kapalı dalan Tayyip
Erdoğan’ın başımıza daha neler saracağını hep birlikte göreceğiz”
diyen Ahmet Takan, gizlenen gerçeklere tercümanlık etmekteydi. 

Bu tezkerenin, sıkışan Suriye muhalefetini rahatlatmak için
tertiplendiğini, yoksa “Türkiye’nin Suriye’de söz sahibi olacağı”
bir operasyona asla müsaade edilmeyeceğini en çok Sn. Erdoğan
bilmekteydi. Eski CIA Başkanı yeni ABD Savunma Bakanı Yahu-
di Panetta, Akçakale ve Hatay olayları nedeniyle başlayan ve
“karga savar” cinsinden yapılan karşılıklı top atışlarını bile:
“Bunların gerginliği tırmandırıp, çatışmaların komşu ülkelere sıçra-
tacağı endişesini taşıyor ve tarafları itidale çağırıyoruz” diyerek,
hoş görmediğini açıklaması, onun küstahlığı kadar, ülkemizin
yalnızlığını da gözler önüne sermekteydi.

İsrail’den destek açıklaması Türkiye’yi kışkırtmaktı!

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, Suriye tarafından
atılan top mermisinin düşmesinin ardından Türkiye’nin Suriye’ye
askeri karşılık vermesini doğru bulduklarını söylüyordu. Yigal Pal-
mor yaptığı açıklamada, “biz, İsrail olarak Türkiye’nin Suriye’ye
karşılık vermesini doğru buluyoruz. Türkiye, uluslararası hukuka
göre bu hakka sahiptir” diyordu. Palmor, “İsrail‘in bu tür olaylarda
aldığı pozisyon her zaman böyle olmuştur, Türkiye’nin bu olayda
karşılık vermesi doğrudur ve uluslararası hukuka göre de haklıdır.
Biz, Türkiye’nin kendini savunma hakkına saygı duyuyoruz” şek-
linde konuşmuştu. 
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GKB. Org. Necdet Özel, Suriye sınırına yığınak yaptırıp yumruk
sıkarken, İsrail’in de Golon tepelerinde askeri tatbikat başlatması
ve ABD’nin Ürdün sınırına özel birlikler taşıması, acaba sadece bir
rastlantı mıydı, yoksa ortak bir planın parçaları mıydı?

Suriye askerlerinin artık Türkiye sınırına 10 km. kala yaklaşma-
maları, acaba o çok konuşulup tartışılan “Güvenlik koridorunun”
fiilen oluşturulması ve bağımsızlık tugayı kuran Suriye Kürdis-
tan’ına zemin hazırlanması anlamına geldiğini AKP iktidarı ve TSK
bilmiyorlar mıydı?

Milli Çözüm dergimizde aylar, hatta yıllardır defalarca yazıp
uyardığımız gibi, Suriye Kürdistan’ıyla, Barzani Kürdistan’ının Ak-
deniz’e ulaşma yollarının açıldığını anlamayacak kadar basiretler
kapanmış mıydı?

AKP’li Ömer Çelik daha önce şunları yazmıştı:

Yıl: 2003… Bugün AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcılığı koltuğuna oturan Ömer Çelik, o dönem Sabah ga-
zetesinde yazıyordu. Bir yazısının başlığı: “Direnişçi Değil, Katil
Sürüsü.” Yazıda Irak işgalinin ardından ortaya çıkan ‘direniş´ hare-
keti sorgulanıyordu. Ömer Çelik:

“Karşımızdakiler ‘direnişçi’ değil ‘katil sürüsü’dür. Irak’ı ‘cinayet
laboratuarı’ haline getirmeye çalışıyorlar, dini sembolleri ise bir
`Suikast silahı´gibi kullanıyorlar. Artık sistematik hal alan bu katli-
am dizisi, ‘direniş’ gibi çok irdelenmeden kullanılan kavramları sırt-
layarak veya ‘din’ adına bir zemin üretmeye çalışarak vahşete da-
yanak yaratmaya çalışıyor. Irak diktatörünü işbaşından gönderme-
yi hedefleyenlerin, (Ömer Çelik korkusundan ABD diyemiyor!) son-
raki gelişmeler için ciddi bir eylem planları olmadığı acı bir tecrü-
beyle ortaya çıkıyor” diyordu.

“Ve Şimdi Yıl: 2012... Bu saptamaları Suriye için de geçerli kıla-
maz mıyız?

• Mesela Suriye’de ortaya çıkan harekete `direniş hareketi´ ve bu
harekete katılan herkese ‘direnişçi’ demek o kadar kolay mı?

• Mesela Suriye’de de dini kullanan sözde ‘direnişçiler’ olamaz
mı?
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• Mesela Batı’nın Suriye için ‘diktatör sonrası planı’ var mı?

Keşke Ömer Çelik yine köşe yazısı yazsa da bu sorulara cevap
verse...” diye soran Ahmet Hakan acaba AKP’nin çifte standardı-
nı ve sahtekârlığını mı ortaya koyuyordu, yoksa dengeleri mi kol-
luyordu?

Tam böyle bir süreçte, Hoş görü havarisi ve Mavi Marmara sal-
dırısında İsrail destekçisi Bay Fetullah’ın Zaman yazarı Hüseyin
Gülerce’nin, aslında Suriye’ye mi, yoksa İran’a karşı bir müdaha-
leye mi yönelik çıkarıldığı belli olmayan savaş tezkeresi için,
AKP’yi hararetle desteklemesi ve savaş gazı vermesi dikkat çeki-
ciydi ve 1974 Kıbrıs çıkarmamızı örnek göstermekteydi. Acaba
Fetullahçı Gülerce Türkiye’nin hiç bir hak talep etmeden, İsrail
Siyonizm’i ve Batı emperyalizmi için askerlerini ve devlet haysi-
yetini feda edip, aynen Kore’de olduğu gibi, Suriye batağına gir-
mesini mi istemekteydi?

“ABD dış politikası, İsrail için tartışmasız bir teminattır. Yahudi
lobisi, ABD Başkanlarına rağmen, Washington’un politikalarını
yönlendirmektedir. Dolayısıyla, orta doğuda gelişen her olayda, çı-
kan her kriz ortamında ve darbe planlarında, mutlaka ABD’nin bil-
gisi ve ilgisi vardır… 11 Eylül 2001’deki terör saldırısı ABD’yi, İs-
lam dünyasıyla ilgili siyasetini gözden geçirmeye (Sert ve etkin ted-
birler geliştirmeye A.A.)… mecbur kılmıştır. Türkiye’nin Başbakanı
(Erdoğan) işte bunun için, Birleşmiş Milletler “Medeniyetler ittifa-
kı” projesinde, İspanya ile birlikte Eşbaşkandır.” (yani Erdoğan ve
İspanya, İslam’ı düşman sayan NATO, Amerika ve Avrupa’nın ada-
mı mıdır, yoksa onlara karşı koyan kahraman mıdır? A.A.) … (Su-
riye’ye karşı) sabır, sabır, sabır... nereye kadar. Kıbrıs’ta da öyle ol-
madı mı? İş Türkleri katletmeye gelince Türkiye durabildi mi?”28

diyen Gülerce’nin, kahramanlık damarı neden kabarıvermişti?

Müslümanların Masumiyeti Filmiyle İlgili 27 Eylül tarihli Fi-
nancial Times’da Fetullah Gülen’in bir yazısı yayımlanmıştı:

“Müslümanlar olarak kendimize sormamız gereken soru şudur:
Biz İslam’ı ve Peygamber’i dünyaya hakkıyla tanıtabildik mi? Pey-
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gamber’in örneğine uyup onu hayranlık uyandırıcı bir şekilde tanı-
tabildik mi? Sadece sözlerimizle değil, hareketlerimizle de bunu
amaçlamalıyız. Eğer İslam denildiğinde insanların aklına ilk gelen
intihar bombacılarıysa onlarda nasıl İslam’la ilgili olumlu fikirler
oluşabilir? Şiddeti kışkırtmayı amaçlayan nefret konuşmaları, ifade
özgürlüğü ilkesini suiistimal etmektedir. Başkalarının haklarını,
onurunu ve özgürlüğünü çiğnerken bir yandan da korkunç silahlar-
la dolu bir çağda insanlığı çatışmaya doğru itmektedir. Bu tür kış-
kırtmalara kanmaktansa, İslam İşbirliği Teşkilatı ya da Birleşmiş
Milletler gibi ilgili uluslararası kurumlara seslenilmeli, onlardan bu
tür nefret konuşmaları vakalarında müdahale etmeleri ve kınama-
ları istenmeli” diyen Bay çok bilmiş Fetullah Gülen acaba bu
önemseyip önerdiği girişimleri niye bizzat kendileri başlatmıyor-
du? Ve asıl soru: Yıllardır en üst seviyede yaptıkları diyaloglar ve
medeniyetler ittifakları niye Hz. Peygamberimizi doğru ve doyu-
rucu tanıtmayı hala başaramıyordu?

AKP yandaşı, ama ABD borazanı Cengiz Çandar’a göre Türki-
ye’nin hatası:

“Türkiye’nin Suriye politikasındaki yanlışlık Esad rejimine kar-
şı çıkmaktan karşı durmaktan kaynaklanmıyor. Aksine kendi ‘iç so-
runları’nı aşamamış olmasından kaynaklanıyor yani 1)Kürt soru-
nunu 2)Alevi sorununu henüz çözememiş olması Türkiye’yi zora so-
kuyor. Dolayısıyla, Erdoğan hükümetinin, TBMM’den aldığı yetkiyi
Suriye’de kullanmaya kalkışması, esas olarak, Suriye Kürtlerini he-
def alacaktır. Yani, aslında Türkiye Kürtlerine yöneliktir”29 diyen
Cengiz Çandar diliyle ABD, AKP’ye şu mesajı gönderiyordu:

“Suriye’de Kürdistan dahil, yeni federasyonlara razı olacaksa-
nız ve Türkiye’nin Güneydoğusuna “demokratik özerklik” tanı-
yacaksanız, o zaman size arka çıkar, sırtınızı sıvazlarız!..”

AKP Kongresinin Onur Konuğu Barzani’yle Gizli Buluşmaları!

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde
Kuzey Irak Lideri Mesud Barzani, iki eski Kürt kökenli AKP mil-
letvekiliyle gizlice görüşmüş, PKK ve Kürt sorunu konuşulmuştu.
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Eski AKP’li iki milletvekili bir otelde Kuzey Irak Bölgesel Lide-
ri Mesud Barzani’yle görüşmüşlerdi. Yaklaşık bir saat süren görüş-
mede Kürt sorunu ve PKK’nın masaya yatırıldığı belirtilmişti. Gö-
rüşmeye Kürt kökenli iki eski AKP milletvekili Dengir Mir Mehmet
Fırat ve Abdurrahman Kurt’un katıldığı bildirilmişti.

Akşam gazetesinin manşetinde “Barzani lobisi” başlığıyla veri-
len haberde, sessizce gerçekleştirilen görüşmeye istihbaratçıların
da geldiği tespit edilmişti.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya kaleme
aldığı görüşmenin ayrıntıları şöyleydi:

• Kürt sorununun çözülmesi ve PKK meselesi 

• Suriye’deki olası gelişme ve değişmelerin Kürdistan, Irak ve
Türkiye’ye etkileri

Ve tabi bunlara bağlı olarak:

• Türkiye’de (AKP’nin yürüttüğü) demokratikleşme ve yeni
Anayasa süreci

Em. Org. Ergin Saygun Türk Ordusuna Balyoz Kitabında İl-
ginç ve Önemli Şeyler Açıklamıştı; Türkiye-ABD İlişkilerinde Kı-
rılma Noktaları:

Nisan 1978’de Afganistan‘da S.B. (Sovyetler Birliği) yanlısı dar-
be gerçekleşti. Ardından İran’da İslam Devrimi yapıldı (Şubat
1979). Şah ülkeyi terk etti, Humeyni sürgünden İran’a döndü, Tah-
ran’daki ABD Büyükelçiliği işgal edildi. Hazar ve Ortadoğu petrol-
lerinin güvenliği tehlikeye girdi. Batı’da büyük telaş başladı.
ABD’nin büyükelçilik binasında rehin tutulan Amerikalıları kurtar-
mak için başlattığı operasyon tam başarısızlıkla sonuçlandı. Bir sü-
rü Amerikalı asker öldü. 1979 yılında bizim için önemli bir başka
olay da PKK’nın ilk eylemini Urfa’da gerçekleştirmesi, bu suretle
sesini ilk defa duyurmasıdır. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılarını
mutlaka incelemek gerekir.

Helsinki Anlaşması ve ABD’de Oluşan Türkiye’nin Güneyindeki
SB (Sovyetler Birliği) Tehdidi Endişesi
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Birkaç yıl daha geriye gidelim. 1975 yılında Rusların bastırma-
sıyla Avrupa’da güvenlik ve güven artırıcı tedbirleri içeren, bu su-
retle de karşılıklı güveni artırmayı amaçlayan Helsinki Nihai Sene-
di imzalandı.30 Bu anlaşmayla Avrupa ülkelerinin sınırları tescil
edilmiş ve bu sınırların dokunulmazlığı ve en önemlisi de Avrupa
ülkeleri arasında karşılıklı güven ve istikrarı sağlayacak bazı tedbir-
ler yürürlüğe sokulmuştur. Güvenlik ve Güven Artırıcı Önlemler
(GGAÖ) olarak isimlendirilen bu tedbirlerin amacı isminden de
anlaşılacağı gibi, bir yumuşama dönemi başlatmak, huzur ve istik-
rar dönemi yaratmaktı. Buna göre Avrupa ülkeleri sınırlardan 200
km’yi kapsayan bir bölge içerisinde, birbirlerine doğru olan birlik
intikallerini, birliklerin garnizonlardan çıkışlarını ve garnizon dışı
faaliyetlerini bildireceklerdi. Daha sonra ülkelerin ellerindeki tank,
top, helikopter vs. miktarlarına sınırlandırmalar getirildi. Türki-
ye’nin Avrupa ülkesi olmayan İran, Irak ve Suriye ile de sınırları ol-
duğu için bu ülkelerden 200 km mesafeyi kapsayan bir alan bildi-
rim dışı bırakıldı. 

Yani Türkiye; İran, Irak ve Suriye ile komşu olan bu geniş böl-
geye istediği miktarda birlik ve silah konuşlandırabilecekti.

SSCB’nin İran’la beraber Körfez bölgesine müdahale etme ihti-
maline karşı çaresiz kalan Batı ve ABD için bu durum yeni bir fır-
sat yarattı. Bu bölgede hatırı sayılır bir askeri güç toplanabilirse,
Basra Körfezi bölgesine müdahale edebilecek Sovyet birliklerinin
“yanını” tehdit edecekti. Tamamen TSK’den oluşuyor olsa da bu
güç bir NATO kuvveti olacağından, sağlayacağı caydırıcılık nede-
niyle Sovyetler muhtemelen bu kuvvete “bulaşmaktan” kaçınacak-
lardı. Bu suretle Türkiye, ABD Körfez bölgesinde gerekli tedbirleri
alıncaya kadar yeterli olan zamanı kazanacaktı. Ancak bu bildirim
dışı bölgeye çok sayıda Türk birliğinin gelmesini sağlamak için böl-
gede yeni bir tehdit yaratmak gerekiyordu. Bunun için ise, Bekaa
Vadisi’ndeki PKK devreye sokuldu.
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PKK’nin Bekaa’ya Yerleştirilmesi 

Bugün canımız ciğerimiz diye bağrımıza bastığımız Filistinliler
Abdullah Öcalan’ı ve ekibini Bekaa vadisinde alıp eğitmiştir.31 (Sn.
Ergin Saygun, PKK’yı Bekaa’da eğitip yetiştirmenin, zavallı Filis-
tinlileri çok aşacağını, bunu ABD ve İsrail’in yaptığını ve bazı Fi-
listinli gurupları ve kamplarını kullandığını herhalde bilmesi ge-
rekirdi. A.A.)

Konuyu biraz açalım:

Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Ordusu PKK’yı nasıl yendi? Türkiye
PKK’ya nasıl teslim oluyor? Adlı kitabının 40. sayfasında şu bilgile-
ri veriyor: “Öcalan, Eylül 1979’da Suriye’de bulunmakta olan KGB
görevlisi Yevgeni Primakov’un yardımıyla 250 kadar örgüt mensu-
bunu gerilla savaşı konusunda eğitilmesi için Filistin Kurtuluş Ör-
gütü (FKÖ) kamplarına götürdü. O dönemde PKK militanları Geor-
ge Habbaş grubundan ayrılmış bir fraksiyon olan Filistin Halk Kur-
tuluş Cephesi’nin genel kumandanı Ahmet Cibril tarafından eğitilir-
ken, örgüt uzun süreli halk savaşı stratejisini benimsemeye başla-
mıştır. Örgüt daha sonra, Barzani ve Talabani’nin MOSSAD’a gö-
bekten bağımlılığı sayesinde CIA kontrolüne geçmiştir.”32

Çok ilginç bir iddia da, 1992’de Abdullah Öcalan’ın BEKAA’da,
MOSSAD tarafından yakalanıp İSRAİL’de sorgulandıktan sonra tekrar
geri gönderilmesidir. (Daha doğrusu MOSSAD’ın PKK’yı hizaya ge-
tirmesi ve ele geçirmesidir. A.A.) PKK’yı bir taşeron örgüt gibi kul-
lanma daha sonraları Kürtleri kapsayacak hale gelmiş ve Çekiç Güç
ile Kuzey Irak’taki Kürt devletinin temelleri atılmıştır. (Ve bu Çekiç
Gücün, nefes ve beslenme borularını tıkayıp bölgeden gitmeye
mecbur eden Rahmetli Erbakan’ın Refah-Yol Hükümetiydi. A.A.)
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31 Ankara’daki Müslüman Mısır Büyükelçiliğini basıp kapıdaki Müslüman
Türk polisini öldüren, içerideki Müslüman Mısırlıları rehin alanlar, Yeşil-
köy Havaalanında İsrail uçağına baskın düzenleyenler hep Filistinli kar-
deşlerimizdir. Ama uluslar arası ilişkiler ve diplomasi duygulara göre de-
ğil menfaatlere göre yürütülmektedir.

32 Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi? Türkiye PKK’ya
Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Basın Yayın, 2. Basım, 2010, Ankara



ABD’nin Ortadoğu’ya 1981-82’deki Kuvvet Yığma Kararı

1981 veya 1982 yılında ABD Savunma Bakan Yardımcılarından
biri NATO’da herkesi şok eden bir brifing verdi. Buna göre ABD Ba-
tı’nın çıkarlarını korumak için gerektiğinde Ortadoğu’ya müdahale
edecek ve bu amaçla NATO’ya tahsisli ve Avrupa’nın savunmasın-
da kullanılacak kara birliğini ve bu birliği destekleyecek olan hava
ve deniz birliklerini NATO emrinden alabilecekti. Bu birlikler NA-
TO ülkelerinin yerine getirmeleri mümkün olmayan imkân ve ka-
biliyetlere sahipti.33 ABD Körfez Bölgesi ve Ortadoğu için düğme-
ye basmıştı. NATO’nun Avrupalı üyeleri, büyük bir telaş içinde, bu
ihtimalin gerçekleşmesi halinde bunun NATO’nun Varşova Pak-
tı’na karşı savunmasını nasıl etkileyeceğine dair bir çalışma (“İm-
pact Study”)34 başlatılmıştı.

Genç bir kurmay binbaşı olarak katıldığım bu çalışmada mer-
kezden verilen talimat gereği, Türkiye’yi Ortadoğu’daki gelişme-
lere karıştırmayacak bir tutum izleyecektik. Öyle ki, ABD’nin çı-
kabilecek muhtemel bir çatışmada yaralanacak askerlerini Türki-
ye üzerinden tahliye etmesini bile kabul etmedik.

Bu arada, konuyu inceleyebilmemiz ve planlama yapabilmemiz
için ABD’nin askerlerini, tümünü birden mi, yoksa parça parça mı
çekeceğini sorduk. Baştan gizli diye cevap vermediler. Israrlı talep-
lerimiz sonunda ABD, birliklerin tamamını birden değil, parça par-
ça çekeceğini ve Ortadoğu yığınaklanmasının da parça parça (“Bu-
ilding Block”) olacağını açıkladı. Hangi birliğin ne zaman gideceği
belirtilmemesine rağmen, verdikleri bilgilerden bölgeye yapılacak
yığınağın aylar süreceği anlaşılıyordu.

Tabii ki o zamanlar 10 yıl sonra yapılacak Irak harekâtı ve bu
harekâtın yığınaklanma planı ile karşı karşıya olduğumuzu anla-
yabilmemiz mümkün değildi. (Maalesef bu sözler askeri feraset
noksanlığının itirafı gibiydi. A.A.) 
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ABD’lilerin daha sonra yığınak yeriyle ilgili çalışma yaptıklarını
öğrendik. Üç aday vardı. Türkiye, Yunanistan ve Mısır. İlk ikisinin
isteksizliği35 ve daha başka nedenlerle Mısır seçildi. Mısır, ABD ile
“Parlak Yıldız” tatbikatları yapmaya, SSCB yapımı eski silahlarını
ABD silahlarıyla değiştirmeye başladı. Mısır’a her yıl iki milyar do-
lar civarında ABD yardımı geldi, biriken bazı borçları silindi. Tür-
kiye’nin FMS borçlarının sadece faizlerinin silinmesi yolundaki çe-
şitli zamanlarda tekrarladığımız taleplerimizin ise, ABD tarafından
kabul edilmediğini daha önce belirtmiştim. Bugün geldiğimiz nok-
tada ise, Mısır Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılmasında Müba-
rek’siz bir dünyaya hazırlanmaktadır. (Daha doğrusu ABD kulla-
nıp yıprattığı eski dostlarını, bir paçavra gibi tarihin çöplüğüne
atmaktadır. A.A.) 

“1 Mart Tezkeresi” ve “TSK’nin Liderliği” Konusu

İlker Başbuğ Paşa bir kitap yazmış, terör hakkında.36 Bu arada
1 Mart tezkeresinin geçmemesinin bir hata olduğunu anlatmış.
Destekleyenler de oldu, karşı çıkanlar da. Bu tür konuları inceler-
ken veya irdelerken zaman ve mekân faktörlerini hep dikkate al-
mak lazım. Yani bu kararlar alınırken şartlar ne idi. Bunları yaşa-
mış olmak lazım. Ben rütbem ve görevim gereği bu sürecin dışın-
daydım. Ancak sohbetlerde elbette ki konuşuluyordu. İlk tepkim,
İngilizlerin hileleri ve Arapların Osmanlıyı arkadan vurmaları so-
nucu kaybettiğimiz Ortadoğu’ya geri dönmek için ortaya tarihi
bir fırsatın çıktığı şeklindeydi. Bu fırsatın mutlaka kullanılması
görüşünde idim. Tezkere sadece Amerikalıların değil bizim bir-
liklerin de Türkiye üzerinden Irak’a girmesini öngörüyordu.
Oylamaya katılmayanlar veya ret oyu verenler bizim birlikler de
Irak’a girdikleri takdirde bunun Kuzey Irak’taki yerel yönetimin
sonu olacağını biliyorlardı. Tahminime göre, eğer tezkere ikiye
ayrılıp Türk ve Amerikan askerlerinin Irak’a girişleri ayrı ayrı
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35 1 Mart tezkeresini incelerken, eskiden beri süregelen Ortadoğu’nun dışın-
da kalarak bölgenin sorunlarından uzak durma şeklindeki politikalarımı-
zı da dikkate almak lazım.

36 İlker Başbuğ, Terör Örgütlerinin Sonu, Remzi Kitabevi, 1. Basım, 2011, İs-
tanbul.



oylansa idi, Amerikan askerleri için evet, Türk askerleri için
Hayır oyu çıkardı.

Tezkereye evet deyip Kuzey Irak’a iki kolordu soksaydık o za-
man PKK bölgede bu kadar rahat at oynatamaz, bölgeden bu ka-
dar rahat beslenemezdi. Ortadoğu dengeleri ve meseleleri bugün-
künden çok başka olurdu. En basitinden İran’ın Arap Yarımada-
sına girmesi ve bugün gördüğümüz gibi Irak’ı kontrolü altına al-
ması önlenirdi. 

Askerimizin kanının boşuna döküleceği iddialarına da katılmı-
yorum. Çünkü Amerikalıların, petrolün olduğu bölgelere girmemi-
ze müsaade edeceklerini sanmıyorum. Zaho-Dohuk-Amediye civa-
rına kadar inmek de bize yeterdi aslında. Bunların hepsi doğru. An-
cak çok önemli bir faktör vardı: ABD girdiği yerden bir daha çık-
mazdı. Bulunduğu yerleri kendi toprağı gibi kullanırdı. Aranızda-
ki anlaşmaları da pek hesaba katmazdı. (Bu nedenle tezkereyi
ret) kararı doğru mu yanlış mı, yanıtını vermekte insan zorlanır-
dı. Aslında TBMM kararı siyasi yönden evet, teknik yönden (yeter-
li evet oyu sayısına ulaşılamaması yönünden) hayır anlamına gel-
mektedir. Burada TBMM’de konunun görüşüleceği toplantı, Milli
Güvenlik Kurulu toplantısı ertesine planlandı. MGK’dan evet oyu-
na destek çıkarsa Meclis’in sorumluluğu azalacak, “ne yapalım
MGK da böyle karar aldı” diyeceklerdi herhalde. Hâlbuki MGK ka-
rarları TBMM’ye değil, hükümete yönelik tavsiyelerdir. 

ABD yetkililerinin, “TSK gerekli liderliği göstermedi. Daha
aktif olmaları gerekirdi” demelerinin, 1 Mart tezkeresinin geçme-
mesinin askeri sorumlu tutmalarının sebebi de MGK’dan evet’i
destekleyen bir karar çıkmaması idi. Demek ki bizim basın gibi
ABD de MGK’nın asker hâkimiyetinde bir yer olduğunu kabul et-
mekteydi. İlginçtir; ABD, Türk askerini siyasetin içine girmedikle-
ri için tenkit ederken, aynı günlerde yayımlanan bir AB raporu
TSK’yi siyasete karıştığı için eleştiriyordu. 

Bu arada Amerikalıların sitem etmekte haklı oldukları bir nok-
tayı da kabul etmek lazım. “Müsaade etmeyecekseniz baştan söyle-
seydiniz, planları ona göre yapardık” dediler. Gemilere binmiş,
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kullanacakları araziye göre planlar yapmış, haritalarını almış, lojis-
tik desteğini Türkiye’den sağlamak için depolar kiralamış, ikmal
zincirini buna göre planlamış bir ordunun, son dakikada görev böl-
gesinin ve harekât projesinin değiştirilmeye mecbur bırakılması,
oldukça sarsıcı ve can sıkıcı bir durumdur.”37

İsrail Gerilimine Davos’dan Önce Başlanmıştı!

Em. Org. Saygun, ABD ve İsrail’in, Türk-İsrail ilişkilerini bile-
rek bozduklarını vurgulamaktaydı. Saygun‘un iddiasının dayanağı
ise “one minute” krizinden önce meydana gelen şu olaylardı:

1) İsrail uçakları 7 Eylül 2007 günü Akdeniz üzerinden Türki-
ye’ye girdi, bir süre Türkiye-Suriye sınır hattında uçtu ve ansızın
Suriye’ye girerek bu ülkedeki kimi hedefleri vurdu. (Bu hedefler,
Suriye’nin Kuzey Kore ve Rusya desteği ile kurdukları Nükleer
tesislerdi. AKP’nin de İsrail’e dolaylı destek verdiği sezilmektey-
di. A.A.) İsrail uçakları, sonra aynı rotayı izleyerek ülkesine dön-
dü. Üstelik büyük pervasızlıkla, yakıt tanklarını da Türkiye toprak-
larına attı! Türk Ordusu olaya sert tepki gösterdi. Türkiye İsra-
il’den özür istedi. ABD ise “İsrail gerekçesini açıklayınca siz de hak
vereceksiniz” diyerek Türkiye’yi yumuşatmaya çalıştı.

2) ABD’deki önemli Yahudi kuruluşu ADL, hiç gündemde olma-
masına rağmen ve genel çizgisine aykırı olarak 2008 yılında “Erme-
ni soykırımı vardır, olmuştur” açıklaması yaptı. ADL’yi peşi sıra di-
ğer Yahudi kuruluşları izledi. Oysa İsrail ve Yahudi kuruluşları, Ya-
hudi Soykırımı’yla aynı kefede olmaması için dünyada başka hiçbir
soykırım olmadığını hep savuna gelmişti... Siyasi gündemimize pek
gelmeyen bu olaya en sert tepkiyi yine Türk Ordusu verdi ve örne-
ğin Genelkurmay Başkanı İsrail’e yapacağı resmi ziyareti iptal etti.

3) İsrail hava kuvvetlerine bağlı uçaklar, BM’nin Lübnan’daki
barış gücü UNIFIL bünyesinde görev yapan Türk Deniz Kuvvetle-
ri’ne mensup bir firkateyne radar kilitledi. Bu, uçakların her an ge-
miye füze atabilecek bir pozisyona geçtikleri anlamına gelmektey-
di. İsrail, TSK’nin uyarılarına rağmen bu olayı birkaç kez daha tek-
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rarladı. En sonunda Türk Ordusu, İsrail’i sert bir şekilde uyardı.
Türkiye’nin Anadolu Kartalı tatbikatına İsrail’i davet etmemesi,
ABD’nin de bu yüzden katılmaması, işte bu süreçtedir. (Yani bu ka-
rar iktidarın değil, TSK’nın gayretidir. A.A.)

Amaç, İran’ı engellemeye çalışmaktı

Em. Org. Ergin Saygun, kimi başka örnekler de veriyor ve İsra-
il’in ABD bilgisi dâhilinde, Türkiye-İsrail ilişkilerini neden bilerek
bozmaya çalıştığını sorguluyordu. Saygun‘un saptaması önemli:
“ABD’nin Irak’tan çekilmesinin bölgede boşluk yaratacağı, Şii yayıl-
masının artacağı, İran’ın Arap Yarımadası’na girmesinin İsrail için
büyük tehdit oluşturacağı ortadaydı. Boşluğu İran yerine Türkiye
doldurmalıydı. Ancak Araplar, Türklere karşı kuşkuluydu. O ne-
denle Türkiye’nin Araplar nezdinde ki itibarı artırılmalıydı. Bunun
en çabuk, etkili ve sonuç vermesi kesin olan uygulaması ise Türki-
ye ile İsrail’in arasını açmak, kavga ettirmektir.“ (Ergin Saygun,
Balyoz, s.286)

Yurt gazetesi: “Akçakale saldırısını Suriye Ordusu yapmadı!”
diyordu.

Yurt gazetesinin Suriye'de konuştuğu yetkililer, ordunun Telab-
yad'a 10 km uzaklıkta olduğunu, Akçakale'deki saldırının Suriye
ordusu tarafından gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söylüyor-
du. Kanlı olayın bir provokasyon olduğuna dair şüpheler daha da
güçleniyordu. Yurt gazetesinden Merdan Yanardağ ile Ömer Öde-
miş'in haberine göre, Suriye kaynaklarının verdiği bilgiler Şanlıur-
fa’nın Akçakale İlçesi’ne düşen ve 5 yurttaşımızın yaşamını kaybet-
mesine yol açan havan atışının yapıldığı bölgede Suriye Ordusu as-
kerlerinin bulunmadığı belirtiliyordu. Suriye Savunma Bakanlığı
yetkilileri Yurt’a yaptıkları açıklamada şunları söylüyordu:

“Havanların menzili düşüktür. Bin beş yüz metre ila 3 kilometre
arasında değişir. Akçakale’ye düşen merminin Ayn El İsa dışında bir
bölgeden ateşlenmesi mümkün değildir. O bölgede ise Türkiye’nin
desteklediği silahlı isyancılar bulunuyorlar. Türkiye’ye düşen havan
mermisi, orada bulunan gruplar tarafından atılmıştır. Suriye Ordu-
su ile hiçbir alakası yoktur.”
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Bazı Türk askeri uzmanlar da Suriyeli yetkililerin görüşlerini
doğruluyordu. Görüştüğümüz ve adı bizde saklı olan uzmanlar,
Akçakale’yi vuran havan mermisinin etkili menzilinin en çok 3 ki-
lometre olduğunu belirterek, silahın (havan) Tel Abyad’a bağlı Ayn
El İsa beldesinden (köyünden) ya da bu bölgeye çok yakın bir mev-
kiden ateşlenme olasılığının çok yüksek olduğunu belirtiyordu.

“Amaç Türkiye’yi savaşa sokmak” mıydı?

Suriye Ordusu’nun 17 aylık çatışma süresinde Türkiye sınırına
yaklaşamamak için fiili bir tampon bölge oluşturduğu, terörist
grupları bu bölgeye sıkıştırdıkları belirtiliyordu. Suriye Savunma
Bakanlığı yetkilileri şimdiye kadar bu konuda özen gösterildiğini
ifade ediyordu.

Havan mermisi NATO menşeli çıkmıştı!

Suriye istihbarat kaynakları Suriye Ordusu’nun envanterinde
havan silahı bulunduğunu, ancak Akçakale’de patlayan merminin
NATO menşeli olduğunu hatırlatıyordu. Hükümete çok yakın kay-
naklardan edindiğimiz bilgiler de Suriyeli yetkililerin verdiği bu
bilgiyi doğruluyordu. AKP’ye çok yakın bir isim de, “Akçakele’ye
düşen top mermisi Suriye’ye ait değil” diyordu. Silahlı isyancıların
Suriye Ordusu’na karşı da aynı havan mermilerini kullandıklarını
ve bu mermilerin NATO üyesi ülkelerce, bu arada Türkiye tarafın-
dan bu gruplara verildiğini söylüyordu. Bu mermilerin özellikle
Halep ve civarında gerçekleştirilen saldırılarda sıklıkla kullanıldığı-
nı ve Suriye Ordusu’nun yaptığı operasyonlarda çok sayıda havan
mermisi ele geçirildiğinin altı çiziliyordu.38

“İşin hukuki boyutuna baktığımızda Türkiye'nin tam bir hak-
lılığı söz konusudur” yaklaşımları

“Zaten uluslararası aktörlerin TSK'nın Suriye'ye askeri muka-
belesini eleştirmemesi de bunun nişanesidir. Mevcut durumda hükü-
metin meşru müdafaa hakkını bu şekilde kullanması, bünyesinde
ciddi riskleri barındırsa da hukuken ve devlet prestiji itibariyle isa-
betlidir. Lakin uluslararası ilişkilerde her şeyin hukuk şablonuyla
işlemediği de bir gerçektir.
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Krizin siyasal ve stratejik boyutunu daha geniş boyutlu görmek
gerekir. Türkiye'nin uluslararası hukuk boyutunda Suriye'ye aske-
ri mukabelede bulunma hakkını ve mağduriyet varsa kasıt aran-
masına da gerek olmadığı kuralını, Ortadoğu'da derin oyunlar
üreten entrika aktörleri de bilmektedir. Yani Türkiye haklı bir sta-
tüyle, psikolojik bir tatmin içinde Batılı aktörlerce savaşa çekil-
mek istenmektedir. Özellikle Türkiye'nin Akçakale olayında Suri-
ye'ye askeri karşılık vermesinden sonra, bu defa Hatay'a top mermi-
sinin düşmesi, NATO desteğine rağmen Türkiye'nin Suriye ateşine
çekilmeye çalışıldığını göstermektedir. Top mermisiyle ölen vatan-
daşlarımıza ve NATO'nun Türkiye lehinde açık desteğine rağmen
İran'ın Türkiye aleyhindeki tavrını değiştirmemesi dikkat çekicidir.

98'de Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Hatay'da Suriye'yi tehdit et-
mesiyle derhal hizaya gelen ve Öcalan'a yol veren baba Esed... Bugün-
se daha güçlü bir Türkiye'de hükümetin sert açıklamalarına rağmen
kılını kıpırdatmayan, hatta elinden geleni ardına koymayan bir oğul
Esed tablosu görülmektedir. Bunun sebebi nedir?” diye soran Gültekin
Avcı, acaba Türkiye’nin Suriye batağına çekilmesine mi üzülüyordu,
yoksa AKP’nin intihar etmesine mi gönlü razı olmuyordu?
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AKP’NİN KONGRESİ, BEYİNLERİN KANGRENİ

Sn. Recep T. Erdoğan, AKP kongresinde: “Mustafa Kemal’in,
Menderes’in, Özal’ın ve Erbakan’ın” takipçisi ve temsilcisi olduk-
larını açıklarken, iz’an ve vicdanın değil, his ve heyecanların coş-
turduğu kalabalıklar duygu seline kapılıyordu. Sn. Boşbakan, iki
yalanı iki doğru ile sıvamaya çalışıyor, Hak ile batılı ustalıkla biri
birine karıştırıp pazarlıyordu. Menderes ve Özal’ın devamı ve aynı-
sı olduğu doğruydu. Ama hala, Akit’in’den Zaman’ına, Sabah’ından
Yeni Şafak’ına bütün yandaş yazarların ve Elaziz’ci Candaşlarının,
Mustafa Kemal’i: “Sabataist (Yahudi dönmesi) hain ve Süfyani Ka-
fir (Deccalin temsilcisi)” sayıp her fırsatta sataşırken, acaba Recep
Bey bütün bunları yalancı çıkarırcasına, kendi samimi duygularını
mı açıklıyordu; yoksa korkaklığından ve ustalaştığı riyakârlığından
dolayı “idarei maslahatcılık” mı yapıyordu? Eğer Başbakan ve tüm
yandaş ve candaşları doğru kanaatlerini yansıtıyorlarsa, bunu
olumlu bir gelişme ve çok geçte olsa Milli Çözüm seviyesine yük-
selme olarak değerlendirmek gerekiyordu. Ancak Yahudi madalya-
lı Erdoğan’a yalakalık yapmak için “Recep Tayyip ERBAKAN” di-
yecek kadar sapkınlaşan ve “ Başbakan kongre konuşmasında, Av-
rupa birliğini övmediği için Milli Gazete O’na kızıp “hadi oradan!”
manşetini attı” diyecek kadar zıvanadan çıkan zavallıların rüsvay
olacakları zaman da yaklaşıyordu.

Boşbakan’ın “Erbakan’ın devamı olmak” iddiasına gelince…
Buna inanmak için:



1- Önce Rahmetli Erbakan’ın, AKP ile ilgili çok açık ve net be-
yanlarını yalanlamak ve Hoca’nın bunlara iftira attığını ispatla-
mak lazımdır.

2- Erbakan’ın bir ömür uğrunda mücadele ettiği prensip ve
projelerini “hevai ve hamasi girişimler ve boş hevesler” olarak red
ve inkâr etmeden, AKP’nin Milli Görüşün devamı olduğunu söy-
lemek, akla ziyandır, vicdana aykırıdır.

• Çünkü Erbakan İslam Birlikçisi ve D-8’ci, AKP Avrupa Birli-
ği sevdalısıdır.

• Erbakan faizsiz Adil Düzenci, AKP sömürücü kapitalizm iş-
birlikçisi ve Siyonizm madalyalıdır.

• Erbakan, “önce ahlak ve maneviyatcı”dır, AKP zinayı ser-
best, domuz etini mübah sayıcıdır. Kısacası Erbakan’la Erdoğan
her konuda biri birinden tamamen farklıdır, ayrıdır ve aykırıdır.

Milli Gazete yazarı Reşat Nuri Erol’un dediği gibi:“AK Parti,
Adil Düzeni iktidardan uzak tutmak için, (malum güçlerce) iktidar-
da tutulmaktadır.”39

Hiçbir kuşku ve korkuya kapılmadan, sağa sola kıvırmadan
söyleyelim: Kur’ani hüküm ve hakikatleri inkâr etmeden, İslami
prensiplere ve insani değerlere isyan etmeden, AKP’nin haklı ve
hayırlı yolda olduğunu iddia etmek imkânsızdır. Erdoğan’ı Erba-
kan’ın devamı ve hala “dava adamı” saymak, eğer kof hayallerin
ve boş temennilerin yol açtığı bir beyin yanılması değilse, mutla-
ka kasıtlı bir saptırma ve sahtekârlıktır.

AKP kongresinde “Yolumuz Erbakan’ın yoludur” diyen Recep
Başbakan 11 yıldır ağzına bile almaktan korktuğu Erbakan’ı şimdi
çok çiğ ve çirkin biçimde istismar etmekten sakınmıyordu. Erba-
kan’ın bütün fabrikalarını ve bu ülkeye kazandırdıklarını yok paha-
sına satıp savuran… Haksızlık ve ahlaksızlığın yaygınlaşmasının
önünü açan… Ve daha da beteri Milli Görüşe ve tarihi projelerine
düşman odakların himayesi altında bu tahribatları yapan ve Hoca’ya
hıyanet karşılığı riyaset makamına oturtulan bir insanın, şimdi kal-
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kıp bu riyakârlık ve istismarı hangi yüzle yaptığını soran Milli Gaze-
te’nin “HADİ ORDAN!” manşeti yüreklerimize su serpiyordu.

2 Ekim 2012 tarihli Aydınlık’ta “Milli Görüş Diliyle AKP!” baş-
lıklı yazısında Mehmet Faraç’ın, Recep Erdoğan’ın, “Erbakan’ın de-
vamı olduğu iddiasını” yalanlayan ve Milli Görüşle AKP’nin farkı-
nı ortaya koyan Milli Gazete’nin doğru tespit ve tenkitlerini aynen
sıraladıktan ve üstelik bunların hepsinin haklılığına kendisi de ka-
tıldıktan sonra, dönüp: “Erdoğan’la aynı marka gömleği giyenler
bunları yazınca keyifle okunuyor” diye gayzını kusması ve her fır-
satta AKP’yi Milli Görüşün devamı gibi sunup Erbakan kıcıklığını
ortaya koyması, acaba geri zekâlılıktan mı kaynaklanıyordu; yoksa
edep ve erdem noksanlığı mı onu böylesine şımartıyordu?

Bu arada Mehmet Altan gibi sabataycı kafalı, Milli Görüş ve İs-
lam kıcıklı adamlar, kötülüyor görünerek AKP’ye puan kazandır-
mak için “Erdoğan’ın kongre konuşmasıyla, Milli Görüş iskelesine
yaklaştığını” uyduruyordu.

Kongrede, Mossad ajanı ve PKK yandaşı BARZANİ’yi, Sabra
ve Şatilla kasabı SAMİR CACA’yı alkışlayan kalabalıklar, ne yap-
tığını bilmiyordu!

Rahmetli Erbakan Hoca’nın 70 sayfalık giriş bölümünü bizzat
kendisi yazdığı ve önemine sık sık vurgu yaptığı Gizli Dünya Dev-
leti Kitabında, “CIA’yı ve Amerika’yı bile yönlendiren en etkin ve
tehlikeli Siyonist kuruluşların başında gelen MOSSAD’ın40 ajanı ve
PKK’nın yardımcısı olduğu ve aslen Kürtleşmiş bir Yahudi ailesine
mensup bulunduğu Harun Yahya imzalı kitaplarda belgeleri ve fo-
toğrafları ile ortaya koyulan Mesud Barzani, Suriye’nin kuzeyinde
yeni bir Kürdistan oluşumuna destek sağladığını gizlemiyordu. Ha-
tırlayınız, 2007 yılında PKK’nın Şırnak saldırısı, ardından Dağlıca
baskını ile onlarca Mehmetciği kahpece katletmesi üzerine,
TSK’nın Kuzey Irak’a operasyon tartışmaları sırasında: “Eğer sınırı
geçerseniz, bunu savaş sebebi kabul edip, derhal karşılık veririz”
diye küstahlaşan Barzani için, Sn. Recep T. Erdoğan: “O adam had-
dini aşıyor, terör örgütüne yataklık yapıyor ve zaten bizim muhata-
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bımız sayılmıyor”diye hava atıyordu. Ama işte o Barzani, sonra
Devlet Başkanı statüsüyle Türkiye’de defalarca ağırlanıyor ve şimdi
AKP kongresinde “Türkiye seninle gurur duyuyor!” diye çılgınca
alkışlanıyordu… Evet akıl ve vicdanlarına kilit vurulmuş, his ve
heyecanları coşturulmuş kalabalıklar, ne yaptıklarını bilmiyordu!..

Aynı Kongrede Hamas Lideri Halid Meşal’in yanında, Siyonist
Yahudilerle beraber, Sabra ve Şatilla kamplarına baskın yapıp, ço-
cuk kadın binlerce mazlum Filistinliyi katleden Lübnanlı Hristi-
yan Falanjistlerin bu günkü lideri EMİN CEMAYEL’de coşkuyla
alkışlanıyordu!.. Yetmez, aynı şuursuz ve sorumsuz alkışlar, o
katliamlarda ŞARON canisiyle birlikte, Falanjist kafirlerin çete
reisi olan ve şimdi AKP’nin onur konuğu olarak kongreye çağrı-
lan SAMİR CACA da nasibini alıyordu!?.

* * *

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu:

“Andolsun biz cehennemi (dünyada zilleti, ahirette azap ve zahme-
ti) insanların bir çoğu için yaratıp hazırladık. Ki onların kalpleri var,
(ama) bununla (gerçeği) kavrayıp akletmezler; gözleri var, (ama) bu-
nunla (hakikati) görmezler; kulakları var, (ama) bununla (hak daveti
ve hikmeti) işitmezler. İşte bunlar, (aynen) hayvanlar gibidirler, hatta
daha da sapık ve şaşkın vaziyettedirler”(Araf suresi. 179.Ayet)

* * *

Numan Kurtulmuş, daha önce tükürdüklerini şimdi yalıyordu!

Şaşalı Kongrede AKP MKYK’ya seçilen eski Has Parti Genel Baş-
kanı Numan Kurtulmuş bakın daha önce Erdoğan ve iktidarına yö-
nelik neler yuvarlamıştı:

Arap Baharıyla ilgili:

- ABD, Fransa ve müttefiklerin yaptıkları operasyon, Kaddafi’yi
indirme operasyonu değildir, Libya’nın kaynaklarını ele geçirme
operasyonudur.”

- Türkiye hangi hakla, Libya halkının yanında değil de maalesef
bu saldırının yanında yer alacaktır? Anlamak mümkün değildir.”

- Aynı Saddam’ı sildikleri gibi. Korkarız ki, Libya fiilen ikiye bö-
lünecek. Böyle bir programlamanın olduğunu da görüyoruz.”
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BOP’la ilgili:

“Şimdi Sayın Başbakan, Cidde’de bir şey söylüyor, Dışişleri Ba-
kanı Ankara’da başka bir şey söylüyor. Ortaya konulan bu dış poli-
tika zaaflarıyla Türkiye diplomasi tarihine, dış politika tarihine de
belki yeni bir kavram kazandırmış oluyor, buna reel politika de-
mezler, derlerse dream politika yani rüya, hayal politikası derler.”

NATO’la ilgili:

“Başbakan konuşmalarında ‘NATO’nun Libya’da ne işi var’ di-
yordu. Şimdi ben de Sayın Başbakana soruyorum. NATO’nun ora-
da ne işi var? Türkiye’nin NATO’da ne işi var? NATO’nun bu ope-
rasyonda ne işi var? Libya’ya müdahale taleplerine sert çıkmış ‘Böy-
le bir saçmalık olur mu?’ demişti. Ben de soruyorum, böyle bir saç-
malık olur mu? Kim sizi bu saçmalık fikrinizden vazgeçirdi?’’

Kurtulmuş ayrıca, 15 Aralık 2011’de Avusturya’nın başkenti Vi-
yana’da “Arap Baharı ve Yeni Osmanlıcılık düşüncesi ya da varsa-
yımlar” başlıklı bir konferansa katılmıştı. Orada da şunları vurgu-
lamıştı:

Arap Baharının dış etkenleri: 

Bölge ülkelerinde Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılandırma var.

Genişletilmiş BOP’un birinci dönemi bitti, ikinci kısmına geçil-
di. BOP’un ikinci kısmı, bölge ülkelerine demokratik rejimlerinin
getirilmesidir.

Büyük İsrail’in önündeki engelleri temizlemek.

Füze kalkanı ve Suriye ile ilgili:

“Füze kalkanı bölgesel ve küresel savaşın ilk adımlarından biri-
sidir. Hiç gereği yokken çok pis bir savaşın riskini üstümüze aldık.”

“Türkiye’nin Suriye’nin içişlerine hiçbir şekilde fiilen karışma-
ması gerekiyor.”

“Yeni Osmanlıcılık Batı’nın kumpası.”

Başkasının çizdiği rolü oynarsanız model değil, fotomodel olur-
sunuz!
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ABD’nin Numan’la ilgili tespitleri:

Dönemin ABD elçisi James Jeffrey 25 Şubat 2010 tarihli WikiLe-
aks belgesinde Kurtulmuş’u şu şekilde tarif ediyordu: “Diğer Sa-
adet Partililerden farklı, İngilizce bilen, ABD’de yaşamış, düşünceli
ve cana yakın biri.”

Milli görüşçülere keramet gösterisi: “Kusura bakmayın ben siya-
seti dolambaçlı olan birisi değilim. Düz, ne biliyorsam söylerim. Bi-
zim en büyük sıkıntımız, aramızdaki sinsi ve gizli AKP’lilerdir.” Di-
yen Numan Kurtulmuş meğer kendini tarif ediyormuş!

Bunlar hangi yüzle AKP’ye geçiyordu?

Kongre'de MKYK'ya alınarak Ak Parti'ye transfer olan bazı isim-
ler, yakın geçmişte Erdoğan ve AKP Hükümeti'ne sert eleştirileriyle
dikkat çekiyordu. 10 yıllık iktidar yorgunluğu sonrasında Erdo-
ğan'ın 'hücre yenilenmesi" diyerek A Takımı'na transfer ettiği isim-
lerden Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, 2008'de
Tokat'ın Turhal ilçesinde AKP'yi çarkıfeleğe benzeterek "Çeviriyor-
sun, boş geliyor. Bir daha çeviriyorsun, pas geliyor" diyordu.

Soylu, İsrail'in Gazze saldırıları ile ilgili olarak da şunları söylü-
yordu: "Sen Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün bu katliamlar olu-
yor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eydin, emir eri oldun, milletin
ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayip Erdoğan"

"Bu Hükümetin hakkından ancak Demokrat Parti gelir. Onların
tek becerileri kavga çıkarmak, kaos oluşturmak, milletin değerleri
üzerinden çekişmektir. Yeter artık milletimi bölmesinler, milletimi ay-
rıştırmasınlar, milletimin değerleriyle, inançlarıyla uğraşmasınlar”

Numan Kurtulmuş da, geçmişte AKP’ye ve Başbakan Erdoğan’a
sert eleştirilerde bulunuyordu. İşte o sert eleştirilerden birkaç başlık:

"Bizim en büyük sıkıntımız, içimizdeki gizli ve sinsi AKP'lilerdir!"

"Harun gibi gelip, Karun’a dönmüşlerdi"

"AKP değişim için geldi, statükocu kesildi"

"Proje yok, üretim yok. Böyle siyaseti herkes yapar. Ne diyorlar,
'aman oylarınızı bölmeyin.' Korkular üzerinden oy devşiriyorlar."
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"Ak Parti ve CHP oynadıkları demokrasi oyunundan vazgeçip; ül-
keyi sürükledikleri çıkmazı görsünler"

"NATO'nun füze sistemi, İsrail'in güvenliği içindir"

"Bir taraftan Davos'ta 'one minute' diyen, diğer taraftan İsrail'in
OECD üyeliğini destekleyen Türkiye'yi, İsrail bu süreçte ciddiye al-
maya tenezzül etmedi"41

Zeki Ceyhan’ın çarpıcı tespitiyle: “pasif AKP’liler, aktifleşiyor-
du!”

AKP Genel Başkanı Erdoğan partisine katılımlarla ilgili olarak
konuşurken "Gerek Süleyman beyi, gerek Numan beyi ve bazı ar-
kadaşlarını “artık partimizin aktif elemanı olarak görüyoruz" diye
övüyordu. Bu açıklama, söz konusu isimlerin “artık AKP'nin pasif
elemanı olmaktan çıkıp aktif elemanları haline geldiklerini” gös-
teriyordu. Yani bunlar zaten önceden de aklen ve ahlaken AKP’liy-
di gerçeği ortaya çıkıyordu. Yıllarca gönüllerinde AKP çatısı altın-
da siyaset yapmak yatarken sanki "AKP'ye karşıymış" gibi davran-
mak zorunda kalan kapaklar döne döne sonunda tenceresini bulu-
yordu! AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın artık AKP'nin aktif eleman-
ları olarak gördüğü bu isimler geçmişte sanki "AKP'li değillermiş"
gibi görünmek için kendilerini bir hayli zorluyordu. Ama önünde
sonunda herkes ayarını ve aradığını buluyordu.

Yandaş medyanın ve yalaka yazarların “Manifesto” diye öv-
dükleri, Başbakanın uzun kongre konuşması ise, “tamamını sık-
san, derde derman 1 gram ana fikir çıkmaz” cinsinden, rahmetli
Erbakan Hocamızın tabiriyle, tam bir “fasa fiso”ydu. AKP Kong-
resi daha önce Amerika’ya ve Oslo’da PKK’ya verilen sözler gere-
ği, Türkiye’yi parçalama girişimlerine karşı oluşacak tepkiyi tör-
püleme ve kamuoyunu hazır hale getirme şovuydu. Ve Recep
Bey’in konuşması Manifesto’dan ziyade çok acemi bir şarkı türkü
ve şiir konserini andırıyordu.

Dünyayı yöneten üç Siyonist Yahudi ailesinden biri olan ve Av-
rupa banka ve borsalarını elinde tutan Rotschild’lerin bazı özel top-
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lantılarına çağrılacak kadar onlara yakın olan Milliyet yazarı Mason
Güneri Civaoğlu bile AKP kongresini ve hükümetini hararetle des-
tekleyip alkışlıyor ve Recep beyin kerametini şu sözleriyle açığa vu-
ruyordu:

“AK Parti ve Japon Modeli:

…Japonya mucizesinin bir nedeni de silahlı kuvvet beslemeyişiy-
di. Savunmasını ABD’ye bırakmıştı. Bu muazzam para kaynağını
ekonomiye, teknolojik araştırmalara, eğitime yönlendirmişti. Sana-
yi casusluklarını finanse etmişti. Türkiye’nin savunma giderleri ise
dik açıyla tırmanışta ‘PKK sorunu, düşük yoğunluklu savaştır. Kay-
nak yutan kara deliktir.’”42

Yani Güneri Civaoğlu “Türkiye’nin bölünmesi pahasına PKK
ile uzlaşmak ve TSK’yı zayıflatmak gerektiğini” savunuyor ve
AKP’nin bu yöndeki cesur adımlarını kutluyordu ve Oslo müza-
kereleri için cesaretlendiriyordu.

Terör örgütünü “masa”dan önce, “hizaya” getirmek gereki-
yordu!

Tam bu sırada, Kolombiya 50 yıldır mücadele ettiği FARC (Si-
lahlı Kolombiya Devrim Militanları) terör örgütüyle ve Oslo’da ma-
saya oturmayı kabul ediyordu. Ancak, daha önce Venezüella ve Ek-
vator gibi komşu ülkelerle anlaşıp FARC’ın bütün ikmal yollarını
tıkıyor, destek bağlantılarını koparıyor ve bu terör şebekesini barış
için yalvarmaya mecbur ediyordu. İşte bu süreçte ABD Yahudi Lo-
bileri hemen devreye girip, Türkiye-PKK görüşmelerine emsal sa-
yılsın ve meşruiyet kazandırılsın diye, Kolombiya-FARC görüşme-
lerinin Oslo’da yapılmasını sağlıyordu.

PKK ile hangi şartlarda masaya oturuluyordu?

a- En onurlu ve olumlu yöntem:

• PKK’yı doğuran ve mazeret oluşturan ekonomik, sosyal ve
kültürel haksızlık ve yanlışlıkları ortadan kaldırıp, Güneydoğuyu
çok yönlü kalkındırmak ve halkımızı huzura kavuşturmak.
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• PKK’yı kullanıp kışkırtan ABD, AB ve İsrail’e mert ve net
tavır almak, ağırlık ve saygınlığımızı arttıracak ve bize caydırı-
cılık kazandıracak D-8 örneği yeni yapılanmalara ciddiyetle sa-
hip çıkmak.

• Bölge ülkeleriyle de uzlaşıp anlaşıp, PKK’nın Kuzey ırak ve
Kandildeki terör yuvalarını, havadan ve karadan hücum edip bir
daha kafasını kaldıramayacak şekilde darmadağın edip belini kır-
maktır. Çünkü terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere dev-
let haysiyetimize aykırıdır.

b- Veya devlet; PKK’yı bitirme noktasına kadar sıkıştırır, terör
örgütünün silahlı gücünü büyük ölçüde kırmayı başarır, PKK si-
lahları bırakmak karşılığında koparabildiği kadar taviz almak
amacıyla masaya oturmak için yalvarır noktaya taşınır. Bu du-
rumda PKK’nın TC. devletinin şartlarını kabulden başka çaresi
kalmayacaktır.

c- Yahut, Türkiye PKK ile başa çıkamamıştır. Terör örgütü dev-
leti çaresiz bırakmıştır. Masaya oturma talebi devletin acizlik
çağrısıdır. PKK silah bırakmayacaktır, devlet örgütün “federatif”
yapı ve bağımsızlık taleplerini kabul ederek masadan kalkacaktır.

d- Veya, her iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamamıştır.
Duruma göre biri birine saldırma veya savunmada kalma taktik-
leri sürüp giderken ve BDP Milletvekili Altan Tan’ın küstahça ifa-
desiyle, “Azdan az, çoktan çok giderken”, karşılıklı taviz ve talep-
lerle anlaşmaya oturulacaktır.

Oysa, Oslo’dan yansıyan dokümanlar “PKK’nın devletin hakimi-
yetini kabul ederek masaya oturmadığını” ortaya koymaktadır. Ak-
sine sanki devlet kaybetmiş pozisyonda müzakereye başlamış gibi
bir tavır okunmaktadır. Ve bu süreçte terör eylemleri doruğa çık-
mışken AKP’nin masaya oturmaktan söz etmesi kafa karıştırıcıdır.

Şimdi lütfen, akıl ve ahlak sahipleri, insaf ve vicdan ehli iyice
düşünüp söylesin: AKP hangi şartlarda, hangi amaçlarla ve hangi
güçlerin tezgâhıyla, PKK ile masaya oturuyordu? Ve işte kongre
şovları bunları örtmeyi amaçlıyordu.
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PKK’NIN HEDEFLERİNE HİZMETÇİLİK KILIFLARI

OSLO GÖRÜŞMELERİ,
TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA GİRİŞİMLERİDİR

Oslo’da ve İngiliz hakem huzurunda Başbakan Recep T. Erdo-
ğan’ın özel temsilcisi sıfatıyla Hakan Fidan’ın PKK’ya “Türki-
ye’nin federasyonlara bölünmesine yol açacak çok tehlikeli ve Milli
Bütünlüğümüzü tehdit edici” sözler ve tavizler verdiğini gösteren
belgelerin, hakkında soruşturma açan savcının elinde bulunduğu
belirtiliyordu. Ama Başbakan bir gecede özel kanun çıkartıp,
hem Hakan Fidan’ı hem de iktidarını kurtarıyordu. Bu soruştur-
mayı, Erdoğan’ı zora sokmak için, Fetullahçıların başlattığı konu-
şuluyordu.

Bunlara karşı AKP yandaşları ve ikbal fırsatçıları ise: “Hakan
Fidan’ın her kademede PKK içine MİT elemanı sızdırdığını ve bu
“kaleyi içten fethetme” hazırlığının Kandile kadar uzandığını, an-
cak tam da PKK’ya büyük bir darbe vurulacak ve örgüt dağıtılacak-
ken MİT Müsteşarına açılan soruşturma ile bu planın boşa çıkarıl-
dığını” savunuyordu.

Oysa Oslo mutabakatı da, PKK’ya sızma macerası da, “Özerk
Kürdistan’ın kurulmasına ve PKK’nın federatif bölgenin asker ve
polis teşkilatını oluşturmasına” yönelik yapılıyordu. Ve bütün
bunların hesabının Amerika’dan da işbirlikçi iktidarlardan da so-
rulacağı tarihi bir inkılâp bekleniyordu.



Ve işte tam bu noktada sormak gerekiyordu:“Hükümeti yıkma-
ya teşebbüse niyet” edenlere 20 yıl ceza veriliyorsa, ya T.C. devle-
tini dağıtmaya ve ülkeyi parçalamaya girişenler nasıl bir belayı
hak ediyordu?

Okurlarımız iyi hatırlayacaktır, Milli Çözüm Dergisi AKP ikti-
darı ile PKK’nın Oslo’da ve İngiliz hakem huzurunda yaptıkları
anlaşmayı ve Türkiye’nin bölünmesine yönelik kararları defalar-
ca gündeme taşıyor ve tüm ilgili ve yetkilileri uyarıyordu. İlk baş-
ta bunları kesinlikle inkâr eden başbakan Erdoğan, sonunda sa-
hip çıkmak ve savunmak zorunda kalıyordu. Şimdi de Ana Mu-
halefet Partisi sözcüleri, PKK ile AKP’nin karanlık Oslo mutaba-
kat metnini medya ve kamuoyu ile paylaşmaya başlıyordu. Bu
arada PKK iyice azdırılıyor ve Türkiye terörden çok öte fiilen bir
savaş ortamına taşınıyordu.

Hem yandaş ve yalaka medya hem de sözde AKP’ye karşıt ya-
zarlar danışıklı bir dövüş görüntüsüyle ama aynı kasıtlı kanaatle-
ri pompalıyordu:

1. Askeri tedbirler ve silahlı mücadele ile PKK ile başa çıkmak
imkânsızmış, işte bu yöndeki 30 yıllık çabalar boşa çıkmışmış,
kalıcı bir sonuç alınamamış…mış!

2. Öyle “Din kardeşliği, İslam düşüncesi, bin yıllık birliktelik”
gibi yaklaşım ve sloganlar da hiçbir işe yaramamış…mış!

3. “Güneydoğuyu kalkındırmak, TRT Şeş’i kurmak, Kürtçeyi
seçmeli ders yapmak, hatta PKK’yı siyasallaştırıp Meclis’e sok-
mak” gibi rüşvet tedbirler de, Kürt halkını oyalayıp aldatmayı
amaçlamışmış ve zaten tutmamış…mış!

4. Öyle ise PKK’dan kurtulmanın ve akan kanı durdurmanın
tek seçeneği kalmışmış. O da: “Güneydoğu’da federatif yapıya ve
özerk Kürdistan oluşumuna razı olmak ve bunun hukuki ve demok-
ratik zeminini hazırlamakmış…mış!..”

5. Maalesef, “Son çare ve yegane gerçek” gibi sunulan bu fikir
tamamen yanlış ve yıkıcı propagandalar ve bunlara uygun iktidar
ve muhalefet cephesindeki politik tavırlar gibi psikolojik tahri-
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batlar nedeniyle, “Türkiye’yi bölelim, kurtulalım” yaklaşımı halk
tabanında da müşteri bulmakta, “Ülke şu terörden kurtulsun da,
ne olursa olsun!?” kanaati yaygınlaşmaktadır.

Oysa PKK, bizzat Başbakanın da belirttiği gibi en az beş başlı bir
terör canavarıdır ve asıl yularını elinde tutan İsrail ve Amerika’dır.
AKP Apo ile uzlaşsa, hatta diyelim ki Öcalan bu anlaşmaya sadık
kalsa bile, dış güçler, Türkiye’den daha büyük tavizler koparmak
üzere, PKK’nın diğer kollarını üzerimize saldırtacaktır. Çünkü on-
ların nihai hedefi Türkiye’nin parçalanması ve ertelenmiş Sevr’in
tatbikatıdır. İşte bu nedenle diyoruz ki, Oslo benzeri, anlaşmalar
kesinlikle hezimetle sonuçlanacak ve müsebbipleri hıyanet cezası-
na çarpılacaktır.

CHP’li Haluk Koç, Oslo’da MİT ile PKK’nın “Hakem Devlet İn-
giltere” gözetiminde mutabakata vardığını söylediği belgeleri
şöyle açıklamıştı:

Metinde tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı 9 madde şöyle
sıralanmıştı;

- Taraflar, süregelen Oslo ve İmralı süreci bağlamında, Kürt so-
rununun çözümü konusundaki kararlılıklarını koruduklarını bir
kez daha belirtmişlerdir.

- Taraflar, bu güne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgulanan
Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi
ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçevede sonuçlan-
dırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda varılan muta-
bakatları benimsemişlerdir.

- Taraflar, 10 Mayıs 2011 de İmralı’da yapılan görüşmede Sayın
Öcalan tarafından sunulan, ’Türkiye’de Temel Toplumsal Sorunların
Demokratik Çözüm İlkeleri Taslağı’, ’Türkiye’de Devlet ve Toplum
İlişkilerinde Adil Barış İlkeleri Taslağı’ ve ’Kürt Sorununun Demok-
ratik Çözüm ve Adil Barışı İçin Eylem Planı Öneri Taslağı’ adı altın-
daki taslaklar konusunda, en geç Haziranın ilk haftasına kadar görüş
ve önerilerini bildirecektir. Kürt tarafı, sözü edilen taslakları memnu-
niyetle karşılayıp, prensip ve ilkesel olarak kabul etmektedir.
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- Taraflar, aynı süre içinde yukarıda adı geçen taslaklarda zikre-
dilen Anayasa Konseyi, Barış Konseyi, Hakikat ve Adalet Komisyo-
nu için isim düzeyinde çalışma yapıp netleştirdikleri isim önerileri-
ni getirecektir.

- Türk tarafı, seçimlerden sonra en kısa zamanda örgütü temsi-
len iki kişinin sayın Öcalan’ı ziyaret etmesi, yukarıda adı geçen
konsey ve komisyonlar kurulduktan sonra, birer alt komisyonları-
nın da sayın Öcalan’la ilişkilendirilmesine söz vermiştir.

- Kürt halkının siyasi ve legal temsilcileri, basın yayın organları
ve çalışanlarına yönelik uygulanan baskı, tutuklama ve çalışmalarını
engelleme vb. yönelimlere son verilmesi ve KCK adı altında gerçekle-
şen siyasi operasyonlarda tutuklananların salıverilmesi, sürecin yu-
muşatılması ve çözüm yönünde ilerlemesi için önemli bir adım ola-
caktır. Bu çerçevede Türk tarafı ilk adım olarak Nevruz ve sonrasın-
da tutuklanan Kürt siyasetçileri bırakmayı taahhüt (garanti) etmiştir.

- Taraflar, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi ve ortamın
normalleşmesi için, en üst düzeyde kamuoyuna açık çağrı yapacak-
lardır.

- Kürt sorununun nihai çözümünün, ancak çatışmasızlık zemi-
ninde gerçekleşebileceğinden hareketle tüm askeri, siyasi ve diplo-
matik operasyonların ve eylemlerin durdurulması ve uygun tedbir-
lerin karşılıklı geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede taraflar, 15 Hazi-
ran 2011’e kadar her türlü operasyon ve askeri eylemlerini durdu-
racaktır.

- Taraflar, müzakereleri derinleştirmek üzere hazırlıklarını ya-
parak 2011 Haziran ayının ikinci yarısında bir araya gelmeyi ka-
rarlaştırmışlardır.”

Prof. Haluk Koç Başbakan’a 5 soru soruyor ve “Sen bu sorula-
rı yanıtlamazsan ben açıklarım Sayın Başbakan” diyor ve açıklı-
yordu:

“1- Oslo tezgâhları öncesinde ve sırasında görevlendirdiğin dev-
let yetkilileri İmralı’dan Kandil’e kaç mektup götürmüşlerdir? Bu
mektupların içeriğinden Abdullah Öcalan’ın ve Kandil’in planların-
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dan ne derecede haberdarsınız, ne önlem aldınız? Kuryelik görevi-
ni devlet görevlisi olarak kimler yerine getirmiştir?

2- İngiltere’nin koordinatörlüğünde gizli kapaklı yürütülmesini
sağladığınız Oslo görüşmelerinde özel temsilciniz Hakan Fidan’ın
kendi sözlerinden aynen aktarıyorum “Öcalan’ın ülkeye ve bölgeye
yönelik vizyonu Başbakanla yüzde 90-95 örtüşüyor.” Bunu masada
PKK ile görüşürken söylüyor. Bu sözlere Sayın Başbakan açıklık ge-
tirmek zorundadır. Terörün başı Abdullah Öcalan ile hem ülke ba-
zında hem bölgesel bazda yüzde 90-95 uyuştuğunuz noktalar, mu-
tabık kaldığınız noktalar nelerdir? Öcalan ile fikren hangi noktalar-
da birleşiyorsunuz?

3- “Terörle mücadele edilir, siyasetle müzakere edilir” sözü Baş-
bakan’a ait... Tüm bu gelişmelerde eli kanlı terör örgütü PKK’yı si-
yasi kurum gibi muhatap aldığınızı fark etmediniz mi? PKK’nın
MİT ve Devleti oyalayıp örgütün 4. stratejik mücadele hamlesini
hayata geçirmesine nasıl yardımcı oldunuz?

4- Bu sürelerin sonunda PKK’nın kendi çözümlerini dayatması-
nı ve koşullar olgunlaştığında tek taraflı olarak bunları fiilen haya-
ta geçirmesini kolaylaştırmış olmadınız mı? Bu sürecin alt yapısını
siz bu şekilde oluşturmuş olmuyor musunuz?

5- Koordinatör devlet İngiltere’nin imzaladığı bilinen Oslo mü-
zakereleri sonrasındaki protokolleri ve mutabakat metinlerini ekle-
riyle beraber açıklama cesaretiniz var mı, yok mu?

Başbakan; gazetecilerin konuyu sorması üzerine bazı şeyleri iti-
raf etmek zorunda kalmış! Ardından: “-“Bunları soran namertmiş,
bunlar 3-5 koyunu güdemezmiş...!” gibi saldırılara başlamış…

Başbakan uçakta gazetecilere ne itiraf ediyor? “Benim gönderdi-
ğim istihbarat teşkilatının başındaki müsteşarımın veya yardımcısı-
nın altında imzası var mı yok mu?” diyor. Ben de kendisine şunu
soruyorum;

Senin PKK ile yaptığın mutabakat protokolünü hakem devlet
iki taraf adına imzalayıp muhafazasına aldı mı almadı mı?
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- MİT Müsteşarı Hakan Fidan ana dilde eğitimle ilgili PKK’ya
“Nasıl olsa orası özerk bölge olacak. Öğretmen tayini dâhil, eğitim
hizmetleri belediyelere valilere verilecek” diye söz vermedi mi?

Bu cümleler Oslo tutanaklarında aynen yer almıştır. Bu sözün
arkasında siz var mısınız? BOP kâhyası olarak, Türkiye’nin par-
çalanmasına ve özerk Kürdistan’ın kurulmasına PKK ile birlikte
karar vermişseniz, bu milleti hala niye aldatıp oyalıyorsunuz?

Recep T. Erdoğan’ın “terörle mücadele, siyasetle müzakere”
sözleri, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “PKK’yle müzakere
edildiğini” belirtmesi Sabah gazetesinin hükümet kaynaklı özel
haberi, meselenin müzakereyi aştığını, kimi uygulamaların haya-
ta geçirilmeye çalışıldığını ortaya koyuyordu. Her ne kadar haber
“terörle, 3 aşamalı mücadele” başlığını taşısa da, içeriği Oslo pro-
tokollerinin kabul edildiğini ve hükümetin bunu uygulamaya ha-
zırlandığını gösteriyordu.

“Erdoğan’ın yol haritası” denilen paketin içeriğini özetleyelim:

Birinci aşaması askeri olan çözüm paketi “karakollarda beklen-
meyecek, mobil birlikler devrede olacak” şeklinde anlatılıyordu.

İkinci aşamada, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, merkez-
den yerele yetki devri, yerelin mali olanaklarının artırılması, se-
çim barajının düşürülmesi gibi uygulamalar yer alıyordu

Üçüncü aşamada ise AB’yle müzakereleri hızlandırma, Rum
yönetiminin AB dönem başkanlığının ardından yeni fasılların
açılması girişimi planlanıyordu.

Erdoğan’ın yol haritasındaki maddelerin “terörle mücadeley-
le” bir ilgisi yoktu. Tam aksine doğrudan Oslo protokolleri uy-
gulanıyor; PKK’nin ilan ettiği “demokratik özerklik”, AKP Hükü-
meti tarafından “yerel yönetimlerin güçlendirmesi” denilerek ka-
bul ediliyor, böylece Türkiye milli bir devlet olmaktan çıkıp, fe-
deratif yapıya dönüştürülüyordu. Bu arada CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu “PKK’ya silah bıraktıracaksa Oslo görüşme-
leri devam etmeli” buyuruyor ve sanki milletle dalga geçiyordu!
Madem Oslo görüşmeleri iyi idi, partinin ikinci adamı Haluk
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Koç ile Grup Başkanvekilin Muharrem İnce günlerdir niçin çır-
pınıyordu? Madem Oslo o kadar mübarekti o basın toplantıları
niye yapılıyordu? Bir gözüyle Cumhuriyete öbürüyle F Tipine
göz kırpan, bir gün Milli Ankara’ya, ertesi gün Washington ve
Londra’ya ile Brüksel’e el sallayan, PKK’yı açıktan hedef alma-
yan, TESEV’i saygıyla selamlayan, Fehmi Koru ile iftarda bulu-
şan, Cengiz Çandar’ı akil adam yapan, PKK eşkıyasına iyi ço-
cuklar diyen Hüseyin Aygün’ün arkasında olduğunu açıklayan
Sn. Kılıçdaroğlu şayet ABD ve AB’nin sadık müttefiki ise, nasıl
AKP’ye muhalefet ediyordu?

M. Ali Birand: “TSK, PKK’yı neden durduramıyor?” başlıklı
yazısında43:

“PKK yaklaşık 2 aydır bölgede, hepimizi hayretler içinde bıra-
kan bir gerilla savaşı sürdürüyor. Şimdiye kadar görülmemiş bir
saldırı yoğunluğu yaşıyoruz. TSK da binlerce askerini ve büyük ateş
gücünü aynı bölgeye yığdı, ancak çatışmaları bir türlü bitiremiyor.
Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: PKK mı başarılı yoksa TSK bu işi
beceremiyor mu?” diyerek asıl sinsi maksadını başkalarının mera-
kı gibi ortaya koyuyordu.

“Onca asker, onca ateş gücü, hala birkaç bin kişiyi geçmeyen,
TSK ile karşılaştırılamayacak küçük bir ateş gücüne sahip olan
PKK püskürtülemiyor? Beceriksizliğimizden mi? Yoksa PKK'nın çok
başarılı olmasından mı? Benim gibi birçok yazar-çizer son günlerde
bu konuyu irdeliyor. Hem onları okudum, hem de bölgeyi iyi bilen
ve son çatışmaları yakından izleyen uzmanlarla konuştum. Çıkar-
dığım sonuç kuşkularımı giderdi, aynı zamanda da son derece derin
soruları ortaya koydu:” diyerek şunları sıralıyordu.

Gerilla halktan destek görüyor-muş…

“1. PKK'nın bölgedeki en büyük avantajı, toplumun bir kesimin-
den tam destek almasıdır. Gerektiğinde evlerde saklanabiliyor, yedi-
rilip içiriliyor, gerektiğinde evin genci rolü oynayabiliyor. Ayrıca
unutmayalım ki, kimin gerilla, kimin normal vatandaş olduğunu an-
lamak da imkânsız.” Yani Bay Sabatay Mehmet Ali Birand: “Bütün
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Kürtler PKK’lıdır, PKK, tüm bölge halkının haklı desteğini arka-
sına almıştır, bu nedenle PKK’yı bitirmek imkânsızdır” demeye
getiriyordu.

PKK, coğrafyayı daha iyi biliyor-muş…

“2. PKK'nın en önemli ikinci avantajı, coğrafyayı özellikle de
dağları avucunun içi gibi bilmesinden kaynaklanıyor. Ulaşılmaz
dağlarda kendine saklanma ve yaşama yerleri hazırlıyor. Hayatı
hep oralarda geçiyor. Yaz-kış dağ yollarının hâkimi oluyor. Gerilla-
nın sürekli dolaştığı yollar ve yaşadığı mağaraların, güvenlik kuv-
vetleri tarafından aynı şekilde bilinmesine imkân yok.” Öyle ise
Kürtlere özerklik vermekten başka çare kalmıyordu!

Militanlar, Ölümü göze alıyor-muş…

“3. Eskiye oranla diğer fark, gerillanın artık bir saldırıdan son-
ra kaçmaması. Aksine, ölümüne gitmesi, hayatını riske atmasıdır.
Bunu yapabilmesinin tek nedeni de, gerillanın hayatla ve ailesiyle
tüm iplerini koparıp dağa çıkmış, kaybedeceği bir şeyi kalmamış bir
insan olmasıdır. Şu ana kadarki saldırıları incelediğinizde, ne kadar
ölümü göze alarak savaştığını açıkça görüyorsunuz. Ne kadar pro-
fesyonel olursa olsun, aynı durum güvenlik kuvvetleri için geçerli
değil. Oradaki gencin kaybedeceği evi, ailesi ve hayatı var. Onlar da
kahramanca mücadele ediyorlar, ancak işin sonunda vatan değerli,
ancak hayatta kalmak çok daha değerli sayılıyor. Bu da çok insani
/yani doğal ve normal) bir durum.” Diyen M. Ali Birand, “Ey Türk
askeri kazanamayacağınız peşinen belli olan kuru bir kavga için
ailenizi, geleceğinizi ve en başta kendinizi boşuna tehlikeye at-
mayın” diye uyarıyor ve tabi aslını ve ayarını ortaya koyuyordu.

Teröristler, saklandığında bulunamıyor-muş…

“4. PKK artık eskisi gibi büyük gruplar halinde saldırmıyor. Kü-
çük gruplar halinde dolaşıyor ve geceleri hareket etmeyi tercih edi-
yor. Bu şekilde havadan ve yerden takibi zorlaşıyor. Saklanacak çok
yeri olduğundan dolayı da, kolaylıkla gözden kayboluveriyor. Hava-
dan veya yerden bombardıman ile dağ taş vuruluyor, ancak onca bü-
yük alandaki küçücük bir mağaraya sığınmış birkaç kişilik gruplar
bulunamıyor. Aynı şekilde, Kandil'deki merkezi karargâh, örgüte
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komuta-kontrol açısından önemli bir avantaj sağlıyor ve tüm hesap-
lamalara rağmen TSK bir türlü oraya ulaşamıyor.” Yani süper güç
tanrınız ve tapındığınız ABD, PKK’nın kökünü kurutacak ve Kan-
dil’i devre dışı bırakacak bir operasyon için TSK’ya izin vermiyor,
öyle ise boşuna kan akıtılıyor” gerçeğini itiraf ediyor ve ABD so-
pasıyla halkımıza gözdağı veriyordu.

Örgüte katılımlar sürüyor-muş…

“7. Örgütün diğer büyük bir avantajı, ne kadar kayıp verirse
versin, dağa çıkanların sayısında hiçbir azalmanın görülmemesi,
aksine giderek çoğalması. Ne güvenlik güçleri ne de devlet bu konu-
da bir şey yapabiliyor. Tam anlamıyla acz içinde seyrediyor. Örgüt
de taze katılımlarla sürekli kan kazanıyor. Üstelik sadece Türkiye'
den değil, Irak-İran ve Suriye Kürtlerinden katılımlar da arttığı
için, giderek uluslararası bir güç konumuna giriyor.” Sözleriyle
Mehmet Ali Birand “PKK, vuruldukça bilenip çoğalan ve tüm böl-
gedeki mazlum Kürtlerin kurtarıcısı olan, güçlü ve köklü bir ör-
güttür, onunla savaşmak değil uzlaşmak gereklidir” kanaatini
yerleştiriyordu.

Sonuç: Bu koşullarla PKK bitirilemez-miş...

“Dünyanın en güçlü ordularının dahi, kendi halkından belirli
destek görebilen bir gerillaya karşı tam zafer sağlaması imkânsız-
dır. TSK’nın eksikleri hataları olabilir, Türk güvenlik kuvvetleri el-
lerindeki imkânı sonuna kadar kullanmaktadır ancak, PKK'nın da-
ha da etkinlik kazanmasına engel olamamaktadır.” Diyen M. Ali
Biranda göre PKK’nın bütün isteklerini kabul etmekten başka ça-
re bulunmuyordu.

Bir gün sonraki yazısında ise Mehmet Ali Birand şunları kusu-
yordu:

"...Haberiniz olsun, biz ayrılma yolundayız..." Van bağımsız
milletvekili Aysel Tuğluk, TARAF gazetesinde bir açık mektup yayın-
ladı. Bence son derece önemliydi. Kimselerin dikkatini çekmemiş
olacak ki, beklediğim yankıyı göremedim. Oysa, Tuğluk bu makale-
de bize, madalyonun öbür yanını gösteriyordu. Son dönemde yaşa-
nan olayları BDP açısından yorumluyor, gelişmeleri nasıl gördükle-
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rini anlatıyordu. Özetle "Bizi zorluyorsunuz, bölünmeye itiyorsu-
nuz"... "Bölünüyoruz..." mesajlarını veriyordu. Asıl, yazının son bö-
lümü benim dikkatimi çekti. "....Gerçi şu andaki konjonktür çözü-
me fırsat vermese dahi, yine de yapılması gereken bazı önerilerimi sı-
ralamak, çözüm getirmese dahi, savaşı durdurup, sürecin barışçıl bir
iklime evrilmesine vesile olabilir belki...," diyor ve şunları sıralıyor:

1) Öcalan' a yönelik 14 aydır süren tecrit sonlandırılmalı. 2)
Tutuklu 8 bin (KCK) arkadaşımız serbest bırakılmalı. 3) Devlet
Batı Kürdistan'daki Kürtlerin kazanımlarına saygı göstermeli ve
özerk yönetimi/statüyü, Türkiye'de de dâhil olmak üzere kabule
yanaşmalı. 4) Kürt hareketi buna karşılık, ateşkes ilan etmelidir,
ve uymalı. 5) Kürtler de ulusal ve bölgesel çıkarlarını Türkiye ile
ortaklaştırmalı, bölgenin demokratik ve özgür geleceğine yönelik
birlikte çalışmayı esas almalılardır. 

Tuğluk, bunları sıraladıktan sonra son sözünü söylüyor: "...Bun-
lar olmazsa ne olur? Öngörüde bulunmak zor değil. Bölgede yeni
bir dünya kuruluyor ve Kürtler bu yenidünyada mutlaka yerini ala-
caktır. Türkiye'ye rağmen ve Türkiye'siz..." İşte BDP ve Kürt hare-
ketini yönetenlerin ruh halleri bu. Öngörüleri gerçekçidir veya ha-
yaldir, orası önemli değil. Önemli olan onların ne hissettikleridir.
Tuğluk' un sözlerinde acaba hiç mi gerçek payı yok?44 diye soran
hem Mehmet Ali Birand gibi ayarı ve amacı malum Sabataycılar,
hem de Zaman, Yenişafak, Akit, Sabah, Star gibi yandaş ve kira-
lık İslamcılar, Türkiye’nin bölünmesine fikri alt yapı hazırlıyor-
du!? Şakası yok dış güçler ve işbirlikçi hainler karar vermiş, Tür-
kiye bölünüyordu!

Bugünün yandaş yazarları 28 Şubat sürecinde İtalyan Lokan-
tasını Genelkurmay karargâhı yapmışlar!

Şu 28 Şubat'ta neler yaşandığını bir hatırlayalım:

Mesela; Ankara'nın İtalyan yemekleriyle meşhur lokantasında,
üzerine mozarella serpiştirilmiş spagettisini yerken patronunu ara-
yan gazeteci: "Efendim ben şu an nerdeyim biliyor musunuz?"
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"Nerdesin?"

"Genelkurmay'da. Üst düzey bir Paşamızla beraber kahve içiyo-
ruz!!"

Oysa yalandı. Ne Genelkurmay'ı, İtalyan lokantasında peynirli
makarna atıştırmaktaydı. Ama dönem postal dönemi ya, patrona
hava atacak, 'komutanlarla aram iyi' mesajı ulaştıracaktı! İyi de
bunları yalanlamayan, Amerikan ağaları hatırına Erbakan’a savaş
açan Komutanlar ve hala aynı kafayı taşıyorlar, elbette şimdi de
PKK’ya boğdurulmaya çalışacaktı!? Ve, tabii komutanlarla arası
gerçekten iyi olan yazar ve yorumcular da vardı. Mesela bir tanesi
de, Sincan'da tankların yürüdüğü gün geç uyanmıştı.

Tanklar yürümüş, rakip gazete, sabahtan fotoğrafı çoktan bas-
mıştı. Bizimki, panik içinde Çevik Bir'i aramış: "Aman Paşam biz
fotoğraf çekemedik, bize bir kıyak yapsanız" diye yalvarmıştı.

"Tamam, sen canını sıkma, hallederiz" diyen Çevik paşa tankla-
rı ikindiye doğru aynı yoldan geri döndürüyor, böylece bizimkisi
de kaçırdığı resmi alıyordu!

Kim mi bunlar?

En çok satan gazetelerin en çok okunan yazarlarıydı. Ama şim-
di tanıyamazsınız. Çok değişip başkalaşmışlardı. Hepsi demokrasi
kahramanı kesilip, Başbakan Erdoğan’la ülkeden ülkeye dolaşmak-
taydı. Hepsi, ne kadar candaş ve yandaş olduklarını göstermek için
uçakta resim çektirme kuyruğundaydı.

Bu arada, fırsat buldukça yine patronlarını arıyorlardı:

"Efendim, ben şu an nerdeyim biliyor musunuz?"

"Nerdesin?"

"Hacı Bayram'da!"

"Üst düzey bir hocamızla beraber hurma yiyoruz. Hurmalar çok
taze, size de göndereyim mi!" diyorlardı.45

Evet Yılmaz Erdoğan’ın çırakları “Çok Güzel hareketler” diye
yaptıkları “çok rezil hakaretler” içeren, Milli manevi ve ahlaki

AHMET AKGÜL 161

45 Mustafa Yılmaz, Kulis Ankara – Milli gazete, 19.09.2012,Sh.9



tahrip skeçlerinde: “PKK’dan porno yayıncılarına, BOP tezgahın-
dan, Hz. Peygamberimize hakaret filmi skandallarına her rezaletin
arkasında Amerika ve İsrail’in bulunduğu” gerçeğini gizlemeye ve
bu kanaati taşıyanlarla alay etmeye uğraşsalar ve şeytanlarını
kutsasalar da, Deccalin devrilmesi yakındı!..

TSK’dan casusluk açıklaması kafa karıştırıyordu!

Genelkurmay Başkanlığı, askeri casusluk soruşturmasıyla il-
gili şu açıklamayı yapıyordu:46

“4. Söz konusu soruşturma kapsamında bugüne kadar hiçbir
TSK personeli casusluk suçu iddiası ile tutuklanmamıştır. Tutuk-
lama kararlarından, personelin örgüt üyeliği/ gizli bilgi ve belge
bulundurmak suçlarından dolayı tutuklanmalarına karar verildi-
ği anlaşılmaktadır.

5. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle hakkında işlem yapılan
TSK personelinin gizli belgeleri elde edip etmedikleri, etmişler
ise hangi personelin hangi tarihte hangi belgeleri elde ettikleri,
bu belgeleri hangi maksatla bulundurdukları konularında Genel-
kurmay Başkanlığında bilgi ya da belge bulunmamaktadır.

6. Bahse konu hususların yürütülmekte olan adli soruşturma so-
nucunda tespit edilebileceği değerlendirilmekte olup, henüz soruş-
turma tamamlanmamış iken 400 personelin casus olarak yansıtılma-
sı her şeyden önce ilgili personel bakımından Anayasa ile güvence
altına alınan masumiyet karinesine aykırılık teşkil etmektedir.

7. Soruşturma tamamlandığında vakıf olunan bilgi ve belgeler
kapsamında, ilgili personel hakkında idari ya da adli yönden iş-
lem yapılmasını gerektiren bir durum ortaya çıkması halinde,
TSK olarak gerekli yasal işlemler yapılabilecektir.

8. Bu vesile ile önceden olduğu gibi bugün de hukukun üstün-
lüğüne ve kanunlara saygıyı ilke edinen TSK, terörle mücadele-
nin yoğun olarak devam ettiği bir ortamda ilgili-ilgisiz her olgu-
nun TSK’nın ve personelinin yıpratılması amacıyla kullanılma-
sından üzüntü duymaktadır.”
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• Duyurunun 5. maddesindeki “Hakkında işlem yapılan (400)
personel hakkında GKB’ında herhangi bir bilgi veya belge bulunma-
maktadır” ifadelerinden:

Hem “Bizim bu çirkin ve tehlikeli gelişmelerden hiç haberimiz
olmamıştır.”

Hem de “TSK’yı yıpratmayı hedefleyen planlı ve kasıtlı girişim-
lerin farkına varılmamıştır” anlamı çıkar ki, bunlar TSK’nın ve
Genel Kurmayın; istihbarat, kurum içi disiplin ve takibat bakı-
mından iflasını itiraf etmektir ve bize göre bu beyanatlar gerçeği
yansıtmayan bir ifade zafiyetidir.

• Duyurunun 8. maddesi ise “bu zafiyet ve acziyetin, terörle
mücadele bahanesiyle, mazur ve masum görülmesini talep etmek”
ve toplumun duygusallık damarına sığınmak şeklinde algılanma-
ya müsaittir ve talihsizliktir.

Türkiye PKK kılıflı bir haçlı Siyonist kampıyla (Amerika ve
Avrupa’yla) savaşıyordu!

Bingöl Karlıova’da PKK saldırısında 8 polisimizin şehit edilme-
sinden iki gün sonra yine Bingöl’ün 15 km. çıkışında askeri araca ya-
pılan roketatarlı saldırıda 10 şehit veriliyor, 70 askerimiz de yarala-
nıyordu. Bu arada muhalefet partilerinin “TBMM toplansın, hep be-
raber terörü konuşalım, acil önlem arayalım” önerilerine iktidar par-
tisi “terörü fazla önemsiyor görünmemek” adına karşı çıkıyordu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek dayanamayarak “milli mutabakat
içinde çözüm aramak gerekir” çağrısı yapıyordu, ama neredeyse
konuştuğuna pişman ediliyordu. Ve tabi teröristler aynı yerde bir
gün arayla ve aynı kolaylıkla güvenlik güçlerinin araçlarına saldırı
düzenleyebiliyorsa bu durum ülkeyi yönetenlerin artık “sadece
kendilerinin karar vereceği, bunda ısrar edeceği” noktayı çoktan
aştığını gösteriyordu.

“Eğer şu anda Türkiye’nin yaşadığı azaba, kayıplara hala “te-
rör” diyebiliyor, “eskisinden farksız bir durum” varmış gibi hare-
ket edebiliyorsak peki “savaş”ı nasıl tarif etmek gerekiyordu? Ara-
daki tek fark burada 10’ar, 20’şer, 30’ar şehit vermemiz, savaşta
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ise hepsini bir defada kaybetmemiz mi oluyordu?” sorusu önem
kazanıyordu.

PKK’ya Oslo görüşmesinde hangi sözler veriliyordu?

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Haluk Koç Oslo görüşmelerinde
“AKP Hükümeti ile PKK arasında” imzalandığı öne sürülen muta-
bakat metnini göstererek bazı sorular soruyordu. Başbakan Erdo-
ğan’ın “O sözleşmenin altında benim MİT müsteşarımın imzası var
mı” çıkışına karşılık “Hakem devlet olan İngiltere iki taraf adına
imzalanan mutabakatı muhafazası altına aldı mı, almadı mı” diyor
ve “MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ‘Nasılsa orası özerk bölge ola-
cak, öğretmen tayini dâhil eğitim hizmetleri belediyelere, valilere
devredilecek’ cümlelerinin Oslo tutanaklarında aynen yer aldığını”
belirtiyordu. PKK’nın “referandum öncesinden” başlayıp “seçim
sonrasına” kadar devam eden süreçte “eylemsizlik kararı alması” ve
seçimin hemen arkasından buna son verirken Öcalan’ın “Ben sizin
hükümet kurmanızı bile bekleyemem, derhal sözlerinizi yerine ge-
tirin, yoksa..” tehditleri savurması akla gelince bu sözlerin verilmiş
olduğu ortaya çıkıyordu.

“Eğer verildiyse şu anda bunları “yok farz etmek, inkâr etmek”
yerine bir çözüm düşünmenin zamanıdır. Zira PKK “bu sözlerin uy-
gulamasına bir an önce geçilmesi için” ve tabii şimdi bir de Suri-
ye’de (yine bizim yanlış politikamız sonucu) güçlenmiş ve Esad des-
teğini almış olarak eylemlerine aralıksız devam edecektir”47 diyen
Ruhsat Mengi PKK’nın arkasındaki ABD ve İsrail gerçeğini saptırıp,
PKK’yı Esad rejiminin kışkırttığını söyleyerek AKP karşıtlığıyla Si-
yonizm hizmetkârlığı yaptığını ortaya koyuyordu. Oysa AKP de ay-
nı odakların güdümünde bulunuyordu.

Daha önce AKP’ye oy veren ve hararetle savunan Gülay Gök-
türk şu itirafta bulunuyordu:

“İsterse oyları %50 den %60’a çıksın, görüyorum ki, AK Parti iyiye
gitmiyor. Ve hala Ak Partinin bir alternatifinin bulunamamış (kurula-
mamış) olduğu gerçeği ise, bu durumu daha da vahimleştiriyor.”48
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Evet, Türkiye’nin askeriyle siviliyle, Türküyle Kürdüyle, sol-
cusuyla sağcısıyla, laikleriyle dindar kesimiyle, artık acilen diri-
lip derlenip vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkması, her türlü
bölücü ve işbirlikçi girişimleri durdurması gerekiyordu… Veya,
rahmetli Erbakan’ın ısrarla vurgulayıp uyardığı gibi “şakası yok
toprak altımızdan kayıyordu”!..
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PKK PARAVANDIR;
PROGRAMCISI ABD, BAHÇIVANI AKP’DİR!

İşte bu yüzden, Türkiye için en önemli ve öncelikli tehdit,
PKK’dan ziyade AKP hükümeti oluyordu. Milli Görüş’teyken bir
meclis konuşmasında “Avrupa Birliği bir Hıristiyan birliğidir. Bizi
bu birliğe asla sokmayacaklarını AB’nin en yetkili kişileri söylemek-
tedir. Bizim yerimiz İslam ülkeleridir, Türki Cumhuriyetlerdir” di-
yen, ama şimdi AB ve ABD’yi tek kurtuluş kapısı gören Abdullah
Gül ve Milli Görüş gömleğini ve kimliğini çıkarıp atan Recep T. Er-
doğan ve ekibi, bu gün maalesef Türkiye’yi parçalanma noktasına
taşıyordu. 

Mübarek Ramazan Bayramının ikinci günü Gaziantep’te işlek
bir cadde üzerinde patlatılan bomba sonucu on masum insanımız
can veriyor, onlarca insanımız yaralanıp sakatlanıyordu. AKP Hü-
kümetinin dış güçlerin akıl vermesiyle Oslo’da PKK ile yaptığı pa-
zarlığın ve milletvekili sıfatını taşıyan BDP’li sivil teröristlerin Şem-
dinli yakınlarında PKK eşkıyalarıyla kucaklaşıp “birlikte özgürlük
mücadelesini başaracaklarını” söyleme pervasızlığının acı meyve-
leri devşiriliyordu.

Bundan iki ay önce ABD’de “Suriye karışıklığı sonrası Gazian-
tep’te bombalı saldırı senaryolarının” tartışılması, bütün bu terör
olaylarının ABD düşünce kuruluşlarında tezgâhlanıp zamanı gelin-
ce tatbikata konulduğunu açığa vuruyordu. Hele Fetullah Gülen’in
sanki bir terör uzmanı ve istihbarat elemanıymış gibi “Gaziantep



saldırısındaki istihbarat zafiyetine” dikkat buyurması, bu olaydaki
Amerikan parmağını gizlemeye yönelik “ısmarlama bir açıklama”
olduğu sırıtıyordu. Bu arada yandaş ve yalaka medyanın, PKK’nın
eylemlerini Beşşar Esad’ın sırtına yıkma çabaları, “Amerikan Tanrı-
larını temize çıkarma” tamtamları olarak mide bulandırıyordu.

Şimdi soralım:

Şemdinli yollarında PKK’lılarla sarmaş dolaş olanlar “şerefsiz
ve şirret” ise, aynı PKK ile hem de yabancı bir ülkede (İsveç’te)
ve yabancı bir komiser hakem gözetiminde (İngiliz diplomatın
önünde) diz çöküp uzlaşma görüşmesi yürütenlere hangi sıfat ya-
kışıyordu?

Ramazan-Bayram demeden oluk oluk asker, polis ve sivil kanı
dökenler “soysuz anarşistler” ise, yıllardır Irak’ın kuzeyini, şim-
di Suriye’yi PKK cennetine çeviren yönetici ve yetkililere ne de-
mek gerekiyordu?

Tam bu sırada İsrail: “Kürtler en az bir devleti hak ediyor!”
açıklamasını yapıyordu

Kudüs'te yayınlanan bir raporda Ortadoğu'ya serpilmiş Kürtle-
rin en az bir devleti hak ettiği ve Kuzey Irak'ta kurulacak bir dev-
letin İsrail'in çıkarına olabileceği ifade ediliyordu. 'Jerusalem Cen-
ter for Public Affairs' tarafından hazırlanan rapor, eski İsrail Başba-
kanı İzak Rabin'ın dış politika danışmanlarından olan emekli istih-
barat subayı Jacgues Neriah tarafından kaleme alınıyordu.

Neriah raporunda “Ortadoğu'da yaşanan koşulların Kürtlerin
kendi kaderini tayin hakkına zemin hazırladığı” belirtiliyordu. Kürt
çabalarının Irak'tan sonra şimdi Suriye'ye odaklandığını belirten Ne-
riah, “İsrail'in her ülkedeki Kürt meselesi konusunda dikkatli olma-
sı gerektiğini, tarihi adaletin, 22 Arap ülkesi bulunan Ortadoğu'daki
35 milyon Kürt'ün en az bir devleti hak etmesini dikte ettiğini” kay-
dediyordu. Neraih, “Kuzey Irak'taki bir Kürt devletinin İsrail'in je-
opolitik çıkarlarına yararlı olabileceğini” de savunuyordu.

Üstelik raporunda “AKP Türkiyesinin Kuzey Irak'taki bir Kürt
devletine eskisi gibi tepkisel yaklaşmadığını, ancak Suriye'deki Kürt
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bölgesinin hazmının kolay olmayacağını” belirten Jacques Neriah,
Türkiye'deki Kürt nüfusunun 37 milyon olduğunu da ekliyordu.
Neriah, Başbakan Erdoğan'ın Kürt politikasında açılımlar yaptığını
ancak Kürt taleplerinden bıktığını da yazıyordu.

Tam bu sırada NATO Genel Sekreteri: “El Kaide terör örgü-
tüyle PKK bir tutulamaz” diyerek, “PKK’yı ezilen bir halkın öz-
gürlük savaşçıları” olduğu iddialarını haklı bulduğunu ima edi-
yordu. Ve işte bu NATO uğruna Türkiye ne risklere katlanıyordu.

Evet, bütün bunlar PKK’nın İsrail’in ve tabi ABD ve AB’nin gü-
dümünde bir terör şebekesi olduğunu; Türkiye’nin parçalanması
ve Büyük İsrail’e zemin hazırlanması için PKK’nın taşeron olarak
kurulduğunu da ortaya koyuyordu.

Ve artık şu gerçeği herkesin görmesi gerekiyordu: Ülkemizin
terör belasından da diğer bütün sorunlarından da kurtulmasının
tek yolu Erbakan’ın prensip ve projelerinden geçiyordu. Balyoz
sanığı ve Amerikalı Yahudinin kayınbabası E. Org. Çetin Doğan
gibi kimyası bozuklar hala “Adil Düzeni” en büyük tehdit ve teh-
like saysalar ve Erbakan’a sataşsalar da, özümüze dönmekten
başka çare bulunmuyordu.

ABD, Suriye’de AKP ile PKK’yı anlaştırıyordu!

ABD, başından beri Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesini
istiyordu. Ama AKP, 16 aydır TSK’yi buna ikna edemiyordu. Öyle
ki, Morton Abramowitz gibi Erdoğan üzerinde büyük etkisi olan
isimler, açıktan “Suriye’de askeri liderliği üstlenemeyen” Türkiye’yi
eleştiriyordu.

Ancak PYD-PKK’nin Suriye’nin kuzeyindeki kimi yerleşim böl-
gelerinde “otorite” olduğu bu son süreçte, Washington ağız değiş-
tiriyor, örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland,
Suriye’ye dışarıdan müdahale edilmesini istemediklerini açıklıyor-
du. Nuland’dan birkaç gün sonra Kürdistan’ın mimarı olan Henri
Barkey sahneye çıkıyor ve Türkiye’yi Suriye’deki Kürdistan’a alış-
maya çağırıyordu. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerin-
den Patrick Ventrel, Türk tanklarının sınırdaki hareketliliğine de-
ğinerek, “Türkiye'nin kendi ulusal güvenlik çıkarlarını anlıyoruz.
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Ama şu anda durumu daha fazla askerileştirmenin ilerlenecek yol
olduğunu düşünmüyoruz” diyordu.

Tüm bu olgulara rağmen Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri hâ-
lâ Esad’ın eseri saymak ve PYD’ye Esad’ın kartı muamelesi yapmak
gerçekle örtüşmüyordu. Nitekim AKP’nin yayın organı işlevi taşı-
yan ve Washington’u kıble sayan gazeteler yeni duruma göre hiza-
lanmaya ve “PKK’de komuta Suriyelilerde”, “Kuzey Suriye,
Esad’ın tuzağı” şeklinde manşetler atmaya başlıyordu. AKP de bu
yeni duruma uygun davranmaya çabalıyordu. “Kuzey Suriye’de
PKK’ye izin vermeyiz” şeklindeki ilk günkü gaz alıcı konuşmaların
yerini, yavaş yavaş Oslovari müzakereler almaya başlıyordu.

Örneğin Barzani’ye yakın AKNews ajansının bildirdiğine göre
Davutoğlu’nun koordine ettiği Suriye Ulusal Konseyi SUK ile
Barzani’nin koordine ettiği ve 11 Temmuz Erbil mutabakatıyla
hareket alanı bulan Kürt Ulusal Konseyi KUK, anlaşmaya varı-
yordu. Ajans Barzani ile Ahmet Davutoğlu’nun da anlaşmanın
imzalanacağı toplantıya katılacağını belirtiyordu. “SUK ile KUK
bir araya getirilmeli” raporları, anlaşmanın mimarının ABD oldu-
ğunu gösteriyordu.

Anlaşmayı AKNews’a yorumlayan bir Kürt lider: “Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu tarafından temsil edilen Türk hükümeti, Esad sonra-
sı Suriye’nin federal bir devlet olmasını ve Kürtlere federal haklar ta-
nınmasını sağlayacak olan anlaşmaya rıza gösterecek” diyordu.

“Rıza” kelimesi ile Obama’nın Erdoğan’la konuşurken sopa tut-
tuğu resminin basına servis edilmesi arasında kuşkusuz bir bağ
kurmak gerekiyordu.

Davutoğlu-Barzani’ye sığınıyordu!

Ahmet Davutoğlu’nun Barzani’ye gitmesini de, Washington’un
yeni yönelimi şeklinde okumak gerekiyordu. Davutoğlu-Barzani
görüşmesi sonrası yayımlanan ortak bildirideki: “federal Suriye”
mutabakatına vardıklarını gösteriyordu: “Yeni Suriye’de bütün et-
nik, dini ve mezhebi kimliklere saygı duyulmalı ve bütün bu toplu-
lukların hak ve özgürlükleri garanti altına alınmalı” ifadesi işbir-
likçilerin ayarını ortaya koyuyordu.
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Ahmet Davutoğlu henüz havadayken, zaten bir mutabakat işa-
reti görülüyordu. Davutoğlu Erbil’e inmeden önce Barzani’nin Dı-
şişleri sorumlusu Sefin Dızai şu mesajı veriyordu: “Türkiye, Suri-
ye’deki muhalefet kesimlerinin hepsine eşit mesafede durmalı. Suri-
yeli Kürtler de dâhil. Bunun için olumlu ortam var. PYD’nin PKK
uzantısı olduğu düşünülüyorsa asıl bunun için Türkiye PYD ile gö-
rüşmelidir. PYD’nin lideri görüşmeye hazır.”

AKP federasyona razı mı oluyordu?

Kuşkusuz AKP son sürecin ilk gününden beri böylesi bir muta-
bakata hazır olduğunun ipuçlarını veriyordu… Örneğin Erdo-
ğan’ın topladığı güvenlik zirvesinden çıkan Ankara’nın 5 maddelik
yol haritasında “federasyon mu, yoksa özerk yapılar mı gibi konu-
lar, Suriye’de istikrar kurulduktan sonra kararlaştırılmalı” deniyor-
du. Ayrıca Ahmet Davutoğlu gazetecilere verdiği iftarda, net olarak
“de facto bir durumun oluşmasının kabul edilemeyeceğini, ama
tüm kesimlerin ortak kararı olması halinde, ‘bu bizim kırmızı çiz-
gimizdir’ demeyeceklerini” ilan ediyordu. Tüm bu özetlediğimiz
tabloda aracıları çıkarırsanız, geriye AKP ile PKK’nin Suriye’de de
anlaştığı sonucu çıkıyordu. ABD stratejik araçları olan PKK, AKP
ve Barzani’yi aynı cephede buluşturuyordu.49

AKP’nin işbirlikçi ve teslimiyetçi tavrından cesaret alan Sela-
hattin Demirtaş “13 gündür ordu Şemdinli'ye giremiyor” diye zafer
çığlıkları atıyordu. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Şu
andan itibaren hükümetin çıkıp, 'Kürt sorununda askeri seçeneği
askıya aldık' demesinin günü gelmiştir'' şeklinde açıkça meydan
okuyordu.50

Amerika, kuklalarını çarpıştırıyordu!

Evet, PKK’yı da, Barzani Kürdistanını da, Suriye isyanını da
Amerika yönetiyordu. Sadece Kandil ve BDP değil, AKP ve
CHP’de aynı odaklardan destek alıyordu. Ama müthiş bir medya
manipülasyonuyla bütün bu gerçekler halkımızdan gizleniyordu.
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Hatırlayınız, Afganistan ve Irak işgallerinde, ulusal ve ulusla-
rarası masonik medya talimatla görevini çok iyi yapıyordu. İşgal
gerçekleştikten sonra Bush ve Blair hiç utanmadan 'Herkese ya-
lan söyledik' deyip kendilerini savunabiliyordu. Oysa El-Kaide
ve Taliban'ı Suudilerin parasıyla ve Pakistan istihbaratı yardı-
mıyla CIA kurmuştu. İşte Saddam, işte Mübarek 30 yıl süreyle
ABD ve Batı'nın hizmetinde olup sonunda gözden çıkarılıyordu.
Şimdi aynı oyunlar Suriye'de oynanıyor, inanılmaz yalanlar uy-
duruluyordu. Neyse ki geç de olsa gerçekleri görenlerin sayısı
artıyordu. Örneğin son günlerde Halep ve çevresindeki çatışma-
ları izleyen Batılı ve bazı Türk meslektaşlarımız gerçeği anlatma-
ya başlıyordu. Bu gerçeğin özü ise Hür Suriye Ordusu denilen
örgüt aslında garip tiplerden oluşuyor ve garip tipler içinde 'Ser-
seriler, esrarkeşler, hapishane kaçkınları, sapıklar ve çok tehli-
keli Kaideciler' bulunduğu saptanıyordu. 'Demokrasi için' müca-
dele ettiklerini söyleyen ve bu amaçla katliamlara girişen bu ki-
şilere güvenerek Suriye sorununda ABD taşeronluğu yapan An-
kara artık iyice sıkışıyordu. 

9 yıl önce İstanbul’da 57 kişinin öldüğü, 650 kişinin yaralan-
dığı HSCB ve sinagog saldırısının bombacıları olan; görünüşte El-
Kaide gerçekte ise CIA-MOSSAD elamanı kişilerin güya Esad’a
karşı oluşturulan Hür Suriye Ordusu’nda savaşırken öldükleri or-
taya çıkıyordu. Metin Ekinci, Osman Karahan ve Baki Yigit gibi
şahısların cezaevinden tahliye olduktan sonra Suriye’ye gidip
muhalefete katıldıkları anlaşılıyordu. BM, hem “Özgür Suriye
Ordusu” denen esrarengiz yapının, hem de Esad rejiminin insan-
lık suçları işlediklerini rapor ediyordu.

Türkiye parçalanmaya hazırlanıyordu!

Türkiye neredeyse 33 yıldır PKK ile uğraşıyor ve şimdiye ka-
dar 40 bin kadar insan ölüyordu. 33 yıllık süre içinde gelen tüm
hükümetler (Erbakan’ın Refah-Yol iktidarı hariç) bu sorunu çöz-
me konusunda kararlılık gösterisi yapıyor, ama sorun giderek da-
ha da karmaşık hale geliyordu. Çünkü 'Çözeceğiz' diye hava atan-
lar, aydınlar ve medya PKK olayının yalnızca Türkiye'nin değil,
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bölgesel ve uluslararası bir sorun olduğu gerçeğini hala bilmiyor-
du veya gizliyordu. 

Örneğin 12 Eylül sonrasında Şam'a kaçan Abdullah Öcalan ve
yandaşları kısa bir süre içinde Bekaa'da (Lübnan) örgütlenerek
Türkiye için bir tehlike haline getiriliyordu. Oysa o dönem Fırat ve
Hatay yüzünden ve ABD desteği ile Öcalan'a destek veren baba
Esad yönetimi kendi Kürtlerinin haklarını görmemezlikten geliyor-
du. Saddam ile ilişkileri bozuk olan baba Esad benzer şekilde Irak
muhalefetinin bir parçası olarak Barzani ve Talabani'ye de sınırsız
destek sağlıyordu. PKK ile savaşan Türkiye aynı zamanda Saddam
için PKK kadar tehlikeli olan Barzani ve Talabani'ye yardım ediyor
ve bu yardımı farklı boyutlarda hep devam ettirerek onların bugün-
kü duruma gelmelerini sağlıyordu. İran ile savaş halinde olan Sad-
dam, 1986'da Türkiye ile imzaladığı anlaşma sonucu Türk ordusu-
na Irak'ın içine girerek PKK'lıları takip etme izni veriyordu. Türk
ordusu ise o günden sonra 26 kez Kuzey Irak'a girerek PKK'ya kar-
şı operasyon yaparken Mesut Barzani dolaylı-dolaysız PKK'ya yar-
dım ediyordu. Benzer olayları İran da tekrarlıyordu. Örneğin 1980-
1988 döneminde Saddam ile savaş halinde olan İran, kendi Kürtle-
rine nefes aldırmazken Barzani ve Talabani'ye hep kucak açıyor ve
Saddam'a karşı direnmelerine destek veriyordu. Oysa Şah 1974'te
Basra Körfezi'nde iki ada karşılığında Kürtleri Saddam'a satıyor ve
ülkeden kaçan İranlı Kürtler ise Kuzey Irak Kürt bölgesinde barı-
nıyordu. Türkiye'den kaçan ve 15 yıldır Mahmur Kampı'nda barı-
nan PKK yanlısı Türkiyeli Kürtler de aynı oyuna geliyordu. Ve bu-
gün Bağdat ile ilişkilerinin giderek kötüleşmesine rağmen Ankara,
Kuzey Irak Kürt Federe Bölgesi ile ilişkilerini her alanda ve derin-
lemesine geliştiriyordu. Maliki'nin dediği gibi 'Türkiye bu bölgeye
bağımsız bir devlet olarak davranıyordu.' Oysa aynı Türkiye özerk-
lik isteyen PKK ve BDP ile savaşıyordu. Yine Kuzey Irak'taki Kürt
Federe Bölgesi ile muhabbetini koyulaştıran aynı Türkiye, Kuzey
Suriye'deki olası Kürt Federe Bölgesi'ni bir savaş nedeni olarak ilan
ediyordu. Kuzey Suriye'de Kürtlerin sahip olabilecekleri konumu
kabullenmeyen Türkiye bir yandan PKK konusunda Esad'ı suçlu-
yor diğer yandan Esad için PKK kadar tehlikeli olan Hür Suriye Or-
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dusu'na her türlü desteği veriyordu. Oysa daha 18 ay öncesine ka-
dar Ankara ile Şam ve Tahran arasında PKK'ya karşı olağanüstü iş-
birliği sergileniyordu. 

Durum böyle olunca sorunun gerçek yaratıcısı olan emperyalist
ülkeler ki şimdi hepsi Türkiye'nin NATO müttefikleri, doğal olarak
bu kartı daha zekice kullanıyordu. İsrail ise tüm bu küçük ve bü-
yük oyunların tam merkezinde bulunuyordu. Ta ki Türkler, Kürt-
ler, Araplar ve Acemler akıllarını başlarına toplayıp ortak bir uzlaş-
maya varıncaya kadar da süreceğe benziyordu. Belki de bu neden-
le emperyalist ülkeler 92 yıl önce Sevr'i askıya alıp önceliği Filis-
tin'de bir Yahudi devleti kurmaya veriyordu.” Diyen Hüsnü Mahal-
li gerçekleri dile getiriyordu.

Fetullahçılar fırsatçılık yapıyordu!

Sonunda Zaman yazarı ve Amerikan borazanı Ekrem Duman-
lı bakınız neler yazıyordu:

"Mesela ilk başta zannedildi ki 'Arap Baharı' bütün diktatörleri
silip süpürüp bir kenara atacak ve boşalan alana halkın iradesi yan-
sıyacak. Diktatörlerin yerle bir olması güzel de; yeni gelenlerin ay-
nı güç odaklarına hizmet etmeyeceğini kim garanti edebilir?"

Şimdi Libya, İran, Suriye meselesinde tam bir Siyonist tetikçili-
ği ile yazıp çizdiklerini hepimizin hatırladığı Zaman yazarı acaba
neden böyle bir dönüş yapıyordu?

Biz bu soruları aylardır soruyoruz. Bunun böyle olduğunu aylar-
dır söylüyoruz. Acaba ne değişti ki “Arap Baharı” denen kirli orga-
nizasyondaki ‘şaibeli el’i görmeye başlıyordu? Bunun böyle olduğu-
nu, daha beter sonuçlar doğuracağını, “Arap Baharı” denen oyu-
nun bölge için kâbus senaryolarını da beraberinde taşıdığını söyle-
yenlere o zaman niçin ateş püskürüyordu?

Yukarıdaki bu manevranın gerekçesi Ekrem Dumanlı’nın kendi
yazısının içinde bulunuyordu:

"Son bir haftadır ortaya çıkan manzara daha da vahim senaryo-
lar çağrıştırıyor. Esed’in boşalttığı alana PKK’nın Suriye’deki ikizi
yerleşiyor (….) Şuana kadar hesapta olmayan, en azından açıktan
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tartışılmayan bu gelişme, 'Büyük Kürdistan' senaryolarını teyit edi-
yor. (… ) Buna Türkiye hazır mı? Böyle bir hamleyi bekliyor muy-
du? Bekliyor idiyse karşı hamlesi var mıydı? (…) Kaotik bir dönem-
den geçen Suriye ile ilgili süper güçlerin bir planı var mı? Bu konu-
da hiç kimse net bir bilgiye sahip değil. En azından plansız olmadık-
larını söyleyebiliriz. Türkiye’nin planı ne? Kaçmaktan kovalamaya
vakit bulamayınca gerçeği planlamaya çok ta vakit bulamıyoruz."

Ekrem Dumanlı’nın bütün bu cümlelerinden anlıyoruz ki Fetul-
lahçılar ve AKP yandaşları Suriye’de ortaya çıkan can sıkıcı duru-
mun sorumluluğundan kendilerini kurtarma telaşına giriyordu. Bu
telaş yalnızca Ekrem Dumanlı’da değil, aynı gün camianın önemli
isimlerinden Ali Ünal’ın yazısında da kendini gösteriyordu. Yani
kendilerine yeni bir talimat veriliyordu.

“Neydi sizi gerçeği ve bu oyunları görmekten alıkoyan hesap?
Suriye’deki hesabın Kürtleri ‘Kürdistan Potası’na atmayı ve İsrail’i
zora sokan Hizbullah’ın belini kırmayı amaçladığını görmek için
yüksek bir bilince, zekâya, bilgiye ihtiyaç yoktu ki! Niçin görmü-
yordunuz? “Zekâmız yetmedi, görmedik" mi diyeceksiniz yoksa
"Başka hesaplarımız vardı görmek istemedik” mi diyeceksiniz?” di-
ye soranlar, hala yanıtını bekliyordu.51

AKP şaşkınlık yaşıyordu!

“F-4 Phantom hadisesinde şu ana kadar yaşanan gelişmeler
(özellikle de Amerikan basınında yer alan bazı haberler göz önün-
de bulundurulduğunda), Türkiye'nin Amerika'ya rağmen bölgede
manevra alanını genişletmeye yönelik bir takım girişimlerde bu-
lunmaya çalıştığını fakat buna Washington'dan izin çıkmadığını
ortaya koyuyordu. Dolayısıyla, Türkiye-ABD arasında Yeni Ortado-
ğu'nun inşası sürecinde bir inisiyatif ve etki alanı mücadelesi söz
konusuydu. Özellikle ABD'nin Yeni Ortadoğu konusundaki "gizli
gündemi", burada Türkiye'yi farklı arayışlara itmiş görünüyordu.
Nitekim "Kuzey Suriye" sorununun tamamen ABD tarafından kur-
gulandığı anlaşılıyordu. Esad sonrası için farklı bir takım beklenti-
ler-hesaplar içerisinde olan Türkiye'nin ciddi anlamda bir hayal kı-
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rıklığına uğradığı görülüyordu. "Batı Kürdistan"ın, Türkiye'nin
sert çıkışları-uyarıları sonrası ABD tarafından koruma altına alın-
ması, daha önce "Suriye'ye gir" diyen ABD'nin "Kuzey Suriye"yi
"yasak bölge" ilan etmesi, Washington'un bölgedeki "Büyük Kür-
distan Projesi"ni bir kez daha deşifre ediyordu.

Bu da akıllara kaçınılmaz olarak “Esad'ın kuzeyi boşaltma kara-
rı” diye yutturulan planın aslında çok daha derin bir takım süreçleri
hedeflediğini gösteriyordu. Nitekim bu hamle sonrası Suriye muhale-
feti içinde ve Türk-Amerikan ilişkilerinde oluşan çatlaklar-sıkıntılar
giderek büyüyordu. Bir diğer hayal kırıklığı ise çok fazla gündeme
ge(tiri)lmese de, Mısır ve Müslüman Kardeşler Örgütü kapsamında
yaşanıyordu. Amerika'nın, bu örgüt üzerinden "Ilımlı İslam" projesi-
ni yürüteceğine dair verdiği sinyaller, açıkçası daha önce Türk dün-
yasında yüzüstü bırakılan Ankara'yı bu sefer de İslam dünyası proje-
sinde yeni bir "Model" fiyaskosu ile karşı karşıya bırakacağa benzi-
yordu. Bu ise model ortaklığın çöküşü anlamına geliyordu.52

Artık Türkiye için tehlikeli boyutlar kazanan Suriye krizi, bü-
yük bir savaşa ve hesaplaşmaya doğru gidiyordu. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’nun, “Türkiye’nin onayı olmadan bölgede yaprak kımıl-
dayamayacağına” dair iddiası çoktandır boş çıkmış bulunuyordu.
Tahran ile yaşanan gerginlik, Türkiye’nin bölgedeki yanlış siyaseti-
ni ortaya koyuyordu. 

Bunlar olurken, İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzaba-
di’nin, iğneleyici bir şekilde, Suriye politikası nedeniyle Türkiye’nin
“El Kaide terörizminin kurbanı olabileceğini” söylemesi ise üzeri-
mizdeki oyunlarla ilgili ciddi ipuçları veriyordu. Nitekim, Batı bası-
nında haftalardır, Hatay’ın ne idiği belirsiz sakallı mücahit tiplerle
dolduğuna dair haberler çıkıyordu. Benzeri haberlerin şimdi de,
Türkiye’nin Suriye’deki “teröristleri eğittiğini ve silahlandırdığını”
iddia eden İran basınında çıkıyor olması da dikkat çekiyordu. 

Özetle, başı yıllarca “dış destekli terör” yüzünden ağrımış olan
Türkiye’nin, şimdi bazılarının gözünde, başka bir ülkenin toprak
bütünlüğünü tehlikeye düşüren terörü destekleyen ülke konumu-
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na düşmüş olmasının vebali AKP’ye ait bulunuyordu. Bu arada, Dı-
şişleri Bakanı Davutoğlu’nun imajının Arap âleminde de giderek
bozulmaya başladığı anlaşılıyordu. Ürdün’den yayın yapan ve en
çok takip edilenler arasında yer alan “Albawaba” adlı “haber porta-
lının” yayınladığı, “Davutoğlu’nun kaderi Esad’ın elinde” başlıklı
analiz bu açıdan çarpıcı bir örnek sağlıyordu:

Söz konusu analizde Davutoğlu’nun, Suriye krizinde arka plan-
da kalmayı tercih eden Suudi Arabistan ve Katar tarafından
“Esad’ın devrilmesinin uzun sürmeyeceği” konusunda “kandırıldı-
ğı” söyleniyordu.

ABD bölücülük yapıyordu!

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton üç ay sonra yeniden Tür-
kiye'ye geliyordu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye
gelen Clinton'un gündeminde Suriye'de bulunuyordu. Clinton'ın,
dağınık durumda bulunan muhalefet güçlerinin toparlanması ve
ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) yapılacak yardımları da gündeme
getirdiği konuşuluyordu. Clinton'ın İstanbul'da silahlı muhaliflerle
de görüştüğü söyleniyordu. Bütün bunların yanında ana konu,
oluşturulması muhtemel 'uçuşa yasak bölge' oluyordu. Askeri ha-
rekât ve tampon bölge seçeneği ise hala masada duruyordu.

Türkiye'nin de birçok kez dile getirdiği ve ABD'nin de sıcak
baktığı "uçuşa yasak bölge" meselesinin de Clinton'ın Türkiye zi-
yaretinde gündeme getirdiği biliniyordu. Uçuşa yasak bölge daha
önce Irak'ın Kuzey'i, 36.paralelin yukarısı olarak uygulanıyor, ar-
dından Irak'ın Kuzey'i merkezi yönetimden ayrılıyordu. Libya'da
da Kaddafi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından
"uçuşa yasak bölge" kararı çıkarılıyor, bu uygulamanın hayata geç-
mesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa AKP Türkiyesinin des-
teği ile Libya'yı bombalıyordu. Benzer bir durum Suriye içinde
gündeme getiriliyordu.

Clinton'ın, Türkiye'nin denetiminde bir tampon bölge kurulma-
sı, ya da Türkiye tarafından bombalanacak nokta hedeflerin belir-
lenmesi gibi konularda da fikir alış verişinde bulunduğu iddia edi-
liyordu. Eğer böyle bir durum cereyan ederse Türkiye filen Suri-
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ye'deki savaşa müdahil oluyordu. ABD artık muhaliflere daha fazla
destek verilmesini ve savaşın yoğunluğunun artırılmasını istiyor-
du. Özellikle Tahran'da yapılan Suriye'nin dostları toplantısının bu
kararda etkili olduğu öne sürülüyordu.

Tahran'da 29 ülkenin katılımıyla yapılan Suriye konulu istişare
toplantısını da değerlendiren Susan Rice, İran'ın Suriye gelişmele-
rinde olumsuz bir rol oynadığını savunuyordu. Rice, Amerika'nın
Suriye yönetimi devrilinceye kadar Suriyeli muhaliflere iletişim
araçları vermeye ve insancıl yardımlar yapmaya devam edeceğini
söylemesi ABD'nin Esad’a karşı yeni bir savaş başlatacağının sinyal-
leri olarak yorumlanıyordu. Doğu Akdeniz'de İngiltere ve Fran-
sa'nın askeri tatbikata başlayacağı belirtiliyordu. 

Türkiye'nin görevi, Hizbullah-İran bağını koparmakmış!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton ile Suriye'de geçiş sürecinin en kısa sürede tamamlanması
ve bu geçiş sürecinde herhangi bir güç boşluğunun oluşmaması ko-
nusunda da mutabık kaldıklarını belirterek, ''Böylesi bir güç boşlu-
ğundan istifade etmek isteyen başta PKK olmak üzere terör grupla-
rına karşı her türlü tedbiri almamız gerektiği konusunda da ortak
bir perspektife sahibiz'' diyerek halkımızı oyalıyordu. İlk görüşme-
yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapan Clinton, daha sonra
Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül ile de bir araya geliyor-
du. Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Clinton, 2,5 saat süren gö-
rüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyordu. 

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapısını açtığına işaret eden
Clinton, "Türkiye'nin şu aşamada yaptıklarını ne kadar övsem yet-
mez. Burada durmak bilmeyen şiddete karşı Türkiye'nin yaptıkları
çok önemli. Türkiye gerçekten liderlik rolü üstlenmiştir. Biz müt-
tefikimiz olmasından gurur duyuyoruz. Davutoğlu'na verdiği des-
tek için teşekkür ediyorum" diyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ''Bugün, Amerikan ve
Türk ekipleri arasında notlarımızı paylaştık ve ortak bir operasyo-
nel resim ortaya koymak istedik. Bu sayede kendi aramızdaki işbir-
liğini iyileştirmeyi, arttırmayı ve şiddeti durdurmak isteyen herkes-
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le işbirliği yapabilmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Dışarıdan da Suri-
ye'deki şiddettin durabilmesi için elimizden gelen baskıyı devam
ettireceğiz. Washington'da İran-Hizbullah-Suriye arasındaki bağ-
lantıların kesilmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı ki
bu sayede Esad rejimi daha erken bir şekilde gidebilsin'' sözleri hı-
yaneti açığa vuruyordu.

İran’dan ‘Sırada Türkiye var’ uyarısı geliyordu!

Suriye krizi derinleştikçe, komşu ülke siyasi ve askeri liderleri-
nin Türkiye’nin bölge politikası hakkındaki eleştirileri ve uyarıları
sertleşiyordu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Ha-
san Firuzabadi, Suriye’den sonra sıranın Türkiye, Suudi Arabistan
ve Katar gibi ülkelere geleceğini söylüyordu.

Firuzabadi, Devrim Muhafızları’nın internet sitesinde yayımla-
nan açıklamasında, “Suriye’de akan kandan, Suudi Arabistan, Ka-
tar ve Türkiye sorumludur” diyor ve şu uyarıda bulunuyordu:

“Büyük Şeytan’ın (ABD) savaş planlarına yardımcı olmak, Suri-
ye’ye komşu ülkeler için doğru bir temel değildir. Eğer onlar bu te-
melde hareket ediyorlarsa, o zaman şunu bilmeliler ki, bir sonraki
seferde, sıra Türkiye ve diğer ülkelere gelecektir.“

İran Genelkurmay Başkanı, “Suudi Arabistan, Türkiye ve Ka-
tar’daki dostları”, El-Kaide benzeri bir terörizmin yayılması konu-
sunda uyarıyoruz diyordu. 

Irak işgalinin benzeri tekrarlanıyordu:

‘Tampon bölge’ karşılığında ABD Türkiye’den üs istiyordu!

Ergenekon davasında “komutanlarla fikir ayrılığımız vardı” di-
yen Hilmi Özkök, 6 Ağustos günü Radikal Gazetesi’ne, 1 Mart tez-
keresiyle ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Özkök özetle; “Tez-
kere geçseydi 20-25 bin askerimizle Irak topraklarına girecektik.
Sınır boyunca özellikle geçiş alanlarında tampon bölge kurulacak-
tı. Ve uzun süre orada kalacaktık. Hem geçişler kontrol altında ola-
cak ve harekâtı oradan sürdürecektik. PKK konusunda bu günden
çok daha avantajlı olacaktık” diyordu.

178 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



Özkök’ün açıklamadığı ise “tampon bölge” karşılığı ABD’ye ne
verileceği ve müzakerelerin nasıl yürütüldüğü konusuydu. “Tam-
pon bölge” önerisini ise ilk Orgeneral Hurşit Tolon dile getirmişti.
Ancak Özkök’ün söz ettiği “Tampon bölge” ABD projesi çerçeve-
sindeydi. Tolon’un önerisi ise milli çıkarları temel alıyordu.

ABD: Limanları açın! diyordu

Org. Tolon, “2003 yılında 1 Mart Tezkeresi öncesi Genelkurmay
Başkanlığı’nda, Kuvvet Komutanlarının görüşlerini aldılar” diyerek
şunları söylüyordu: “ABD’nin önerisi; hava ve deniz limanlarımızın
ABD askerlerine açılması, Türkiye’nin belli yerlerinde konuşlanma-
ları ve Irak’a kuzeyden Türkiye ile birlikte girmek şeklindeydi. Ka-
bul edilebilir değildi. Yabancı bir ülke, komşumuza saldırmak için
bizde konuşlanacak, üsler kuracak ve limanlardan faydalanacak. En
çarpıcı olanı Kuzey Irak’ta kendisine üs bölgeleri oluşturacak!

“Bizim Kuzey Irak sınırı arazinin topografik özelliği sebebiyle
mahkum araziden geçer. Hakim olanı Irak tarafıdır. Bu sebeple
PKK’nın arazinin özelliklerinden faydalanarak sızmasının engel-
lenmesi ve tehdidin sınırın ötesinden, ileriden karşılanması ama-
cıyla belli bir tampon bölge oluşturulmasını önerdim.”

Transit geçiş önerisi, ülkemizi işgal anlamı taşıyordu!

Tolon, bu planın TSK inisiyatifinde olması gerektiğinin altını şu
sözlerle çiziyordu: “TSK’nın gerekli ve yeterli önlemi alarak, bir
emniyet kuşağı oluşturulması değerlendirmesi yapıldı. Bunun be-
deli asla ve asla ABD’nin kendi topraklarımızda üs kurması şeklin-
de olamazdı. Yapılan müzakerelerde ülke menfaati gözetilerek bir-
kaç deniz ve hava limanından geçişe müsaade edilmesi olabilirdi.
Buralardan sınıra belli sayıda personel ve malzemenin günlük giriş
çıkış yapılmak üzere, ev sahibi ülkenin kontrolünde, birkaç yerde
sadece mola ve bakım imkanı için intikalleri sağlanabilirdi. Günlük
giren ABD personeli bir çeşit transit geçiş yapabilirdi. Ama asla sü-
rekli üs bölgeleri oluşturmak tarzında olamazdı.”

ABD’yle birlikte Irak’a girilmesi bizi batağa çekiyordu!

Orgeneral Hurşit Tolon, Irak’ın toprak bütünlüğü ve komşuluk
ilişkileri açısından şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı: “Asırlarca sü-

AHMET AKGÜL 179



recek bir husumete girmemek için, TSK, ABD ile birlikte Irak’a gir-
meyecek, arkadan girecekti. ‘Ben onlarla birlikte savaşan adam ol-
mayacağım.’ TSK’nın teyit ettiği emniyetli hatlarda bir tampon böl-
ge oluşturulabilirdi.”

Orgeneral Tolon’a “Müzakere safhasında ne oldu?” sorusuna ya-
nıtı şöyle oluyordu:

“Bunu diplomatik müzakereler safhasında Türkiye’nin milli
menfaatlerine uygun olarak, ABD’ye kabul ettirmek mümkündü.
ABD’nin öne sürdüğü şartlar kabul edilemezdi.

“ABD tümeni İskenderun Limanı’na gelmişti. Üs bölgeleri tekli-
fi bu şekildeydi. Ancak benim menfaatim benim senden isteklerimi
kabul edersen olur. Müzakerelerde bir başarı gösteremediniz ki;
ABD 1 Mart Tezkeresinde ‘Benim dediğim olacak’ dedi. TBMM de
reddetti. ABD’nin dayatması bu noktada geçersiz hale geldi.”

Kuzey Irak’ta Otorite Boşluğu

Orgeneral Tolon; müzakerelerde başarılı olunsa ve tampon böl-
ge konusunda anlaşma sağlansaydı sonuçlarını şöyle özetliyordu:

1. PKK bölgeyi kullanamayacak; karakollarımıza, ülkemize böy-
le rahat saldıramayacaktı.

2. Kuzey Irak’ta otorite boşluğu oluşmayacaktı.

3. Türkiye’nin Irak sınırı uzaktan korunacaktı.

ABD, ayakta kalmak için Çin’e yalvarıyordu!

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton‘un New States-
man‘de yayımlanan “Akıllı güç sanatı” başlıklı uzun makalesi, bu
ülkenin küresel liderliğinin ne oranda gerilediğine işaret ediyordu. 

Clinton öncelikle göreve fiilen başladığı 2009’un ilk ayındaki
tabloyu özetliyordu: “2009’un ilk yarılarında bakan olduğumda,
Amerika’nın küresel liderliğinin geleceği ile ilgili akıllarda sorular
vardı. İki tane uzun ve pahalı savaş ile karşı karşıya gelmiştik, eko-
nominin serbest düşüşü, müttefiklerin yıpranması ve uluslararası
sistem, tüm bu sonuçlar; bizi, yeni tehditler karşısında boyun eğmek
zorunda kalmışız gibi gösteriyordu.”
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Clinton’un karnesi kırık doluydu!

Clinton ardından bazı saptamalar yapıyor: “Çin, Hindistan, Bre-
zilya gibi ortaya çıkan ülkelerin; Amerika, İngiltere ve müttefikle-
rimizin yardımlarıyla inşa ettiğimiz ve savunduğumuz küresel dü-
zene karşı sorular sormaya başlaması sürpriz değildi. (...) Sadece
Hindistan ve Çin değil ayrıca Türkiye, Meksika, Brezilya, Endonez-
ya ve Güney Afrika gibi ülkeler de ve tabii Rusya da.”

Bu ülkelerden bazılarıyla müttefik olduklarını belirten Clinton
dayandıkları kuvvetleri ise şöyle sıralıyor: “Amerika için, Doğu As-
ya ve Avrupa’daki kadim müttefiklerimiz küresel liderliğimizin te-
mel taşını oluşturuyor. İngiltere ve diğer müttefikler bizim zorda
kaldığımızda sığınacağımız ilk yer.”

Düşmanlarını ve dostlarını saptayan ABD’nin çıkarlarını sırala-
makta ise zorlandığı anlaşılıyor: “Menfaatlerimizi sıralamak kolay
değil. Bunun ne kadar zor olduğunu şu an Suriye olayında görebi-
liyoruz. Ama tabii ki bir takım başarılarımız da oldu, İran ve Kuzey
Kore üzerindeki geniş tabanlı baskımızı sürdürmek gibi.”

Bir “süper” devletin çıkarlarını sıralayamaması, en önemli çıka-
rını en tepeye yazamaması, kuşkusuz çöküş alameti olarak okunu-
yordu. Bunu itiraf eden Clinton da, haliyle 3 yıllık karnesinin kı-
rıklarla dolu olduğunu sergilemiş oluyordu.

ABD Çin’e ‘kazan-kazan’ öneriyordu

Peki, Clinton’a göre ABD’nin, Çin ve Hindistan karşısında nasıl
bir yol izlemesi gerekiyordu?

“Tarih boyunca, yeni güçlerin yükselişi genellikle kazan-kaybet
ikilemiyle sona eriyor” diyen Clinton, rakibine farklı bir yol izle-
meyi öneriyordu. Çünkü ABD’ye göre “Kazan-kaybet yaklaşımı sa-
dece olumsuzluk ve ‘kaybet’ sonucunu doğuracaktır.“

Kuşkusuz emperyalist ABD, eğer “kazan-kaybet” savaşında ka-
zanacağını görse, rakibine “kazan-kazan” önermezdi! Clinton bu
gerçek nedeniyle Çin’e “küresel mimariyi yenilemek için birlikte
çalışmayı” teklif ediyordu!53
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Tabi bu sözleri Çin’e:

“Eğer İslami diriliş ve derlenişe karşı birlikte, ama danışıklı
dövüş içerisinde hareket etmezsek sömürü saltanatımız hepten
yıkılacak ve perişan olacağız!” mesajlarını içeriyordu.
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PKK İLE UZLAŞMA VE YENİ ANAYASA HİLESİ!

PKK'nın: önce Güneydoğumuzda federatif-özerk Kürdistan he-
define erişmek, ardından Irak ve Suriye Kürdistanıyla bütünleşmek
üzere 30 yıldır silahlı terörle elde edemediğini, şimdi siyasetle ve
Abdullah Öcalan - Recep T. Erdoğan ekibinin barış görüşmeleriyle
gerçekleştirme girişimleri karşısında, hem yabancı uzmanların,
hem AKP'li kurmayların, hem de iktidar yalakası Akif Beki gibi ya-
zar ve yorumcuların, en çok hayret ettikleri ve tabi hem sevindik-
leri, hem de şüphelendikleri şey, toplumun bu denli sessizliği,
tepkisizliği ve teslimiyetçiliği idi. Bunun iki ana nedeni olabilirdi:

1- On bir yıllık AKP iktidarı ve yandaş medya organları eliyle,
aslında "milletin birlik ve dirliğini korumak ve ülkeyi kalkındır-
mak" gayesinin bir aracı olması gereken barış ortamının, Türki-
ye’nin bölünmesi pahasına da olsa, mutlaka erişilmesi hedeflenen
bir amaç şeklinde gösterilmesi ve toplumun hipnotize edilmesiydi.

2- Açıkça gaflet ve dalalet kokan bu girişimler karşısındaki tep-
kisizliğin asıl nedeni, belki de "fırtına öncesi sessizlik"ti... Ve zaten
"hainler korkak olur" hadisinin belirttiği gibi, iktidar yandaşlarının
endişesi de bu yüzdendi.

Bu konuda sergilenen en büyük sahtekârlık ise, PKK'nın dış
desteklerinin, ABD ve AB ilişkilerinin hiç gündeme getirilmeme-
siydi.

Hatta sivil PKK BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın: 



“Abartılı bir umuda kapılmak istemiyoruz. Tümüyle karamsar-
lık içinde retçi bir havaya girmek de doğru değil, her şey İmralı gö-
rüşmesiyle çözüldü gibi abartılı bir iyimser havaya girmek de doğ-
ru değil. Sancılı bir sorunla uğraşıyoruz. Çok fazla umuda kapılıp
sonra hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. 14 yıl sonra böyle bir
görüşme gerçekleşti. İki milletvekili siyasi kimlikleriyle İmralı’ya
gitti ve görüştüler. Bizzat bu görüşme dahi çok önemli bir mesajdır.
Bu nedenle görüşmeyi çok önemsiyoruz, değerli buluyoruz. Bu gö-
rüşmenin en önemli yönlerinden biri siyaset kurumunu güçlendir-
mesidir. Silahın, şiddetin dışında siyaset alanının devreye girmiş ol-
ması, güçlendirilmiş olmasıdır. Bu görüşme siyasete güç verecektir.
Muhalefet partilerinin de katkısı çok önemli. Onlar da sürece katkı
verecek bir yaklaşım içinde olmalılar. Bu sürecin sağlıklı olarak yü-
rüyebilmesi için çok önemlidir.” Sözleri PKK ve BDP’lilerin bile um-
madıkları girişim ve gelişmelerin yaşandığını göstermekteydi.

Demirtaş’ın Başbakan’ı sahiplenmesi ve destek vermesi!

Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın, terörle arasına mesafe koyma-
dığı, PKK’dan bağımsız bir politika üretemediği, varlık göstereme-
diği, teröristlerle kucaklaşıldığı gerekçeleriyle BDP’yi muhatap al-
mayacakları yönündeki sözleriyle ilgili olarak da şu değerlendirme-
yi yapmıştı:

“Siyaset, konjonktüre göre yapılıyor. Bu nedenle şartlar değişti-
ğinde söylem de değişebilir. Bu nedenle biz eskiye takılıp kalmak is-
temiyoruz. Başbakan önce şöyle söylemişti sonra tersini yapıyor gi-
bi bir suçlama yapmak istemiyorum. Biz, iki milletvekilimizle süreç-
te temsil ediliyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bu hükümet açısından
bir geri adım değildir. Bizi ileriye götürecek doğru adımlar önemli-
dir. Eskiye dönük tartışmalarda kalmak istemiyoruz.”54 Bu sözler,
yabancı güçlerin hazırladığı bir senaryoda, Erdoğan ve Demir-
taş’ın danışıklı dövüş rolü aldıklarını deşifre etmekteydi.

İddia edildiği gibi, PKK en zayıf değil, en avantajlı konumday-
dı!
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Çünkü PKK, 2012’de Güneydoğu’da belli merkezlerde “vurup
kaçmayı değil, çatışarak kalmayı ve yerel üsler kurmayı” deneye-
cek güce ulaşmıştı. Açlık grevleriyle bölgede ve Meclis’te gündemi
belirlemiş ve böylece Öcalan liderliğini onaylatmıştı. En önemlisi,
Suriye ve Irak’taki gelişmelerle PKK bölgede geniş manevra alanını
kazanmıştı. Yani konjonktürel olarak en elverişli konumdaydı. Kal-
dı ki MİT Müsteşarı’nın, bu kadar hayati bir konuda evvela parti li-
derlerini veya Meclis’i bilgilendirmesi iyi olmaz mıydı? Önce büyü-
kelçilerin bilgilendirilmesi de, olayın uluslararası boyutunun orta-
ya konulmasıydı.

Hem, madem sonunda barış için Öcalan’la müzakere masası-
na oturulacaktı, o zaman niye bu, ilk yakalandığı aşamada yapıl-
madı da 13 yıl oyalandı, arada onca can yakıldı? Madem “Devlet,
terörü sona erdirmek için her şeyi yapar”dı, niye AKP’liler ısrar-
la “Devlet, terör örgütüyle müzakere etmez” tezini savunmuşlar-
dı? Niye Başbakan, daha 4 Aralık’ta “BDP çözümün bir parçası ol-
mak yerine terörün bir parçası oldu” diyerek dokunulmazlıkları-
nın kaldırılmasını dayatmıştı? Bir ayda ne oldu da 4 Ocak’ta
BDP’liler, hemen “çözümün bir parçası” olmuşlardı? Erdoğan,
Haziran’da “Biz olsak Öcalan idam edilirdi” diyordu. 6 ayda ne
değişti de “Asmayalım, besleyelim” noktasına ulaşılmıştı? Bunla-
rın kulağına hangi mahfiller kar suyu kaçırmışlardı?

Gülen'den çarpıcı ve çarpıtıcı İmralı açıklaması!

Fetullah Gülen, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme-
leri değerlendirirken "Sulh hayırdır, hayır sulhtadır" yorumunu
yapmıştı. Fetullah Gülen:

“Bize ters gelen bazı şeyler olabilir; ‘Keşke şu görüşme olma-
sa.. şu anlaşma, şu uzlaşma olmasa.. biz Türk milleti.. şöyle onu-
rumuz var, böyle gururumuz var; boyun eğmesek.. bazı şeylere
evet demesek’ denilebilir. Muhtemel o türlü şeylerle bazı problem-
ler çözülecekse, işte o Hudeybiye Sulhu mülahazasıyla, Hudeybi-
ye Sulhu’ndaki mantık ve muhakemeyle, yapılması gereken şey
neyse onu yapmak lazım.” diyerek PKK ile masaya oturan AKP ik-
tidarına arka çıkmış ve hızını alamayıp bu girişimi, Hz. Peygam-
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berimizin müşriklerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasına benzetmek-
ten sakınmamıştı. Oysa bu tam bir saptırmacaydı ve AKP’nin PKK
konusunda, İslam tarihinden örnek alacağı tavır, Hz. Ebubekir’in
(RA) Yalancı Peygamber ve ilk ayrılıkçı Müseylemetül Kezzeba
karşı kararlı yaklaşımıydı!

İyi de Sn. Gülen’e sormak lazımdı:

“Milli onur ve gurur çiğnenmeden, Apo’nun eli eteği nasıl
öpülecekti? Çünkü manevi hassasiyetini ve milli haysiyetini rüş-
vet vermeden ABD’nin gözüne girilemeyeceğini, en iyi kendisi bi-
lirdi! Gülen’in bu yaklaşımı, bir maslahat ve merhamet gereği
miydi, yoksa Mavi Marmara korsanlığında İsrail’i “izin alınması
gereken meşru otorite” sayması ve Siyonist eşkıyayı aklaması
cinsinden bir acziyet ve güce teslimiyet göstergesi miydi?

Ve zaten Fehmi Koru da, Abdullah Öcalan’a “asası ile denizi ya-
ran Hz. Musa” benzetmesi yapmıştı… AKP yalakası Star Gazetesi ya-
zarları Sedat Laçiner, Mustafa Kurtoğlu ve Başbakanın Baş Danışma-
nı Yalçın Akdoğan’ın: “Kandil Öcalan’ı takmayabilir. PKK bölünerek,
anarşi ve terör devam edebilir, hatta eskisinden daha fazla kan dökü-
lebilir” diyerek “İmralı’yla yürütülen sözde barış sürecinin, milletin
ve ülkenin aleyhine sonuçlar doğuracağını seziyor ve şimdiden buna
mazeret uyduruluyor” gibi bir tavır takınmaları dikkatlerden kaçma-
mıştı. Hala Başbakanın: “Ne af söz konusu, ne de ev hapsi, bunlara
inanmayın!” şeklinde yalan palavralar savurması da artık olağandı,
çünkü beyinleri hipnozlanmış ve milli sinir uçları dumura uğratılmış
bir toplumun tepki vermeyeceğinin farkındaydı.

Başbakan bu boş lakırdılarla halkı oyalayadursun (9 Ocak 2013)
gecesi CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız bölge Programına ka-
tılan BDP milletvekili Ahmet Türk “Siz ayrı bir devlet istiyor mu-
sunuz?” sorusuna bir türlü “hayır!” diyemeyip “halkların özgürleş-
mesi, demokratik taleplerin gerçekleşmesi, bağımsız iradenin geli-
şip güçlenmesi gerektiği” gibi bir sürü kaçamak yanıtlar sıralamış-
tı. Hatta daha da ileri gidip, “Ömrünü Kürtlerin özgürlüğü için mü-
cadele ile geçirmiş yurt içindeki ve dışındaki önder kişilerin de, bu
yeni irade teşekkülünde etkin ve yetkin söz sahibi olmaları gerekti-
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ğini” vurgulamıştı. Yani Recep Erdoğan da Fetullah Hoca da boş
konuşmakta ve sadece toplumun havasını almaktaydı. Türkiye
üzerindeki oyunları ve sinsi planları Ahmet Türk konuşmaktaydı.

“Çözüm” başlıklı yazısında (05.01.2013-Star) Mahir Kaynak:
“Öcalan dernek kurarken dış ilişkileri yoktu, gayesi Kürtleri kimlik-
leri içinde Türkiye’ye entegre etmek idi. Biz yanlış anladık…” diye-
rek gerçeği saptırıyordu. Bize göre ise o yıllarda sömürü sermayesi ve
Siyonist merkezler PKK’yı Öcalan’ın şahsında MİT’e kurdurmuşlar-
dı. Kim bilir belki de MİT farklı amaçlar ve hesaplar taşımıştı. Ama
sermaye ise Türkiye’yi bölmek amacıyla PKK’ya sahip çıkmıştı. Son-
ra parası olan düdüğü çaldı, küresel güçler PKK’yı kullandı.

Burada minik ama önemli bir hatırlatma yapalım: Toplulukların
özel kültürleri ve yönetim biçimleri vardır. Bu anlamda insanlık tek mil-
let sayılır. Alt grupların kültür olarak başka, yönetim olarak başka mer-
kezlere bağlı olması doğaldır. Bu sayede alt gruplar kişiliklerini koruya-
rak yönetimleriyle entegre olup uyumlaşmalıdır. Zaten “İslâm” “barış”
anlamındadır. “ADİL DÜZEN” bu amaçla hazırlanmıştır.

ABD yani sermaye Öcalan’ı ülke ülke dolaştırdı, isteseydi daha da
kollardı. Ama sağ kalması şartı ile Türkiye’ye teslim edip garantiye al-
dı. ABD Ortadoğu’yu AB’ye kaptırmak istemiyordu. Sömürü sermaye-
si Öcalan’ı Türkiye’ye gönderip “bölücübaşı” yaptı, Türkiye de buna
uydu ve onun oyuncağı olmaya devam ediyor... Türkiye’de idam kaldı-
rıldı, hapishaneler otele çevrildi... CHP de Kürt sorununa sermayenin
istediği gibi yaklaştı... Türkiye sermayenin istediklerini yapınca Öca-
lan’ın Avrupa’daki rakibi de öldürüldü, Öcalan daha güçlü kılındı.

Mahir Kaynak diyor ki; “PKK, Kürt sorunu değildir, yeniden şe-
killenen Ortadoğu sorunudur. PKK sorunu ABD-AB sorunudur, bu-
nu da ABD kazanacak. AK Parti doğru yoldadır. Muhalefet AB’yi
destekliyor.” Oysa bize göre ise PKK sorunu, sermayenin Ortadoğu’ya
hâkim olma aracıdır. Sömürü sermayesi Kürtler ile Türkleri çatıştır-
maktadır. Kürtleri galip getirdikten sonra masa başında uzlaştırarak
Kürt dengesi ile Türkiye’yi sermayenin tetikçisi olarak kullanmak
amacındadır. Sorun “ABD-AB sorunu” değildir, sorun “Siyonist serma-
ye ile Milli Türkiye ve mazlum insanlık âlemi arasındadır ve kesinlik-
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le sermaye kaybedecek ve yenilgiye uğrayacaktır ve Mahir Kaynak
yanlış atlara oynamaktadır.”55

Bölünmenin yol haritası ve aşamaları!

a) BDP'lilerin ve hükümet yetkililerinin İmralı’yı ziyaretleri,
perdenin açılışıdır!

b) Mart sonunda PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak’a çekilmesi ve
terör saldırılarına ara verilmesi ikinci safhadadır.

c) Güneydoğuya özerklik ve PKK'lılara güvenlik sağlayacak
bir anayasanın çıkarılması üçüncü aşamadır.

d) Dördüncü aşama, Öcalan’ın en azından onursal başkanı ya-
pılacağı federatif Kürdistan hedefine ulaşılması ve PKK'nın yasal
ve siyasal bir statüye kavuşturulmasıdır!

Barzani Kürdistan’ı hızla ikinci İsrail olma yolundaydı!

Arz-ı Mevud emellerinde sınır tanımayan İsrail, Kuzey Irak’a
yönelik faaliyetlerini derinleştiriyordu. Amerika’nın Irak’ı işga-
liyle birlikte bölgeye yerleşen MOSSAD ajanlarından sonra İsra-
il şimdi de, tarihi emelleri için kültürel ve dini etki alanı oluştu-
ruyordu. Müslüman Kuzey Irak halkına doğrudan doğruya “Ya-
hudilik” propagandası yapıyordu. İsrail, Tel Aviv ile Erbil arasın-
da kültürel, sosyal ve dini bağ oluşturmak amacıyla “Israel Kurd”
isimli dergiyle çirkin ve sinsi çalışmalar yürütüyordu. İsrail’in
Bölgesel Yönetimi ile olan sıkı ilişkisi uzun bir geçmişe dayanı-
yordu. İsrailli askerlerin Peşmergeyi eğittiği, hatta çeşitli operas-
yonları İsrailli muvazzaf askerlerin yönettiği ve İsrail’in Peşmer-
geye verdiği eğitimlerde ideolojik yönlendirmeler de yaptığı bili-
niyordu. Anlayacağınız Bölgesel Kürt Yönetimi ile İsrail arasın-
dan su sızmıyordu. Asya’daki en büyük silah tedarikçisi Peşmer-
geler, kısa bir süre önce İsrail’den 20 milyar dolarlık silah alımı
yaparak tarihi bir rekora imza atıyordu. Kürt yönetimi İsrail’den
12 savaş uçağı, 20 savaş helikopteri, 3 nakliye helikopteri ve çok
ileri İsrail Abrams tankı, bir füze kalkanı, uçak savar toplar, per-
sonel taşıyıcı, askeri botlar ve radar sistemleri alıyordu. Peşmer-
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ge İsrail ile ekonomik askeri ve siyasi olarak her açıdan angaje
olurken İsrail’in Müslüman düşmanlığını da ne yazık ki ithal edi-
yordu.

Kürtlerle olan ilişkisi sadece askeri ve ekonomik alanda değil,
İsrail’de yaşayan sözde Yahudi Kürtler üzerinden Kuzey Irak’ta
kendisine sempati toplamaya çalışıyordu. Bölgesel Yönetim de bu
durumdan oldukça memnundu. Kurdukları ‘israelkurd.com’ inter-
net sitesi üzerinden Müslüman Kürtler, İsrail tarafından yönlendi-
rilmek isteniyordu. İsrail ile sıkı ilişki içinde olan dergi yöneticile-
ri, bunu saklama ihtiyacı dahi hissetmiyordu. “İsrail Kurd” dergisi-
ni çıkaran Davut Bağıstani, açıkça “İran’dan, Türkiye’den, Bağ-
dat’tan ve de Beşar Esad’dan korkmuyorum ve de Eşşek Hasan Nas-
rullah’tan hatta o deli Ahmedinejad’tan korkmuyorum.” diyerek
gözdağı vermekten ve İsrail’e olan bağlılığını sergilemekten çekin-
miyordu. Derginin bir diğer yazarı da “İsrail ile müttefik olmalıyız”
demekten geri durmuyordu.

PKK – İsrail ilişkilerinin perde arkası!

Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı yerlerin “vaat edilmiş topraklar”
ve Büyük İsrail sınırları içinde yer alması, İsrail’in Kürtlere olan il-
gisinin daha da artacağını gösteriyordu. Ortadoğu bölgesindeki ül-
keleri iç karışıklıklarla meşgul ederek sınırlarını değiştiren Büyük
Ortadoğu Projesi’nin de “Vaat Edilmiş Topraklar”a giden bir yol ha-
ritası olduğu biliniyordu. Bu bağlamda, Türkiye’nin 30 senedir uğ-
raştığı PKK meselesindeki İsrail etkisi de önem kazanıyordu. İsra-
il’in, kuruluşundan itibaren ayrılıkçı Kürtçü unsurlara desteği sü-
rüyordu. Nitekim, 1961’de Irak yönetimine karşı isyan eden Molla
Mustafa Barzani ve Celal Talabani’ye en büyük desteği verenlerin
başında İsrail ve Yahudi lobisi geliyordu. Aynı desteği PKK için de
sürdüren İsrail’in PKK ile temasını kuran kişi ise Davut Bağıstani
oluyordu. Bu durumdan PKK da hayli memnundu. Onlar da İsra-
il’e olan sevgilerini gizlemiyordu. İsrail 2 televizyonuna röportaj
veren PKK’nın önde gelen isimlerinden Murat Karayılan çok ilginç
açıklamalarda bulunmuştu. “Bizi en iyi İsrail anlar, çünkü Kürtler
Yahudiler gibidir. Soykırım geçirdiler ve sürgün yaşadılar.” diyen
Karayılan adeta İsrail ile olan gönül ilişkisini ortaya koyuyordu. İs-
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rail’e adeta bağlılık yemini etmişçesine hareket eden bu unsurlar İs-
rail televizyonunda okudukları şiirde de “Güzel İsrail / Yeni Kürdis-
tan / Bunu da onu da seviyoruz / Dünyanın sonuna kadar / İkisini
de yaşamaya söz veriyoruz. / Bu İsrail-Kürtün dostudur. / Bizim
projemiz budur. / Tel-Aviv ve Erbil / Ellerini birleştiriyorlar. / Bir-
likte aslanlar gibi olacağız / Birbirimize sahip çıkacağız” diyerek
açıkça İsrail’e uşaklık ilan ediliyordu.

Peki, o halde Akif Beki’nin endişesi boşuna mıydı?

“Hükümetin iradesi, her zamankinden daha cesaretlidir. İmra-
lı’yla gizlemeden, saklamadan görüşerek siyaseten büyük risk alı-
vermiştir. CHP’nin yaklaşımı, hiç olmadığı kadar destekleyicidir.
Müzakereleri teşvik etmesi, iktidarı cesaretlendirmesi paha biçile-
mez kıymettedir. BDP ise, geçmişe nazaran çok daha yapıcı ve so-
rumlu bir davranış içindedir. Bu tavrın çözüme katkısı inkâr edile-
meyecek niteliktedir. İmralı sakini derseniz, dünden hazır beklemek-
tedir. Öcalan, PKK’yı dağdan indirme rolünü oynamak için can atı-
yor gibidir. Tamam, bunları olduğu gibi kabul edelim de her şey ger-
çek olamayacak kadar iyi görünmektedir. Arada bir kollarımızı çim-
diklemeye de rüyada olmadığımızı hatırlatacak uyarılara da ihtiyaç
görülmektedir.”56 Sözleri hangi endişelerden kaynaklanıyordu?

Her şey YENİ ANAYASA’ya bağlıydı ve çözüm oldukça riskli
sayılmaktaydı!

Acaba kahraman ve kararlı(!) AKP iktidarı, ismen ve resmen
olmasa da, fikren ve fiilen Türkiye’nin ayrışmasına ve federe Kür-
distan’ın oluşmasına meşruiyet kazandıracak demokratik ve sivil
(!) bir anayasa yapabilecek miydi?

Bir yandan İsrail karşıtı horozlanmalar sergileyip, öte taraf-
tan, İsrail’in NATO şemsiyesine sokulması için fırsat verilirken..
Bir yandan "Amerika ve Avrupa’ya rağmen, Kuzey Irak (Barzani)
ve Suriye Kürdistanlarını himayesine alıp Türkiye’nin etki alanı-
nı büyütmekle övünürken; öte taraftan ABD ve NATO destekli
Patriot füzelerini ülkemize yerleştirip, hatta ABD tarafından Tür-
kiye’ye füze güdümlü kapasiteli firkateynler hibe ve hediye edi-
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lirken!? Hazine 2013 yılı Ocak-Mart döneminde yaklaşık 39 mil-
yar liralık iç borç servisine karşılık 35 milyar liradan fazla yeni
bir iç borçlanmaya gidilirken, yani borcu borçla kapatırken ve ay-
nı aylarda dış borç ödeme toplamı 47 milyar liraya yaklaşırken...
Anlayacağınız ekonomide tam bir iflas ve yarı sömürge süreci ya-
şanırken... Ve Sn. Başbakan IMF borcunu bitirmekle övünedur-
sun, Türkiye her yıl yaklaşık 60 milyar lirayı borç faizine öder-
ken... Adalet Bakanlığının resmi raporlarına göre, son 11 yılda
fuhuş suçları tam 6 kat artmışken... Ve Türkiye’nin “Sabataist-
Masonik kirli derin güçleri”, solcu-sağcı Kemalist kafalı figüran-
lar yerine, şimdi dindar yapılı ve ılımlı İslamcı figüranlar kullan-
maya başlamasını, halkımıza, “milli ve ümit verici bir devrim ve
değişim” gibi yutturmaya çalışırken… Ve yeni aktörler şımarma-
sın diye eskilerini ambarda bekletmelerine karşı, Sn. Başbakan
Erdoğan “Maalesef derin devleti tam olarak temizleyemedikleri-
ni ve bunun pek mümkün görünmediğini” acı acı itiraf ederken…
Yani uzun yıllar, Protestanlar ve Neoconlar gibi Hıristiyan Siyo-
nistleri kullanan Yahudi Lobilerinin, şimdi ılımlı (şeriatsız) İs-
lamcı Müslüman Siyonistleri hizmete koşarken…

Bunların yapacağı –daha doğrusu Amerika’da hazırlanıp, bun-
ların halka onaylatacağı- bir anayasa, acaba huzur ve hürriyete
kavuşmaya mı, yoksa dağılıp parçalanmaya mı yarayacaktı?

Anayasalar, hangi esaslarla ve kimler tarafından yapılırdı?

Belirli odaklarca ve halkı hesaba katmadan, kendi çıkarları
doğrultusunda hazırlanan anayasaların, askeri yönetim eliyle ve-
ya sivil ve siyasi meclislerce onaylanmasının hiçbir farkı bulun-
mayacaktır. İyi niyetli de olsa ve hukuk tahsili de yapsa, Anaya-
sa yapacak yüksek uzmanlık seviyesine ulaşmayan ve toplumun
dini ve ahlaki temel dayanaklarından haberdar olmayan kişiler-
den oluşan meclislerin-ekiplerin hazırlayacağı anayasalar, çözü-
mün değil, sorunların kaynağı olacaktır. Ve zaten çoğunlukla dış
güçlerin ve gizli merkezlerin dayattığı taslaklar, meclisler tarafın-
dan yapılmış gibi gösterilip, halk demokratik dalaverelerle alda-
tılıp avutulmaktadır. 
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Milli ve gerçekçi bir anayasa hazırlayacakların şu özellik ve
yetenekleri taşıması lazımdır:

1- Hürriyet (Dış ve iç etkenlerden bağımsız düşünme ve hare-
ket edebilme fırsat ve cesareti)

2- Ehliyet (Yüksek bilgi birikimi ve içtihat becerisi)

3- Emniyet (Sadece hakkaniyet duygusuna ve halkın huzuru-
na hizmet gayesi ve gayreti gütme konusunda güven vermesi)

• Evet, dış ve iç güç odaklardan bağımsız, sadece halkın her
kesiminin ve ülkenin çıkarlarını esas alacak bir özgürlük ve öz-
güven ortamından, 

• Hem büyük çoğunluğu oluşturan halkın hem de azınlıkların
milli ve manevi amaçlarını karşılayacak, farklı kültür ve hayat
tarzlarının insani ihtiyaçlarını doyuracak genel ve özel yasaları
yapacak yüksek ilim ve içtihat kafasından

• Ve toplumun her kesiminin güvenini sağlayacak tarafsız bir
bilim adamı saygınlığından mahrum kişi ve ekipler; sağlıklı, ka-
lıcı ve huzur sağlayıcı anayasalar yapamayacaktır.

İlk insan doğal şartlarda ve tabii imkânlarla yaşamını sürdürecek
şekilde yaratılmıştır ve uygarlık gelişerek insanlık bu günlere ulaşmış-
tır. Şeriat yani hukuk devletinin kuruluşuna bundan 5300 sene evvel
Hazreti Nuh peygamber zamanında başlanmıştır. Sonra Mısır’da Fira-
vunlar kendi zulüm ve sömürü anayasalarını yapmışlardır. Hazreti İb-
rahim peygamber İsrail oğulları için anayasa hazırlamıştır, çocukları-
nı bunu dünya çapında gerçekleştirmek için görevli kılmıştır. Ondan
sonra aradan tam 4000 sene geçmiş bulunmaktadır. 

Şu anda sanayi ve teknoloji çağında hala: “tarım dönemi hukuku”
ile yaşamaya çabalanmaktadır. Yani “sanayi dönemi hukuku” oluştu-
ramadığımız için aslında hukuksuz yaşanmaktadır ve huzursuzluğun
çoğu bundan kaynaklanmaktadır. Milli Hukuksuz ve anayasasız ba-
ğımsız ve büyük devlet olmak imkânsızdır. Oysa yeni yıla, yeni yüzyı-
la, yeni binyıla, yeni bir nizam ve yeni bir anayasayla girmek lazım-
dır. Yeryüzünde zalim dönemi sona erdirip `ADİL DÜZEN’i kurmak
kaçınılmazdır. Bu da ancak adalete dayalı, müspet bilimden ve İslami-
insani prensiplerden kaynaklı `YENİ ANAYASA’ ile mümkün olacaktır. 
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Elimizde bulunan ilk yazılı anayasa esasları Tevrat’ta vardır. İncil
ve diğer ilâhi kitaplar şeriat kitapları olmadıkları için onlara yasa
kaynağı gözü ile bakılmamaktadır. İkinci anayasa kuralları
Kur’an’dadır ve bu kitaptan kaynaklanan Medine Sözleşmesi ilk örnek
sayılır. Batılılar bin sene “Roma Hukuku”nu oluşturmak için uğraş-
mışlardır... 

İslâmiyet’te özellikle ilk asırlarda büyük “MÜÇTEHİTLER” yetiş-
miş, bu müçtehit âlimler günümüze kadar bize ulaşan “FIKIH KÜLLİ-
YATI”nı oluşturmuşlardır... Avrupa’da yani Batı dünyasında anayasa
çalışmalarına “ABD’nin Anayasası” ile başlanmış, uzun savaşlar ve
çatışmalar sonunda bugünkü konuma ulaşmıştır. 

Meselenin bir boyutu böyledir, ama daha da önemli bir konu-
yu hatırlatmak lazımdır:

O da, sıradan hukukçuların anayasa yapamayacağıdır! Evet,
yanlış okumadınız; bilinen hukukçular anayasa yapma yeteneğin-
den uzaktır. Çünkü hukukçular ve hukuk eğitimi alanlar sadece
mevcut yasaları okuyan ve uygulayan insanlardır. Bunların görevi
metne sadık kalıp onu doğru anlamak ve uygulamaktır. Hukuk fa-
külteleri hukukçu yetiştirme okullarıdır. Anayasayı ise; yüksek do-
nanımlı sosyologlar ve özel anayasa uzmanı hukuk hocaları ve İslâ-
miyet’teki usulü fıkıhçılar yapmalıdır. Hukuki metinleri, konuşma
diliyle yazamazsınız. Yeni yasalar yapılırken eski hukuk terimleri-
ni kullanırsınız ama onların yeni tariflerini yapmak zorundasınız.
Yeni terimler ortaya koyar, onlara hukukilik kazandırırsınız. Oysa
klasik hukukçu dediğimiz, savcı, hâkim ve avukatların çoğu kelime-
lere yeni mana katmadığı gibi hukuka yeni kavramlar da sokamaz.
Bugünkü anayasalar sadece pozitif hukuk sistemi içindedir, o kadar. 

Konuşurken ve yazarken biraz incitici söylüyor ve yazıyoruz.
Çünkü bizler, bu günleri elde etmemiz için Millî Görüş Lideri Prof.
Dr. Necmettin Erbakan önderliğinde kırk-elli senemizi harcadık.
Şimdiye kadar Türkiye ve dünyadaki “zalim düzen” sona ersin, “ana-
yasal düzen” gelsin diye büyük bir fedakârlıkla çalışıldı. Şimdiki mil-
letvekillerimiz ise orada keyif çatmaktadır, ama asıl yapılması gere-
kenleri bırakmışlardır veya belirli odaklarca kuşatılmışlardır. 
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Evet, “Gerçek ve örnek bir ANAYASAL SİSTEM, yani ADİL DÜ-
ZEN” kaçınılmazdır, şimdilik önünde tek engel kaldı; malum mu-
hafazakârlar, yani gömlek çıkaranlar, AB ve ABD’ye ram olanlardır!

Sözlerimizi şu ayet mealleri ile bitirelim: “Sen sana Rabbinin ki-
tabından vahyedilip bildirileni oku ve uygula, onun sözlerini değiş-
tirecek yoktur ve ondan başka tutunacak ve sığınılacak bir şey bu-
lamazsın.” (Kehf: 27) 

“O (Allah): "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşme-
yin" diye ondan Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbra-
him'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti
(Kur’an bir şeriat ve hukuk nizamının temel prensiplerini içerdi). An-
cak, Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, di-
lediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir.” 

“Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki 'te-
cavüz ve haksızlık' (ihtiras ve azgınlık) dolayısıyla ayrılığa düştüler.
Eğer Rabbinden, adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş (verilmiş) bir
söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm verilmiş (iş bitirilmiş)ti.
Şüphesiz onların ardından (gelecek) Kitaba mirasçı olan (bir takım
sözde Müslüman)lar ise, her halde ona karşı kuşku verici bir tered-
düt (ve İslam şeriatına karşı şüphe ve isteksizlik) içindedirler.”

“Şu halde, sen bundan dolayı (İnsanları Kur’ani kurallara ve ila-
hi buyruklara) davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet
tuttur. Onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Ve de ki: Allah'ın
indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmak (ve
Kur’an’ı uygulamak)la emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, si-
zin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz si-
zindir. Artık bizimle (sizin) aranızda (lüzumuna ve yararına zaten
inanmadığımız) 'deliller getirerek tartışma (ya, hüccete gerek)' yok-
tur. (Muhakkak) Allah bizi bir araya getirip-toplayacaktır. Dönüş
O'nadır." (Şura: 13,14,15)
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“Kürtçü”lerin de, “Türkçü”lerin de 
ELEBAŞLARI YAHUDİDİR VE 

TÜRKİYE BÖLÜNMENİN EŞİĞİNDEDİR

PKK yandaşlarının ve BDP’li küstahların “Biz barış ve özgürlük
istiyoruz” sözleri vicdanımıza dokunuyordu. Eşkıya ve uşakları,
kendilerini T.C. Devletiyle ve aziz milletimizle denk görüyor ve eşit
şartlarda masaya oturulmasını teklif edecek kadar azıtıyordu. AKP
iktidarı ve medyadaki reklamcıları, Türkiye’nin adım adım bölün-
me planına taşeronluk yapadursunlar, PKK’lı soysuzlar her gün 3-
5 vatan evladını şehit ediyor, yöredeki işyerlerini basıyor, makina-
ları ateşe veriyor, esnafa kepenk kapattırıyor, böylece bölgenin fiili
hâkimi olduğunu gösteriyordu.

Suriye Kürtleri bağımsızlık ilanına hazırlanıyordu
Esad’ın askerlerinin Şam’da muhaliflerle mücadele için ülkenin

kuzeyinden çekilmesini fırsat bilen PKK’nın Suriye kolu PYD bir-
çok kentte kontrolü ele geçiriyor ve “Türkiye müdahale etmesin”
diyerek tehditler savuruyordu. Halep civarındaki ve Türkiye sını-
rındaki Kobani, Amude, Afrin, Terbaspi, Aynelorab ve Derik kent-
leri Kürt Ulusal Konseyi’nin kontrolüne alınıyordu. PYD liderlerin-
den Hüseyin Koçar ise “Kürt güçleri, Özgür Suriye Ordusu’ndan
gelen teklifleri reddetmiş ve Kürtlerin kendi bölgelerini kontrol ede-
ceğini ilan etmiştir. Türkiye bu duruma müdahale etmesin. Karşılık
veririz” diye konuşuyordu. 

Kürt gruplar, Suriye ordusuna yönelik bir ‘ültimatom’ da yayın-
layarak “Bölgemizde bulunan tüm Esad yanlısı güçleri barışçı bir
şekilde geri çekilmeleri için uyarıyoruz. Aksi halde zorla çıkarıla-
caklardır. Bu bölgeler Kürt Halk Koruma Birlikleri tarafından koru-
nacaktır” ifadesi kullanılıyordu. Kürt grupların Suriye’deki en bü-
yük Kürt kenti olan Kamışlı’yı da hedef aldığı ve burada çatışmala-
rın sürdüğü haber veriliyor, Kürt grupların ele geçirilen bölgelerde
“bağımsızlık ilan edecekleri” söyleniyordu. Yüzleri örtülü silahlı
Kürt kadın örgüt militanları sokaklarda devriye gezmeye başlı-



yor. Twitter’da ‘Bağımsız Kürdistan’ kampanyası başlatılarak Ab-
dullah Öcalan’ın fotoğrafları yayınlanıyordu.

Evet, ABD ve İsrail’e kiralık yazar bozuntularının: “Türkiye
Kürt sorununu çözemezse (Yani Güneydoğu’ya federatif özerklik
veremezse), Kürt sorunu Türkiye’yi çözer” kehanetleri gerçekleş-
meye başlıyordu.

Daha önce “YENİLİKÇİ HAREKET” kitabını yazıp: ABD’nin de-
rin devleti Yahudi Lobilerinin; Recep T. Erdoğan ve ekibini nasıl
ayartıp Erbakan’dan ayırdıklarını, hangi yöntemler ve yetkililer
eliyle işbirlikçiliğe uyarlanıp AKP’yi iktidara taşıdıklarını belgele-
riyle yazan NASUHİ GÜNGÖR, sonunda kendisi de aynı çarkın
içinde ayarlanıp, bu sefer AKP’nin kötülüklerine kerametler uydu-
ran yalaka bir STAR yazarı olup çıkıyordu. Uzun zaman AKP’nin
“Kürt açılımını” öven ve Barzani’yi “bölge barışının önemli aktörü”
gören Nasuhi Bey’de nihayet şafak atıyor ve “Mesut Barzani nere-
ye?” yazısında şöyle sızlanmaya başlıyordu:

Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetiminin lideri Mesut Barzani, giderek
daha fazla güç kazanıyor. Özellikle Suriye’deki kritik süreçte Kürtle-
rin giderek daha fazla öne çıkması, Barzani’nin manevra alanını bir
hayli genişletti. Bu durum, en az onlar kadar, hatta çok daha fazlasıy-
la Türkiye’yi ilgilendiriyor. TBMM’deki anayasa yazım çalışmasında
BDP’nin ‘tatil’e çıkmasını bir kenara not edelim. Zira bu gelişmenin,
BDP’lilerin iddia ettiği gibi anayasada neyin yer alıp almayacağı ile
zerre kadar ilgisi yok. Aksine BDP ve parantezinde yer aldığı güç
(PKK), bölgedeki gelişmeler üzerinden yeni bir siyasi pozisyon alma-
nın/alamamanın sancısını yaşıyor. Sadece Türkiye’dekiler değil, yakın
coğrafyamızda yaşayan tüm Kürtler için çok kritik bir dönemin arife-
sindeyiz. Irak Kürtleri, gerek siyasi tecrübeleri, gerek uluslararası dü-
zeyde buldukları karşılık, gerekse Bağdat’tan hızla koparak bağımsız-
lık yolunda aldıkları mesafeyle en az birkaç adım önde görünüyor.

Suriye’de yaşayan Kürtlerin nasıl bir tavır alacakları ve hangi gele-
cek seçeneğini işaretleyecekleri büyük önem kazanıyor. Suriye muhale-
fetini temsil eden Ulusal Konsey’in başında bir Kürt var. Bu önemli bir
gösterge olsa da, ülkede yaşayan Kürtlerin rejim karşısındaki tavırları
şimdilik hayli parçalı. Bu anlamda Mesut Barzani’nin önceki gün med-
yaya yansıyan demeci önem kazanıyor. Suriye’deki iki önemli Kürt li-
derle görüşmeler yapan Barzani’nin ‘Aranızdaki rekabeti bırakın, Esad
rejiminin değiştirilmesi için ortak hareket edin. Birlikte hareket ederse-
niz size her türlü yardımı yaparım’ mesajı, kuşkusuz yerel ölçekte siya-
set yapan bir liderin sınırlarını hayli aşıyor. Ancak bölgemizde son bir
yılda yaşanan gelişmeler, Kürt siyasi hareketinin son 25-30 yılda elde
ettiği kazanım ve tecrübelerin önünü hızla açmaya başladı. Mesut Bar-
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zani’nin temsil ettiği hareketin, genel anlamda muhafazakâr-dindar di-
ye tanımlanan Kürtler üzerinde etkili olduğu yakın bir tarihe kadar
doğru sayılabilirdi. Ancak bugün Barzani’nin daha geniş bir alana hitap
ettiğini, sözgelimi Suriye Kürtleri üzerindeki etkisinin giderek arttığını
gözden kaçırmamak gerekiyor. Peki ya Türkiye Kürtleri? Hayli geniş
bir kesimde benzeri bir etkiden, yani Barzani’ye sempatiden söz edebili-
riz.”57 Bu sızlanmaların anlamı açık: ABD ve Yahudi Lobileri Orta-
doğu’da bölgesel aktör olarak, Recep T. Erdoğan’ı değil Mesut Bar-
zani’yi parlatıyordu. Daha doğrusu pis işler Recep Bey’e yaptırılı-
yor, parsası ise Barzaniye toplatılıyordu… Günaydın!..

Bu arada ertelenmiş SEVR’in gereği Türkiye’yi parçalamayı ko-
laylaştıracak Yeni Anayasa hazırlıkları ile ilgili bir soruya AKP’li
Meclis Başkanı Cemil Çiçek: “Özerklik te, federasyon da tartışıla-
bilir, sonuçta dört partinin uzlaşıp bir karar vermesi gerekir” diye-
rek, bu konudaki gizli ve kirli niyetlerini açığa vuruyordu. Ve za-
ten Abdullah Öcalan’a yeniden yargılanma imkânı sağlayacak CMK
311’deki değişiklik düzenlemesi, kuşku duyulan tepkiler üzerine
rafa kaldırılıyordu. Yani Apo Güneydoğu özerk-Federatif Kürdistan
liderliğine hazırlanıyor, bu amaçla PKK ile Türkiye’yi uzlaştırmak
için Mesut Barzani’nin arabuluculuk yaptığını Kürtçü yazar Kemal
Burkay açıklıyordu. Barzani artık resmen ve fiilen, Irak’tan ayrı ve
bağımsız bir devlet başkanı gibi davranıyor, uluslararası (Siyonist)
şirketlerle petrol anlaşmaları yapıyor ve zaten AKP’li Başbakan ve
Cumhurbaşkanı da kendisini devlet başkanı statüsüyle ağırlıyordu.

Bu arada PKK-İsrail bağlantısı da Erbil’deki MOSSAD üssün-
den sağlanıyordu.

Kuzey Irak’ta Erbil’de çıkan İsrail-Kürt dergisi genel yayın yö-
netmeni Mevlüd Afand’ın 4 haftadan beri kayıp olduğu belirtilerek,
Afand’ın İran istihbaratınca kaçırılmış olabileceği söyleniyordu. 8
Haziran’da Süleymaniye’ye giden Afand’ın telefonuna o günden be-
ri ulaşılamıyordu. Rudaw internet haber sitesi’nin haberine göre,
İran kökenli Kürt gazeteci Afand’ın İran İstihbarat Servisi tarafın-
dan kaçırılmış olabileceği yolunda haberler çıkması üzerine, İran’ın
Süleymaniye Konsolosluğu yetkilileri iddiaları yalanlıyordu. Orta-
dan kaybolması İsrail basınına da yansıyan Afand, son bir kaç yıl-
dan beri Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde siyasi mülteci ola-
rak yaşıyordu. Afand, zaman zaman İsrail devlet yöneticileri ve uz-
manlarla, İsrail devleti ve Kürtler hakkında söyleşiler gerçekleştiri-
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yordu. Afand’ın dergisi olan İsrail-Kürt’ün kimi yayınlarına ise
İran’ın Erbil Konsolosluğu’ndan itirazlar yapılıyordu.

‘Büyük Kürdistan’ buluşmaları başlıyordu!

Mesud Barzani Kemal Burkay'la, Erdoğan da Leyla Zana'yla bu-
luşuyordu. Daha doğrusu ABD'nin "Büyük Kürdistan" projesinde
rol alanlar, Washington'un yol haritasını uygulayabilmek için top-
lanıyordu. AKP'nin davetiyle 30 yıl sonra Türkiye'ye gelen Kemal
Burkay: "Suriye sorunu bundan böyle, ancak üç bölgeli federatif bir
sistemle çözülür. Sünni Arap bölgesi, Nusayri Arap bölgesi ve Kürt
bölgesi..." diyordu ve dedikleri çıkıyordu.

Ancak Kemal Burkay'ı sadece AKP'nin bölücüsü saymak, Y-
CHP'ye haksızlık olurdu. Zaten Burkay, Kemal Kılıçdaroğlu ile gö-
rüşmesinde, CHP'den de AKP gibi hamleler beklediğini söyleyerek,
partiler üstü konumda konuşuyordu.

Kemal Burkay, Mesud Barzani'yle Kuzey Irak'ta, Erbil'in Selahat-
tin kasabasında basına kapalı görüşme yapıyor, Kuzey Irak Bölgesel
Yönetimi'nin resmi açıklamasına göre "Türkiye'deki siyasi açılımla-
rı" konuşuyordu. Yıllarca Barzani'ye "aşiret lideri" deyip de sonra
kırmızı halı serip, onu hazırolda bekleyenler şimdi ondan medet
umuyordu. Aşiret lideri dedikleri Barzani, artık karargâhına davet et-
tiği isimlerle Türkiye'nin geleceğini planlıyordu. "Büyük Kürdistan"
projesi doğrultusunda Erdoğan ile Zana da bir araya geliyordu. Zana
"Kürt sorununu Erdoğan'ın çözeceğine inandığını” söylüyor, Kandil
Komutanı(!) Karayılan da Leyla Zana’yı destekliyordu. İki ismin bu-
luşmasında da, tıpkı Barzani - Burkay görüşmesinde olduğu gibi
"Türkiye'deki siyasi açılımlar" masaya yatırılıyordu.

Nitekim Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu da buluşmuş, Y-CHP
lideri Başbakan'a "Öcalan'ın akil adamalar önerisini" çözüm pa-
keti olarak sunmuştu. Herhalde Zana ve Burkay akil adamlar,
Barzani ise başhakem oluyordu!

Ve tam böyle bir sırada, Yüce merkezlerden talimat alan cüce be-
yinler: “KCK soruşturmalarının sonlandırıldığını, masum ve muhterem
insanlara terörist muamelesi yapılıp tutuklandığını” söylemeye başlı-
yordu. KCK davasından tutuklu sanık Prof. Büşra Ersanlı için: “Onun
anarşiye bulaşacağına inanmıyorum” diyerek sivil PKK olan BDP yet-
kilisi birini savunup sahip çıkan Ahmet Davutoğlu, açıkça yargıya mü-
dahale edip yönlendiriyor, mesajı alan bağımsız yargıçlar, hemen Büş-
ra Ersanlı’yı tahliye ediyordu. Sn. Davutoğlu, acaba, uyduruk bahane-
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lerle tutuklanan, aylar ve yıllar boyu cezaevlerine tıkılan paşalarla il-
gili bu tür bir “iyi niyet kanaatlerini” niye hiç belirtmiyordu? Yoksa
bunların nazarında PKK eşkıyaları ve sivil yatakçıları ve tüm devlet yı-
kıcılar masum, ama terörle boğuşanlar ve TSK mensupları peşinen
suçlu ve sorumlu mu sayılıyordu? Hatırlayacaksınız, Büşra Ersanlı,
kendisini hiç arayıp sormayan ve sahip çıkmayan Ahmet Davutoğlu’na
gönül koyduğunu açıklıyordu. Çünkü ikisi de aynı özel üniversitenin
özel Hocaları ve aynı mahfillerin has adamları oluyordu…

Eşkıya başı Abdullah Öcalan resmen muhatap alınıp meşrulaştırı-
larak “tek söz sahibi Kürt lider” pozisyonuna taşınırken, Barzanilerin
ve Türkiye Kürtçülerinin asıl patronu olan İsrail, hem Güney Kıbrıs
Rum kesiminde PKK’lı eğitip Kandil’e gönderiyor, hem de Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyetindeki, özellikle Türkiye’den getirilip yerleştiri-
len vatandaşlarımızın elindeki arazileri: “Yakında bunlar sizden geri
alınıp Rumlara verilecek, siz de Türkiye’ye geri gönderileceksiniz” de-
yip ürküterek ve dolgun paralar ödeyerek satın alıyor ve Tüm Kıbrıs’ı
İsrail’in arka bahçesi ve Akdeniz güvencesi yapmaya çalışıyordu. Ve
zaten Suriye’li muhalif isyancılara ulaştırılan silahların da, İsrail tara-
fından ama Türkiye üzerinden gönderildiği ortaya çıkıyordu.

İsrail; Türkiye üzerinden çetelere silah gönderiyordu!
İsrail’in Suriyeli terör gruplarını Türkiye üzerinde silahlandırdığı,

silah taşıyan İsrail’e ait üç kargo uçağının Türkiye’ye geldiği iddia
ediliyordu. Filistin’de yayımlanan haftalık El Menar gazetesinin be-
lirttiğine göre, İsrail’e ait üç askeri kargo uçağının geçen hafta Suri-
yeli çetelere ulaştırılmak üzere getirdiği silahlar, Türkiye’de Suriye
sınırına 60 kilometre mesafedeki bir askeri üsse indiriliyordu. İsrail
kargo uçakları tarafından Türkiye’ye getirilen malzemeler arasında
silahların yan ısıra gelişmiş haberleşme araçları da bulunuyordu. 

Silahların Türkiye’ye gönderilmesinden bir gün önce, bir Katar
İstihbarat servisi heyeti İsrail’den ayrılıyordu. İsrail silahlarının pa-
rası Katar ve Suudi Arabistan tarafından ödeniyordu. Ayrıca Suriye-
li muhaliflere verilen gelişmiş silah ve haberleşme araçlarının nasıl
kullanıldığını öğretmek üzere bazı İsrailli uzmanlar da Türkiye’ye
geliyordu. El Menar gazetesi, İsrail’den gönderilen bazı silahların
ise tekneler aracılığıyla Lübnan’ın Trablussam kenti yakınlarına
nakledildiğini, bunların Sa’d Hariri’ye ve Semir Caca’ya bağlı milis-
ler tarafından teslim alındığını yazıyordu.

Araştırmacı-Yazar Salim Meriç “Beyaz Kürtlerin gizli iktidarı”
başlıklı makalesinde bu gerçeği, belgeleriyle ortaya koymuştu:
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“Osmanlı Devleti'nin Fırat Nehri ile İran sınırı arasında kalan
topraklarının önemli bir kısmı fethedildiği tarihten itibaren fiilen
Kürt Beylerinin idaresine terk edilmişti. Bedirhan Bey, Cizre Emir-
liği yönetimini aldığında henüz 19 yaşında idi. Onun emirliğe ge-
çişi, Osmanlı Devleti ile Kürt feodal beyleri arasında yaşanan mü-
cadelenin çok önemli bir safhasının başlangıcına denk geldi. Bu
safha, yarı otonom Kürt beylerinin ortadan kaldırılmasıyla sonuç-
lanan reformların çıkış dönemiydi.58

Abdullah oğlu Bedirhan Bey, 1802 yılında Cizre’de dünyaya gel-
miştir. Cizre tarihinde önemli bir yere sahip olan Bedirhan; Azizi,
Aziziye veya Azizan adıyla ün yapmış olan Cizre-Bohtan beylerinin
soyundan gelmektedir. Hatta Bedirhan Bey’in soyunun, Halid bin
Velid’in torunlarından Diyarbakır Valisi Abdülaziz’e dayandığı iddi-
aları sahte bir kimliktir. Bundan dolayı bu sülaleye bağlanmanın şe-
refini anlatmak üzere, bu soydan gelenlere “Azizi” denilmektedir.59

Çünkü Bedirhanilerin gizli ve kirli ilişkilerinden, gömüldük-
leri mezar yerlerinden Selanikli Dönmeler ile yaptıkları evlilik-
lerden, ekonomik, siyasi alandaki mevkilerinden, soy isimlerin-
den ve Haham Benjamin Tudela’nın Kürt Yahudileriyle ilgili tes-
pitlerinden ve 250 bin İbrani asıllı Kürdün İsrail’de yerleşmesin-
den, tarihten günümüze Kuzey Irak ve Mezopotamya coğrafya-
sındaki Kürt Yahudilerini incelediğimizde Bedirhanlar’ın Yahudi
asıllı oldukları görülecektir.

Mesela Anadolu’nun İslamlaşmasından sonra Kürt beylikleri, kök-
lerini İslam’a, İslam’ı yayan ve mukaddes sayılan ailelere ulaştırmak
için özel gayret sarf etmişlerdir. Bu iddiaların belgesi olarak gösteri-
len şecerelerin birçoğu da tartışmalıdır. Kürt meşhurlarının kökenleri-
ni İslam büyüklerine dayandırma zaafı, Dr. Mehmet Şükrü Sekban’ın
Musa Anter’e anlattığı hatıralarda da belirtilir: “Bu Kürt büyükleri-
nin hiçbiri kendini Kürt kabul etmemektedir. Kimi Peygamber’in so-
yundan seyyit olduğunu söylemektedir, kimi Abbasi’dir, kimi kendile-
rini büyük komutan ve sahabe Halid bin Velid’e nispet ettirir. Bazı Di-
yarbakır beyleri ise kendilerinin Akkoyunlu Hükümdarı Türkmen
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Uzun Hasan’ın soyundan geldiklerini iftiharla söylemektedir.” Boh-
tan’ı, Azizan sülalesinden mirasçı bir Kürt emir ailesi yönetmiştir. M.
Emin Zeki ve bazı Kürt yazarları, “Azizan” kelimesinin, hanedanlığın
kurucularından biri Ceziralı İbn-i Halid’in oğlu Mir Abdullah Azi-
zi’den geldiğini ileri sürmektedirler. Bu ailenin önemli temsilcilerin-
den biri olan Kamuran Ali Bedirhan’ın ifadesine göre, “Azizan” keli-
mesi Ceziran’dan uzakta yer alan küçük bir köy olan Arzizan adından
gelmiştir.60 Soyunu Peygamber’e dayandığını iddia eden Bedirhanile-
rin çoğu İbrani asıllıdır. Kürt meşhurlarının kökenlerini İslam büyük-
lerine dayandırma zaafı, tamamıyla İbrani kimliklerini kamufle etmek
içindir. 16. yüzyılda yaşamış Bitlis Bey’i Şeref Han, Kürtler üzerine ya-
zılmış ilk eser olan Şerefname isimli eserinde; Bedirhan ailesinin ata-
larını Halid bin Velid’e dayandırmakla birlikte, bu ailenin İslamiyet’ten
önce Yezidi dinine mensup olduklarını ileri sürmektedir.

(d.1802 - ö. 1869) Botan Emiri Bedirhan Bey, 1843-47 yıllarda
Osmanlı’da ilk Kürt isyanını gerçekleştiren geniş köklü bir aşiret-
tir. Bedirhan aşireti, 19. yüzyıl ortalarına dek Hakkari nüfusunun
yaklaşık yarısını oluşturan Nasturileri, 1846'da Cizre Emiri Kürt
Bedirhan Bey ile Hakkari Emiri Nurullah Bey'in düzenlediği iki kat-
liam ile yok etmişlerdir. Amerikalı misyoner Layard’ın anılarında
bildirdiğine göre Nasturilerden ölü sayısı 10.000 olarak vermekte-
dir.61 Bu rakam diğer kaynaklarda ve misyonerlerin günlüklerinde
ise 40.000 ile 80.000 arasında bir rakam geçmektedir.

Prof. Dr. Yalçın Küçük’te Bedirhanlar’ın yaptığı katliamlarını şu şe-
kilde değerlendirmektedir; 19. yüzyıl ortalarına doğrudur. Bu tarih ay-
nı zamanda Yahudilerin ve Hıristiyanların Türkiye’deki iç savaş tarihi-
dir. Bedirhan bir defada 40 bin Süryani’yi katletmiştir peki ama neden?
Bunu Kürtlüğe mi yoksa İbraniliğe mi bağlayacağız? 19. yüzyılın orta-
sından beri bu ülkedeki iç savaşları ve kırımları eninde sonunda Yahu-
dilerin Hıristiyanları tasfiyesi olarak ortaya koyuyorum.”62

Bedirhan Bey 1845 yılında Osmanlı’ya başkaldırarak Cizre mer-
kezli Botan bölgesinde hükümet kurup kendi adına para bastırmış
kişidir. Bedirhan ailesi tarafından yönetilen Botan Beyliği 1847 yılın-
da tasfiye edilmiştir. Bedirhan Bey’in Osmanlı Devleti’ne karşı ger-
çekleştirdiği isyan hareketi, Kürtçülük ideolojisine uygun olarak ilk
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defa Osmanlı Devleti’ne karşı bilinçli olarak tertiplenmiş milliyetçi
bir isyan hareketidir. Babıâli bu isyana karşı 1845’den itibaren Bedir-
han Bey’i ikna etmek için her türlü yolu denemiştir. Bu amaçla Di-
yarbakır Valisi Hayreddin Paşa, Cizre’de bulunan Nakşibendî Şeyh-
lerinden Şeyh Yusuf, Şeyh İbrahim ve Şeyh Azrail Efendiler’e gönder-
diği (25 Nisan 1847) tarihli mektupta, kendisinin de Tarikat-ı Hali-
diye-i Nakşibendî’nin müritlerinden olduğunu ve şeyhi Tosyalı Ha-
lit-i Nakşibendî Hazretlerinden icazet aldığını belirtmiş ve icazetin
bir suretini de kendilerine göndererek tarikat kardeşliği gereğince
Bedirhan Bey’e nasihat etmelerini onlardan istemiştir.

Nakşibendî Şeyhlerinin (25 Mayıs 1847) tarihli Diyarbakır Vali-
si Hayreddin Paşa’ya gönderdikleri cevabi mektupta ise, Bedirhan
Bey’e devlete karşı itaatsizlikten vazgeçmesini ve padişahtan af di-
lemesini, aksi takdirde müritleri ile beraber kendisinden ayrılıp
devlete itaat edeceklerini ifade ettiklerini” bildirmişlerdir.

Köşeye sıkışan Bedirhan Bey, İstanbul’a gönderdiği bir mektupla
padişaha bağlılığını ve teslimiyetini sunmaktadır. Fakat başta Padi-
şah Abdülmecit (1839-1861) olmak üzere, birçok devlet erkânı
onun her hal ve hareketine kuşkuyla bakmaktadır. Padişah ve hükü-
met bu endişelerinde haklıdır. Çünkü Bedirhan Bey, gizliden gizliye
kendi bölgesinde hükümranlık alâmeti olarak adına hutbe okutma-
ya başlamıştır. Bedirhan Bey’in çevre Kürt aşiretleri tarafından yal-
nızlaştırılmasından sonra sıkışan Bedirhan Bey, ya Anadolu Ordu-
su’na sığınacak ya kabuğuna kapanacak veya ülkeden kaçacaktır. Be-
dirhan Bey ve diğer Kürt beyleri her ne kadar direnseler de, ele geçi-
rildikten sonra, aileleriyle birlikte İstanbul’a taşınacaktır.”63

İstanbul’a gelen isyancı Bedirhan Paşa Büyükada’da bir köşke
yerleştirilir. İşte bu süreçten sonra başlayan gizli ilişkiler ağı Milli
mücadele ve sonrasındaki dönemde kendini gösterecektir. Bedir-
han Paşa ömrünün son yıllarını Şam’da geçirecek ve orada hayata
gözlerini yumup Şam’a defnedilecektir.

Bedirhan Bey Bağımsız Kürt Devleti planları yapmaya başlamış-
tır. 1898'de ilk Kürtçe gazete Bedirhanilerden Mithat Bedirhan ta-
rafından yayınlanmıştır. Kürt devletinin kurulması için İngilizlerle
bütün diplomatik ilişkileri kurarak “Kürdistan Teali Cemiyeti’ni
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kurmuşlardır.64

Bu dönemde kurulan Kürt örgütlerinin dikkat çekici bir diğer
yanı ise, Kürt aristokrat ailelerinin yeni Kürt yönetiminin önderli-
ği için kendi aralarında iç çekişmeler yaşamasıdır. Bedirhan ve Sey-
yid Abdülkadir ailelerinin açık rekabetlerinin yanı sıra Babanzade-
lerin ve diğerlerinin de bu konudaki mücadeleleri açıktır.65

Kürt aristokrat ve feodal ailelerinden, İstanbul’da ikamete zorun-
lu olanlardan Bedirhani, Baban ve Şemdinan şeyhleri, öğrenim gör-
müş Kürt ileri gelenleri (Mason ve Yahudi güdümlü İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti’nin düşüncelerinden oldukça etkilenmiş durumdaydı.

Kürt Teavün ve Terakki Cemiyetinin kapatılmasında Jön Türklerin
olduğu kadar Bedirhan ailesiyle Seyyid Abdülkadir arasında yaşanan
rekabetin de payı vardı. Daha sonra Kürt Tamim-i Maarif ve Neşriyat
Cemiyeti Kürt yayın ve eğitim alanında çalışmalar yapabilmek ama-
cıyla 1919 yılının başlarında kurulmuştu. Kürdistan Teali Cemiye-
ti’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bu cemiyetin kurucuları aynı
zamanda Kürdistan Teali Cemiyeti’nin de önde gelen adamlarıydı.

Kürt Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti’nin kurucuları şu kişiler-
den oluşmaktaydı: “Bedirhanzade Emin Ali, Dr. Abdullah Cevdet, Be-
dirhanzade Mithat Bey, Erzurum Milletvekili Seyfullah Bey, Hakkâri
Milletvekili Taha Efendi, Van Milletvekili Tevfik Bey, Bedirhanzade Ka-
mil Bey, Bedirhanzade Abdurrahman Bey, Genç Milletvekili Mehmet
Efendi, Mir Zeytinzade Hüseyin Avni Bey, Miralay Mahmut Sami Bey,
Yargıç Diyarbakırlı Mehmet Faik Bey, Bediüzzaman Said Efendi (Bedi-
üzzaman Saidi Nursi, Kürtçülük ve bölücülük amaçlı değil, Güneydo-
ğunun kalkınması ve İslam’ın doğru anlaşılması için bu oluşuma katıl-
mıştı. U.E.), Mutkaylı Halil Hayali Efendi, Kürdizade Ahmet Ramiz.”
Bu arada Peygamber soyundan geldiğini iddia eden Nakşibendî Şeyhi
Ubeydullah’ın 1879 yılında İran’da bir Kürt Devleti kurmak için başlat-
mış olduğu ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.66

Nasturi katliamının ardından geçen süreçte o tarihlerde Ameri-
ka’nın ünlü gazetesi The Newyork Times (Bak: 12 Ağustos 1877)
“Kürdistanlı Yahudiler” adlı bir yazı kaleme alıyordu. Kürt Yahu-
dilerinin varlıklarından bahsediyor lakin bunların bir kısmının ta-
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rihsel zamanda İslam’a geçtiklerini belirtiyordu. Bugün İsrail’de
250.000’den fazla Kürt Yahudisi yaşamaktadır. (Yani İbrani asıllı
olup Kürt kültürü içinde yaşamış tarihteki Mezopotamyalı Yahudi-
ler olmaktadır.) 

MOSSAD ajanı Kamuran Ali Bedirhan
Kürt Bedirhan Bey'in torunu ve Kürdistan Teavün ve Terakki Ce-

miyeti kurucusu olan Emin Bedirhan'ın oğlu Kamuran Bedirhan,
1895 yılında İstanbul'da doğmuşlardı. Emin Bedirhan’ın: Kamuran
Ali Bedirhan, Celadet Ali Bedirhan ve Süreyya Bedirhan adında üç
çocuğu vardı. Ve üçü de kendilerini Kürtçülük davasına adamışlardı.
Kürt Bedirhan’ın torunlarından olan Kamuran Ali Bedirhan (1895-
1978), Paris’te Şark Lisansları Enstitüsünde Kürt Lisanı ve Edebiya-
tı üzerine dersler anlatırdı. Aynı zamanda Mustafa Molla Barzani’nin
Irak’taki temsilciliğini yapmıştı. Kürtlerin ayaklanmalarından son-
ra 1961 yılında bu ayaklanmaların Avrupa’daki sözcülüğünü üstele-
nen Bedirhan, Barzani’nin namına Newyork’a yollanmıştı.

1968 yılında ise Kürt ihtilal Konseyi temsilcisi Emir Kamuran Ali
Bedirhan İmzası ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U–Thant’a bir
muhtıra yazmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Güvenlik
Konseyine ve Siyasal Komiteye mektuplar göndermiş ve Irak Kürt böl-
gesine bir tahkik heyetinin gönderilmesi çağrısını yapmıştı. Kürtçülük
hareketinin önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Kamuran Ali Bedir-
han, 1940 yılından sonra Paris’e yerleşerek Polonyalı Yahudi bir kadın
ile evlenerek ölümüne kadar da Fransa’da yaşamıştı.

Kamuran Ali Bedirhan 1958 yılında Paris’te, Sevr Antlaşması’yla ilgi-
li olarak şunları yazmıştı. “Yüzyılımızın son çeyreğinde tamamlanan bu
antlaşma Kürt halkına birlik ve bağımsızlık hakkı sağlamıştır; bu antlaş-
ma uzun süreli çabalar ve ağır bedeller sayesinde kazanılmıştır. Bu ant-
laşmanın bu güne kadar yaşama geçirilmemesine karşın, onun moral
gücü yeni faktörler sağlamıştır. Biz, kendi geleceğini belirleme ilkesi te-
melinde Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş olan, halkların kendi yöne-
timini tayin etme hakkına, moral ilkelere sahip bulunmaktayız.”67

Bir Amerikan gazetesinin The Beaver County Times 25 Mart 1971
tarihli haberine göre Kamuran Ali Bedirhan Mustafa Molla Barza-
ni’nin Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisi konumundaydı. O dönem
Amerikalı gazeteler Kamuran Bedirhan’ın Barzani aracılığıyla Birle-
miş Milletler arasındaki bağı gözler önüne seriyorlardı. Kamuran ba-

204 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?

67 Lazarev, M. S. Emperyalizm ve Kürt Sorunu (1917-1923), (çev.) Mehmet
Demir, Öz-Ge Yayınları, Ankara 1993. s. 188–189.



ğımsız Kürt devletinin kurulması için muhtıralar yazmaktaydı. 

Kürt Devleti bağımsızlığı için savaşan bir kahraman: Kamuran
Ali Bedirhan (The Spokesman Review, October 11, 1962)

Irak Kürtlerinin ayaklanmalarından sonra 1961 yılında bu ayak-
lanmaların Avrupa’daki sözcülüğünü üstelenen Bedirhanoğlu 1968
yılında ise Kürt ihtilal Konseyi temsilcisi Emir Kamuran Ali Bedir-
han İmzası ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U–Thant’a bir
muhtıra yazmıştı. 

Kamuran Ali Bedirhan, İsrail Dışişleri Bakanlığından Moris Fischer
ve İsrail’in Washington ve Londra Büyükelçisi Yahu Eylat ile dostluk
kurmuşlardı. Kamuran Bedirhan ile istihbarat ilişkisini, İsrail Paris Bü-
yükelçiliği’nin Yarbay Bin David, Albay Avzi Nerkis gibi askeri ataşeleri
ayarlamaktaydı. Kamuran Ali Bedirhan’ın İsrail gizli servisi Mossad ile
olan ilişkisini, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana
Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington'daki Brooking
Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından kaleme alı-
nan "Israel's Secret Wars–A History of Israel's Intelligence Services" (İs-
rail'in Gizli Savaşı-İsrail İstihbarat Servislerinin Tarihi) adlı kitapta ka-
leme alınmıştı. Black & Moris’e göre İsrail ile Irak Kürtlerinin ilişkileri
1964’de başlamıştı. Mossad şefi Meir Amit, Arap mevzilerine saldırı
operasyonlarını arttırmak için Irak Kürtleri ile ilişki kurmuşlardı. Ka-
muran Ali Bedirhan, o dönem Kürt ulusal hareketinin Avrupa’da Paris
temsilciliğini yürütüyordu. İsrail Savunma Bakanı Şimon Peres,
1950’lerde İsrail için casusluk yapan Kürt lider Kamuran Ali Bedirhan
ile yeniden gizlice bir araya geliyordu. Bedirhan, o dönem İsrail elçisi
Eliyahu Sasson ile de düzenli görüşmeler yapıyordu. Sasson, Mossad ca-
susuydu ve Ankara’yı İsrail’in istihbarat merkezi yapmakla tanınıyor-
du.68 İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv
muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington'daki Brooking Enstitü-
sü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından kaleme alınan "Is-
rael's Secret Wars–A History of Israel's Intelligence Services" (İsrail'in
Gizli Savaşı-İsrail İstihbarat Servislerinin Tarihi) adlı kitapta Mossad'ın
Barzani ve Kamuran Ali Bedirhan ile ilişkileri anlatılmaktadır. Kitapta
Mossad-Barzani ilişkileri, İsrail Dış İşleri Bakanlığı ve Mossad yazışma-
larına dayanılarak açıklanmaktadır. Kitabın önsözünde yayından önce
İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği vurgulanmaktadır.

Nitekim İsrailli araştırmacı Şalom Nakdimon, Irak ve Ortado-
ğu kitabında İsrail’le ilişkileri kuran ilk Kürt lider olarak Kamu-
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ran Ali Bedirhan’ı öne çıkarmaktadır. Nakdimon’a göre Kamuran
Ali Bedirhan Mossad casusluğu yapmaktaydı. 1963’te İsrail’e gide-
rek Başbakan David Ben Gurion, Dışişleri Bakanı Golda Meir ve
Mossad yetkilileri ile görüşen insandı.69

Osmanlı’nın otoritesine ve Cumhuriyete karşı olan Bedirhani-
lerin Selaniklilerle kutsal ittifakı

Mevlevi postnişi İshak Dede’nin torunlarından olan eski Dışiş-
leri bakanı Prof.Dr. Emre Gönensay’ın annesi Müveddet Gönensay,
isyancı ve Yahudi asıllı Bedirhan Paşanın oğlu Abdurrahman Çı-
nar’ın kızıdır. Emre Gönensay’ın eşi Aylin (Koçibey) Gönensay ise,
trafik kazasında ölen ünlü rallici Renç Koçibey’in kız kardeşi, Cem
Uzan'ın eşi Alara Koçibey’in halasıdır.

Arusi şeyhi olan Ömer Fevzi Mardin, ünlü Hamidiye Zırhlısı’nın
iaşe subayıydı. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın ünlü ismi Rauf Or-
bay’ın da sınıf arkadaşıydı. Ömer Fevzi, meşhur Mardin ailesinden
geliyordu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan, “Abdüsselam-ı Esmer yo-
lu” olarak bilinen Arusiyye tarikatının şeyhi oluyordu. Aslında daha
sonra “Mardin” soyadını alacak olan Ömer Fevzi Efendi, Nakşiben-
dî Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’nin de halifesi sayılıyordu. Ancak da-
ha sonra Arusiliği ön plana çıkacaktı. Ömer Fevzi Efendi’nin halife-
si ise 1979 yılında vefat eden Aziz Çınar’dı. Çınar da Kürtlerin en
seçkin ailelerinden olan Bedirhanilerdendi. Aziz Çınar’dan sonra
Arusilik iki kola ayrılmıştı. Şimdi her iki kolda da her ayın 22’sinde
dua ediliyor, yani Arusilik’in ritüelleri devam ettiriliyordu.

Kürt Bedirhanın torunlarından Kürt tarihçi Cemal Kutay Teşki-
latı Mahsusanın ilk lideri Eşref Kuşçubaşı’nın damadıdır. Kürt Be-
dirhan ailesinden olan Bedri Paşanın hanımı ise, Eşref Kuşçuba-
şı'nın teyzesinin kızıdır. Bedirhan Bey'in çocuklarından Murat Be-
dirhan Bey, Osmanlı’nın son döneminde Şurayı Devlet Reisliği yap-
mıştı ve İttihatçıların has adamıydı. Torunu Tevfik Ali Çınar’da Ga-
latasaray'da başkanlık yapmıştı. Bedirhan Bey'in kardeşi Abdullah
Bey'in oğlu olan ve Atatürk'ün yakınında yer alarak Maarif Bakan-
lığı yapan ve eğitim alanında köklü ve sarsıcı değişikliklere imza
atan Vasıf Çınar da bu ailenin diğer fertleri arasındadır.

Kürt Bedirhan’ın oğlu Ali Şamil Paşa ilk evliliğini Bedrifem ha-
nımla yapmıştı. Bedrifem Hanım daha sonra ikinci evliliğini ise Se-
lanikli Mehmet Edip Bey ile yapacak ve bu evlilikten Halide Edip
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Adıvar doğacaktı. AKP’nin kurucularından Cüneyt Zapsu’nun Ba-
baannesi Fatma Hidayet Zapsu da ünlü Bedirhan Paşa’nın aile efra-
dındandı. Bedirhanilerden Kaymakam Abdullah Hulusi Bey'in oğlu
Vasıf Çınar da; İki kez Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’nun uygulayıcısıydı ve Altay Spor Kulübü’nün ku-
rulmasına ön ayak olmuşlardı. Menderes hükümetinin Dışişleri Ba-
kanı Fatin Rüştü Zorlu da Kürt Bedirhan ahfadındandır. Bedirhan-
lar, Mardinizadeler ile akrabalığa kadar uzanmaktadır. Daha bu
isimlerden yüzlercesi var, ama şimdilik kısa tutuyorum. Bedirhan-
lar, Sabetaycılar ile hem akraba hem de gönüldaştı.

AKP’nin kurucularından Cüneyt Zapsu’nun Babaannesi Fatma Hi-
dayet Zapsu da ünlü Kürt Bedirhan Paşa’nın yakınıdır. Cüneyt Zapsu,
Başbakan R. Tayyip Erdoğan'ın mensubu olduğu siyasi partinin kuru-
cusu, MKYK eski üyesi ve Başbakan’ın dışişleri danışmanlığını yap-
mıştır. Zapsu’nun dedesi, İslamcı kesimin iyi tanıdığı bir isimlerden
Abdürrahim Zapsu olmaktadır. Eniştesi Kürt milliyetçisi, yazar Musa
Anter bir suikasta uğramıştır. Babaannesi ise isyancı Bedirhan Paşa'nın
torunudur. Ailenin tarihi kurak Cizre ovalarından Balkanlara kadar
uzanmaktadır. Abdürrahim Zapsu, Seyyid Manastırlı Tabipzade Pertev
Bey ile Zeliha Hanım'ın çocuğu olarak doğmuşlardır. Annesi Do-
ğu'nun saygın ve meşhur ailelerinden, Arvasiler'e dayanır. Muhterem
Avrasiler, Abdurrahim Zapsu’nun zahiri dindarlığına ve İslami tavrına
güvenip damat yapmışlardı. Zeliha Hanım, Seyyid Muhammed Arva-
si'nin oğlu Muhyiddin Arvasi'nin kızıydı. Aile uzun yıllar Van'da yaşa-
dı. Bu süre Abdürrahim Zapsu için ömür boyu devam edecek bir dost-
luğun da başlangıcı oldu. Abdürrahim Zapsu, ünlü Kürt beyi Bedirhan
Paşa’nın torunlarından Hidayet hanım ile evlendi. Bu evlilikten Mus-
tafa Pertev, Ayşe Hale ve Jale adında üç çocuğu oldu. Abdürrahim Zap-
su, oğlu Mustafa Pertev'i, Uzel ailesinin kızlarından Gaye Uzel (Zap-
su) ile evlendirmişti. Cüneyd Zapsu bu ikilinin çocuklarıydı. Uzel ai-
lesi de, Uzel Traktör sanayisinin kurucularındandı. Bu evlilik daha
sonra kurulacak olan Azizler Holding'inde temellerini attı. Cüneyt
Zapsu’nun kardeşi ve İş dünyasının önemli isimlerinden olan Aziz
Zapsu, BİM'in eski yönetim kurulu başkanı ve Türkiye'nin en zengin
100 ismi arasındaydı. Cüneyt Zapsu evliliğini Hindistan başkonsolosu
Nihat Boytüzün’ün kızı Beyza Boytüzün Zapsu ile gerçekleştirmiştir.
Beyza Hanım Üsküdar Amerikan Koleji mezunuydu. Tefken Hol-
ding'in üç ortağından biri olan Boytüzün, Kamera Reklâm ve Turizm
Ajansı'nın sahibidir. Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından
Mehmet Cansun, Cüneyd Zapsu’nun eşi tarafından akrabasıdır.
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Bedirhanlar, Babanlar ve diğer Kürt şeflerinin kutsal hayali;
Kürdistan devleti kurmak ve ikinci İsrail’e zemin hazırlamaktı.
Yani Bedirhanilerin hazırladığı Kürdistan projesinin ipini bugün
Barzani eline almıştır. Bu projenin ise, Büyük İsrail projesinin bir
parçası olduğunu hem Milli Çözüm Dergisi hem de Salim Meriç
gibi vatanseverler, belgeleriyle yazmaktadır. 

Baban aşireti ve Kürt Bedirhaniler Selanikli Dönmeler ile evlilikler
yapmışlardır. Hem akrabadırlar, hem de ekonomik ve siyasi alanda bir-
likte davranırlar. Selanikli dönmelerin Kürt Bedirhaniler ile evlilikleri
bir asimilasyon mu sayılmalıdır, yoksa İbrani kültürünün ve Yahudi di-
ninin soy silsilesini devam ettirme geleneğine mi bağlanmalıdır? Dön-
meler asırlardır Yahudi soylarını korumuşlardır. Ölüm ilanlarını incele-
diğimizde görüyoruz ki Bedirhanların Sabetaycılar ile evlilikleri istisna
değil, zincirleme ve şuurlu bir davranıştır. Sonuçta Türkçüsü ve Kürt-
çüsü hepsi aynı aileden çıkmaktadır. Kürt devletini kurulması için Kürt
cemiyetleri kuran, Bedirhan ailesi’nin birçok ismi Milli mücadele ve
Cumhuriyete karşıydı. Fakat Cumhuriyet kurulduktan sonra Bedirhan
Paşa’nın oğulları ve torunları karşı çıktıkları Cumhuriyetin en önemli
kilit noktalarına taşınmıştı. Cumhuriyetin, resmi kurumlarında, sosyal
kulüplerinde, örgütlerinde, siyasetinde ve bürokrasisinde, en önemli
görevlerin başına atanmışlardı. Hatta zaman zaman Cumhuriyete sahte
muhalefete kalkıştılar, yalandan düşmanlık yaptılar. Danışıklı dövüş
içerisinde düşman oldukları bu devletin en önemli noktalarına oturdu-
lar. Gizli bir el sanki hiçbir şey olmamış gibi onları düşman oldukları bu
devletin önemli noktalarına getirmişti. İktidarın gerçek sahipleri olan
bu gizli oligarşinin aile bağları yıllardır çözülememiştir. Cumhuriyetin
kuruluşundan bu yana çokça adından söz ettiren Bedirhan ailesi, yıllar-
ca Cumhuriyete ve sisteme karşı gösterildi ve sözde hep eleştirildiler.
Fakat Cumhuriyeti kuran en önemli isimler ile yakın akrabalıkları hep
gizlenmişti. Ailenin büyüklerinden Bedirhan Paşa Osmanlı Devletine
karşı en kanlı Kürt isyanını çıkaranlardan biriydi. Kürt devleti kurmak
için Kürt Cemiyetleri ve gazeteler çıkardılar. Baştan beridir Cumhuriye-
tin kuruluşuna ve Milli mücadeleye karşı çıktılar. Bu kadar muhalefet
etmelerine karşı, Cumhuriyet kurulduktan sonra devletin kilit noktala-
rına nasıl ulaştılar? Hatta Bedirhanların muhalefetlikleri bile yapmacık-
tı. Peki bu aileyi diğerlerinden ayrıcalıklı kılan sır, niye saklanmıştı?
Onlara böylesine seçilmişlik kazandıran şey, köklü bir aile olmalarından
değil, seçilmiş kavimden doğduklarındandır.

Bedirhanilerin Selanikliler ile kurduğu bu gizli oligarşinin hâkimi-
yetini Dönemin İngiliz Binbaşısı Noel ile Amiral Calthorpe telgraflaş-
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malarında şöyle kaydetmektedirler: “Amiral Calthorpe’dan, İstanbul/
1430 sayılı telgrafım, Bağdat temsilcisinin 5353 sayı ve 12 Mayıs tarih-
li telgrafı ve sizin 77676 sayı ve 29 Mayıs tarihli telgraflarınıza ilişkin
olarak; Toprakları doğuda olan Abdülkadir, Kürdistan’ın en tanınmış
ve saygın ailesi Bedirhanlar, bunların her ikisi de feodal sistemi temsil
etmektedirler. Bunlar Türk bürokrasisinde önemli mevkileri ellerinde
tutmaktadırlar.”70

Kuzey Irak’tan İstanbul seçkinlerine uzanan bu Bedirhaniler yolcu-
luğunu iyi kavramak lazımdır. İsyanlara kalkışmaları ve Türkiye kar-
şıtlığı yapmaları bile onları iktidara gelmekten alıkoyamamıştı. Bu ba-
şarıları acaba Kürt olmalarından mıydı, yoksa İbrani olmalarından mı?
Saydığım bunca ailenin Bedirhanilerle evlilikleri sizce basit bir tesadüf
mü sayılmalıydı? Dönmeler Yahudiliğin Kabalistik bir ekolüne bağlı
gizli bir kolu durumundaydı. Bunlar tamamıyla Musevi değiller
ama Tora’nın 613 emrinden olan en önemli emri yani evlilik emrine
titizlikle uyulmaktadır. Bu Talmud’un vazgeçilmez kuralıdır. 

Türkiye’de ikiye bölünen Ulusalcı–Cemaat arasındaki çatışma-
nın altında da yine bu sır yatmaktadır: Ulusalcı etiketine gizlenen
Selanikli Beyaz Türkler yani (Dönmeler) ile İslamlaşmış cemaat
kimliğine bürünen (İbrani) Beyaz Kürtler arasında göstermelik bir
savaş yaşanmaktadır. Birinci grup Ulusalcı ve laikliğin savunucusu
Ordu taraftarı olan Beyaz Türkler, diğer tarafta ise ikinci grup olup
AKP’yi iktidara getiren Bedirhaniler, Babbanzadeler, Mardinizade-
ler ve Arusilerdir. Sözde İslamcı grup olan neoliberal kapital maf-
ya, kamu mafyası olan ulusalcıları 2008 Ergenekon davasından
sonraki süreç ile tasfiye edip devre dışı bırakmıştır. Fakat her iki
sistemin ve ekibin sahibi de İbrani (Yahudi) olmaktadır. Her iki
grubun kronolojisini isim isim çıkarttığınızda göreceksiniz ki, çoğu
birbirlerinin akrabasıdır. Şimdi bakınız; Seyyid olan Hacı Yusufza-
de Şefik Arvas’ın torunu sayılan, 33. dereceden mason ve bilder-
berg daimi üyesi ve Siyonist Yahudi Henry Kissenger’ın Türkiye’de-
ki dostu ve temsilcisi Galatasaray kulübü eski başkanı Selahaddin
Beyazıt ile, AKP’nin kurucularından Cüneyt Zapsu gibilerin Kürt-
lükleri sahtekarlıktı, Müslümanlıkları ise sadece kılıftı; aslında
hepsi Yahudi Siyonizm’inin gönüllü elemanlarıydı.71
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Hatta Üstat Said’i Nursi’nin talebesi ve takipçisi sayılanların,
maalesef tamamına yakını İslamcı geçinip İsrail uşaklığına kay-
mışlardır. AKP ve Gülen cemaati sadece bir kılıftır. Medya’da ve
kamuoyunda tüm dikkatlerin üzerine çekildiği yapıştırılmış bir
etikettir, asıl iktidar olanlar ise Sabataycılar ve Masonlardır. Bu
her iki grubun ortak noktası ise İsrail hizmetkârlığıdır, iki grup-
ta ABD hegemonyasından çıkamamıştır. 

Yeri gelmişken bir noktayı da önemle ve özellikle vurgulama-
mız lazımdı:

Gerek Yahudilikten ve gerekse Ermenilikten ve diğer Hıristiyan
mezheplerinden İslam’a geçen (ihtida edip hidayete eren) insanla-
rımızın geçmişini ve kökenini sorgulamak ve onların hepsini su-
izan altında tutmak elbette yanlıştır, hem İslam’a hem de insanlığa
aykırıdır. Hatta, atadan babadan miras yolu ile intikal eden bir
Müslümanlıktansa araştırıp gerçeği fark ederek eski dinini bırakıp
İslam’a girmek daha büyük bir fazilet sayılmaktadır. Bu nedenle,
sonradan İslam’a girmiş ve din değiştirmişler arasında çok sağlam
ve sadık Müslümanlar vardır, hatta bazıları büyük ulema ve evliya
makamına çıkmışlardır. Bu nedenle bütün tarikatların ve seyyidlik
nispetinin tamamen kötü niyetli Yahudi ve Ermeni dönmezlerinin
elinde göstermek, kasıtlı bir iftiradır ve İslam’a olan itimat ve itiba-
rı sarsıcı saptırmalardır. Ancak, maalesef tarikattan siyasete, kül-
türden ticarete, sanattan bürokrasiye, bu Yahudi ve Ermeni dönme-
lerinin bazılarının intikam hırsı ile her kademede içimize sızdığı ve
bunlara dış güçlerce sahip çıkıldığı; Türkçülük, Kürtçülük, Ilımlı
İslamcılık, radikal şeriatçılık gibi akımları bunların kışkırttığı ve
katı Ulusalcısından ılımlı İslamcısına hepsinin Erbakan ve Milli
Görüş karşıtlığında “doğal bir ittifak” yaptığı da unutulmamalıdır.
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TSK’YI TACİZ VE TAHKİR KÜSTAHLIKLARI

TSK’NIN KÖKÜNÜ KURUTMA HAMLELERİ

Tarih boyunca hiç değişmeyen, bugün daha da önemli ve ge-
rekli hale gelen bir gerçek vardır: “Her bakımdan kuvvetli ve ye-
terli bir ORDUSU bulunmayan devletin, Milli ONURU da olmaya-
caktır!” Bin yıldır, tam yirmi bir Haçlı Seferiyle Türkiye’yi yıka-
mayan ve bizi Anadolu’dan atamayan gâvur güçler, şimdi klasik
savaşlardan daha etkin ve tehlikeli stratejik şeytanlıklarla, ba-
ğımsızlık ve bekamızın sigortası olan TSK’nın kökünü kurutmak
için çabalamaktadır. Kâfir güçlerin tertip ve teşviki ve gafil işbir-
likçilerin eliyle hazırlanan; VİCDANİ RET, bu varlık ağacımıza
vurulan en büyük baltadır. Kürtçü bölücülerden (PKK’lı ve
BDP’lilerden), İslamcı geçinen döneklerden (AKP’lilerden), milli
ve manevi duyarlılıkları törpülenmiş, rahatına ve menfaatine
düşkün tüm kesimlere kadar, VİCDANİ RET arkasına sığınan hiç
kimse artık askerlik yapmayacak; ülkemizin güvenliği ve gelece-
ği sadece; hiçbir baltaya sap olamamış döküntülerin ve para kar-
şılığı kiralanmış “Karavana nöbetçisi ve kışla bekçileri”nin eline
bırakılmış olacaktır. “VİCDANİ RET” gibi bir hıyanet tuzağına,
Askeri Yargıtay’dan ve Diyanet Başkanlığı’ndan fetvalar çıkarıl-
ması da, TSK’nın kökünü kurutma tezgâhının hangi aşamalara
dayandığının aynasıdır.

Ve son Chicago NATO zirvesinde:



• İzmir’deki NATO üssünün artık “Ana karargâh”lardan biri
sayılması ve komutanlığına kesinlikle bir yabancı (Türk olma-
yan) generalin atanması kararı alınması

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

• Türk generallerin, bundan böyle NATO kışlalarında ve sal-
dırılarında, sayıca daha yüksek oranda hizmet ve sorumluluk ala-
cağının vurgulanması

• Ve NATO zirvesine “etkin ve yetkin gözlemci” statüsüyle
çağrılmak istenen İsrail’in, Kıbrıs’ta üs edinme ve 20 bin koman-
do yerleştirme çabalarının medyaya yansıması

Acaba TSK’nın milli ve bağımsız yapısının sulandırılması ve
NATO’nun bir alt birimi konumuna sokulması hazırlıklarının ye-
ni bir aşaması mıydı?

TSK’ya İstihbarat tuzağı kurmuşlardı:

Uludere’de 34 gencimizin vurulmasıyla sonuçlanan yanlış ve
kasıtlı istihbaratın, ABD tarafından MİT’e aktarıldığı ve “Milli Kay-
nak” sayılan MİT tarafından TSK’nın kandırıldığı anlaşılmaktaydı.
ABD’nin hedefi, halkımızla TSK’nın arasını açmaktı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Uludere'de istihbaratın
ABD kaynaklı olduğunu açıklaması ortalığı karıştırmıştı. Bu haber
üzerine Genelkurmay açıklama yaparak "İstihbaratı milli kaynaklar-
dan aldık" demiş, ancak Pentagon WSJ'nin haberini doğrulamıştı.
Başbakan Erdoğan da “Haberin mevcut ABD hükümetini zor duruma
düşürmek için” yapıldığını söyleyerek konuyu saptırmaya çalışmıştı.
Uludere'de 34 kaçakçının savaş uçaklarından açılan bombardıman
ateşi sonucu öldürülmesi Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri
arasındaki yerini hala korumaktaydı. Bu faciaya neden olan istihba-
ratın, MİT tarafından verildiği açıklanmış, ancak MİT tarihinde ilk
kez internet sitesinden açıklama yaparak bunu yalanlamıştı. 

Uludere'ye WSJ bombası

Amerikan Wall Street Journal gazetesi askeri yetkililere dayandı-
rarak verdiği haberde “Uludere'deki istihbaratın kaynağının ABD'nin
Ankara'daki Ortak Bütünleşme Hücresi olduğunu” yazmıştı.
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İddiaya göre: “Amerikalı yetkililer, daha yakın uçuşla daha net
görüntü verebileceklerini hatırlatmış ama Türkiye makamları bunu
gerekli görmeyerek askeri harekât başlatmıştı.” İddianın yankıları
devam ederken Türkiye makamları bunu yalanlamıştı. Amerikalı
yetkililer ise "İddianın Türkiye-ABD dostluğuna zarar getirmeyece-
ğini" açıklamıştı.

3 saatlik Erdoğan-Özel görüşmesi niye sır gibi saklanmıştı!

Mart 2012 başında çok kısa süren Milli Güvenlik Kurulu toplan-
tısından sonra gerçekleşen ve 3 saat süren Başbakan Erdoğan, Genel-
kurmay Başkanı Necdet özel görüşmesi tartışma yaratmıştı. Erdo-
ğan-Özel görüşmesinin MGK toplantısından uzun sürmesi Ankara
kulislerinde şaşkınlığa yol açmıştı. Hürriyet haberinde MGK toplan-
tısının kısa sürmesine gönderme yaparak, “çok kısa süren MGK ile
ilgili sorun olabileceği hatta Özel’in istifa edebileceği bile ortaya atıl-
mıştı. 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Kara-
dayı’nın da soruşturma çerçevesinde gözaltına alınabileceği ve gö-
rüşmede bunun da konuşulduğu iddialar arasında yer almıştı. Ge-
nelkurmay kaynakları bu iddiaları net bir dille yalanlarken, görüş-
menin MGK’dan iki gün önce planlandığı vurgulanmıştı. Hürriyetin
haberinde “Görüşmenin neden bu kadar uzun sürdüğü Hürriyet’in
Başbakanlık kaynaklarından aldığı bilgi ile açığa çıktı” ifadeleri kul-
lanılarak görüşme ile ilgili başlıklar şöyle anlatılmıştı:

“Başbakan Tayyip Erdoğan ve Özel’in en uzun görüşmesinde
canlı bomba eylemiyle ateşkesin bozulduğu Suriye ile ilgili Tür-
kiye’nin hareket planı masaya yatırıldı. Görüşmede şu başlıklar
ele alındı: “Suriye’de tırmanan gerilim konusunda Türkiye’nin
hareket senaryoları”, “Türkiye’nin NATO ve BM üyeliğinden do-
ğan hakları”, “Sınırdaki asker durumu”, “İnsani yardımı karşıla-
ma kapasitesi”, “Olursa uluslararası yardımın güvenlik dâhil ko-
ordinasyonu”

TSK’nın kökünü kurutma hazırlıkları mıydı?

Lise öğrencileri bile 29 yaşına kadar askere alınamayacaktı

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, öner-
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gelerle yapılan değişikliklerle oybirliği ile kabul edilip kanunlaş-
mıştı. Tasarıya göre, yoklama devri, askerlik çağının başlangıcın-
dan muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süre olacak-
tı. Tasarıyla, seferberlik veya olağanüstü hallerde 19 yaşında bulu-
nanların askere alınmalarına imkân tanıyan düzenleme yürürlük-
ten kaldırılmıştı.

Bilgi Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama alanı
kalmayan ilk yoklama ve son yoklama işlemleri kaldırılarak; yokla-
ma, “yükümlülerin askerliğe elverişlilik ve öğrenim durumları ile
meslek ve niteliklerinin belirlenmesi işlemlerini kapsayacak şekil-
de” yeniden tanımlanmıştı. Buna göre, ''yükümlülerin sağlık mu-
ayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim
durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi'' işlemi yokla-
ma sayılacaktı. Yükümlülerin yoklama işlemleri yaklaşık 14 aylık
bir süreye yayılacaktı. Böylelikle, yoklama kaçağı sayısı ve yoklama
dönemlerinde askerlik şubeleri önünde oluşan yükümlü yoğunlu-
ğu azaltılmış olacaktı.

Askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan haller şöyle
sıralanmıştı:

Tasarıyla, askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan haller-
den bazıları yeniden ayarlanmıştı. Lise veya dengi okullarla fakül-
te ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği
okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna ka-
yıt yaptırmamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 ya-
şını geçmemek üzere mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye
kadar uzatılacaktı. Savaş zamanı hariç olmak üzere; bir baba veya
ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu
olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf
askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere alınmayacaktı. Bu dü-
zenlemenin uygulanmasında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime
yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmayacaktı.

Kardeş sevk tehirinde bulunulabilmesi için ananın dul olması
şartı kaldırılacaktı. Bugünün şartlarında 15 yaşından küçük bir ço-
cuğun aile bütçesine katkı sağlamasındaki zorluk dikkate alınarak,
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kardeş sevk tehirinde 20 yaşından küçük olanlar dikkate alınmaya-
caktı. Yoklama sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu
belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ili-
şikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 ya-
şını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelen-
me imkânı sağlanmıştı. Askerlik çağrısına hasta olduklarından do-
layı katılamayan yedek erbaş ve erlerden, bu durumlarını resmi ve-
ya askeri hekim ya da sağlık kurulu raporuyla tespit ettirenler her-
hangi bir cezai işleme tabi tutulmayacaktı. 

Sağlık muayenesi aile hekimince yapılacaktı!?

Yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu
yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi
sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tara-
fından yapılacaktı. Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk
geciktirmesi veya ''askerliğe elverişli değildir'' kararı sağlık raporla-
rını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kurulu
olacaktı. Ancak yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunan-
lar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi kararlı sağlık
raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirlikler-
ce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten
teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca karara bağlanacaktı.

İlk bakışta makul ve masum düzenlemeler olarak görülen, an-
cak:

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

b) İki sivil doktor tarafından “askerlik yapmaya elverişsiz” ra-
poru verilebilen ve böylece sahte raporla askerlikten kaçmayı ko-
lay hale getiren

c) 20-30 yaş arası fiili askerliği ise, sadece İlkokul mezunları-
na reva gören ve “kışlaları çapulcu alayına çevirme hazırlığına”
benzeyen bu girişimler, yine TSK’nın kökünü kurutmaya yönelik
sinsi adımlardı. Yoksa GKB Necdet Özel’in Başbakanla görüşme-
sinde bu sıkıntılar mı paylaşılmış ve tartışılmıştı?
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Yeni Anayasa tezgâhı!

Daha da sakıncalı ve sarsıcı olanı, bütün bu gaflet ve hıyanet
girişimlerinin ve Türkiye’yi bölme gayretlerinin, “hukuki güven-
ce ve gerekçeye dayandırılması” için YENİ ANAYASA hazırlan-
masıydı. Devleti ve Cumhuriyeti yıkıcılar, şimdi; “kurucular” ro-
lüyle işbaşındaydı. SEVR’in patronları AB ve ABD’nin dayatmala-
rı; AKP, PKK (BDP) piyonlarının “barışçıl duyarlılıkları” sayesin-
de yazımına başlanan Yeni Anayasa, Türkiye’yi tarihe karıştıra-
cak ve Büyük İsrail önündeki engel olmaktan çıkaracak, bütün
tuzak maddeleri içinde toplayacaktı.

Yeni NATO Zirvesi ve Hıyanet planları

Asya’daki gelişmeler ve özellikle İslam dünyasındaki dirilişler,
ABD ve İsrail’de rahatsızlık yaratmıştı. Örneğin Çin, ekonomik alan-
da ABD’yi yakalamaya çalışmaktaydı. Ekonomik yükselişinin sağla-
dığı olanaklarla siyasi, askeri ve kültürel alanlarda da hızla kalkın-
maktaydı. Yakın gelecekte her bakımdan ABD’yi zorlayacaktı. Bu ne-
denle ABD, İslam dünyası ve Asya ile kaçınılmaz olacak nihai hesap-
laşmadan üstün çıkmak için; bunlar başa çıkılamayacak düzeye ulaş-
madan önce kendi sorunlarını çözmek, zaaflarını gidermek, kurum-
larını yeniden düzenleyip güçlendirmek suretiyle bu hesaplaşmaya
hazırlanma çabasındaydı. İşte ABD’nin “Obama doktrini” kılıfı geçi-
rilen Siyonist Yahudi Lobileri projeleri açısından 20 Mayıs’ta Chica-
go’da toplanacak NATO zirvesi kritik önem taşımaktaydı.

Açık ve gizli gündem konuları:

Zirvede açık görüşmelerde, kısaca füze kalkanı diye anılan fü-
ze savunma sistemiyle bağlantılı olarak NATO’nun yeniden dü-
zenlenmesi sorunu tartışılmıştı. Füze kalkanının başta Türkiye,
bütün İslam ülkelerini Rusya, Çin ve İran gibi Avrasya’nın önde
gelen güçlerini hedef aldığı ABD yönetimi tarafından saklanma-
mıştı. Zirvede öne çıkan konu, kalkanın Avrupa’daki altyapısı-
nın, Basra Körfezi’ne inşası planlanan uzantıyla tamamlanmasıy-
dı. Japonya-Filipinler ekseninde de benzer bir proje seslendiril-
meye başlanmıştı. İsrail’deki radar da dâhil bütün bu sistem doğ-
rudan ABD kumandası altında bulunacaktı.
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Zirvenin bir de gizli gündemi vardı: Kontrgerilla, gladyo veya
süperNATO diye bildiğimiz NATO’nun çelik çekirdeğinin, İslam
ülkeleri ve Çin başta olmak üzere Avrasya’yı hedef alacak biçim-
de yeniden yapılanmasıydı. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta,
zirvenin hemen öncesinde “yeni kurulacak ve istihbarat toplama-
nın yanı sıra saldırılar da yapacak bu gizli örgütlenmeyi” zaten
açıklamıştı. Zirvede, bu yeni gizli örgütlenmenin ABD dışı uzan-
tıları yeniden yapılandırılacaktı. ABD’nin Türkiye başta olmak
üzere çeşitli ülkelerdeki gizli gladyo örgütlerinin takviyesi, güç-
lendirilmesi ve döneme uygun hedeflere yönlendirilmesi mutaba-
katı aranacaktı.

İşte bu NATO zirvesinde, özel bir dikkatle resmi gündeme ta-
şınmayan, ama gizli kulislerde hararetle tartışılan asıl konu ise:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeni NATO Konseptine uygun mo-
dern bir yapılanma içine sokulması, klasik (yani milli..) ve han-
tal teşkilatlanmadan kurtarılması, ittifak güçleriyle daha kolay ve
kalıcı bütünleşme şartlarının olgunlaştırılması” olduğu fısıldan-
mıştı. Yani TSK, Mekke ve Medine’yi bombalamayı ve 1,5 milyar
Müslümanı imhayı bile düşünen NATO ve Pentagon’un hizmeti-
ne sokulmaya çalışılmaktaydı.

ABD’ye karşı Çin’e sığınmak ahmaklıktı!

ABD ile Çin zahiri bir rekabet içinde görünseler de, Siyonist
sermaye ve İsrail’le Çin, gerçekte çok gizli ve derin bir ittifak
halindeydi. Bu iki ülke son derece yakın ve güçlü ilişkilere sa-
hipti. Üstelik bu ilişkiler giderek daha da gelişmekteydi. Nite-
kim bu çerçevede İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak 2011’de
başkent Beijing'i resmen ziyaret etmişti. Barak'ın ofisinden ya-
pılan açıklamaya göre, kendisi Çin Savunma Bakanı Lian Gu-
angli ve diğer üst düzey yetkililerle görüşüp, bunlarla bölgesel
gelişmeleri, İran tehdidini, barış sürecini ve diğer 'stratejik ko-
nuları' değerlendirmişlerdi.

Barak'ın savunma bakanı olarak ziyareti, şüphesiz ikili ilişkile-
rin en çok ve ağırlıklı olarak askerî ve güvenlik alanlarında oldu-
ğunu bir kere daha açıkça göstermişti. Esasen, iki ülke 1980'ler-
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den bu yana (hatta bazı kaynaklara göre 1970'lerden bu yana) bu
tür önemli ve kapsamlı ilişkilere sahipti. İsrail ile Çin arasındaki
diplomatik ilişkiler 1992 yılında tesis edilmiş olsa da bu iki ülke
bundan önce de gizli ilişkiler yürütmüşlerdi. Nitekim bu çerçeve-
de 1980'lerden başlayarak iki ülke önce akademik, sonra ekono-
mik, bilimsel ve askerî alanlarda temaslara girişmişlerdi. 

Daha sonra dönemin İsrail Savunma Bakanı Moşe Arens 1991
yılında Çin'i ziyaret etmiş, bu ziyaretle iki ülke arasındaki askerî-
güvenlik ilişkilerinin temeli atılmış, ardından Dışişleri Bakanı Da-
vid Levi'nin dört günlük önemli ziyareti takip etmişti. 1990'larda
sadece 30 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 2005'e gelindi-
ğinde 3 milyar dolara, 2008'de 5 milyar dolara ulaştığı, 2010'da 10
milyar doları aştığı söylenmişti. Çin tarafında bu ticaret İsrail'in gü-
neş enerjisi, robot, inşaat, tarım ve sulama teknoloji ve ürünlerini;
İsrail tarafında ise çeşitli mamul Çin mallarını içermekteydi.

Askerî alanda ise; çeşitli kaynaklar, 1990'lara kadar olan dö-
nemde İsrail'in Çin'e en az 4-5 milyar dolarlık silah malzemesi ve
teknolojisi sattığına, bugün de bu durumun artarak devam ettiği-
ne, bunun sonucunda İsrail'in Rusya'dan sonra Çin'in en büyük
ikinci askerî tedarikçisi konumuna yükseldiğine işaret etmişler-
di. Çin'in bu bağlamda Batı'dan temin edemediği askerî malzeme
ve teknolojileri İsrail sayesinde elde ettiği, hatta bu satışlar dola-
yısıyla zaman zaman en yakın müttefiki Amerika ile karşı karşı-
ya geldiği de söylenmişti. Mesela Falcon erken uyarı uçağını İs-
rail, Amerikan baskısı sonucu 2000 yılında bu uçağı Çin'e sat-
maktan vazgeçtiğini belirtmiş, ama gerçekte verilmişti.

İsrail, Çin bakımından; bu anlattığımız sebeplerle asla ihmal
edilmeyecek kadar önemli bir ülke idi. Çinli yetkililer de bazen
basına yansıyan, bazen da yansımayan vesilelerle İsrail'e gidip
gelmekteydi. Buna en son örnek, Mayıs 2011’de İsrail'i ziyaret
eden Çin Donanma Komutanı Amiral Vu Şengli'ydi. Barak'ın as-
kerî ve güvenlik konularının yanı sıra BM'de gündeme gelecek
olan bağımsız Filistin devleti konusunda Çin'in İsrail lehine des-
teğini sağladığı da yazılıp çizilmişti. Esasen İsrail bu konuda sa-
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dece Çin değil, diğer önemli ve güçlü ülkelerle çok yönlü temas-
lara girişmişti. 

Yani bizdeki marazlı ve garazlı solcuların; “Ezilen ve sömürü-
len ülkelere umut olması ve sahip çıkılması bakımından, ÇİN
ABD’nin en büyük rakibi ve korkulu rüyasıdır” yönündeki zan ve
iddiaları temelsizdir. Çünkü hem ilahi hem de tarihi gerçek: “Za-
limlerin ve kâfirlerin tek millet oldukları” şeklindedir.

Türk Ordusunun Suriye’ye girmesi, İsrail ve ABD planıydı!

El Cezire'de “El İtticahu'l Muakis/Ters Esinti” programında mo-
deratör Faysal Kasım'la birlikte isyancı muhaliflerden Prof. Velid
Bunni ve Suriye rejiminin destekçilerinden Muad Muhammed ka-
tılıp, Suriye olaylarını tartışmışlardı. Muhalif öncülerden Prof. Ve-
lid Bunni, İsrail'in Suriye politikasına değinmiş: “Mümkün olması
halinde, İsrail ilelebet Beşşar Esad'ın iktidarda kalmasını yeğler. İk-
tidarda kalamayacaksa değişimin en büyük hasarla gerçekleşmesi-
ni ister.” Sözleriyle gerçekleri çarpıtmaya çalışmıştı. Oysa Velid
Bunni'nin unuttuğu bir husus vardı: Evet, İsrail İslami bir ideolo-
ji ile barışık yaşayamazdı. Ama, ılımlı AKP gibi, ılımlı ve ABD’ye
bağımlı bir İhvan’la niye uzlaşmasındı? ABD'ye gizli görüşmeler
için giden İsrail Ordu İstihbaratı Başkanı Tümgeneral Aviv Koc-
havi'nin: “Esad'ın iktidarda kalmasının ülkesinin yararına olduğu
fikrinin değiştiğini ve Beşşar'ın artık gitmesi gerektiğini” unutma-
malıydı. Aynı sözleri biraz daha tafsilatlı olarak İsrail Savunma
Bakanı Ehud Barak da kullanmıştı.

CNN'e konuşma yapan Barak, Esad ve yakınındaki bazı sorum-
luların Ali Abdullah Salih gibi gitmesini ve artık Baas rejiminin bit-
tiğini ve defin işleminin gerektiğini açıklamıştı. Ve krizin çözü-
münde kendince Rusya'nın rolünün önemine dikkat çeken Barak,
NATO, ABD, Rusya ve Türkiye'nin süreci hızlandırmak ve parça-
sı olmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulamış-
tı. (http://www.aljazeera.net/news/pages/050c9c3b-26b1-4cc9-
99cb-8af5b4da686b). 

Ehud Barak'ın CNN'de yaptığı konuşmasında değişimi idare
eden ve yönlendiren ülkeler kombinasyonunda Batı, Rusya ve Tür-

AHMET AKGÜL 219



kiye'yi birlikte zikretmesi ve sahiplenmesi Suriye’deki fesatlığın ar-
kasında hangi fırsatçıların bulunduğunu ortaya koymaktaydı.72

Cemaat NATO’ya mı hizmet ediyordu ve Fenerbahçe'yi ABD
niye ele geçirmek istiyordu?

Aziz Yıldırım operasyonu ilk başladığında bir dostum; "Bu, Fe-
nerbahçe operasyonu değil" diye uyarmıştı. "Peki ne?" diye sordu-
ğumda: "Aziz Yıldırım'ın faaliyet alanına bakarsan anlarsın" yanı-
tını yapıştırmıştı.

Baktım; Yıldırım ailesinin faaliyet alanı askeri ihaleler, özel-
likle de NATO ihaleleri olmaktaydı. İlginç olan şu; NATO,
ABD'nin kontrolünde olmasına rağmen Aziz Yıldırım; Ruslara da
çok yakındı. O kadar ki; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Başbakan Erdoğan ile Aziz Yıldırım'ın evinde buluşmak istiyor-
du. Nereden mi biliyoruz? Gazeteci Alper Görmüş; Taraf Gazete-
si'nde Özden Örnek'in günlüklerini yayınlamıştı. Orada vardı,
aktarıyorum:

"Aziz ve Yıldız bana gelmişlerdi. Aziz'in ifadesine göre; Vladi-
mir Putin, Başbakan Erdoğan ile özel olarak görüşmek istemişti.
Resmi olmayan bir şekilde İstanbul'a gelip Aziz'in evinde görüşmek
talebini iletmişti. Aziz'in Putin ile temasta olduğunu biliyorum. Ay-
nı şekilde diğer Ruslar ile de temasları var. Ruslar, Aziz ne isterse
verecek durumdalar ve ona çok güveniyorlar. Bize S-300 satmak ve
hatta üretmek istiyorlar."

Fenerbalçeli eski futbolcu Saffet Sancaklı bir ara Aktüel Der-
gisine ilginç bir röportaj vermiş ve şunları açıklamıştı.

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

Şeytan ayrıntıda gizleniyordu ve ayrıntıları bir araya getirdiği-
mizde ilginç bir tablo çıkıyordu. NATO ihaleleri ile tanınan Aziz
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Yıldırım, Putin dönemi ile birlikte Ruslarla da iyi ilişkiler kurma-
ya başlıyordu. Öyle ki daha önce Ali Şen'in aldığı ihaleleri alacak
kadar. (Buradan Aziz Yıldırım ile Ali Şen kavgasının da aslında
Fenerbahçe kavgası olmadığı sonucu çıkıyordu)

Şimdi Fenerbahçe'yi ele geçirmek isteyen kim oluyordu? Ce-
maat mi? Cemiyet mi? Yoksa Aziz Yıldırım'ın Ruslara yakınlaş-
masına kızan ABD'mi?”73 veya ABD Cemaati taşeron olarak mı
kullanıyordu?

Hayret, Masonik Türk Ocakları’na Cemaatçi Başkan seçiliyor-
du!

Türk Ocakları’nın yeni başkanı Cemaate yakınlığıyla bilinen
Nuri Gürgür olmuştu. Cemaatin yeni hedefinin ise Aydınlar Oca-
ğını ele geçirmek olduğu belirtiliyordu. 100. yılını kutlayan Türk
Ocakları Cemaate teslim ediliyordu.

İttihatçı masonların teorik merkezlerinden olan Türk Ocakları-
nın yeni başkanını Fetullah Gülen Cemaatinin desteklemesi dik-
kat çekiyordu. Gürgür’ün Cemaatle yakın ilişkileri olduğu bilini-
yordu. Böylece Parvus Efendiyle anılan mekân, artık Fetullah Gü-
len adıyla anılacaktı. Bu arada Cemaatin yeni hedefinin ise 1980’li
yılların teorik merkezi Aydınlar Ocağı olacağı biliniyordu.

Kafaları kurcalayan soru şuydu: Türk Ocakları mı İslamlaşıyor-
du, yoksa Cemaat mi masonlaşıyordu?

ŞİİR

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

Dindarlığı riya, taptığı tahin
ABD’ye serçe, millete şahin
NATO’nun emrinde, İslam’a hain
Asker sivil soysuz, çıkar her cinsten!
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Vatan parselleyen, avrat pazarlar
Keramet uydurur, yandaş yazarlar
Bak kahpeler Milli, Çözüm azarlar
Diyalogcu medet, bekler “Teslis”ten!

Siyon yazılımlı, Mason falımlı
Kimisi radikal, kimi ılımlı
Bazısı Kemalist, dinsiz çalımlı
Yerinden kalkamaz, oldu aczinden

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

ABD arzu etmesine ve AKP hükümeti istemesine rağmen, Su-
riye’nin işgaline ve bölünmesine, TSK öncülük yapmayınca, bu
sefer orduyu itibarsızlaştırma girişimleri yoğunlaşmıştı. İzmir
merkezli “Askeri Casusluk ve fuhuş” operasyonları da acaba bu
tezgâhın bir parçası mıydı? Hem de YAŞ toplantısı ve terfi karar-
ları öncesine denk getirilen bu tutuklamalar bize iki önemli ko-
nuyu hatırlatmıştı:

1. ABD’nin keyfine ram olmayan, NATO’nun gönüllü lejyonla-
rı gibi davranmayan ve Milli çıkarlarını kollayan bir TSK’nın han-
gi tertiplerle karalanıp itibar katliamına uğratılacağı, bir kez da-
ha ortaya çıkmıştı. Hala Batı diyenlerin, hala NATO’ya güvenen-
lerin, hala ABD’yi stratejik müttefik görenlerin, artık uyanması
ve gerekli tedbirleri alması lazımdı. Çünkü yıpratılan bir ordu,
yıkılacak Türkiye’nin ilk aşamasıydı. 

2. “Askeri Casusluk ve fuhuş operasyonları” bize, İslami
inanç ve prensiplerden, Milli ahlak ve manevi disiplinden uzak-
laştırılan subayların hangi rezalet çirkeflerine kolaylıkla bataca-
ğını da hatırlatmıştı. Kur’an ve türban düşmanlığının, İmam Ha-
tip ve Ezan gıcıklığının Laiklik ve ilericilik diye adlandırıldığı,
karı ve rakı düşkünlüğünün Atatürkçülük diye anlatıldığı ortam-
larda yozlaşan, manevi bunalım ve boşluğa yuvarlanan insanları
şehvet tuzağına düşürmek artık çok kolaydı. Ve zaten bir Milleti
ve askerini, son sistem silahlardan ve çok güçlü ordulardan önce,



onları ahlaki zafiyetlere ve manevi dejenere ve disiplinsizliğe uğ-
ratarak yenmek, daha etkili ve köklü bir yöntem olmaktaydı.

Hz. Muhammed’i “çöl bedevisi”, İslamiyet’i “ortaçağ prensip-
leri”, Milletimizi ise “örümcek kafalı Anadolu gericileri” gören ve
Müslüman halkımıza müsamaha gösteren hükümetlere karşı ihti-
laller tertipleyen kafaların hizaya getirilmesi ve ordumuzun bu
yapıdan temizlenmesi elbette lazımdı. Ancak bu bahane ile
TSK’nın topyekûn hedef alınması ve askere karşı psikolojik bir
savaş açılması, hiçbir iyi niyet ve cesaret girişimiyle açıklanamaz-
dı. Çünkü bütün darbeleri, mafyavari çeteleri ve bozuk tıynetli
bazı generalleri tertip ve teşvik eden asıl MASON LOCALARI’na,
sinsi ve Sabataist cuntaya hala hiç dokunulmamıştı, hatta bunlar
AKP döneminde daha da etkinlik kazanmışlardı. Bu ülkede, ihti-
lallerin icazesinin de, anarşinin vizesinin de ABD’den ve Ameri-
kan derin devleti olan Yahudi Lobilerinden geldiğini artık bilme-
yen kalmamıştı. Oysa ve nasıl oluyorsa, AKP de aynı odaklarca
Erbakan’dan koparılıp iktidara taşınmış ve bu nedenle boyunla-
rına cesaret madalyası asılmıştı.

Irak’ı işgal edip Barzani Kürdistanını oluşturan da, şimdi Su-
riye’nin kuzeyinde PKK+PYD bölgesini kurdurtan da yine Ameri-
ka’ydı. Bizim kafamızı karıştıran; kendi başına buyruk, milletten
kopuk, ama Haçlı NATO’ya kuyruk ve de bazı kuduruk paşaların
yakasına yapışılması ve hesap sorulması değil; bütün bunların
malum ve mel’un ABD desteği ve denetimi altında yapılmasıydı.
Çünkü bu gâvurlardan adalet ve insaniyet beklemek ya ahmaklık-
tı veya alçaklıktı. Çünkü ABD, İsrail ve AB’nin, kendilerinden ba-
ğımsız ve her bakımdan caydırıcılık gücü kazanmış bir TSK iste-
mediği kesin ve açıktı. Ve zaten Milli Çözüm Dergisi olarak bir
yıldır yazıp uyardığımız, ama maalesef komplo kurguları olarak
suçlandığımız: “Irak Kürdistanı petrolünü Akdeniz’e taşıyacak
bir Suriye koridoru oluşturmaya ve Suriye parçalanmaya çalışılı-
yor” saptamalarımız sonunda aynen çıkmıştı.

İşte Türkiye sınırı boyunca uzanan Suriye’nin kuzeyini
PKK’ya peşkeş çeken Amerika (-ki bunun suçu hala Beşşar Esad’a
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yıkılmakta ve nice Ahmak buna inanmaktadır) hemen ardından
Barzani üzerinden ve MOSSAD üssünden desteklenen PKK sürü-
lerini ağır silahlarla Şemdinli’ye saldırtıp “Türkiye’de kurtarıl-
mış PKK bölgeleri” oluşturmaya çalışmaktaydı.

Şemdinli’ye yakın yörelerde ve köylerde patlattığı mayınlar
ve hedef şaşırtıcı saldırılarla, güvenlik güçlerimizi kırsala çekip
ilçeyi savunmasız bırakmak ve ardından resmi kurumları ve ka-
rakolları işgale kalkışıp fiili durum oluşturmak isteyen PKK+
Amerika, çok şükür ki akıllıca ve kahramanca direniş karşısın-
da şimdilik bunu başaramamıştı. Ama bizi asıl düşündüren, dı-
şarıda ABD’nin, içeride AKP’nin bu tazyik ve tertiplerine daha
ne kadar dayanılacaktı?! İşte, çirkef kurbağaları gibi koparılan
onca yaygaradan sonra, “askeri casusluk ve fuhuş davası” daya-
naksız çıkmış ve tutukluları serbest bırakılmıştı. Ama bir kere
çamur atılmış ve izi kalmıştı..

PKK’nın Şemdinli’de planladığı: “Kurtarılmış bölge strateji-
si”nin asıl hedefi de ordunun prestijini bozmak, askerle halkımı-
zı karşı karşıya bırakmaktı.

Evet, Suriye'de yaşanan gelişmeler PKK'nın (ve tabi hala Lo-
zan’ı yani Türkiye’nin bağımsızlığını tanımayan ve SEVR’e sahip
çıkan Amerika’nın) 'halk ayaklanması' stratejisini gündeme taşı-
mıştı. Örgütün uzantısı PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan
birçok yerleşim yerinde kontrolü ele geçirmesi, bu yeni taktiğin
uygulamaya konulmasına zemin hazırlamıştı. Örgüt doğu ve gü-
neydoğu da halkı ayaklandırarak, güvenlik güçleriyle karşı karşı-
ya getirmeye çalışacaktı. Bunun ilk uygulaması PKK tarafından
pilot bölge seçilen Hakkâri’de başlatılmıştı. Amaç uluslararası
kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmek ve desteğini sağlamaktı.

300 kişilik PKK'lı grubun Hakkari şehir merkezine sızarak,
yapacağı büyük provokasyon son anda engelleniyor, PKK'lılar
amacına ulaşamıyor ve ağır kayıplar vererek kaçıyordu. Buna rağ-
men PKK'nın benzer yollara başvuracağı belirtiliyordu. 

Bazı kaynaklar 150 kadar PKK’lı teröristin öldürüldüğünü
yazıyor, ama Ruşen Çakır: “PKK’nın Şemdinli saldırısına uzun
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zamandır hazırlandığını, yani Suriye’deki gelişmeleri bir fırsat
saymadığını ve PKK’nın Şemdinli’den sonra daha neler yapacağı-
nın belli olmadığını” (Gazete Vatan, 5 Ağustos 2012, Dört Şem-
dinli Yanlışı) söyleyip PKK ve Amerika ağzıyla, TSK’ya uyarıda
bulunuyordu!

"PKK yapacağı eylemlerle ordumuzla halkımızı karşı karşıya
getirmeye çalışacaktır" diyen uzmanlar: "PKK Suriye'de yaşanan-
lara paralel olarak eylemler yapacaktır. Son zamanlarda eylemleri-
ni daha da arttırarak gündemde kalmayı sağlayacaktır. Yapacağı
eylemlerde ise nihai hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Şırnak,
Hakkâri, Şemdinli, Yüksekova gibi yerlerde güvenlik güçlerinin et-
ki ve yetkilerini azaltmaya yönelik olacaktır. Bu amacının gerçek-
leşmesi için de elinden geleni ardına koymayacaktır. PKK yapacağı
tüm eylemlerde halk ve askeri karşı karşıya getirmeye çalışacaktır."
Kanaatinde birleşiyordu. Ama bu zevatın, PKK’nın arkasındaki
ABD ve İsrail’den hiç bahsetmemeleri ise dikkat çekiyordu.

Şırnak, Şemdinli, Hakkâri ve Yüksekova gibi yerlerin PKK için
pilot bölgeler olduğunu herkes biliyordu. PKK kendi mücadelesi-
ni her zaman bir halk ayaklanması haline getirmek istiyordu. Or-
du ve polisi tahrik etmek için birçok eylem gerçekleştiriyordu.
Yaptığı eylemlerde kadın gibi, çocuk gibi, yaşlı gibi kişileri öne
sürükleyerek bir tahrik politikası güdüyordu. Hatta bazen pilot
şehirlerden olan Şırnak, Şemdinli ve Hakkâri gibi yerlerde PKK
polis kıyafeti giyerek halka faşist bir şekilde davranarak halkı
kışkırtmayı amaçladığı bile görülüyordu.

PKK dış güçlerin maşasıdır

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Prof. Dr. Birol Akgün: "PKK terörü Türkiye'nin kanayan yarasıdır.
Ne zaman Türkiye dış ilişkilerde bazı ülkelerin çıkarına ters dav-
ransa hemen PKK devreye sokulmaktadır. Bu son baskınları ise Su-
riye ve Türkiye arasındaki ilişkilere bağlamak lazımdır. Türkiye
Suriye'de bir özerk bölgenin oluşumuna sıcak bakmadığını söyleme-
si üzerine bu saldırı yapılmıştır. Bu saldırılar ve ilerde yapılması
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muhtemel saldırıların ana mesajı dışarıyı bırakın kendinize bakın
anlamındadır" diyerek asıl tehlikeye dikkat çekiyordu.74

Bütün bunlar yaşanırken, 2012 YAŞ toplantısının Ramazan
orucuna denk gelmesi nedeniyle, Başbakan ve GKB tarafından
YAŞ üyelerine, öğlen yemeği verilmesi yerine, iftar sofrası sunul-
ması ve toplantı sırasında masalara su ve meşrubat konulmama-
sı gibi, bu aziz milletin inancına ve kutsal ayına asgari saygının
ifadesi olan bu davranışları bile, hala “dincilerin devleti kuşatma-
sı ve laikliğin laçkalaşması” olarak kışkırtan masonik medya ve
Bazı Kemalist Mostralar ise, aslında AKP’nin reklâmını yapmak-
ta ve TSK’yı güdükleştirme projesine katkı sunmaktaydı.

E. GKB. Hilmi Özkök’ün acı itirafı ve aciz tavrı:

E. GKB Hilmi Özkök, Ergenekon davası kapsamında yaptığı
şahitlik sırasında: 

“Irak müdahalesi öncesinde, tezkerenin Meclisten geçmesi için,
dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz’in yoğun
baskı yaptığı, ama kendilerinin hükümete ve milletvekillerine yöne-
lik herhangi bir talep ve teklifte bulunmadıkları” anlamında bir iti-
rafta bulunmuşlardı. 

Şimdi “Bir ülke için; muhtemel tehdit ve tehlikeleri, önem ve ön-
celik sırasına koymak”, milli siyaset ve stratejinin birinci kuralıy-
dı. Ama Türkiye’yi yönetenlerin, aydın ve demokrat geçinenlerin
düştükleri şu vahim vaziyete bakınız ki:

Yabancı bir ülkenin bakan yardımcısı haddini aşıp, hatta küs-
tahlaşıp Türkiye Cumhuriyetinin GKB’nına: “Milletvekillerine ve
parti yetkililerine gözdağı verip tezkerenin geçmesini sağlayın!” di-
ye talimat verir gibi devamlı ve ısrarlı baskılar yaptığını Sn. Hil-
mi Özkök mahkeme huzurunda açıklamaktaydı. Bunun üzerine
“Yahu biz ABD’nin sömürgesi miyiz, bu ne haysiyetsizliktir?!” di-
ye yer yerinden oynaması gerekirken, maalesef bazıları hala han-
gi basit ve suni gündemlerle uğraşmaktaydı.

İşte bu itirafı duyar duymaz: Ülkemizin içişlerine açıkça mü-
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dahaleye yeltenen Yahudi Wolfowitz’ler ve bu ısrarlı baskılara fır-
sat ve cesaret veren Sn. Hilmi Özkök’ler hakkında hemen soruş-
turma açacak duyarlı ve cesur savcıların çıktığı gün, Türkiye ba-
ğımsız sayılırdı.

Sn. Hilmi Özkök, kendisine “Meclis’i ürkütüp etkilemek” hu-
susunda çok baskı yaptığını itiraf ettiği Wolfowitz’e karşı herhan-
gi bir tepki verdiğini açıklamamıştı. Acaba Türkiye Cumhuriyeti-
nin koca GKB, kendisini Wolfowitz’in emir eri mi saymaktaydı?
Wolfowitz’e haddini bildiremeyen, milli haysiyet ve hassasiyetle-
rimizi gâvurlara çiğneten bir GKB’na başka konularda nasıl iti-
mat ve itibar olunacaktı? Ama aynı Wolfowitz Yahudisi, önceki
GKB ve mert tavırlı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun haysiyetli azarlama-
sını asla unutmayacaktı. Bu olay bize 16 Temmuz 2002 tarihini
hatırlatmıştı.

Türkiye'yi ziyareti daha önce üç kez ertelenen ABD Savunma
Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, resmi temaslarda bulunmak
üzere gece geç saatlerde Ankara'ya varmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer, Başbakan'ı Ecevit,
Genelkurmay Başkanı ise Hüseyin Kıvrıkoğlu'ydu. Gezi basında
günlerce abartıldı; ziyaretin hayati önem taşıdığı sayfa sayfa an-
latıldı. Uçaktan inen Wolfowitz'in canı sıkkındı. Görüşmek iste-
diği tüm isimlerden randevu almış ancak biri kendisini kabule
yanaşmamıştı. Kara Kuvvetleri Komutanıyken Kıbrıs'taki çadırda
suikasttan kurtulan Kıvrıkoğlu bir türlü kendisini kabul etmiyor-
du. ABD Büyükelçiliği ve diğer makamlar araya girdiyse de Paşa,
şahsiyetli tavrından caymamıştı.

Bunun üzerine Washington devreye girip Başbakan Ecevit'e
"aracı olması" talimatını yollamıştı. Kıvrıkoğlu Paşa, Ecevit'e de
kibarca "Hayır" diyerek görüşmeye yanaşmadı. Kriz giderek bü-
yüyünce rahmetli Ecevit tekrar telefona sarılarak "En azından
iki-üç dakika görüşün bari" şeklinde yalvarınca Paşa hiç de iste-
meyerek "Peki" demek zorunda kalmıştı.

Randevu baskıyla alınmıştı. Görüşme başlamış ama suratlar
asıktı. Birkaç dakika içinde elektriklenme tüm odaya yayılmıştı.
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ABD'li konuk Irak işgalini masaya taşımıştı. Peş peşe akıl almaz
istekler sıralamıştı. Kıvrıkoğlu Paşa, Wolfowitz'in GENEL VALİ
gibi konuşması üzerine: "Kerkük'ü de içine alan bir Kürt Devleti
kurulması söz konusu olursa, doğrudan ve açıkça oraya, bölgeye gi-
receğimizi, müdahale edeceğimizi biliniz" diye çıkışmıştı.

Ne yapacağını şaşıran Wolfowitz "Ben, ABD Savunma Bakan
Yardımcısıyım, benimle böyle konuşamazsınız" deyince Orgeneral
Kıvrıkoğlu’dan "Ben de Türk Ordusunun başıyım ve üstelik de
Türkmen asıllıyım" karşılığını almış ve kovulmuş gibi salondan
çıkmıştı.

Irak işgalini Ankara'ya açıkça anlatan Wolfowitz ülkesine dön-
müş, kısa bir süre sonra Kıvrıkoğlu yerini Hilmi Özkök'e bırak-
mıştı. Ardından Türkiye'nin gündemine 1 Mart Tezkeresi taşın-
mıştı. Amerikalılar karar çıkacağından emindiler, ancak sonuç
öyle olmamış, Tezkere Meclis’e takılmıştı.

Wolfowitz'e göre, "Türk Ordusu, siyasiler üzerinde gerekli bas-
kıyı yapmamıştı. Tezkere'nin geçmemesinin arkasında da Kıvrıkoğ-
lu'nun parmağı vardı." Ankara'da kovulmaktan beter olan Wolfo-
witz, Pentagon'da sık sık "Türkler, ABD'ye kafa tutmanın ne de-
mek olduğunu anlamalı" deyip durmaktaydı. Bu aşağılanmanın
faturasını ödetmek için aradığı fırsatı tam bir yıl sonra yakalamış-
tı. 4 Temmuz 2003 günü, Kuzey Irak'taki Türk Birliği basılmış,
ABD askerleri ve çok sayıda Peşmerge karakolun etrafını sarmış-
tı. Silahlarını kullanmayan 11 Türk askerinin başına çuval takıl-
mıştı. Operasyonun emrini Wolfowitz’in verdiği anlaşılmıştı.75

Ama ne yazık ki, milli onurumuzu yaralayıcı bu küstah tavır
karşısında, ne demokrat Genelkurmay Başkanımız Hilmi Öz-
kök’ün, ne de dindar Başbakanımız Recep T. Erdoğan’ın kılları bi-
le kıpırdamamıştı?!

Kaldı ki temelinde Sarıkız ve Ayışığı planları bulunan ve
2003–2004 yıllarında hazırlanan “darbeye teşebbüs altyapısı
oluşturma niyet ve alametleri” merkeze konularak bir soruştur-
ma yapılsaydı: 
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a) Hem bu dava çoktan karara bağlanmış olacaktı

b) Hem asıl suçlu ve sorumlu olanlar sorgulanacak, hayali he-
defler, vehimler ve bahanelerle Ergenekon bu denli dallanıp bu-
daklanmayacak, nice alakasız insan mağduriyet yaşamayacaktı

c) Hem de TSK’daki general ve Albayların nerdeyse tamamını
töhmet altına sokan bir itibar katliamına fırsat doğmayacaktı. Şu
çelişkiye bakın ki, “hükümete muhtıra verelim” diyen Aytaç Yal-
man hala dışarıda, ama nice beşinci derecede ve de emir komuta
zinciri içinde mecburen alakalı insanlar yıllardır içeride tutul-
maktaydı.

Oysa Sn. Hilmi Özkök, en başından dinlense, bu dava en az
iki yıl önce bitmiş ve bunca mağduriyet çekilmemiş olacaktı.
Çünkü zaten yaptığı açıklamalarla bu davanın başlamasını da bir
nevi Sn. Hilmi Özkök sağlamıştı. Ve asıl kafaları ve olanlarda vic-
danları kurcalayan soru: Ergenekon senaryolarının, Wolfowitz gi-
bi ABD’li yetkililerin “yoğun baskısı” ile uydurulup uygulanma-
dığını kim kanıtlayacaktı? Ve yine “Bunları boş yere dört yıl içeri-
de tuttuk. Şimdi bir ceza vermezsek biz suçlu duruma düşeriz!” psi-
kolojisiyle karar alınmadığından toplum nasıl emin olacaktı?

“Katıra güç yetiremeyip ve gözü kesmeyip, palanına saldırmak”
atasözümüzü, artık “Cartır’a ve Bush’a işbirlikçilik yapıp, kendi
paşalarına horozlanmak” şeklinde değiştirmek lazımdı. 

İşte burada, ömrü boyunca, Wolfowitz gibi Siyonist Lobileri-
ne ve onların güdümündeki ABD ve AB’ye büyük bir dirayet ve
cesaretle karşı koyan, ama bu odakların etki altına aldığı paşalar
ve maşalarla uğraşma ahmaklığına ve ucuz kahramanlığına tenez-
zül buyurmayan ERBAKAN HOCA’yı şükranla ve pişmanlıkla an-
manın ve prensiplerine sahip çıkmanın tam zamanıydı. 

Ve Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun GKB olması için en çok çalışan şah-
siyet de, yine Refah-Yol Başkanı Rahmetli Erbakan’dı. 28 Şubat sü-
recinden hayli zaman sonra bir özel sohbetinde kendilerine yönel-
tilen: “Malum Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ardından hem istifa
etmeniz ve işin gidişatı belli olduğu halde diretmemeniz daha uygun
olmaz mıydı?” sorusunu Erbakan Hoca şöyle yanıtlamıştı:
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“O Takdirde, altyapısı hazırlanan D-8’lere resmiyet kazandırıla-
mazdı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi milli hassasiyet sahibi bir Paşa-
mız Genelkurmay başkanlığına taşınamazdı. Böyle tarihi kararlar
için bizim zamana ihtiyacımız vardı.”

Ahmet Takan tarihi önemde bilgiler aktarmıştı:

ABD’nin New York Times Gazetesi’nin “Evcilleşen ordu” diye
yorumladığı ve bazılarının “tarihi tasfiye” saydığı YAŞ kararlarına
daha gerçekçi yaklaşabilmek adına, konunun gerçek uzmanların-
dan biri olan Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev
yapmış ve bu işlerin iç yüzünü bilen emekli kurmay Albay Ümit
Yalım ile konuştum. Yalım’a emeklilikleri ve terfileri sordum. İlk
tespit çok dikkat çekici;

“YAŞ Kanunu’na göre, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Mil-
li Savunma Bakanı ile birlikte her Orgeneral/Oramiral’in bir oy
hakkı var. Yani, terfi, uzatma ve emeklilik konularında oy çoğunlu-
ğu asker üyelerde. Ancak kanunda gözükmemekle birlikte Başba-
kan’ın elinde çok önemli bir koz var. O da imza yetkisi. Başbakan’ın
imzalamadığı şura kararı geçerli değil. Şura sonucunda, halen yar-
gılaması devam eden 40 general ve amiral emekliye sevk edildi. De-
mek ki YAŞ’ın asker üyeleri Tayyip Erdoğan’a direnemedi.” 

Asker üyeler direnseydi ne olurdu?

“Asker üyeler 2012 YAŞ’ında direnseydi, Tayyip Erdoğan imza
kozunu kullanabilir, YAŞ kararlarını imzalamaz ve 1 Eylül 2012 ta-
rihini bekleyebilirdi. Bu durumda, Genelkurmay Başkanı Necdet
Özel, K.K.K. Hayri Kıvrıkoğlu, Harp Akademileri Komutanı Aslan
Güner ile birlikte rütbe ve bekleme sürelerini dolduran ve temditli
olan yaklaşık 118 general ve amiral (sivil mahkemelerde yargıla-
ması devam edenler dahil) otomatik olarak emekliye ayrılacaklar-
dı. Böyle bir uygulama da TSK’nın komuta kademesinde önemli öl-
çüde zafiyete yol açardı. Demek ki YAŞ’ın asker üyeleri bu riski gö-
ze alamadılar.” 

Sn. Ümit Yalım, YAŞ’ın yargılamalar nedeniyle terfi değerlen-
dirmesine dâhil etmediği komutanlarla ilgili ince ve hassas bir
noktanın da altını çizdi:
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“Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Md. 65’e göre: terfi sı-
rasına girenlerden; açıkta bulunanların, tutuklu bulunan ya da tah-
liye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden ve-
ya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,
terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz. Ancak TSK Personel Ka-
nunu’nun bu hükmü CMK 3 gereği kanunen görevli olan mahke-
melerin yaptığı işlemler ile ilgilidir. Yoksa, CMK 7 gereği, görev-
li olmayan hâkim ve mahkemelerin yaptığı işlemler hükümsüz
olduğundan, terfi sırasında olan ve Balyoz, Andıç, askeri casus-
luk v.b. çeşitli davalardan yargılamaları devam eden general/ami-
ral ve albayların YAŞ terfi değerlendirmesine dâhil edilmesi gere-
kirdi. Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 125’inci Md.ne göre dava açı-
lamayacağını zannediyorsa yanılıyor. Çünkü davaya konu olacak
sorun, YAŞ’ın terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye
ayırma kararları değil, görevli ve yetkili olmayan sivil mahkemeler-
de yargılanan, terfi sırasındaki tüm asker kişilerin (albaylar dâ-
hil) YAŞ’ın terfi değerlendirmesine alınmaması ile ilgilidir. 

Anayasa’nın 37’nci maddesine göre, hiç kimse kanunen tabi
olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Yani;
’Kanuni Hâkim Güvencesi’. 9 Temmuz 2009 tarihinde AKP tara-
fından gece yarısı çıkartılan bir yasa ile sivil mahkemelere devre-
dilmiş, CMK 250’de belirtilen toplam 33 suçtan, barış zamanın-
da, asker kişileri soruşturma ve yargılama görevi yüklenmiştir.
21 Ocak 2010 tarihinde, Anayasa Mahkemesi yasayı iptal ederek
anılan suçlardan dolayı asker kişileri soruşturma ve yargılama
görevini tekrar ve tamamen askeri mahkemelere vermiştir. 12 Ey-
lül 2010 tarihinde Anayasa’nın 145 ve 148’inci maddelerinde de-
ğişikliğe gidilmiştir, ancak aradan 23 ay geçmesine rağmen uyum
yasaları hala çıkarılmış değildir.

Peki, AKP torbalar dolusu yasa çıkartırken, 3’üncü Yargı Paketi’ni
çıkartırken, Anayasa’nın 145 ve 148’inci maddelerine uyumlu yasala-
rı 23 aydır neden çıkarmıyor, çıkaramıyor? Çünkü uyum yasaları çı-
karıldığı anda 28 Şubat dalgası birilerine de ulaşacak, E-Muhtıra yar-
gılanacak, Dolmabahçe görüşmeleri açığa çıkacak, birilerinin maskesi
düşecek ve gerçek darbecilerin kim olduğu ortaya çıkacaktır.” 
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Bu arada son bir not olarak şunu söylemek istiyorum. Eski Ge-
nelkurmay Başkanı Hilmi Özkök bir gazeteciye 1 Mart tezkeresi ile
ilgili bazı ayrıntılar hakkında bilgi vermiş. Çok doğrucu olduğunu
iddia eden Özkök’ün o dönemdeki gelişmeleri, tüm gerçekleri ve
özellikle kendisinin ve Dışişlerindeki bazı isimlerin; nelerden dola-
yı ve kimleri Başbakan’a şikâyet edip rapor ettiklerini de açıklama-
sını bekliyorum. Ayrıntılarla milletin gözü boyanıp yine gerçekler
saklanmasın diye...76

Şam’da MOSSAD saldırısı

18 Temmuz 2012 sabahında Suriye’nin başkenti Şam’da Ulusal
Güvenlik Kurulu binasında önceden yerleştirilmiş bir bomba pat-
latılıyordu. Olayda ölenler arasında Hıristiyan asıllı Savunma Baka-
nı Davud Raşa, yardımcısı Asaf Şevket ve Genelkurmay başkan yar-
dımcısı Hasan Türkmani de bulunuyordu.

Şam yönetiminin en önemli ilk 5 ismi arasında sayılan Asaf Şev-
ket, aynı zamanda Beşar Esad’ın kız kardeşiyle evliydi, yani enişte-
si oluyordu. Suriye Enformasyon Bakanı, saldırıyı “düşman istihba-
rat servislerinin ortak operasyonu” olarak niteliyor ve “Suriye’nin
bir kader savaşı verdiğini” söylüyordu. Uzmanlar bu tip saldırıları
ancak CIA ve MOSSAD’ın yapabileceğine dikkat çekiyordu.

Büyük İsrail’e adım adım!

Suriye de yaşanan son gelişmeler kaygı verici boyutlara ulaşı-
yor, Türkiye Suriye sınırında bulunan yerleşim yerlerinin PKK'nın
uzantısı PYD'nin eline geçmesi, Türkiye Suriye sınırında yeni bir
Kürt devleti mi kuruluyor endişelerine neden oluyordu. Esad son-
rası konuşulan muhtemel senaryolar da Suriye'nin 3'e bölüneceği-
nin ifade edilmesi, olası bir Kürt devleti ihtimalini güçlendiriyordu.
Ufak lokma haline getirilen bölge devletleri en çok İsrail'in iştahı-
nı kabartıyordu.

Her şey İsrail’e yarayacaktı!

Yaşanan süreci değerlendiren Araştırmacı Yazar Aytunç Altındal
"Yaklaşık 1.5 sene önce Mısır'da katıldığım bir televizyon progra-
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mında bunu açıkça söyledim. Arap Baharı bir kandırmacadır, bu ol-
sa olsa Arap karnıbaharı olur dedim. Çünkü ölecek olan da Müslü-
man, öldürecek olan da. Bu projenin temeli 2002 yılına kadar gidi-
yor. BOP’un altyapısını dönemin Dışişleri Bakanı Condolizze Rice
hazırladı. Bölge istikrarsızlaştırılmadan, İsrail'in güvenliği sağlana-
maz. İsrail'in güvenliği ve geleceği için Müslüman ülkelerin karış-
tırılması lazım geliyordu.

İşte Irak'ın, Libya'nın durumu ortada, sırada Suriye var. Suriye
üçe bölünmek isteniyor Tabi bunun ucu Türkiye'ye de gelecek. Tür-
kiye çok karanlık bir oyunun içine çekilmek isteniyor. Sıfır sorun
dış politikasından, bütün komşularla sıkıntılı bir noktaya taşındık.
Kürtler Akdeniz de liman sahibi olacak. Hiç iyi bir gidişat yok. Tür-
kiye biran önce kendisini toplamalı. Hükümetin dış politikası bü-
yük bir fiyasko ile sonuçlanmak üzere." şeklinde konuşuyordu.

2. Ordu niye sınıra yığınak yapmaktaydı?

Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin yönetimine geçmesinin ardından
Türkiye'nin sınır hattından sorumlu 2. Ordu Komutanlığı teyakku-
za geçiriliyordu. Bölgedeki asker ve teçhizat sayısının artırılması
başta olmak üzere bir dizi önlemin hayata geçirilmesi için çalışma
başlatılıyordu. Öte yandan dış politikada kullanılmaya başlanan
Kuzey Suriye ifadesi Türk makamlarınca rahatsızlıkla karşılanıyor
ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Kuzey Suriye" ifadesinin
psikolojik bir harekât olduğunu savunuyordu.

Suriye sınırında PKK bayrağı

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı bölgelerinde PKK bayrak-
ları ve Öcalan posterleri asılıyordu. Ülkedeki kaostan yararlanan
PKK'lılar, Kürtlerin hâkimiyetinde olan bazı sınır bölgelerinde ba-
ğımsızlık ilan ediyordu.

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

Mesud Barzani’nin, "Bir daha ordu, polis ve istihbaratla halkımı-
zın esir alınmasına, yani Irak'ın eski günlerine geri dönmesine izin
vermeyeceğiz. Kürt ve Iraklı diğer halkların geleceğinin bölgesel
ajandalara ve şahsi hırslara kurban edilmesine göz yummayacağız.
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Bölgede büyük değişimler yaşanıyor ve biz halkların iradesinin
kazanmasını desteklerken, Kürtlerin birliğinin bozulmasına izin
vermeyeceğiz. Tüm tarafların ulusal ve vatani çıkarları, küçük dar
çıkarların üstünde olmalı. Irak ve bölgede yaşanan sorunlar, taraf-
ların her şeyi birbirine karşı kullanmaması ve siyasi malzeme yap-
masından kaynaklanıyor. Bu tarz yaklaşımlar Kürt halkının Orta
Doğu'daki durumunu ve çıkarlarını tehlikeye sokacaktır.

Bu durumda tüm taraflara tarihi bir sorumluluk düşüyor. Ben
Kürdistan'a ve Irak'a karşı olan sorumluluğumun bilincindeyim.
Aynı zamanda kendimi Kürdistan vatandaşlarının özgürlüğünün
savunucu olarak görüyorum ve bu sorumluluktan gurur duyuyo-
rum. Umut ediyorum hepimiz el ele vererek milletimizi silahların
gölgesinde kurtararak, huzur ve barış içinde tutarız." Sözleri Birle-
şik Kürdistan hedefini ortaya koyuyordu.

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

PKK’nın Kandil sorumlusu Murat Karayılan, “Eğer diyalogla çö-
züm olmazsa, kendi bağımsız demokratik çözümümüzü ortaya ko-
yarız. Gerekirse Güney Kürdistan ile birleşerek, bağımsızlığımızı
ilan ederiz. Daha başka birçok yol var” diyordu.

Artık Suriye konusunda Siyonizm’in (Büyük İsrail Hedefinin ve
BOP projesinin) sis perdesi aralanmış, Batı dünyasının gerçek yü-
zünü ortaya çıkarmıştır. Hükümetin, Suriye konusundaki cılız ve
ucuz politikası ise, Şanzo Panze'leri dörtnala koşturup, yel değir-
menini fethetmek isteyen Don Kişot'un durumundan farksızdır.

Erbakan 21 yıl öncesinden hatırlatmıştı!

“Bu savaş emperyalizm ve Siyonizm’in 1897'de Basel'de tespit
ettikleri temel planlarının 2'inci hedefini gerçekleştirmek için
atılan bir adımdır. Bilindiği gibi bu Plan'ın birinci hedefi 50 yıl-
da gerçekleştirilmiş ve 1948 yılında 1400 yıllık Müslüman top-
raklar üzerinde silah kullanarak zorla huzursuzlukların temelini
teşkil eden İsrail’i kurmuşlardır. Şimdi Basel Planı'nın 100'ncü
yıldönümü gelmeden ikinci hedefin gerçekleştirilmesine yani
'Büyük İsrail'in kurulmasına çalışılmaktadır.
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Hedef Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır'ın İsrail'e vilayet yapıl-
masıdır. Bunun için bir yandan Türkiye'nin ve İsrail'in AT'a
(AB’ye) girmeleri suretiyle tek bir devlet haline getirilmelerine
çalışılırken diğer yandan İsrail'in bu planına mani olabilecek ya
da tehdit oluşturacak her türlü gücün ezilmesi ve İsrail civarın-
daki Müslüman ülkelerin parçalanıp, birbirleriyle, zayıf düşürü-
lüp öğütülmeleri ve İsrail'e kolay yutulacak yumuşak bir lokma
haline getirilmelerine çalışılmakta ve ayrıca Müslümanların
uyanmalarına mani olmak ve onların inançlarından uzaklaştırıl-
maları için her türlü tedbire başvurulmaktadır. (PROF. DR. NEC-
METTİN ERBAKAN- 23 MART 1991 GÜNKÜ BASIN TOPLAN-
TISINDAN)

Yeni komşumuz PKK mı olacaktı?

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani,
Suriyeli Kürt gençleri, Suriye'deki Kürt bölgesini korumak için
eğittiklerini itiraf ediyordu. Kuzey Irak yapılanmasının ardından
şimdi de Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yapılanması ihtimali söz
konusuydu.

Herkeste bir şaşkınlık gözleniyordu. Bilen bilmeyen herkes Su-
riye'nin Kürt bölgesindeki gelişmeleri konuşuyor ya da yorumla-
maya çalışıyordu. Uzman olduklarını söyleyenler ise kara cahildi
ve Türkiye'ye yazık oluyordu.

Suriye olayında en önde rol oynayan Ankara gelişmelerin bura-
lara geleceğini hesap edemiyordu. Ankara Suriye'de iç savaşın çık-
masıyla bölgede nelerin olabileceğini görüp önlem alamıyordu. An-
kara Suriye'de iç savaşla birlikte Kürtlerin bağımsızlık yönünde
adım atacaklarını hesaplayamıyordu. Nitekim böyle oldu. Hatırla-
yın Suriye muhalefetinin Antalya'daki ilk toplantısında Kürtler ye-
ni Suriye'nin federal olmasını istiyor, bu istek Türkiye'nin itirazı
üzerine kabul edilmeyince Kürtler daha sonra kurulan Suriye Ulu-
sal Konseyi'ne katılmıyordu.

Ama bölgede oynanan büyük oyunun en önemli unsuru olan
Kürtler, daha sonraki hamleleriyle herkesi oyuna getirerek Ulusal
Konsey'in başkanlığını ele geçiriyordu. Türkiye ise 'Suriyeli Kürtler
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bundan etkilenerek ayaklanır' düşüncesiyle Kürt başkana destek
veriyor ve Mesut Barzani ile bu yönde işbirliği yapıyordu. Sanki
Ankara Barzani'nin kim olduğunu, neleri hayal ettiğini bilmiyor ve
Türkiye karşıtı tüm söylemlerini unutmuş gibi davranıyordu. Ve
sonunda AKP Türkiyesi çok daha tehlikeli bir gerçekle karşı karşı-
ya kalıyor, Suriyeli Kürtler YANİ PKK ve yandaşları bölgesel ve
uluslararası güçlerin de desteğiyle artık Suriye'nin Türkiye ile olan
yaklaşık 900 kilometrelik sınırının 500 kilometrelik bölümünü
kontrol ediyordu. Hem de Kandil'de olduğu gibi onlarca kilometre-
lik uzaklıktan değil, sınırın tam da sıfır noktasından itibaren, PKK
artık komşumuzdu!

Türkiye Kürdistan ile kuşatılmıştı!

Düne kadar daha çok "Batı Kürdistan" olarak adlandırılan ve
Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin aşamalı bir şekilde bağımsızlığını
ve nihai aşamada "Büyük Kürdistan" ile birleşmesini esas alan pro-
jede yeni bir safhaya girilmiş bulunuyordu. Bir diğer ifadeyle An-
kara, artık nur topu gibi yeni bir mesele ile karşı karşıyaydı.

Nitekim, etnik ve mezhepsel bazlı "ayrıştırma-çatıştırma-yönet-
me" prensibinden hareketle bölgede uygulamaya konulan Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP)'nin uzunca bir süre kuluçka makinesinde
bekletilen "ham meyvelerinden" biri olarak karşımıza çıkan "Ku-
zey Suriye"; "Kuzey Irak"ın ikizi olarak bölge siyasetinde-harita-
sında şimdiden yerini almaya ve fazlasıyla ses getirmeye başlamış
durumdaydı.

İki kuzeyin birleşmesiyle ortaya çıkacak yeni yapının, orta-uzun
vadede bölgede Türk-Arap-Fars unsurlar arasında bir operasyon mer-
kezi olarak yer alacağı ve emperyalizme diyet borcunu İran ve Türki-
ye'den katılacak parçalar ile "İkinci bir İsrail" kurulacağı açıktı.

Burada, Türkiye'nin İran sınırlarından başlamak üzere, Akde-
niz'e kadar uzanan bir hatta Ortadoğu'ya doğrudan çıkışını; yine
İran sınırlarından yukarı, kuzeye doğru uzanan ve Kafkaslar-Kara-
deniz-Hazar havzası boyutuyla da Türk dünyası ile irtibatını kes-
meyi hedefleyen bu Siyonist planın hala farkına varamayan veya bi-
le bile göz yuman AKP bu vebalden kurtulamazdı. Bu arada Millet-
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vekili İsa Gök CHP parti meclisi raporuna muhalefet şerhi ko-
yup: ‘CHP iktidar ile bölünme anayasası hazırlıyor’ diyerek, ilgi-
li ve yetkili kesimleri uyarmaktaydı!

TSK ABD’nin planının farkındaydı!

Yahudi stratejist ve Recep Tayyip kâşifi Morton Abramowitz’in
de itiraf ettiği gibi, Türkiye bir türlü Suriye’ye askeri müdahalenin
öncülüğüne yanaşmamıştı. AKP Hükümeti de, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ni bu haksız saldırıya ikna etmeyi başaramamıştı. Washing-
ton, bu nedenle TSK’yı kışkırtmak üzere Türk jetini tuzağa düşü-
rüp, NATO yemi yapmıştı!

ABD eğitimli polis-yazar Emre Uslu’nun saldırıdan hemen son-
raki açıklamaları anlamlıydı: “Şam’daki saldırı MİT’in Jet krizine
karşı cevabı mı? İstihbarat parmağı vardır bu tip saldırılarda. Tay-
yip Erdoğan, MİT Müsteşarı’yla sürpriz görüşme yapmıştı. MİT en
azından böyle işler ve günler için var, rolleri varsa helal olsun.”
Sözleriyle MOSSAD’ın yaptığı Şam suikastını, MİT’in marifeti gibi
gösterip Erdoğan’ı kahramanlaştırma çabasındaydı.

Washington, bir Türkiye-Suriye savaşı için yeni tuzaklar mı
kurgulamaktaydı?

Umarız, Türk Silahlı Kuvvetleri, AKP Hükümeti’nin “jetin inti-
kamı alınacak” emrine ve aklına uymamıştır. Genelkurmay Başka-
nı Org. Necdet Özel’in “Suriye’ye ne yapacağımızı, yapınca görür-
sünüz” türünden açıklamaları, maalesef bu saldırıyı TSK’nin üstü-
ne atmak isteyenlere kolaylık sağlamaktadır!

ABD’nin iddiası: Genelkurmay Erdoğan’ı beceriksiz gösterme-
ye çalışmaktaydı!

ABD Dış İlişkiler Konseyi’nden Steven Cook, Suriye ile yaşanan
uçak krizinde, Erdoğan’ın çelişkili açıklamalar yaparak inanılırlığı-
nı yitirmesinden Genelkurmay’ı sorumlu tutmuşlardı. Zaman gaze-
tesi yazarı Hüseyin Gülerce köşe yazısında, CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Faruk Loğoğlu ise düzenlediği basın toplantısında, kaynak
göstermeden, Cook’un görüşlerini tekrarlamışlardı.
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CFR sitesinde TSK kışkırtması

ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Türkiye sorumlusu Steven Co-
ok, CFR’nin sitesinde 12 Temmuz’da yayınlanan raporunda, Genel-
kurmay’ın son açıklamasında “Suriye’nin düşürdüğü” ifadesi yeri-
ne “Suriye tarafından düşürüldüğü iddia edilen” ifadesini kullan-
masının ardındaki niyetin, “başbakanı beceriksiz ya da hilekâr du-
rumuna düşürmek” olabileceğini yazmıştı.

Cook, yazısının devamında geçmiş olayları hatırlatıp TSK’yı “di-
ze getirme süreci”nde Erdoğan’ın orduyu “beceriksiz ya da hilekâr”
göstermeye çalıştığını vurgulamıştı.

Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Cook’un raporunun ya-
yınlanmasından bir gün sonra, “Sahi jetimiz neden düştü?” başlık-
lı yazısında Yahudi Cook’la aynı dili kullanmış, Genelkurmay’ın
söylem değişikliğine vurgu yapıp, orduya güvenerek acele açıkla-
malar yapan hükümeti “askeri konularla ilgili gelişmelerde zikzak
çizdirildiği” konusunda uyarmıştı.

CHP’li Loğoğlu ile ABD’li Cook irtibatı!

Steven Cook’un yazısını twitter’da paylaşmasından 15 saat son-
ra CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Cook’a “Steven,
Türkiye üzerine raporunu okudum. Mümkünse, e-mail adresine
ihtiyacım var” diye yazmıştı.

Loğoğlu “Suriye’nin düşürdüğü iddia edilen uçak” ifadesinin
kullanılmaya başlanması üzerine düşüncelerinin sorulunca şu ya-
nıtı aktarmıştı: “Birbiriyle tutarlı olmayan açıklamalar bu konuda
hükümetin çok ciddi bir yanlış çizgide ve yolda olduğunu gösteri-
yor. Bizde askeri konuların askerden alınıp sivil makamlara devre-
dilmesinin ciddi bir yanlış olduğu herhalde bu Suriye olayı nede-
niyle ortaya çıkmış bulunmaktadır.”

Loğoğlu’nun bu yanıtı, “Hükümet askerden aldığı bilgiler nede-
niyle yanıldı” sonucuna vardığını ve TSK’yı suçladığını çağrıştır-
mıştı. Yani CHP’li Loğoğlu ABD’li Yahudi Cook ile aynı kafadaydı.

AHMET AKGÜL 239



TSK tuzağını “eskort kızlar” mı kurmaktaydı?

Türk ordusunun uçak ve radar sırları, uçaklara ait yazılımları
pilotlara ait tüm bilgiler, mühimmat depoları, askeri üs ve araçların
konumları, vs. vs. Hep “eskort kızlar aracılığıyla kurulan seks tu-
zağı ile ele geçiriliyor” iddiaları dolaşmaya başlamıştı.

İzmir merkezli “askeri casusluk ve fuhuş” operasyonu kafa ka-
rıştırıcıydı. Sanırsınız ki Türk subayları sıraya girmişler, “şu eskort
kızlardan biri karşıma çıksa da askeri sırları versem” diye! Beş, on
değil. 10 Temmuz günü itibariyle 51’i muvazzaf asker olmak üzere
toplam tutuklu sayısı 85’e çıkmıştı. İzmir polisinin açıkladığı şüp-
heli sayısı 300. Demek ki “dalgalar” daha artacaktı.

Soruşturmayı İzmir KOM şube yürütüyordu. Açıklamalara göre
her şey 2010 yılında İzmir emniyetine gelen isimsiz-imzasız bir ihbar
e-postası ile başlıyordu. İki yıl süren araştırmadan sonra geçen mayıs
ayında özel yetkili savcının talimatıyla düğmeye basılıyordu. Ne za-
man? Yüksek Askeri Şura toplantısına birkaç ay kala ve özel yetkili
mahkemelerin tartışıldığı bir dönemde olması dikkat çekiyordu.

İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla İstanbul
emniyeti KOM şube müdürlüğünün yürüttüğü soruşturmada 16
muvazzaf ve emekli subay ile TÜBİTAK personeli tutuklandığında
tarih 29 Ekim 2010’u gösteriyordu. Soruşturma İstanbul emniyeti-
ne 28 Nisan 2010 ve 4 Ağustos 2010 tarihlerinde gelen isimsiz bir
e- posta ile başlamıştı. İhbarda “TSK içerisindeki bir fuhuş çetesin-
den” söz ediliyordu. Soruşturma daha sonra “Askeri casusluk” ola-
rak adlandırıldı. Gölcük Donanma Komutanlığı’na bir baskın dü-
zenlendi. “Ele geçirilen” belgeler yandaş medyaya sızdırıldı. Neler
yazılmadı ki? Aramalarda “darbeden sonra Yassıada’ya sürülecekle-
rin listesi” bile çıktı!

Peki, bu dava ne oldu? Önceki hafta savcı Celâl Kara, esas hak-
kında mütealalarını açıkladı. Tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.
Mütealada ne askeri casusluktan ne de fuhuştan suçlama vardı.
Evet, kesinlikle bir tuzak vardı. Türk ordusunu itibarsızlaştırmayı,
saygınlığını yok etmeyi amaçlayan bir tuzaktı. Fakat bu tuzağı “es-
kort kızlar” değil de bir başka “örgüt” kuruyor olmasındı! diyenler
haksız mıydı?
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Casusuluk operasyonları terfi alacak subayları mı hedef al-
mıştı?

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

Askeri casusluk ve itibar katliamları!

Hatırlayın 30 Haziran 2012 günü görülen askeri casusluk dava-
sında mütalaa veren savcı, “Casusluk tespit edilemedi” diyerek tah-
liye talebinde bulunmuşlardı. Oysa bir yıl önce casusluk ve fuhuş
ithamıyla tutuklanan emekli ve muvazzaf askerlerin tamamı bütün
Türkiye’ye ırz düşmanı ajan diye sunulmuşlardı. İşte bu davadan
iki ayrıntı:

Birincisi, fuhuş yapmakla itham edilen genç bir hanımın bakire
olduğunu mahkeme heyetine ağlayarak sağlık kurulu raporu ile is-
patlamak zorunda bırakılmasıydı. İkincisi de, sapık ve ajan diye
topluma sunulan mühendis albayların milli silah sanayinde milli
projeler geliştiren ünitelerde görevli olmalarıydı!

Yoksa amaç basit anlatımla “çamur at izi kalsın” mantığı ile Pen-
tagon’un yörüngesinden çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni soğuk sa-
vaş günlerindeki çizgisine çekmek için itibarsızlaştırarak ellerini
kollarını bağlamak ve bu şekilde teslim almak ve de buna paralel
olarak milli itirazı ya da başkaldırıyı temsil eden siyasi önder, aka-
demisyen, aydın ve gazetecileri esir alıp topluma korku salmak
mıydı? Soruları giderek haklılık kazanmaktaydı.

“TSK’nın elinde kimyasal silah var mı?” diye soranlar, kimin
savcısıydı?

Genelkurmay Başkanı Org. Özel, iki savcıyı Erdoğan’a şikâyet
ediyordu. Özel’in görüşmede bir savcının TSK’ya, “elinizde kimya-
sal silah var mı?“ diye sorduğunu ilettiği belirtiliyordu.
CNNTürk’ün haberinde, Özel’in, Erdoğan ve Ergin ile görüşmesine
dikkat çekerek, askerin Uludere ve Kazan vadisi soruşturmalarına
bakan savcılardan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği belirtiliyor-
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du. Kazan vadisi operasyonuna bakan savcının olayla ilgili olarak
yazı ile “TSK’nın elinde kimyasal silah var mı?” diye sorması aske-
rin tepkisine neden oluyordu. Öldürülen PKK’lıların otopsilerinde
kimyasal silah izine rastlanılmadığı halde savcının TSK’ya kimyasal
silah sorusu yöneltmesi kasıtlı ve kafa karıştırıcı bulunuyordu.

TESEV’in yeni görevi Kıbrısı karıştırmak mıydı?

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı yani kısa adı TESEV,
malum bir SOROS ve dolayısı ile CIA kuruluşu olmaktaydı. Ama-
cı, benzerleri gibi ABD çıkarları lehinde zemin hazırlamaktı. Başka
bir anlatımla TESEV açıktan tetikçilik ve dezenformasyon ajanlığı-
na soyunmaktaydı. İşte bu TESEV güya bir araştırma yaptırmıştı:

Buna göre Kıbrıslı Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tepki du-
yuyor ve onları topraklarında istemiyorlarmış! Keza Kıbrıslı Türk-
ler pasaportsuz girişe karşı imişler ve şımarık çocuk gibi görülmek-
ten şikâyet ediyorlarmış! Bitmedi, Türk Büyükelçisi’nin, elçiliğin
ötesinde davranmasına karşı imişler ve KKTC polisinin Genelkur-
may’a bağlı olmasını protesto ediyorlarmış!

Peki, bayram değil seyran değil bu anket nereden çıkmıştı?

Bakın CIA pardon TESEV’de bu tür şeyler tesadüfen olmazdı.
Belli ki bir görev söz konusudur ki bu da TSK’yı yıpratmakla ilgili
olarak bazı hazırlıkların yapıldığını ortaya koymaktadır. Ve heyhat
bizim Kılıçdaroğlu bu TESEV’in 82 no’lu kurucusudur ve bu da
“bu vakfa girilir ama çıkılmaz” bulunmaktadır.77

Tam böyle bir süreçte: Rus savaş gemileri Güney Kıbrıs’ta ne
aramaktaydı?

Rus filosuna ait bir firkateynin Güney Kıbrıs’ın Limasol Lima-
nı’nda ikmal yaptığı; üç Rus savaş gemisinin daha Suriye ile Kıbrıs
arasında seyrettiği Kıbrıs Rum Kesimi basını tarafından açıklanı-
yordu. Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayınlanan gazetelerden Alithia,
“Rus Filosuna Bağlı Firkateyn Limasol’da... 3 Gemi Kıbrıs-Suriye
Arasında Seyrediyor” başlığıyla yansıttığı haberinde, Türklerin İs-
rail’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yakından izlediğini, Rusla-
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rın da kendilerini gittikçe daha çok gösterdiklerini ve siyasi tansi-
yonun yükselmekte olduğunu yazıyordu. 

Alithia’nın haberinde şu bilgilere yer veriliyordu: “Yine aynı bil-
giler; 3 Rus savaş gemisinin daha Suriye ile Adası arasında seyir ha-
linde olduğunu söylüyor. Bu arada Karadeniz Filosuna bağlı Rus sa-
vaş gemisi Ege’de seyrediyor. Gemi, Suriye’ye gönderilen tamirden
geçmiş Mi-25 helikopterlerini taşıyan Alaed isimli geminin güvenli-
ğini sağlamak için Doğu Akdeniz’e ve Suriye sahillerine doğru yol
alıyor. Savaş gemileri Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi çevresinde
toplanmaya devam ediyor. İsrail kaynaklarına göre son 24 saat içeri-
sinde Doğu Akdeniz ve İran Körfezi’nde 4 Amerikan uçak gemisi ve
‘Charles De Gaulle’ isimli Fransız uçak gemisi bulunuyor. Aynı bilgi-
ler birkaç gün içerisinde Suriye kıyılarında olacak toplam Rus savaş
gemisi sayısının 11 ile 15 arasında olacağını söylüyor. Halen mevcut
olanlara, halen üssünden hareket eden ve Cebelitarık üzerinden Do-
ğu Akdeniz yönünde seyreden Rus Kuzey Deniz donanmasına bağlı
filo da eklenecek. Bu arada en az 5 İsrail gemisi Suriye kıyıları açık-
larında devriye gezmeye devam ediyor. Edinilen bilgiler, Kıbrıs mün-
hasır ekonomik bölgesi yanındaki deniz bölgesinde aylardır 4 Türk
savaş gemisi bulunduğu yolunda. Ankara’nın yalnız Kıbrıs yakınla-
rında değil, Ege’deki varlığını da sürekli takviye eden İsrail’in hare-
ketlerinden endişe ediyor görünüyor. Türk medyası, İsrail savaş ge-
milerinin Ege’de Milos’un kuzeyinde, Yunan silahlı kuvvetleri radar-
larıyla da eş güdümlü icra edeceği planlı tatbikattan söz ediyor.”78

Yani Türkiye her yönden kuşatılıyor ve buna rağmen TSK’nın
kolu kanadı kırılmaya çalışılıyordu! Bu kapsamda, artık Emniyetin
mermiyi Makine Kimya Endüstrisi’nden değil yurt dışından alması
kararlaştırılıyordu.

MKE’yi batırma hazırlıkları yoğunlaşmıştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan mermileri, ilk kez Ma-
kine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yerine yurt dışından alma-
ya karar veriyordu. Bu durumun bir ilk olduğunu belirten MKE iş-
çileri bu yolla özelleştirmenin önünün açıldığını belirtiyordu.
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Atatürk fişek fabrikasını kurarken yabancılar maliyetinin yarı fi-
yatına mermi vermek istemişlerdi, ama Atatürk kabul etmiyor ve
bu fabrikayı kurduruyordu. Şimdi adım adım fabrika yok edilmek
isteniyordu.

Bir an önce mermi ithaline son verilmesini isteyen işçiler, “Kör-
fez Savaşı sırasında yaşananlar derstir. Yabancılara güvenen, Irak
savaşı sırasında dışarıdan tek mermi bile satın alamadı. Kıbrıs sava-
şında biz de aynı şeyi yaşadık. Dışa bağlı olunca savaşta eliniz ko-
lunuz bağlanıyor. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi iken devletin bir
savunma sanayi kuruluşu olan MKEK yok edilmek isteniyor” diye
konuşuyordu.

Vatan hainliğine “TEŞVİK” paketi çıkmıştı!

AKP’nin, 3. yargı paketiyle yaptığı değişiklik, “vatan hainliği”
olarak tanımlanabilecek suçlara indirim getiriyordu. Düzenlemey-
le, tutukluluk süresi inen suçlardan bazıları şöyle: “Halkı askerlik-
ten soğutma, Askerleri itaatsizliğe teşvik, Savaşta yalan haber yay-
ma, Düşmandan unvan ve benzeri payelerin kabulü.” Yani böylece
TSK’nın ve Milli Savunmanın dibine dinamit konuyordu.

Evet, Türkiye çok çetin bir hayat-memat mücadelesi veriyor-
du ve bütün milli unsurlarıyla dirilip-derlenip bu badireyi atlat-
ması gerekiyordu!
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VATANIMIZ TSK’YA EMANETTİ, 
PEKİ, TSK’YI KİM HİMAYE EDECEKTİ?

Taraf gazetesinde Emre Uslu’nun 10 Haziran tarihinde kaleme
aldığı köşe yazısının başlığı “Güneydoğuda görev yapan askerler
ve polisler savaş suçlusu olarak yargılanacak”tı. Emre Uslu, PKK-
MİT arasında, “Hakem Devlet”in koordinatörlüğünde yapılan an-
laşmanın içeriğiyle ilgili bilgiler aktarmıştı. Ardından da gazeteci-
yazar Avni Özgürel’in Murat Karayılan’la yaptığı röportajda dile
getirilen bir noktaya parmak basılmıştı. Bu yazıda “Hakem Devlet
başkanlığında” MİT-PKK arasındaki sağlanan mutabakat metnine
göre “Güneydoğu’da görev yapan askerlerin ve polislerin savaş
suçlusu olarak yargılanacakları” konusunda AKP Hükümetinin
PKK yetkililerine garanti verdikleri açıklanmıştı. Ve ardından da
Belfour Deklarasyonu’nu örnek gösterip, şunları hatırlatmıştı: “Bel-
four Deklarasyonu 1917 yılında Birleşik Krallık (İngiltere) Dışişle-
ri Bakanı’nın Yahudi Cemaati liderine gönderdiği bir mektupta Fi-
listin’de bir Yahudi devletinin kurulmasından yana olduğunu belir-
tiyordu. Bu mektup daha sonra bir uluslararası hukuk metni olarak
kabul edildi ve İsrail’in kurulma sürecinin başlangıcı oldu.”

Şimdi de iddiaya göre “imzalanan bu metin, yarın öbür gün
uluslararası hukuk konusu haline gelecek ve metindeki dokuz
maddenin hayata geçmesi için Türkiye’ye baskı yapılacaktı. Böyle-
ce “Güneydoğu’da bir Kürt devletinin kurulması aşamasının bu
metinle resmen başladığı da” vurgulanmış olmaktaydı. Yazar Baş-
bakan Tayyip Erdoğan’a bazı sorular da yöneltip, “Umarım MİT bu



bilgiyi bizleri ikna edecek şekilde yalanlar” diyerek de noktala-
mıştı. “Doğrusu bu ciddi iddianın hem hükümet hem de MİT tara-
fından yalanlanması için günlerce bekledim. Yalanlanması için de
dua ettim.” Diyen yazarın endişeleri haksız mıydı? 

TSK’da PKK’ya ve Amerika’ya karşı Milli duyarlı ve tutarlı su-
baylar ve aynı şuur ve sorumluluktaki emniyet mensupları, uydu-
ruk gerekçelerle, hizaya mı sokulacaktı?

Türkiye, ABD talimatı ve AKP iktidarıyla hangi uçurumların
kenarına kaydırılmaktaydı? Sırf bu soruları gündeme taşıyıp top-
lumu uyardığımız için bizi haftada bir sorguya çeken ve mahke-
melerde süründüren Sn. Savcılarımız, bu korkunç iddialar karşı-
sında niye sessiz ve tepkisiz kalmaktaydı?

Neşe Düzel’e konuşan AKP hayranı Avni Özgürel’e göre: “Tür-
kiye Barışa hızla yaklaşıyor”muş!

“Oslo görüşmelerinin tutanakları sadece üç yerde vardır. Bir,
bu görüşmeye aracılık eden İngiltere’de bulunmaktadır. Çünkü
zaten görüşmeleri İngiliz İstihbaratı organize etmiş, kayıtları on-
lar yapmıştır. İki, Karayılan’da vardır. ‘Edilen her sözden haber-
darım’ sözlerinden bu anlaşılmaktadır. Üç, MİT’te vardır.”

“PKK ile görüşmelerde Talabani devrededir! Kandil, Barza-
ni’yi “fazla Ankara yanlısı” görüyorlar. Ankara’ya fazlasıyla en-
deksli bir Barzani Türkiye açısından avantaj ama PKK için deza-
vantaj sayıp, Talabani’ye daha fazla itibar ediyorlar. Talabani’nin
telkinlerine daha açık ve hazır görünüyorlar.”

“Karayılan, Silvan olayını örnek veriyor ve PKK içinde kimi un-
surların barışı provoke etmiş olabileceği ihtimalini ilk kez söylü-
yor. Bu çok önemli! 35 yıldır ilk kez PKK’nın bir numarası, barışa
çok yaklaşılmışken, PKK’nın barışı sabote ettiğini belirtiyor.”

Karayılan, ‘KCK operasyonları da Oslo görüşmeleriyle birlik-
te başladı. KCK operasyonu başladığında biz uyanmalıydık. Barı-
şın hançerleneceğini anlamalıydık. Ama anlayamadık’ diyor.”

Şimdi gazete sayfalarında ifşa edilen bu acı ve açık itiraflar:

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

246 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



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

3-Kandil Cumhuriyetine(!) ve Avni Özgürel beyefendiye göre:
“Silvan’da güvenlik güçlerimize yönelik kahbe saldırıları, “terör
devam etsin ve barış geciksin” isteyen TSK içindeki bazı birim-
lerle, PKK’dan kopuk terörist ekiplerin ortaklaşa girişimlerdir.”
Anlamı taşımasına rağmen ilgili ve yetkili kurumlar niye hala
susmaktadır?

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

“Birincisi, PKK’nın dağdan inmesini ve silahların bırakılmasını
kastediyorum. İkincisi, Kürtçenin okullarda eğitim müfredatına dâ-
hil edilmesidir ki seçmeli ders de olsa bu kısmen yapılıyor şimdi. Üç,
dağdakiler için kapsamlı bir af projesinin devreye sokulmasıdır.
Dört, Öcalan’la ilgili ev hapsine geçilmesidir. İşte çözüm denen, bü-
tün bunların bir takvime bağlanmasıdır. Kandil’e barış işinin yatıp
yatmadığını konuşmak için gittim. Toplam dört gün kaldım, iki gün
Kandil’de yattım. Bir evde kaldım. Kandil denen yer bin kilometre-
karelik bir alan. Orada yerel halkın yaşadığı köyler var. Suriye hu-
dudundan başlayıp İran hududuna kadar uzanan ve derinliği 12 ki-
lometre olan bir coğrafya bu. Bu bin kilometrekarelik alanının ta-
mamını PKK kontrol ediyor. Giriş çıkışları o denetliyor. Orada edin-
diğim izlenim ve bilgiye göre, beş bin civarında silahlı unsur var
Kandil’de. Türkiye’de de bu sayı üç bin kadardır. Zaten 13 askerimi-
zin şehit düştüğü Silvan hadisesinin Karayılan’da ne kadar büyük
bir sarsıntı meydana getirdiğini gördüm. 

Niye sarsılmış Karayılan?

“O kadar kötü bir zamana denk geldi ki” diyor. Bir tarafta Oslo
müzakereleri tamamlanmış, bir protokol hazırlanmış. Bunlar “bitti
bu iş, artık barış oldu” demişler. Sadece Ankara’dan, protokole “ta-
mam” demesini bekliyorlar. İşte tam o sırada Silvan hadisesi yaşa-
nıyor, 13 askerimiz şehit oluyor ve Türkiye’de yer yerinden oynu-
yor. BDP ve PKK dâhil herkes, her şey farklı bir yere savruluyor. O
gün Başbakan Erdoğan, “barış süreci bitti” diyor ve tamamen gü-
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venlik politikalarına dönüyor. Silvan’ın, Karayılan’ın şahsında ne
kadar sert bir etki meydana getirdiğini gördüm ben. Silvan eylemi-
nin, örgütün ve kendisinin bir kararı neticesinde gerçekleşmediğini
söyledi Karayılan. “Yerel unsurlar yaptı, kontrol edemedim” dedi.
Yerel unsurlar dediği, örgütün o bölgedeki elemanları. (Çaktırma-
dan Silvan saldırısı gibi Güneydoğudaki terör olaylarının suçu
TSK’nın sırtına yüklemeye çalışılıyor)

Aslında ilginç olan şu: Üç buçuk yıl süren Oslo görüşmeleri,
PKK’yı barışa kilitlemiş. Örgüt artık barışa endekslemiş vaziyette.79

Şeklindeki yanıtları, aynı zamanda, hangi badirelere sürüklen-
diğimizin de kanıtlarıydı.

Böylesi sahte barış nutukları atıldığı bir süreçte, Hakkâri Dağ-
lıca yöresinde yine hain PKK saldırısı sonucu 8 şehit verdiğimiz
haberi ulaşmıştı. Şimdi millet olarak AKP Hükümetine ve kiralık
barış havarilerine şunu sormanın tam zamanıydı: “mademki bu
saldırıları, PKK içinde, ama Öcalan ve Karayılan’ın kontrolü dı-
şında teröristler yapıyor, yani mademki Öcalan ve Karayılan
PKK’ya hâkim bulunmuyor; o halde devlet ve hükümet bu insan-
ları ne diye muhatap almakta ve sözde barış görüşmeleriyle Mil-
let aldatılıp oyalanmakta ve devlet onurumuzu bu kadar ucuza
harcamaktaydı?

TSK’ya Tertip Tuzakları!

“Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in, Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne 4 günlük “sürpriz” gezisi ilginç bir döneme denk gelmişti.
Sn. Özel, gezide ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ve Genelkur-
may Başkanı Martin Dempsey ile görüşmüşlerdi. Pentagon, Necdet
Özel için çok özel bir gezi programı tertiplemişti. Orgeneral Özel’e,
Amerikan ordusunun teröre karşı savaş merkezi olarak bilinen
Langley’deki istihbarat üssü gezdirilmiş, belki de “Ergenekon” ope-
rasyonunun nasıl planladığı hakkında da bilgi verilmişti! Orgene-
ral Sn. Özel’e, Key West’te Usame Bin Ladin’i öldüren komandola-
rın komuta merkezi de gösterilmiş. Washington’da savunma sektö-
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ründe etkin, Türk Amerikan Konseyi (ATC) üyeleri ile kapalı bir
öğlen yemeği vermişti. Özel, basındaki haberlere bakılacak olursa,
ziyaretin gizli kalmasını istemişti.

Askeri ittifak mı, ailevi irtibat mı?

Pentagon’a göre, ele alınacak konulardan çok, bu gezinin Türki-
ye ve Amerika arasında askerden askere ilişkiye dönüşün sembolü
olması önemliydi. Pentagon ayrıca, Org. Özel’den önce Washing-
ton’a Genelkurmay Başkanı sıfatıyla en son 3 yıl önce Orgeneral İl-
ker Başbuğ’un geldiğine ama Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in
gelmediğine dikkat çekmişti. Demek bunların da Pentagon açısın-
dan sembolik önemleri vardı. Şimdi biri tutuklu, diğeri istifa ede-
rek ayrılmıştı.

Bir hoş bilgi daha; gezinin akşamında Sn. Özel, ABD GKB.
Dempsey ve eşi Deanie Dempsey’nin evine konuk olmuş, yemekte
ağırlanmıştı. Acaba bunun da özel bir anlamı var mıydı?

Amerika’nın aygırlığı!

Gezinin en sevimsiz yanı ise, Wall Street Journal gazetesinin,
Sn. Özel’in gezisinin ardından, 34 kişinin hayatını kaybettiği Ulu-
dere hava bombardımanı öncesinde, ABD’nin İnsansız Hava Ara-
cı’ndan görüntü alındığını yazmasaydı. Bunun Sn. Özel’i zor duru-
ma düşürdüğü açıktı. Hatırlayacaksınız, Meclis İnsan Haklarını İn-
celeme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’na
sunulan Milli Savunma Bakanlığı raporunda istihbaratın “milli
kaynaklardan alındığı” vurgulanmıştı. Ayrıca, Türk Genelkurma-
yı’nın sır gibi sakladığı Necdet Özel’in gezisini ABD’liler, önemli
ipuçları ve fotoğraflarıyla medyaya sızdırmıştı. Kürt kaçakçıların
öldürülmesindeki sırrın münasebetsiz bir zamanda açıklanmasını
da bundan bağımsız düşünememek lazımdı. Özeti şudur, ABD mi-
safirinin önce sırtını sıvazlamış, giderken de arkasından kuvvetli
bir tekme atmıştı. (ve ABD gavuru bu stratejik dostluğu hep yap-
mıştı…) Bir hatırlatma daha; Sn. Özel’den önce Nisan ayı sonunda
kalabalık bir BDP heyeti de ABD’ye çağrılmış, ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Philip Gordon ve Kürdistan Özerk Yönetimi ABD Tem-
silcisi Kubat Talabani ile görüşmeler yapıp, talimat almışlardı.
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TSK’ya Kürdistan dayatması mı?

Bu iki gezi, ilgili çevrelerde ABD’nin Türkiye’yi, Irak’ta Kürt-
ler’le birlikte federasyona zorladığı yönünde yorumlanmıştı. Türki-
ye Kürdistan’ı zaten tanıyordu, şimdi tanımanın yanına koruma gö-
revini de yüklüyor, bunun karşılığında Türkiye’ye PKK’yı teklif
ediyorlardı. Son aylarda sıklaşan KCK operasyonları da bir anlam-
da bu planın bir parçasıydı. “Barzani’nin merkezinde olduğu
PKK’sız bir Kürdistan”: planı uygulanmaktaydı. Bu tablo, hüküme-
tin etkili ortağı (ve ara sıra danışıklı dalaştığı) cemaatin de arzula-
rıydı. Üstelik PKK, muhtemel Suriye operasyonu önünde de bir en-
gel sayılmaktaydı. Necdet Özel’in sürpriz ABD ziyareti ve orada ya-
pılan şaşalı karşılama da bu yoruma haklılık kazandırmaktaydı. Bir
dönem Eğitim Doktrin Komutanlığı’nda komutan yardımcısı ola-
rak görev yapan Necdet Özel’in o dönemde söylediği iddia edilen
“ABD olmadan PKK sorunu çözülemez” sözleri, belki de bu gezinin
gerçek şifrelerini açığa vurmaktaydı. “Peki, ne karşılığında” soru-
sunun yanıtı ise, henüz yanıtsızdı.

Ne var ki Türkiye’nin Suriye’ye yönelik şahin politikası
ABD’den fiili destek bulamamıştı. Hatta bu konuyla ilgili istekleri
yüzünden belki de azarlanmıştı. (Çünkü bu fedakârlık ve kahra-
manlığı tek başına yapmalı, ABD’ye yük olmamalıydı!) Son çare,
Araplar’dan oluşan bir birlik oluşturulması ve bu birliğe Türki-
ye’nin asker katkısı yapmasıydı. Bu da ciddi finansman sorunu or-
taya çıkaracaktı. AKP’nin kafasındaki tek çözüm bu operasyonun
faturasını Katar şeyhine karşılatmaktı. AKP yetkililerinin son gün-
lerdeki Katar trafiğine bakınca bu anlaşılmaktaydı. “Bölgesel güç
olma” hayalinin tek emaresi de işte bu olmaktaydı.

TSK’da ayrışma mı?

Bu arada TSK’da demokratik gelişmeler yaşanmaktaydı. Birinci-
si, TSK tarihinde ilk kez, Genelkurmay Başkanının sivil danışman-
ları olacaktı. İkincisi, ordu evlerinin özelleştirilmesi tartışılmaktay-
dı. Haberlere bakılırsa artık çarşaflı ve takkeliler de ordu evlerine
alınacaktı. Fakat bu gelişmeler “demokrasiye alışık olmayan” TSK
bünyesinde ciddi sorunlara yol açmıştı. Haberlere göre, bazı ordu-
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evlerinde generaller birbirlerine selam vermez olmuşlardı. Subaylar
üçe bölünmüş durumdaydı. ‘Atlantikçiler’, ‘ABD ve Batı karşıtı Av-
rasyacılar’ ve ‘İdare-i maslahatçılar’... Necdet Özel hangisine yakın,
siz karar verin.”80

Diyen Orhan Gökdemir, “TSK’nın tamamen ABD güdümüne
girmesinden ziyade, Müslümanlara yüz vermesinden, sakallı ve
türbanlı insanlarımızın orduevlerine kabul edilmesinden rahat-
sızmış” tavrıyla, doğru saptamalarını yanlış yorumlarla boşa çı-
karmaktaydı.

Oysa şimdilik alt yapısı hazırlanan ve kamuoyu oluşturulan
“VİCDANİ RET” yasası ve Meclisten geçen yeni “Askerlik Ka-
nunları” ile, TSK’nın kökünü kurutacak girişimler yaşanırken,
hala türban ve Kur’an tehlikesini(!) öne çıkarmak, AKP’nin işini
kolaylaştırmaktan başka anlam taşımazdı.

5. Madde tezgâhı:

Sn. Başbakan “Sınırda bir daha çatışma olursa Türkiye sessiz
kalmaz müdahale ederiz, arkadan da NATO gelir 5. maddesini iş-
letiriz” demektedir. Oysa 5. madde kararı otomatik işlemez. NATO
tarihinde bir tek kere işlemiştir. O da 11 Eylül 2001’deki ikiz kule-
lere saldırı sonrasındadır. 5. madde kararını almak için bütün ülke-
lerin bu saldırıyı kendilerine yapılmış sayması ve oybirliği ile karar
almaları gerekir. Böyle bir sınır çatışmasının işi doğrudan doğruya
5. maddeye götürmesi uygun değildir.

Fakat şu sıralar görüyoruz bir taraftan da Ürdün’de NATO tatbi-
katı yürütülmektedir. Ürdün’de NATO tatbikatı yapılmasının altın-
da NATO’nun bir şekilde bu bölgeye doğru bazı düşüncelerinin ol-
duğunu göstermektedir ve TSK’da NATO’nun emellerine alet edil-
mek istenmektedir. 

Hani Malatya-Kürecik Kalkanı Rusya’ya Karşı konuşlanmıştı?

2012 Haziran başlarında Oltu ve Gümüşhane civarında görü-
len ve önceleri UFO zannedilen parlak cismin, sonunda RUS FÜ-
ZESİ olduğu anlaşılmış ve Rus askeri yetkililer bunu doğrulamış-
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tı. Kazakistan’daki askeri tatbikatta bir füze yolunu sapıtmıştı.
Peki, “Rusya’dan gelecek tehdit ve tehlikelere karşı erken uyarı”
görevi yapacağı söylenen Malatya-Kürecik radar üssü niye bu fü-
zenin farkına varamamıştı...

Gerçekten işe yaramaz bakar kör bir “füze kalkanı” mıydı?
Yoksa zaten Rusya’ya karşı değil, İran’a karşı, İsrail’i koruma
amaçlı ve asıl Türkiye’deki askeri gelişmelere duyarlı(!) bir “tek-
nolojik casusluk radarı” mıydı?

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

“İsrail'in bölgedeki stratejik istikrarı, hiç şüphesiz İran ve Tür-
kiye gibi diğer bölge ülkelerinin askeri silah gücü bakımından za-
yıflatılması ve güvenliğini zaafa uğratabilecek muhtemel ülkelere
karşı ise sert ve caydırıcı tedbirlerin alınması için ABD nezdinde
büyük lobi faaliyetlerini sürdürmek şeklindedir. Bugün her halü-
kârda, tüm istekleri ABD tarafından koşulsuz yerine getirilen İsra-
il Devleti, artık bununla yetinmeyip yavaş yavaş kabuğundan çıka-
rak Arap ülkeleri dışında bir dizi anlaşmalar yaparak bölgede aske-
ri güç olma yanında, ekonomik bir güç olmak için de büyük bir ça-
ba içerisindedir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan petrol ve do-
ğal gaz anlaşmasından sonra, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva
Kiip'in İsrail'e yaptığı ilk dış geziden sonra, Bentiu, Jonglei, Warab
ve Lakes'te bulunan büyük petrol rezervlerinin İsrail ile birlikte iş-
letilmesi konusunda yapılan anlaşmalar, İsrail'in yeni stratejik
hamleleri olarak gösterilebilir.

İsrail'in can damarı olan su konusunda da yıllarca bir ütopya gi-
bi görülen "Nil ve Fırat" konusu da artık yavaş yavaş hayata geçi-
rilmeye başlıyor gibi. Mavi ve Beyaz Nil'in iki kolunu da sınırında
barındıran yeni ülke konumundaki Güney Sudan, İsrail'in su soru-
nuna çözüm getirebilecek önemli bir ülke haline geleceğe benziyor.
İsrail, Taberiye gölünden su elde etmek için metreküp başına 2-3
kilovat saat enerji kullanırken, Nil'den alacağı olası su için harca-
yacağı enerji ise ancak 0,5 kilovat saat şeklinde olacaktır. İsrail'de
şu anda kullanılan tatlı su rezervlerinin büyük bölümü Batı Şeria'da
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yer almaktadır. İsrail, bu kaynak suların da %80 lik bölümünü kul-
lanmakta ve Filistinliler ise yaşadıkları bölgede çıkan bu tatlı suyun
ancak %20 sini kullanabilmektedirler. Burada su konusunda yaşa-
nan adaletsiz paylaşım da Filistin çözümünü engelleyen ve gecikti-
ren sorunların başında gelmektedir. İsrailler günde kişi başına 300
litre su tüketirken, Filistinliler ancak 70 litre su tüketebilmektedir-
ler. Ayrıca tüketilen suyun maliyeti konusundaki dengesizlikler de
Filistinlilere fatura edilmektedir. Yıllık su tüketimi 2,2 milyar met-
reküp olan İsrail, bunun dörtte birini tuzlu, atık ve acı suların arı-
tılmasından elde etmektedir. Bu nedenle, yıllarca Güney Sudan’ı
destekleyen İsrail, bu devletin kurulmasıyla birlikte “Mavi ve Beyaz
Nil” projesini hayata geçirme konusunda önemli adımlar atmaya
başlamıştır. Bundan sonra, sıra “Fırat Nehri” ne mi geliyor diye in-
san ister istemez şüphe içinde kalıyor. Bunun için Güneydoğu’da
yaşanan olaylar zinciri bu şüphelere yön verecek önemli birer yol
haritası niteliğindedir. Hatırlanacağı üzere, 1994’te Sudan Devlet
başkanı El Beşir, İsrail’in gözünü Güney Sudan’daki kaynaklara ve
Nil Nehri’ne diktiğini ifade ettiği zaman, hiç kimse kulak asma ge-
reği bile duymamıştı. Ama şimdi görüyoruz ki, El Beşir’in tüm söy-
ledikleri birer birer gerçekleşmeye başlıyor. Bizden söylemesi.”81

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

ABD Başkan adayı Romney’in: “Ben İsrail’e daha iyi uşak olu-
rum” mesajı!

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhu-
riyetçi Parti’nin adayı olan Mitt Romney, Evanjelik bir kuruluşun
toplantısında video konferans yoluyla hitap ederek, Obama’nın İs-
rail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı “saygısızca” davrandı-
ğı vurgulamıştı. Romney, başkan seçildiği takdirde, İsrail ile arala-
rında su sızmayacağını ve tüm dünyaya “kol kola kenetlenmiş” ol-
duklarını ispatlayacağını söyleyerek ABD Başkanlarının aslında Ya-
hudi Lobilerinin ve İsrail’in uşakları olduklarını açığa vurmuşlardı.
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PAŞAM, AĞLAMAK BİZİM GİBİ ACİZLERE DÜŞERDİ!

Tam da “PKK ile uzlaştık, Barzani ile anlaştık ve barışa yaklaş-
tık” nakaratları tekrarlanırken, teröristlerin Hakkâri Dağlıca bölge-
sine, hem de ağır silahlarla sızıp sınır karakolumuza saldırarak 8
askerimizi şehit edip, 16 askerimizi yaralaması; “propaganda papa-
ğanlarını” yine şaşkınlığa uğratıyordu. Bu kiralık kuklalar yine hep
bir ağızdan ve artık kabak tadı veren “PKK içinde, terörün sürme-
sini isteyen, Kandil’den ve örgüt liderliğinden (!) ayrı hareket
eden ekibin ve TSK bünyesindeki bazı birimlerin barışı provo-
kasyonu” plağını çalmaya başlıyordu.

Ve her nedense hiç kimse çıkıp ta:

“Yahu, mademki Sn.(!) Öcalan ve Sn.(!) Karayılan PKK’yı
kontrol edemiyor, Örgüt Kandil’i ve yüce liderliği (!) takmıyor, o
halde ne diye devlet ve hükümet bunlarla barış müzakereleri (!)
yapıp, eli kanlı katilleri muhatap alıp toplumu aldatıyor ve milli
haysiyet ve hassasiyetlerimizi bu kadar ucuza satıyor?!” diye so-
ramıyordu!

Ve hele tam bu süreçte, Sn. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
çıkıp:

“Teröre diz çöktürme hedefi ve anarşiyi bitirme hevesi, tarihi bir
yanılgıdır”; yani “terörle başa çıkmak ve bu beladan kurtulmak
imkânsızdır” anlamına gelecek laflar etmesi, kafaları iyice karıştı-
rıyordu. Bu sözler “Ey millet, bu terör musibeti ve rezaletliyle ya-
şamaya alışın ve PKK ile başa çıkılacağı umutlarına kapılmayın”
manasında bir acizlik ve çaresizlik itirafı mı oluyordu? Yoksa



“PKK’nın arkasında İsrail ve Amerika bulunmaktadır. Bütünüyle
onların gizli sömürge eyaleti olmadan ve Kürdistan’ın kurulmasına
yanaşmadan bu beladan kurtulacağımızı sanmak saflıktır” demeye
mi getiriyordu? Çünkü daha önce “Bizim medeniyetimizin Batı
medeniyeti karşısında yenildiğini kabul etmemiz gerektiğini” de
yine Sn. Cumhurbaşkanı söylüyordu.

Peki, yine böyle bir dönemde, İsrail Başbakan Yardımcısı Siyo-
nist MOFAZ’ın kalkıp: “Artık herkesin, Türkiye’nin bölgesel bir
güç olduğunu kabul etmesi gerekir!” iltifatlarını nasıl okumak la-
zım geliyordu?

Sn. Cumhurbaşkanının “teröre diz çöktürme, tarihi bir yanılgı-
dır” “aciz”liğine karşı, Yahudi Mofaz’ın bu “Aziz”liği yoksa; “AKP
Türkiye’si PKK terörü eliyle, İsrail’in Arz-ı Mev’ut hayaline ve
BOP hedeflerine razı ve hazır konuma getirilmiştir” mesajı mı ve-
riyordu?

Oysa¸Güneydoğumuzdaki Kürt kardeşlerimizin psikolojik,
sosyolojik, ekonomik ve politik bütün istekleri karşılansa bile,
bunun PKK terörünün sadece %25 oranındaki taleplerini ve ba-
hanelerini karşılayacağını, oysa %75 etkenin dış güçler tarafın-
dan kışkırtılıp kullanıldığını, yani PKK’nın İsrail, ABD ve AB’nin
kiralık eşkıyalığını yaptığını bir türlü halkımıza anlatamayan
(çünkü kendileri de aynı odakların hizmetkârı olan) çevreler, ni-
ye acaba:

“Yahu, Uludere’de 35 kaçakçı genci görüp, MİT üzerinden
TSK’yı uyaran ve hatta iyilik olsun diye ilk ateşi açan şu Ameri-
kan pradatörlerinin ve İsrail heronlarının gözleri, niye şu 350
PKK’lıyı, hem de ağır silahlarla sınırı geçerken hiç görmüyor-
du..!? Bütün bunlar şemsiyelerin kerameti mi oluyordu?

Şimdi biz soralım:

• Türkiye’yi ABD mi, AKP mi yönetiyordu?

• “Milli irade” ile “işbirlikçi” kavramları nasıl bir araya geli-
yordu?

• Aynen Rahmetli Erbakan gibi; ABD ve İsrail’i (tabi AB’yi)
stratejik düşman ve insanlığın baş belası bilmeden ve onları hi-
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zaya getirecek tedbir ve projeleri hazırlama ve uygulama cesareti
göstermeden, yani bataklığı halletmeden; PKK sivrisinekleriyle
baş edileceğini sanmak, ahmaklığın hangi türüne giriyordu? 

“Tüm zamanların en ilginç tesadüfü!” yaşanıyordu!

Hakkâri Dağlıca'da 3 ayrı noktadan saldırı düzenleyen terörist-
ler 8 askerimizi şehit edip, 16 Mehmetçiği komaya sokuyordu.

Konuşması, yazması kolay... Ateş düştüğü yeri yakıyor, 8 ocak-
tan yine feryatlar yükseliyordu.

Saldırının zamanlaması 'tüm zamanların en ilginç tesadüfünü'
hatırlatıyordu.

Başbakan Erdoğan'ın 20 Haziran 2012 günü Obama ile yapaca-
ğı görüşme öncesi yapılan bu hain saldırı akıllara yıllar öncesinin
benzer bir baskınını getiriyordu.

Tayyip Erdoğan'ın 3 sene önce, 2009 yılında, yine Obama ile ya-
pacağı görüşme öncesinde, terör örgütü şimdiki saldırıda olduğu gi-
bi yine Dağlıca'ya sızıyor, 12 askerimizi şehit ediyor, 8 askerimizi
de kaçırıyordu.

Tesadüf bu ya; geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in (BM) 66. Ge-
nel Kurul toplantılarına katılmak üzere geldiği New York'a giden
Erdoğan'ın Obama ile görüşme yapacağı gün Ankara’nın en işlek
yerlerinden Kızılay'da bombalı saldırı düzenleniyor ve saldırıda 3
kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralanıyordu!

Erdoğan'ın Obama ile yaptığı görüşme esnasında ise teröristler
Tokat Reşadiye'de 7 askerimizi pusuya düşürüp katlediyordu!

Tüm bu tespitlerin ardından okurların şu sorusunu duyar gibi-
yim:

- Yani, ne demek istiyorsun?

Tek kelime ile cevabım şu: Hiiiiç!”82

Yoksa, bu hain ve sinsi saldırıları, Sn. Başbakanımızdan iste-
dikleri taviz ve teslimiyeti daha rahat koparmak üzere, stratejik
müttefikimiz, kahpe ABD mi tezgahlıyordu?
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8 askerimizin Van’daki cenazesini uğurlama töreninde ağlayan
Sn. G.K.B Necdet Özel’e de, yüksek müsaadeleriyle özel bir site-
mimiz vardı:

Ağlamak ve ağıt yakmak bizim gibi aciz, çaresiz, rütbesiz ve
yetkisiz insanlara yaraşıyordu. Oysa bu millet sizi ağlamak için
değil; teröristleri avlayıp, Kandil’i ve Kuzey Irak’taki inlerini baş-
larına yıkmak ve PKK’nın dış destekçileri olan İsrail, ABD ve
AB’ye posta koymak ve terörün kökünü kurutmak üzere o kutlu
makama taşıyordu!..

Son Dağlıca çatışmalarına katılan bir subayın mektubu, kanı-
mızı donduruyordu!

Bu mektubu tam çatışmanın ortasından yazıyordu, kahır ve kız-
gınlık doluydu. “Bu saldırının olacağı bekleniyordu” diyor, orada bu-
lunmalarının nedeni ise, “neye yarayacağı anlaşılmayan bir karakol
inşaatını tamamlamak” olduğunu söylüyordu. “Bu yazıyı Dağlıca/Ye-
şiltaş saldırısının hemen arkasından yazma gereği duyuyorum. Saldı-
rının olduğu sabah ben de Şemdinli İlçesi’nin Derecik Beldesi’ne bağlı
Umurlu Köyü’ndeki hudut bölüğündeyim. Teröristler bizim bulundu-
ğumuz bölgeye de havan ve Doçka uçaksavar ile taciz ateşi açtılar. Bu
sabahki (19 Haziran 2012) saldırı Dağlıca tabur merkezi, Keri Tepe,
Pey Tepe, Şehit Murat, Yeşiltaş tabur merkezi, Şehit Kâmil ve Şehit Çe-
lik üs bölgelerine eş zamanlı yapıldı. Asıl hedef Yeşiltaş’ta bulunan Şe-
hit Kâmil üs bölgesiymiş. Tüm yaralı ve şehitler oradandı.

(...) 12 Haziran 2012 tarihinde Umurlu Hudut Bölüğü’nün sorum-
luluk bölgesinde bulunan Kalmış Tepe’deki komando unsurlarına terö-
ristler tarafından havan, roketatar ve hafif silahlarla saldırı yapıldı.
Üç uzman çavuş yaralandı. Orada yaşananlar birer kahramanlık des-
tanıydı. Ancak olayda şehit vermediğimiz için çok değerli Türk bası-
nında gündeme bile alınmamıştı!?

Şimdi size bu yazıyı yazma gerekçemi açıklamak istiyorum:
(Dağlıca) Umurlu’da bulunma sebebimiz hudut karakollarının inşa-
at faaliyetlerinin emniyetini almakmış... Buraya iki karakol yapıla-
cakmış. Karakolların yapıldığı yerleri askeri mantık ve harekât açı-
sından sayın generallerimiz dışında daha şimdiye kadar anlayan
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çıkmamış.. Bizim resmi olmayan duyumlarımıza göre buraya güm-
rük kapısı açılacakmış.

(...) Karakolun yapılacağı yerin üç yüz metre karşısında Türki-
ye - Irak sınırının zirve hattından geçiren Kalmış Tepe, Kalmış Te-
pe’nin 250 -300 metre karşısında da Irak’ın bir dağı vardı. Anlaya-
cağınız karakolun yapılacağı yerden yükselen dağ blokları, bölge
tamamen kayalık ve sert ağaçlıktan oluşmaktaydı. Görüş mesafesi
yer yer 15-20 metreye kadar düşen bir coğrafyaydı. Anlayacağınız
uzun süre teröristlerin yeni katılanlarına eğitim yaptıracakları can-
lı hedeflerin olduğu bir atış alanı konumundaydı(!?..)

(...) Yapılacak karakolun kaçakçılığı önlemeye de terörle mü-
cadeleye de bir gram katkısı olmayacaktı.

Şu anda askerler 45-50 derece sıcaklıkta kızgın güneşin altında ön-
lerini zor gördükleri bir yerde karakol inşaatının emniyetini almak
için yaşam savaşındaydı. Birkaç gün sonra buranın da basılması kim-
seyi şaşırtmamalıydı. 12 Haziran’da denemişler, kahraman komando-
ların direnişiyle başaramamışlardı. Ancak biraz daha kalabalık gelir-
lerse ne kadar direnebilirler bilmiyorum.

(...) Sizden ricam lütfen bu konuyu gündeme taşımanızdır. Bizler
her gün ölmektense bir kere ölmeyi göze almış insanlarız. Mantığını
anlamadığımız bir karakol inşaatının yapımına (ve PKK’ya yem ol-
maya A.A.) dolaylı da olsa katkıda bulunarak benden sonra olacakla-
rın vebalini taşımak istemiyorum.”83

Bu arada Sn. Onur Öymen şunları soruyor ve haklı olarak ya-
nıtını bekliyordu: “Dağlıca saldırısının sorumluları aranırken ni-
ye hiç kimsenin aklına topraklarında PKK’yı barındıran Irak hü-
kümetini suçlamak gelmiyordu?

Oysa kendi anayasasına ve BM kararlarına göre “Irak hükümeti-
nin komşu ülkelere saldıran bütün terör örgütlerini tasfiye yüküm-
lülüğü” bulunuyordu. Başımıza bela olan bu PKK teröristlerini ku-
cağında barındıran şu ABD kuklası Kuzey Irak hükümetine karşı
güçlü bir girişim yapmayı niye kahraman AKP hiç düşünmüyordu?
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Tüm Irak hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmediğine gö-
re Kuzey Irak’a kapsamlı, sonuç alıcı bir kara operasyonu için da-
ha ne bekleniyordu? Hükümet Meclis’ten aldığı yetkiyi şimdi kul-
lanmıyorsa, acaba ne günü bekliyordu? Tezkereye onay veren mu-
halefet acaba bu konuda niye sesini yükseltmiyordu? Ve yine Suri-
ye konusunda çok şahin ve kesin davranıp bu ülke içindeki şiddet
hareketlerine karşı “müdahalede bulunulmasını” isteyen AKP ikti-
darı Irak’tan sokulan ve Amerika’dan kaynaklanan asıl ve acil teh-
dide karşı niye hala ipe un seriyordu?

Barzani’yi devlet başkanı, yeğenini başbakan statüsü ve en
yüksek diplomasi protokolüyle haftada bir Çankaya’da ve Başba-
kanlık konutunda ağırlayanlardan, milli ve cesaretli bir tavır um-
makla; her halde hadlerini aşan şeyler bekleniyordu!

Çok sarp ve sıkıntılı Dağlıca bölgesinde, özel ve kalın beton
kalıplarla çevrili kale gibi sağlam karakollar yapımı, maalesef
ihale ile TOKİ’ye bırakılmış, o da “can ve mal güvenliğim bulun-
muyor” diye vazgeçip kaçmıştır! İstanbul’da Boğaz’ın üstüne ye-
ni köprüler, altına tüp tüneller açan AKP iktidarı ve Genelkur-
may İnşaat Daire Başkanlığı da bu tedbirleri askıya almıştır. Kal-
dı ki o yöreye, özel silahlı helikopterlerin ve özel eğitimli birlik-
lerin konuşlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması şart-
tır. Hatta bölgede görevli askerlerimiz 30 kg. ağırlığında çelik ye-
lekler altında ezilirken, birçoğu kendi cebinden bin beş yüz dola-
ra sadece 2 kg. ağırlığındaki rahat zırhlı yelekler almak zorunda
kalmaktadır. Bütün bunlar sadece bir ihmal midir, yoksa kasıtlı
bir savsaklama mıdır?

Bu arada Genelkurmay: BBP Genel Başkanı Mustafa Desti-
ci’nin Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili
olarak Org. Necdet Özel’le görüşmelerinde konuşulan bazı konu-
ların, çarpıtılarak ve farklı algılanmaya müsait ekleme ve eksilt-
me yapılarak kamuoyuna yansıtılmasından rahatsızlığını açıkla-
mıştır. Sn. Mustafa Destici ise, kendi sözlerinin, Genelkurmay
Başkanının ifadeleri gibi aktarıldığını” vurgulayıp medyayı suçla-
mıştır. Acaba kurmaylarımız “kiminle, nerede, hangi ölçüde ve
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hangi biçimde konuşulması ve hangi bilgilerin kimlerle paylaşıl-
ması gerektiği ve sonunda pişmanlık duyulacak ve yalanlanmaya
mecbur kalınacak girişim ve görüşmelerden kaçınılmasının öne-
mi” üzerinde eğitim almamışlar mıdır?

Destici’nin basında çıkan sözlerine göre; GKB, Türkiye’nin
Kandil’e girebilmesi ve terörün bitirilmesi için:

1- Amerika’nın ikna edilip bu işe ciddi ve samimi destek (ya-
ni icazet) vermesi

2- Devletin bu konuda kararlılık ve tutarlılık göstermesi

3- Bir sınır ötesi harekâtın çok can kaybına yol açabileceğin-
den, halkımızın psikolojikmen buna hazır hale gelmesi gerektiği
anlamında görüşler açıklamıştır.

Oysa biz, değil bir GKB’nın bir köy muhtarının bile böyle te-
melsiz ve talihsiz düşünceler taşıyacağına inanmamaktayız. Yok,
eğer bunlar doğru ise, bizim millet olarak oturup ağlamaktan baş-
ka çaremiz kalmamıştır.

22 Haziran 2012 tarihli Zaman Gazetesindeki “Kandil’e Girme-
den Önce” başlığı altında Fetullahçı Hüseyin Gülerce, Sn. Necdet
Özel’in bu dediklerini doğrularcasına ve görüşlerini haklı çıkarır-
casına ve tam bir Amerikantaparlık ağzıyla şunları yazmıştı:

“Org. Özel’in cevabından “Kandil’e girmek kolay değil” iması çı-
karılabilir. Devlet kararı kolay, MGK’dan böyle bir karar alınabilir.
Fakat ABD (Kandil’e girmeye) onay verir mi? Vermeyebilir. Çünkü
neticede Kandil operasyonu, Kürt asıllı 3-4 bin insanı imha hareke-
tidir. Ve tabi Kuzey Irak Federal Kürt Devleti de, Kürtlerin imhası-
na onay veren merci konumuna düşmek istemeyecektir. ABD ise,
Kürt yönetimiyle bağlarını kesecek bir karara rıza göstermeyecek-
tir. Bir başka husus “Kürtlerin toplu imhası” gibi algılanacak (bir
Kandil) operasyonu, kendi ülkemizde de derin yaralar açabilir, Kürt
sorununu derinleştirebilir"

Yani Fetullahçı ve Amerikan borazanı Hüseyin Gülerce diyor
ki: “Kandil’e müdahale edilmemeli, Kuzey Irak’ın boş dağlarına
yapılacak hava harekâtıyla halkın havası indirilmeli, Amerikan
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tanrımızın asla izin vermeyeceği “kesin çözümlere” girişilme-
melidir!?.

Şimdi anladınız mı, terörün asıl sürüp gitmesini ve Türkiye
parçalanıncaya kadar ABD’nin PKK’yı destekleyeceğini, en başta
Fetullahçılar ve diğer Amerikantaparlar istiyormuş…

Sn. Genelkurmay Başkanım!

Amerika’nın talimatıyla, demokratikleşme tantanasıyla ve tabi
TSK’yı hizaya sokma tezgâhıyla… Ve dahi Erbakan Hoca’ya nan-
körlüğün günahıyla… “bir zamanlar PKK ile mücadele etmiş olan
Genelkurmay Başkanları şimdi “silahlı terör örgütü yöneticisi ol-
mak” iddiasıyla tutuklanmıştır. Geçmişte Öcalan’ı sorgulamış ve-
ya PKK’ya karşı çarpışmış subaylar sahte kanıtlarla hapiste yat-
maktadır. 60’tan fazla muvazzaf general ve amiral Balyoz’dan de-
mir parmaklık ardındadır...

Emniyet kökenli Emre Uslu yazmıştı:

“Oslo mutabakatına göre PKK ile barış anlaşması sağlanırsa,
Güneydoğu’da görev yapan güvenlik görevlileri savaş suçlusu ola-
rak yargılanacaktır”...

Ve bu korkunç iddialar hala yanıtlanmamıştır. Silahlı Kuvvet-
ler’in moralini kırmak için ne gerekirse yapılmaktadır. Terörist-
ler ve BDP’liler zafer çığlıkları atmaktadır. Arkalarında hem ABD,
hem Irak hükümeti ve Barzani vardır. AKP ise hepsinin işlerini
kolaylaştırmaktadır. Üstelik hem iktidarımız, hem de muhalefeti-
miz; “terör silahla çözülmez” teranesine sarılmış, meydan
PKK’ya bırakılmıştır. Öyle bir Ankara ki; teröristleri hezimete uğ-
ratmak yerine sürekli onlara hizmet sunmaktadır. Onların hatırı-
na Anayasayı bile değiştirme aşamasındadır.

Öyleyse şu gerçekleri asla aklımızdan çıkarmamalıdır:

1. Öcalan, Duran Kalkan, Cemil Bayık gibi PKK liderleri açık-
ça ve defaetle söylediler; silahı bırakmayız... Bugüne dek fikirle-
rini değiştirdikleri yolunda bir mesaj alınmamıştır!

2. PKK’nın hedefi bir Kürt devleti kurmaktır. (Onları kullanan
güçler Türkiye’yi parçalamayı kutsal amaç sayanlardır.)

AHMET AKGÜL 261



3. Ankara’da siyasetin verebileceği tavizler PKK’ya yeterli ol-
mamaktadır. ABD desteğini ve Ankara’nın ABD karşısındaki
ezikliğini yakalamışken silah gücüyle mümkün olan en büyük ka-
zanımı elde etmeye çalışmaktadır.

4. Ankara, iktidarı ve muhalefetiyle sadece halkın gözünü bo-
yamaya ve havasını almaya uğraşmaktadır.

Bu kafayla ancak PKK’dan dayak yenir... Bu kafayla PKK’ya
mazeret üretilir, halk yenilgiye sürüklenir...”84

Daha yakın bir süre öncesi, Türkiye’yi İran’la yaklaştığı gerek-
çesiyle “Eksen kayması” ile suçlayan Batılıların, şimdi Suriye ve
İran ile bizi savaşa kışkırtmasına… Ve bu tezgâhla, Batılı kaynak-
larca CIA destekli bazı muhalif guruplarca düşürüldüğü söyle-
nen; veya bir nevi Suriye kışkırtılarak buna mecbur edilen aske-
ri uçağımız nedeniyle Suriye’ye saldırı tamtamları çaldırmasına
aldanıp dolduruşa kapılan kafalar, ülkemizi ve bölgemizi büyük
bir tehlikeye atmış olacaktır. Mavi Marmara baskınıyla yardım
gemimizde katliam yapan İsrail’e sadece kurusıkı horozlananla-
rın, şimdi Suriye’ye bizzat saldırı hazırlığı kafa karıştırmaktadır.

Amerika (CIA)’ya yakın kaynaklardan Aksiyon’un yazdığına
göre:85

“ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri İncirlik’te bazı Kürt lider-
lerle görüşerek Kürtlerin geleceğine dair kararlar aldı. Mayıs ayın-
da başlayan toplantılarda, önce Suriye’deki Kürtlerin de dâhil edi-
leceği bir federasyon üzerinde tartışıldı. Fakat toplantıya çağırılan
Kürtler buna karşı çıktı ve bu görüş, Türkiye açısından olumsuzluk
oluşturabileceği gerçeksiyle rafa kaldırıldı. Yapılan görüşmelerin
ardından ise Amerika heyetinin Türkiye’de bir ‘demokratik özerlik’
modelinin şimdilik uygun olacağı sonucuna vardığı ve aslında bunu
KCK’nın ortaya attığı anlaşıldı.
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Murat Karayılan liderliğindeki Kandil kanadının da ‘özerklik’
talebine onay verdiği, ancak örgütte artık hâkim olmaya başlayan
Suriyeli ve İranlı militanların bu Amerikan projesine itiraz ettiği
sızdırılmıştı. Alınan bilgilere göre, söz konusu toplantılar Ameri-
ka’nın Adana Konsolosu Bayan Daria L. Darnell başkanlığında ya-
pılıyor. Ayrıca, Adana’da ikinci konsolosluk görevini yürüten Siyasi
ve Ekonomik İşler Müdürü Joseph R. Babb ve siyasi uzman Adıya-
manlı Hamza Uluçay toplantılara katılmıştı. Her görüşme Ameri-
ka’ya aktarılmış ve oradan gelen cevaba göre davranılmıştı. Son
tahlilde ABD’li heyet, ‘demokratik özerklik’ modelinin Türkiye için
Kürt meselesinde çözüm getirecek bir sistem olduğu kanaatine var-
mıştı. Aslında BDP’de bu plana çoktan razıydı.”

Fetullahçı Aksiyon’un haberine göre, Güneydoğu’da özerklik
kararı alan ABD yetkilileri, AKP iktidarına ve Türk Dışişleri ve
Savunma Kurmaylarına bu konuyu sormaya bile tenezzül buyur-
mamışlardı. Çünkü onlar zaten, sadece verilen talimatı uygula-
maya müsait insanlardı. Evet, federatif ve bağımsız Kürdistan’ı
kurmanın ve Türkiye’yi parçalamanın ilk yumuşak adımı, Kürtle-
re özerklik sağlamaktı.

PKK’ya ve Kuzey Irak’a hiç dokunmayan Hillary'den Clin-
ton’un Suriye kışkırtması kafa karıştırıyordu:

Suriye'de yaşanan şiddet olayları giderek daha da vahim bir hal
alırken, olası savaş senaryolarına da her geçen gün bir yenisi ekle-
niyordu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail Cumhurbaş-
kanı Şimon Peres'le birlikte katıldığı programda çok tartışılacak bir
açıklama yapıyor ve Suriye güçlerinin son günlerde Halep çevresin-
de yığınak yaptığını bunun da, "stratejik ve ulusal çıkarları" açısın-
dan Türkiye için bir "kırmızı çizgi" olabileceğini söylüyordu. Bu
açıklama “Türkiye'nin kırmızı çizgilerini artık ABD mi belirliyor?”
yorumlarına neden oluyordu.

ABD'deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde düzenle-
nen programa İsrail Cumhurbaşkanı Peres'le birlikte konuşmacı
olarak katılan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye güçleri-
nin son iki gün içerisinde Halep çevresinde yığınak yaptığına dair
bilgi edindiklerini belirterek, bunun, "stratejik ve ulusal çıkarları"
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açısından Türkiye için bir "kırmızı çizgi" olabileceğini söylüyor,
ama PKK ve Kuzey Irak’a hiç dokunmuyordu.

Oysa AKP Türkiyesi maalesef, "komşularla sıfır sorun" politika-
sı çerçevesinde öteden beri süregelen "kırmızı çizgilerini" zaten
çiğniyordu. Kıbrıs'ta, Annan Planı'na onay vererek Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'ni az daha Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kur-
ban etmekten son anda kurtulan Türkiye, Ermenistan’la kapıları
açmaya hazırlanıyordu. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunma çizgi-
sinden Kuzey Irak'ta kurulan bölgesel yönetimi tanıma noktasına
taşınan AKP Türkiye’yi bir çıkmaza sürüklüyordu.

Mısır'a ABD dizaynı geliyordu!

Arap Baharı'nın sembol ülkelerinden Mısır'da sular bir türlü du-
rulmuyordu. Anayasa Mahkemesi'nin, genel seçimlerle oluşan parla-
mentoyu feshetmesinin ardından, Mübarek'in sağ kolu Ahmet Şe-
fik'in cumhurbaşkanı adaylığını onaylaması, ülkeyi kaosun eşiğine
getiriyordu. Mahkemenin cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde verdi-
ği taraflı kararların seçimden sonra da sürmesi durumunda bir iç sa-
vaş çıkma endişeleri yaşanıyordu. Tam böyle bir süreçte Cumhurbaş-
kanlığı seçim sonuçlarının ertelenmesi kafaları iyice karıştırıyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin genel seçimleri yasa dışı ilan ederek
parlamentoyu feshetmesiyle başlayan gerginlik cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin ertelenmesiyle had safhaya ulaşıyordu. Mahkemenin
Mübarek'in sağ kolu Ahmet Şefik'in cumhurbaşkanı adaylığını
onaylayarak seçimlere girmesine izin vermesi, huzursuzluğu zaten
artırmış bulunuyordu. Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda toplanan
binlerce kişi de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi
için gösteri yapıyordu. Gözler şimdi iki gün süren seçim sonuçla-
rında iken, bunların ertelenmesi halkı iyice öfkelendiriyordu.

İç dinamiklerle dış dinamikler arasında bir mücadele yaşanı-
yordu

"Arap Baharıyla, Mısır da özellikle Müslüman Kardeşlerle bir-
likte demokratik bir sürecin ve halk iradesinin öne çıkması umu-
dunu doğurmuştu. Mısır bölge için çok önemli stratejik bir ülke sa-
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yılıyordu. Mısır'da Tahrir sonrası iç dinamiklerle dış dinamikler
arasında bir mücadele yaşanıyordu. Halkın iradesi karşısında, ABD
iradesi ülke içindeki kurumlarla işbirliğine giderek, bağımsız bir
Mısır'ın önüne geçmek istiyordu. Mısır'ı kendi başına bıraktıkların-
da sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağı iyi biliniyordu. Bu nedenle
“İhvanı Müslimin”i ılımlaştırmak ve kontrolüne almak istiyordu.

Sadece aktörleri değiştirip, genel mantığın ve ilişkilerin değiş-
mediği bir Mısır hedefleniyordu. ABD kendisi dışında gelişen bir
sürecin, İsrail’i zora sokacağını ve bölgede yeni ittifakların oluşma-
sına zemin hazırlayacağını biliyordu. Bu yüzden dizginleri bırak-
mak istemeyen ABD, Müslüman Kardeşleri de kendisi ile işbirliği-
ne zorluyordu. Mısır'da oluşacak muhtemel istikrarsızlığın önüne
geçmek için ABD ile varılan bir mutabakata bağlı olarak, yeni bir
süreç gözleniyordu.

Bölge İsrail çıkarlarına göre şekilleniyordu!

Suriye'de yaşanan olayların faturası Lübnan'da çıkmaya başlı-
yordu. 16 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışan
Lübnan şimdi de Şii-Sünni çatışmalarıyla boğuşuyordu. Halk olası
bir iç savaş korkusuyla kara kara düşünürken, Lübnan sokakları
giderek daha fazla bölünüyordu. Evet, bölge planlı bir şekilde Şii-
Sünni çatışmasına doğru çekiliyordu. Lübnan kozmopolit yapıya
sahip bir ülke buda İsrail'in oyununu kolay oynamasını sağlıyordu.
Olası bir iç karışıklık İsrail'in işine yarıyordu. İsrail karışıklığı ba-
hane ederek Lübnan'a müdahale etmeyi planlıyordu. Ve maalesef
Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ülkeler arasında dönemsel
bloklaşmalar devam ediyordu. Kırılgan bir yapıya sahip olan Lüb-
nan’da yeniden bir iç savaş çıkma ihtimali giderek artıyordu. Mez-
hepsel veya dinler arası yaşanabilecek bir çatışmanın İsrail’in işine
yarayabileceğini hesaba katmak gerekiyordu.

Lübnan'da 1975 – 1991 yılları arasında yaşanan iç savaştan en
karlı çıkan İsrail olmuştu. Lübnanlıların birbirlerini boğazlaması
İsrail'in katliamlarına zemin hazırlıyordu. Lübnan'da iç savaş ko-
şullarını tırmandıran İsrail, önce 1978 daha sonra 1982 yılında
Lübnan'ı işgal ederek büyük katliamlara girişiyordu. 1978 yılında
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25 bin kişilik bir orduyla Lübnan’a saldıran İsrail ülkenin yüzde
10'unu işgal ediyor ve dünya kamuoyunu ayağa kaldıran ikinci kat-
liamı da yine iç savaşın yaşandığı 1982 yılında gerçekleştiriyordu.
Hıristiyan Falanjistler İsrail ordusu ile birlikte Sabra ve Şatilla da
bulunan Filistin kamplarını basarak 4 bine yakın Filistinliyi acıma-
sızca öldürüyordu.

Obama’ya göre: “Şimon Peres barış savaşçısı” sayılıyordu!

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin en yüksek sivil nişanı
olan Özgürlük Madalyası'nı kurulduğu günden bugüne binlerce Fi-
listinliyi katleden İsrail'in Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e veriyor-
du. Milyonlarca masumun kanına giren iki lider utanmadan barış-
tan, işgal ettikleri ülkelerde akan gözyaşlarına aldırış etmeden öz-
gürlükten bahsediyordu. Kan kardeşler törende birbirlerini yere
göğe sığdıramazken, törene Obama'nın "İsrail'in güvenliği müzake-
re edilemez" sözleri damga vuruyordu.

Törende "En yakın dostlarımızdan biri İsrail devletidir" diyen
Obama, İsrail'i kastederek ''Aramızdaki bağlar kırılmaz'' ifadesini
kullanıyordu. Konuşmasında Peres'e yönelik övgü dolu sözler sarf
eden Obama, ''Barış savaşçısı'' olarak nitelediği Peres için "Bir ül-
kenin güvenliğinin sadece silahlarının gücüne değil, aynı zamanda
eylemlerinin doğruluğuna da bağlıdır. Peres bize bunu göstermiş-
tir" diyerek Siyonist vahşetini alkışlıyordu.

Öte yandan Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilen Şimon Pe-
res'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki suç dosyası da hayli kaba-
rık bulunuyordu.

İsrail ordusunun dönemin Başbakanı Şimon Peres'in emriyle
Lübnan'da sürdürdüğü 16 günlük yoğun hava bombardımanı esna-
sında yüzlerce sivil hayatını kaybediyordu.

Siyonist Makovsky’nin Milli Görüş takıntısı!

Amerika’daki bir dostumuz Makovsky ile ABD Temsilciler Mec-
lisi'nde karşılaşmış ve yaklaşık bir saat sohbet yapmışlardı. Bizim
arkadaş; 28 Şubat süreci ile ilgili o kadar çok şey sormuş ki, Ma-
kovsky bir ara dayanamayıp; "Sanırım siz Refah Parti'lisiniz. Çün-
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kü ancak bir Refah'lı benim hakkımda bu kadar çok şey bilebilir"
deyip tedirginliğini ortaya koymuşlardı. Gerçekten öyle... Alan Ma-
kovsky'i en iyi bizim camia tanırdı.

Bu aralar pek gelip-gidiyor mu bilmiyorum ama, 28 Şubat süre-
cinde adeta mekik dokuyordu. Bir ayağı Washington'da, bir ayağı
Ankara'daydı. Ben de kendisine en son, 1999 yılında TBMM'de
rastlamıştım. Yenilikçi-Gelenekçi tartışmasının zirve yaptığı bir yıl-
dı. Bir odadan çıkıyor, öbür odaya giriyordu.

“28 Şubat'ı ben yapmadım” kıvırması!

Makovsky, sohbette bizim arkadaşa; "28 Şubat'ın bütün suçu ba-
na yıkıldı. Günah keçisi ilan edildim. Oysa ben sıradan bir uzman-
dım" diye yakınmıştı. Gerçekten öyle mi acaba? Makovsky o za-
man, Washington Enstitüsü Türkiye Masası Şefi'ydi. "Erbakan ile
Nasıl Mücadele Etmeli" başlıklı bir makale yazmıştı. Makalesinde;
"Erbakan'ın ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğunu", "Türkiye'yi
ABD'den ve İsrail'den kopardığını", hatta, "Laik Türklerin, gizli
gizli ABD'ye gelip, bizi Erbakan'ın eline bırakmayın" diye yalvar-
dığını belirtiyordu. Sonra da Erbakan ile nasıl mücadele edilmesi
gerektiğini madde madde sıralıyordu. İşte bu sıradan uzmanın(!)
önerileri, kısa süre sonra 28 Şubat'ın yol haritası olmuştu!

Hayret, Makovsky, ne dediyse çıkıyordu!

Bitmedi, daha ilginci var. Yine bu sıradan uzman Makovsky,
2000 yılında Zaman'ın Washington temsilcisine bir röportaj veri-
yordu. Lütfen tarihe dikkat ediniz; 2000 yılı Türkiye en istikrar-
sız ve en krizli dönemini yaşıyordu. O sırada: "Tayyip Muhtar Bi-
le Olamaz" deniyordu. Böyle bir ortamda, bakın ABD'nin sıradan
uzmanı Alan Makovsky ne buyuruyordu:

“Türkiye bugün, ABD'nin bölgesel politikaları için soğuk savaş dö-
neminden bile daha önemli bir ülke özelliği taşıyor. Türkiye'nin bölge-
de güç olması için etkin bir dış politika atağına geçmesi gerekiyor.
Türkiye'de belli bir dönem içinde, seçkinlerin etkinliklerinin kırılması
gerekiyor. Bunun için istikrarlı bir iktidara ihtiyaç görülüyor.”
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Ne kadar ilginç, bunların hepsi gerçekleşiyordu. İnsan içinden
“Keşke bizim de Makovsky gibi sıradan bir uzmanımız olsa!” di-
ye geçiriyordu. Bizim arkadaş en son ayrılırken; "Peki AK Parti
iktidarını nasıl buluyorsunuz?"diye sormuştu:

Makovsky'nin cevabı net olmuştu: "Çok iyi gidiyorlar (ve des-
teğimizi hak ediyorlar)”86

İşte o Siyonist Yahudi lobilerinin tertiplediği ve Erbakan’ın
devrilmesinin hedeflendiği 28 Şubat tertiplerinin, asker figüran-
ları sorgulanıp tutuklanıyor amma, AKP’li Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay’ın “28 Şubatın koordinatörüdür” dediği Süleyman
Demirel’in sadece yüksek bilgilerine başvurulup, saygılar sunu-
luyordu!?

Ve tabi 28 Şubat sürecinde, NATO maşası paşaların özel bri-
finglerine katılıp ayakta alkışlayan ve şu anda iktidarın temel taş-
larından olan ikiyüzlü yalakların ve ucuz kahramanların AKP’sin-
den ciddi ve neticeye gidici bir tavır beklemek akla aykırı bulu-
nuyordu!

Memura %3 zammı çok bulan ve bütçeye 1 Milyar dolar yük
getireceğini savunan AKP, IMF’nin Avrupa’yı Kurtarma Fonuna 5
milyar dolar hediye ediyordu.

Erdoğan'ın çıkışları İsrail’i gizlemeyi mi amaçlıyordu?

Milletvekili Refik Eryılmaz, Suriye’deki olayların arkasında İsra-
il’in olduğunu vurguluyordu. Eryılmaz, “Arap ülkelerinin ve Müs-
lüman dünyanın tepkisinin önlenmesi için Erdoğan üzerinden
Türkiye’nin devreye sokulduğunu” vurguluyordu.

Suriye’deki gelişmeleri yakından takip eden CHP Hatay millet-
vekili Refik Eryılmaz, Suriye’deki terör olaylarının arkasındaki
asıl gücün İsrail olduğunu, Amerika’nın da İsrail için isyan olay-
larına destek verdiğini ifade ediyordu. Suriye’deki terör olayların-
da İsrail’in rolünün gizlenmesi için özel bir çaba harcandığını
kaydeden Eryılmaz:
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“Burada ince bir taktik izleniyor. İsrail’in öne çıkması halinde
Müslüman ülkelerden ve Arap ülkelerinden tepki geleceği için İs-
rail gizleniyor. Bunda da en büyük rolü Başbakan Erdoğan üstlen-
miş durumda. Başbakan Erdoğan’ın Suriye konusunda çıkışları İs-
rail’in gizlenmesini sağlıyor. Ben “one munite” olayının da işte bu
çerçevede organize edildiğini düşünüyorum.” Diyordu.

MOSSAD’ın operasyonları Suriye’yi karıştırıyordu

Suriye’ye yönelik terör eylemlerinde Türkiye sınırının kullanıl-
masının da plan dâhilinde olduğunu ifade eden Eryılmaz şöyle de-
vam ediyordu:

“Bu yolla dikkatler yine Türkiye üzerine çekilmekte ve İsrail
gizlenmeye çalışılmaktadır. İsrail’in istihbarat örgütü MOSSAD’ın
da operasyonlarını Türkiye sınırı üzerinde yürüttüğüne dair ciddi
bilgi ve iddialar vardır. Kürecik’te yasa dışı bir şekilde kurulan fü-
ze kalkanı radarının da İsrail’in güvenliği için kurulduğu artık or-
taya çıkmıştır. AKP Türkiye’nin başını İsrail’in güvenliği için bela-
ya sokmaktadır. Türkiye’de Suriye’nin dostları diye Suriye’nin ve
bölgenin düşmanlarını toplamaktadır. Suriye’ye ambargo uygula-
yan AKP Hükümeti, İsrailli şirketlerinin önünü açmaktadır. Suriye
ile anlaşmalar iptal edilirken, İsrail ile serbest ticaret anlaşması yü-
rürlüktedir. ”

BM eliyle Suriye’de kurtarılmış bölge oluşturuluyordu

Suriye sınırında kamplar kurulmadan önce ABD ve İngiliz dip-
lomatlarının bölgeye gelerek inceleme yaptıklarını hatırlatan Eryıl-
maz, kampların yerini CIA ajanlarının belirlediğini açıklıyor, BM
gözlemcilerinin isteğiyle yapılan işlerden kuşku duyduğunu kayde-
den Eryılmaz şunları söylüyordu:

“Aldığımız bilgiye göre BM gözlemcilerinin talebiyle Suriye gü-
venlik güçlerinin ve tanklarının çekildiği bölgelere teröristler silah
ve askeri yığınak yapıyorlar. Bir anlamda BM eliyle kurtarılmış böl-
ge yaratma gayretleri var. BM görevlileri eliyle teröristleri rahatlatı-
lıyor. Yetiştirilmiş silahlı gruplar Türkiye sınırından bu bölgelere
sokuluyor.”

Beşar Esad’ın Recep T. Erdoğan’la alakalı ilginç vurguları!
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Suriye ziyareti sırasında Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir ara-
ya geldiklerini ifade eden Eryılmaz, Esad’ın Erdoğan’la ilgili söy-
lediklerinin çok ilginç olduğunu vurguluyordu: 

“Esad’ın verdiği bilgilere göre, Erdoğan kendisinden esas olarak
iki talepte bulunmuştu. Birincisi İsrail ile masaya oturmasını, ikin-
cisi ise Müslüman Kardeşler örgütünün siyasette önünün açılmasını
istiyordu. Esad bunları yapmayınca Erdoğan Esad’a tavır alıyordu.
Erdoğan’ın Suriye’de demokrasiden söz etmesi de bundan sonra
başlıyordu. Erdoğan’ın taleplerinin aynısı Amerikalılardan da geli-
yordu. Yani Esad bunların dediklerini yapsaymış demokrasi günde-
me gelmeyecekmiş. Erdoğan’ın bölgenin en diktatörleri olan Suudi
Arabistan kralı ve Katar Emiri ile hareket etmesi ve bunlarla birlik-
te Suriye’ye demokrasi götürmek istemesi de Esad’ı doğruluyordu.”
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Amerika+PKK+Sabataist Cunta ve
İşbirlikçi İktidar Kıskacında 

TSK VE TARİHİ HESAPLAŞMA SÜRÜVENİ

Rahmetli Erbakan Hoca yıllar önce katıldığı bir TV liderler
toplantısında:

“Ülkemizdeki ve bölgemizdeki huzursuzluğun asıl sebebini göz
ardı etmek, sorunu kangrenleştirmekten başka bir işe yaramıyor.
Gerçek şudur: Nil’den Fırat’a Büyük İsrail kurulmak ve Türkiye
parçalanmak isteniyor. SEVR bunu hedefliyor. Dış güçlerin “demok-
ratikleşme, AB ile bütünleşme” kılıflı dayatmalarının altında bu ya-
tıyor. Kışkırtılan terör odaklarını da, işbirlikçi iktidarları da, bun-
lar yönlendiriyor. İşte Türkiye’deki sorunların temelini bu taklitçi
ve teslimiyetçi zihniyet ve hükümetler teşkil ediyor” tespitleri ge-
çerliliğini ve gerçekliğini bugün hala koruyordu.

Şemdinli’de çatışmaların 40 kilometrelik alanda, haftalardır sür-
düğünü ve sonuç alınamadığını, devletin bölgede huzur ve hâkimi-
yet sağlamadığını, çok sayıda yerleşim yerinin boşaltıldığını, vali-
likçe ilde 7 bölgenin geçici askeri yasak bölge kapsamına alındığı-
nı, Başbakan TV’de “Olağanüstü Hal’i kaldırdık” diye öğünürken
orada olağanüstü bir savaş hali yaşandığını saklamakla, PKK tehli-
kesi ve AKP’nin zafiyeti gizleniyor zannedenler yanılıyordu.

PKK sınırdan geliyor, vuruyor, çıkıyor; yine geliyor yine vuru-
yor, yine çıkıyor; siz ise sınırın ötesine geçemiyorsunuz. Sözde on-



lar terörist biz ABD dostu sayılıyoruz. Ancak onlara ABD tarafın-
dan tanınan sınır ötesi operasyon özgürlüğünden biz yararlanamı-
yoruz. Ve siz bu acı duruma şehit vererek katlanıyorsunuz... Şem-
dinli ve Hakkâri’de inceleme yapan CHP heyeti üyelerinden Alaat-
tin Yüksel:

“PKK’nın Hakurk ve Haftanin kampları sınıra çok yakın; oraya
kaçıyorlar, sonra dönüp yeniden eylem yapıyorlar...” diyordu.

Aynı heyette yer alan Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker:

“Bize sınırın hemen yakınında 7 – 8 PKK kampı bulunduğunu
anlattılar, hatta Yiğitler Mezrası’nın muhtarı PKK’nın kendisini ka-
çırıp 5 kilometre ötedeki kampta sorguladığını” söylüyordu.

Bırakın Kandil’i temizlemeyi, Türkiye sınırın hemen yanı başın-
daki PKK kamplarına bile dokunamıyordu. Başbakan Erdoğan za-
man zaman Irak Başbakanı Maliki ile söz düellosuna giriyor, ancak
bu düello genellikle Irak’taki Sünnilerle Şiilerin arasındaki sorun-
larla ilgili oluyordu. Hiç Irak Başbakanına:

“Sınırınıza hâkim olun yoksa ben kendi güvenliğimi kendim
sağlayacağım”, dediğini duyan olmuyordu. Çünkü PKK, ABD’nin
açık koruması altında bulunuyordu. Ve AKP Türkiyesi bu ihaneti
kabullenmiş görünüyordu.

Ve AKP Türkiyesi Güneydoğu’da bu kadar zaaf içindeyken bir
de Suriye’ye nizamat vermeye kalkışılıyordu.

Sonuca bakınız... Terör saldırısı savaşa dönüşüyor, PKK Suriye
sınırına yerleşiyor, İran’la da gırtlak gırtlağa geliniyordu.87

İttihatçı ve vatan kaçkını Sabataist Mason Cemal Paşa’nın to-
runu Hasan Cemal açıkça, “artık Türkiye’nin özerk federasyonla-
ra ayrılması gerektiğini” savunuyordu

“Irak bölünmüş durumda. Bir yanda Şiiler, diğer yanda Sünniler,
öbür yanda Kürtler. Ne iktidarın ne de petrolün paylaşımında anlaşa-
biliyorlar; bölünme derinleşiyor. Suriye de bölünebilir. Sıra Türki-
ye’ye gelir mi? 
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Türkiye üniter olarak kalmakta direnirse mi bölünür? Yoksa İspan-
ya örneğindeki gibi, güçlü bir ‘özerk yapı’yla ya da ‘federasyon’la mı
bölünmekten kurtulur, birliğini korur? Fransa’nın cumhurbaşkanla-
rından Mitterrand’ın 1980’lerin başındaki sözünü anımsıyorum: “Dü-
ne kadar sıkı merkeziyetçi bir devlet yapısıyla Fransa’nın birliğini ko-
rumuştuk. Artık tam tersini yapmak, sıkı bir ademi merkeziyetçilik
uygulamak zorundayız.”

Özetle: Üniter kalmakta direnen bir Türkiye küçülür, özerk ya da
federatif bir Türkiye büyür mü? Küçülmek ne demek? Türkiye Kürtle-
rinin Irak Kürtleriyle kaderini birleştirmesi... Büyümek ne demek?
Türkiye’nin Irak Kürtleriyle, Suriye Kürtleriyle bir federasyon çatısı
altında birleşmesi... Ama ya büyüyeyim derken karşında büyük Kür-
distan’ı bulursan?..

Petrol ve Kürtler...

Peki ya enerji, petrol... Bu konu Türkiye’nin Kuzey Irak ya da Irak
Kürdistanı’na bakışını nasıl etkiliyor? Irak’ın neredeyse Suudi Arabis-
tan kadar petrol zenginliği var. Bu açıdan Musul ve Kerkük’ün yanı sı-
ra Kuzey Irak’taki ham petrol rezervlerinin de olağanüstü zengin ol-
duğu ortaya çıktı. Devletin zirvelerinde bunun Türkiye açısından ne
anlama geldiğinin çok iyi farkında olanlar vardı. Hiç kuşkusuz Irak
Kürtleri de üstünde oturdukları bu zenginliğin kendileri için bir refah
ve gelecek garantisi olduğunu iyi biliyorlardı. Kısacası: Türkiye de,
Irak Kürt yönetimi de, karşılıklı iyi ilişkilerin her iki tarafın da çıka-
rına olduğunun bilincindeler. Erdoğan’ı ikna etmeden Kürt sorunu ko-
nusunda bugün yol almak hayaldir. Peki, ikna edilebilir mi? 2014’ten
önce çok zor. Çankaya’ya çıktıktan sonra belki. Peki ya PKK? PKK
göz ardı edilerek Kürt sorunu çözüm rayına girer mi? Hayır girmez.

Devletin zirvelerinde de PKK’nın artık göz ardı edilemeyeceğini gö-
renler elbette var, hatta sayıları çoğalıyor. Fakat neyin nereden tutula-
cağı konusunda kafalar bugün de karışık. PKK’sız çözüm olmaz diyor-
lar ama nasıl olacak dendi mi farklı sesler kulağa çalınıyor. 1999’dan
itibaren PKK’yı Öcalan’la bölmek fikri vardı, şimdi de galiba Öca-
lan’sız...” Sözleriyle Hasan Cemal, “Irak ve Suriye gibi bölünmeye
razı olun, kurtulun” demeye getiriyordu.
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İran Genelkurmay Başkanı: “Suriye’den sonra sıra Türki-
ye’de” uyarısında bulunuyordu. Obama telefonla konuşurken Er-
doğan’a sopa gösteriyordu.

Beyaz Saray’dan, Obama'nın, Erdoğan ile görüşmesi sırasında
elinde beyzbol sopasıyla poz verdiği fotoğrafla ilgili "Bu fotoğrafı
sadece, Obama'nın Erdoğan ile devam eden yakın ilişkisini vurgu-
lamak için yayınladık" şeklinde gülünç bir açıklama yapılıyordu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcü Yardımcısı Caitlin
Hayden, ABD Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile telefon görüşmesi yaparken özellikle çekilip medyaya
servis edilen fotoğrafıyla ilgili bir takım mazeretler uyduruyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Clinton Suriye ile ilgili çantasında sa-
vaş planıyla Türkiye’ye yön vermeye geliyordu

Suriye konusunda stratejileri ile Esad'ı deviremeyen ABD, Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden isteğini alamayınca Suriye
işini bölge ülkelerine havale etmek için 11 Ağustos'ta bir kez daha
Türkiye'ye koşuyordu. Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Gordon'dan sonra Clinton'in bir haftalık arayla Türkiye'ye
gelmesi dikkat çekiyordu.

Bölge karıştırılmak üzere Mısır'a karanlık saldırı tezgâhlanı-
yordu

Mısır-İsrail-Gazze üçgeninde bulunan Refah'ın yakınındaki Öz-
gürlük ve Kerem Ebu Salih bölgesinde güya kimliği belirsiz kişiler-
ce düzenlenen, ama MOSSAD’ın yaptığı bilinen saldırıda 17 Mısır
askeri ölüyordu.

Libya yeni Irak yapılıyordu

Libya Millet Meclisi'ndeki en büyük grup olan Ulusal Güçler İt-
tifakı lideri Mahmud Cibril, ''Bingazi'deki suikast ve patlamaların
devam etmesi halinde, Libya'nın yeni Irak veya Somali olacağı''
uyarısında bulunuyordu.

AKP dış politikasının Mimarı Ahmet Davutoğlu, İsrail maşası,
Türkiye düşmanı ve PKK’nın doğal yandaşı Mesut Barzani’nin
ayağına koşup, himmet dileniyordu.
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Sn. Recep T. Erdoğan, aynen ABD’den sopayı görünce Rus-
ya’ya sığınan Rahmetli Adnan Menderes gibi, tutup Moskova’ya,
Putin’le buluşmaya gidiyordu.

Irak Başbakanı Maliki bile Türkiye’ye posta koyuyordu.

Yunanistan da kendi iç sıkıntılarını unutmuş, Türkiye’yi şa-
marlamaya çalışıyordu. 

Medyaya yansıyan ve de yansıtılan haberlere göre:

“Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yeni binasında gerçekleştiri-
len toplantı, yaklaşık 4 saat sürüyordu. Başbakan Erdoğan’ın yanı
sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ve
kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıda, uzun menzilli füze alı-
mı için yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından yak-
laşık 4 milyar dolara mal olacak uzun menzilli füze ihalesinin erte-
lenmesine karar veriliyordu!?

Rutin, “erteleme” açıklamasının perde arkasında neler döndü-
ğünü tahmin bile edemezsiniz. Bu açıklamanın ertesinde (dün)
Başbakan Tayyip Erdoğan Rusya’ya uçuyordu. Toplantının yapıldı-
ğı gün (medyaya yansıyan haberlere göre) İsrail’i ziyaret eden ABD
Dışişleri Bakanı Clinton, Başbakan Netanyahu ile görüşürken,
“Türkiye ile ilişkilerinizi onarın” uyarısı yapıp, “Mavi Marmara
Gemisine baskın sebebiyle Türkiye’den göstermelik özür dilenip
gönlümüzün alınmasını istiyordu.

Oysa Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi yıllar-
dır Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en fazla önem verdiği proje sayılı-
yordu. Siyasi iktidarın Amerikancılığı yüzünden bugüne kadar hep
taca atılıyordu. Salı günkü toplantıda da aynısı olmuştu. Bu ihale,
Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıyordu. Çünkü bu
proje hayata geçirilmeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki sis-
temlerde göz önüne alındığında eli kolu kıpırdayamıyordu.

Kuru kabadayılığa artık kimse pirim vermiyor ve de inanmı-
yordu. Çünkü savaşın adı; “teknoloji” oluyordu ve Rahmetli Er-
bakan bunun için çırpınıyordu.
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“Bir gün gelecek tarih, sizin “balyoz”, “Ergenekon” vs sandığı-
nız davaların savunma sanayii ihaleleri ile ne kadar yakından ilgi-
li olduğunu yazacak. “Müttefikimiz” Amerika’nın bize yıllardır çak-
tığı eski ve çürük teknolojilerden dolayı uyanan komutanların birer
birer bozuk para gibi nasıl harcandığının gerçeğinin ortaya çıktığı-
nı Allah ömür verirse göreceğiz.” Diyen Ahmet Takan gerçekleri
haykırıyordu.

Müdahaleye ‘ikna’ için provokasyonlar hızlanıyordu ve
TSK’ya Suriye tuzağı kuruluyordu

Türkiye-Suriye sınırındaki ajan sayısı artıyor, provokasyonlar
hızlanıyordu. Bu gelişmelerin ve “PKK Suriye’nin kuzeyini ele ge-
çirdi” haberlerinin Türkiye’yi Suriye’ye müdahaleye zorlamak için
yapıldığı sırıtıyordu.

The Economist’e göre: AKP Ordu'daki Skandal'dan faydalanı-
yordu! 

The Economist Dergisi, "Türkiye'de Ordu Skandalı” başlıklı ha-
berinde hayat kadınları kullanılarak şantaj yoluyla çok sayıda Türk
subayının askeri casusluk yapmaya zorlandığı iddialarına ilişkin
davalardaki gelişmelerin, yurt dışında dikkat çektiğini” yazıyordu.
İngiliz Haftalık dergisi The Economist, generalleri en sert biçimde
kötüleyenlerin bile, onları sivil kontrol altına alma çabalarının yoz-
laşarak bir intikama dönüşmekte olmasından kaygı duymaya baş-
ladığını vurguluyordu. Haberin spotunda “Hükümet, ordudaki bir
skandaldan faydalanıyor” iddiasını gündeme getiriyordu. The Eco-
nomist, Türk ordusu üzerine uzman Gareth Jenkins, soruşturmala-
rın "ordunun morali üzerinde yıkıcı bir etki yaptığı” görüşünü ak-
tarıyor ve Türkiye’nin Suriye’ye karşılık verme tehditleri yaptığı bir
ortamda, “Sürekli gözaltına alınma korkusu yaşayan bir ordu göre-
vini nasıl etkili bir şekilde yerine getirebilir?” sorusunun, her ge-
çen gün daha fazla önem kazandığını belirtiyordu!

Bu yorumlar bize Bülent Ecevit’in itiraflarını hatırlatıyordu:

“DSP Genel Başkanı Masum Türker anlatmıştı. O da bizzat mer-
hum Bülent Ecevit'ten dinleyip aktarmıştı. Ecevit, Masum Tür-
ker'e; "Ben hayattayken anlatma" diye uyarmışlardı. Önce bir ha-
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tırlatma; Ecevit Başbakan'ken, Dick Cheney ABD Başkan Yardımcı-
sıydı. Dönemin en önemli dış politika gündemi de; ABD'nin Irak'a
yapacağı saldırıydı. ABD, Irak'a Türkiye üzerinden girmek için
Ecevit'i iknaya çalışıyordu. İşte böyle bir ortamda, 2002 Nisan'ın
da, Cheney Türkiye'ye geliyor ve son bir kez Ecevit'i ikna etmeye
çalışıyordu. Hatta bunun için 'ekonomik meseleleri' gündeme taşı-
yarak, "Sayın Başbakan, alt tarafı askerimiz geçecek. Hem siz de bi-
raz para kazanmış olursunuz!" diyordu. Türkiye'nin parasızlıktan
kıvrandığı, ekonomik krizle boğuştuğu günler yaşanıyordu. Ecevit
buna rağmen direniyor; "Biz bu savaşa kesinlikle destek vermeyiz"
diyordu. Cheney iyice geriliyor; "Sayın Başbakan neden bu kadar
direniyorsunuz. Askeriniz bu geçişe razı" diye ısrar ediyordu. Ece-
vit; "Irak'a saldırdığınızda binlerce masum insan ölecek. Mesela
Muharrem ayında, onlar Kerbela'nın acısını yaşarken, siz onları
bombalayacaksınız. Biz böyle bir sorumluluğu üstlenemeyiz" diye
diretiyordu. Bunun üzerine Dick Cheney; "Sayın Başbakan ama on-
lar Şii" diye karşılık veriyordu. Görüşme bitiyor, Dick Cheney eli
boş ABD'ye dönüyordu. Bir hafta sonra Ecevit hastaneye kaldırılı-
yor ve durumu giderek ağırlaşıyordu.”88

Bir sürü yandaş ve yalaka yazar hala şu yalanı tekrarlıyordu:
Tezkere çıksaymış!?

Türk askeri tugayı Irak'ta tampon bölge kursaymış! Terör örgü-
tü bugün yapmakta olduğu eylemleri yapamazmış! Yani o meşhur
tezkerenin geçmemesi ile bir büyük fırsat(!) kaçırılmışmış! Yıllar
önce de ABD direktifiyle tezkereyi geçirmeyi can-u gönülden iste-
yenler aynı gerekçenin arkasına saklanıyorlardı! Hatırlayınız, tez-
kerenin geçmesini ABD istiyordu!

Peki, ABD'nin terör örgütünün faaliyetlerine son verilmesini
amaçlıyor muydu? Hayır, böyle bir niyeti o gün de yoktu, bugün de
yoktu! Terör örgütü üzerine yorum yapanlar dört-beş bin kişinin
kendi başlarına dağa çıktıklarını düşünüyorlarsa, bunlara ahmak-
lık madalyası takmak gerekiyordu. Yani, Amerika Türkiye'nin
Irak'a girmesini terör örgütünü ortadan kaldırması için istemiyor-
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du; kendi amaçlarına, kendi çıkarlarına hizmet etmesi için Irak
karmaşasının içine Türkiye'yi sokmayı planlıyordu! Hal böyle iken
hala; "Tezkere geçseydi terör örgütü bu kadar rahat at oynatamaz-
dı" diyenler hem kendilerini hem de milleti aldatıyordu.

Şu tespitlere katılmamak imkânsızdı: ABD TSK’dan “Meclise
darbe yapmamasının” intikamını mı alıyordu?

“Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün Ergenekon davasında
verdiği ifade, aslında karanlıkta kalan birçok sorunun da yanıtını içe-
riyordu.

HÜKÜMETE BASKI: Anlaşıldığı kadarıyla Ortadoğu’da çıkarları-
nın zedelenmesi ihtimaline karşı ABD, TSK’dan AKP hükümetine bas-
kı yapılmasını istiyordu. Hükümete baskı neleri kapsıyordu? Hüküme-
ti zorlarsınız, tehditlerle sıkıştırırsınız, baktınız olmuyor, yönetime el
koymanın yollarını ararsınız! Ancak 2004’te ordu böyle bir şeye ya-
naşmıyor ve Milli bir tutum sergiliyordu.

AMERİKA’NIN ÖFKE TEZGÂHI: Arkasından ABD “intikam hare-
kâtı”na başlıyordu. O günden itibaren “tehdit” olarak görülen ne ka-
dar komutan varsa içeri atılıyordu. Bunlar hala hapiste yatıyordu. Öz-
kök ise “demokrasi kahramanı” ilan ediliyordu. Sonuçta Özkök hariç
tutularak neredeyse bütün komutanlardan “tezkere için hükümete bas-
kı yapmamalarının” hesabı sorulmuş oluyordu. Oyun aslında bu ka-
dar açık ve net oynanıyordu.

TEZKERENİN AMACI: O günleri hatırlayalım. ABD Irak operas-
yonunu Türkiye üzerinden yapmak istiyordu. Çünkü zaten müttefiki
olan Kürtlerin bölgesinden geçecek, arkasını sağlam tutacak, lojistik
desteğini ise bir NATO ülkesinden yapacaktı. Böylece operasyonun
maliyeti de çok düşük olacaktı. Dönemin AKP iktidarı ABD’nin her is-
tediğini yapmaya hazırdı. Başbakan ve partinin yasaklı olduğu için se-
çilemeyen başkanı ABD’nin taleplerini karşılayacak tezkerenin Mec-
lis’ten geçmesi için büyük çaba harcıyordu. Adeta “gaz odaları” kurul-
muştu. AKP’li milletvekilleri 6-7’li gruplar halinde buraya sokuluyor
ve tezkerenin Türkiye’ye ne kadar büyük yarar getireceği anlatılıyor-
du. Buna rağmen bazı AKP’liler endişeli ve huzursuzdu. Aslında tez-
kerenin geçeceğinden herkes emin görünüyordu. Ancak ABD “her sö-
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zünü dinlemesine” rağmen AKP iktidarından kuşkuluydu. İslamcı bir
partinin güvenilir olup olmayacağını tam bilinmiyordu. Bu nedenle as-
kerin de devreye girmesini ve işi “garantiye” almasını istiyordu. O
günlerde asker de AKP iktidarından kuşkuluydu. Tezkereyi istiyorlar-
dı belki ama riskleri de görüyorlardı. En önemlisi, ciddi asker kaybı-
mız söz konusuydu. Üstelik ordu da tezkerenin geçeceğine inanıyordu.
O halde sorumluluk yüklenmenin âlemi yoktu. En azından bir başarı-
sızlık hâlinde “Biz siyasi otoritenin kararına uyduk” denip sorumlu-
luktan kurtulma imkânı bulunuyordu. Tezkere nasıl olsa geçeceği için,
sessiz kalınmasına karar veriliyordu.

AMA BEKLENEN OLMADI: Ama öyle olmadı. Oylamaya 533 mil-
letvekili katıldı, 250 ret, 264 kabul, 19 çekimser oyu kullanıldı. Ana-
yasa’nın 96. Maddesine göre bu tür tezkerelerin kabulü için 276 oy ge-
rekiyordu. Ve sonuçta Tezkere “kabul edilmemiş” sayılıyordu. (Çünkü
Milli derin devlet devreye giriyor, dış güçlerin ve işbirlikçilerin bütün
dengelerini alt üst ediyordu. U.E.)

İşte o an ABD’de şafak atmıştı. Bütün hazırlıklar, planlar lojistik
altyapılar çöpe atıldı. Mardin’de kurulan yerleşim birimi sökülmek zo-
runda kalındı. İskenderun’a inecek mühimmat ve silahlar büyük mas-
raflarla Körfez’e kaydırıldı.

AKP’YE İTİMAT, ASKERDEN İNTİKAM: İktidar çok üzgündü,
ABD bunu görüyordu. AKP iktidarı gelecek için ciddi bir müttefik ola-
cağını kanıtlamıştı. “Aksama askerdeydi. Asker baskı yapsa tezkere
mutlaka geçerdi” kanaati yaygındı. Artık ABD iktidara daha çok gü-
venmeye, askerden ise kuşkulanmaya başlamıştı. Düğmeye basıldı.
Hem ABD’yi zora sokan Türk subayları hizaya sokulacak, hem de teh-
dit olabilecek bütün unsurlar ayıklanacaktı.

İşte Ergenekon ve Balyoz operasyonları böyle başlamıştı. Erdo-
ğan’ın Beyaz Saray ziyaretinde bu operasyonun konuşulduğu bizzat
yandaş kalemler tarafından o tarihte yazılmıştı. Bütün bunlar kamu-
oyunun gözü önünde yaşanmasına rağmen hâlâ bir darbeden dem vu-
rulmasına, Türk subaylarının itilip kakılmasına, aydınların gazeteci-
lerin akademisyenlerin düzmece belgelerle hapishanelerde tutulması-
na, aşağılanmasına ülkenin yarısının destek çıkması akıl tutulması de-
ğildir de nedir?
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Sonunda Başbakan da, generallerin tutuklu yargılanmasını doğru
bulmadığını ilk kez söylüyordu. Sonra daha da ileri gidip İlker Baş-
buğ’un durumuna çok üzüldüğü belirtiyordu. Ancak Erdoğan’ın Baş-
buğ ile ilgili sözleri bana “timsah gözyaşları” deyimini hatırlatıyordu.
Savcılar sanki Başbakan’dan habersiz Başbuğ’u tutuklamışlar gibi
davranıyordu.

Özkök’ün yalanlaması 

Analiz yazımı 2004 notlarına ve doğal olarak Hilmi Özkök’ün
“ABD bizden hükümete baskı yapmamızı istedi” sözlerine dayanarak
yazmıştım. Ancak Özkök bu ifadesinden sonra Radikal’den Murat Yet-
kin’e “Ben öyle bir söz söylemedim. Gazeteciler yanlış anlamış” şek-
linde açıklamalar yapmıştı. Ancak mahkemede söylenenlerle sonra
söylenenleri birlikte size sunmak istiyorum. Kararı siz verin: Tutanak-
lara göre hâkim Sami Haşıloğlu’nun “Siz 1 Mart tezkeresi öncesinde
tavrınızın nötr olduğunu söylediniz. Siyasilerin kararı olduğunu söy-
lediniz. Basında hükümete baskı yapmanızın istendiği yazıldı” şeklin-
deki sorusuna şu cevabı veriyor:

“Bunlar doğrudur. Dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı
Paul Wolfowitz benim baskı yapmamı istemiştir. Ben baskı yapma-
dım. Ben düşüncelerimi arz ettim. ‘Tezkere geçsin - geçmesin diye’
baskı yaparak siyasi kararı etkileme yoluna gitmedim.”89

AKP Türkiye’yi, “dilenci ekonomisine” mahkûm ederken…
AKP’nin Paris Büyükelçisi yapmak istediği ve MİT’le ilişkili Eko-
nomi Profesörü Daron Acemoğlu AGOS gazetesindeki röportajın-
da: “Avrupa’daki bir kriz Türkiye’yi batırabilir. AKP’nin TOKİ
projesi balon ekonomisidir. Sonuç İspanya ve ABD örneğidir” di-
ye uyarırken… Eski General Hak ve Eşitlik Partisi Başkanı Osman
Pamukoğlu’yla Başbakan Erdoğan birbirine karşı kendi ifadeleriy-
le, seviyesiz iddialarla sataşıp horoz dövüşü ile halkı oyalarken...
Güya AKP’nin (ve tabi ABD ve AB’nin) yegâne çaresi pozlarını ta-
kınan Doğu Perinçek, Mason ve Sabataistlerin Osmanlıyı ve İs-
lam’ı yıkma çetesi olarak kullandıkları İttihat ve Terakkiye özenti
ve özlemle:
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“Demokrasimizin özü, emperyalizme ve Ortaçağ gericiliğine
“asi” olmaktır!” (6.8.2012, Aydınlık, İttihat Terakki Farkı) diyerek
açığa vurduğu İslam düşmanlığı ile aslında halkı ürkütüp dindar
Başbakanın partisine itiyordu ve böylece, daha önce İttihat Terak-
kiyi şimdi de AKP’yi iktidara getiren Siyonist-emperyalist odaklara
hizmet veriyordu. 

Genlerine işlemiş inkârcılık mikropları yüzünden, Müslüman
milletimizden sürekli vebalı muamelesi görüp asla yüz bulamayan
ve sonunda ayetli-hadisli sosyalizm safsatasıyla din istismarcılığına
soyunan bu karanlık kafalar, laiklik ve Kemalizm kılıfıyla orduyu
kışkırtıp şeytani hedeflerine ulaşacağını sanıyor ve aldanıyordu.

Yıllarca, Hoca’ya hıyanetlerini ve davaya hakaretlerini yazıp
küfürler savurdukları Recep T. Erdoğan, ABD Yahudi Lobilerince
iktidara taşınınca, bu sefer Recep Beyi: “Erbakan’ın anlaşmalı ta-
kipçisi, Milli Görüş’ün akıllı temsilcisi, İslam âleminin bahtlı lideri”
diye övüp göklere çıkaran, daha doğrusu iktidara yağcılık ve ya-
lakalığa başlayan, AKP’nin tahribat ve rezaletlerine nice keramet-
ler ve mazeretler uyduran malum yerel Gazete, bunların artık bo-
yaları sökülmeye ve foyaları ortaya dökülmeye başlayınca, bu se-
fer mecburen ağız değiştiriyordu. “Bunlar, Milli Görüş’ten yan çiz-
meleri ve Siyonist merkezlerle münasebetleri sonucu iktidara taşın-
mışlardı, ama ardından milli derin devletin güdümüne sokulmuşlar-
dı” gibi yorumlarla yamukluklarına ve iktidar dalkavukluklarına
kılıf uydurulmaya çalışılıyordu. Ve tabi bu kıvırmalarının hiçbi-
risi, Erbakan Hoca’nın tespitiyle, ne “işbirlikçilerin” hıyanet ha-
kikatini, ne de bunlara övgü dizenlerin mahiyet ve tiynetini de-
ğiştirmiyordu. 

Millî Görüş'ten Yolunu Ayırmak Neden Bu Kadar Kıymete Bi-
niyordu? 

Evet; “Turgut Özal 1977 Genel Seçiminde iller henüz seçim bölge-
lerine bölünmemişken 22 milletvekilini tek listede çıkaran İzmir’de bi-
rinci sırada Millî Selamet Partisi’nin adayı idi. Listenin ikinci sırasına
ise o zamanlar Turgut Özal’dan daha ünlü olan Diyanet İşleri Başkan
Vekili Yaşar Tunagür Hoca konulmuştu… O sıralar henüz bugünkü
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kadar olmasa bile ismi ülke çapında bilinen Fethullah Gülen Hoca-
efendi de hizmetlerini yürüttüğü İzmir’de yaşıyordu. İkisi de rahmet-
lik olan Turgut Özal ve Yaşar Tunagür Hoca Fethullah Gülen Hoca-
efendi’nin var gücü ile desteğinde zorlu bir seçim kampanyası yürütü-
yordu. Seçim sonuçları açıklandığında tam bir hayal kırıklığı yaşanı-
yordu. Turgut Özal koskoca İzmir’de Millî Selamet Partisi’nden millet-
vekili seçilemiyordu. Tarım ve İçişleri Bakanlıkları görevlerinde bulu-
nan kardeşi Korkut Özal ise Erzurum milletvekili yapılıyordu.”

Ama Fetullah Gülen Allah rızası ve dava hatırı için değil, MSP
içinde Özal’ları güçlü kılmak ve Erbakan’ı kuşatmak için onları
destekliyordu.

Turgut ve Korkut Özal kardeşler 12 Eylül 1980 Darbesinden
sonra yollarını Millî Görüş’ten ayırıp ANAP’ı kurdular. Korkut Özal
MKYK üyesi olduğu için yasaklılar arasındaydı, resmi görev alma-
dı ama Millî Selamet Partisi teşkilatlarını çok iyi tanıyordu, büyük
çoğunluğunu ANAP’a kaydırdı. 1983 Genel Seçimi öncesinde ABD
Yahudi Cemaatinden bir heyet gelip Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i
ziyaret ederek 12 Eylül yönetiminin kurdurduğu Milliyetçi Demok-
rasi Partisi ve Halkçı Parti ile birlikte veto edilmemesini sağladı. Er-
bakan’ın Refah Partisi, Demirel’in DYP’si, Türkeş’in MÇP’si, Erdal
İnönü’nün SODEP’i, Ecevit’in DSP’si ve diğerleri veto edilip seçime
sokulmadı. Bu seçimde 12 Eylül Darbesine davetiye çıkartarak ilk
günlerde hararetle destek verip alkışlayan ABD ve Avrupa Birliği
yanlısı işbirlikçi çevreler, hararetle Turgut Özal’ın ANAP’ına destek
çıkmışlardı. 12 Eylül yönetiminin icazeti ile partilerini kuran Tur-
gut Sunalp ve Necdet Calp yerine Kenan Evren tarafından hakare-
te varan ağır suçlamalara muhatap olan Turgut Özal’ın partisi bir
başına iktidara taşındı..

Böylece Turgut ve Korkut Özal kardeşler Erbakan ve Millî Gö-
rüş’ten yollarını ayırmanın büyük ödülünü alıp bir devran yaşa-
mıştı.

Burada bir hususun altını mutlaka kalınca çizmemiz gerekiyor.
Turgut ve Korkut Özal kardeşlerin Erbakan ve Millî Görüş aleyhi-
ne kampanya açarak oy aldıklarını sakın kimse düşünmesin. Aksi-
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ne vitrinlerine Millî Görüşçü adaylar koyup Millî Selamet Parti-
si’nin milletimizde bıraktığı fevkalade iyi intibalardan alabildiğine
yararlanmışlardı. Erbakan ve Millî Görüş’ten yollarını ayırmaları-
nın mükâfatını ise, sadece ABD, Avrupa Birliği ve de Türkiye içeri-
sindeki uzantısı yapılanmalardan almışlardı. Başka bir ifade ile hal-
kımız Turgut ve Korkut Özal kardeşleri Millî Görüş’e mensup san-
dıkları, İşbirlikçiler ise yollarını Erbakan’dan ayırdıkları için sahip
çıkmışlardı. Peki, ABD’de planlandığı bilinen 12 Eylül 1980 Darbe-
sini yapanlardan işbirlikçiler niçin desteklerini geri çekip aleyhine
çalışmış onlara karşı Turgut Özal’ın ANAP’ına destek olmuşlardı?

Çünkü Kenan Evren ve silah arkadaşları ABD’ye, Avrupa Birli-
ği’ne, açıkçası Dünya Siyonizm’ine dirsek çevirip Erbakan’ın 12 Mart
1971 öncesi kurduğu millî derin devletin kontrolünde icraatlara baş-
ladıkları için hedef yapılmışlardı. O yüzden 32 yıldır sistematik bir
yıpratma kampanyasına uğratıldıkları için bugün ülkede hiç seven-
leri kalmamıştı. Sonra ABD ve Avrupa Birliği uzantısı işbirlikçi çev-
reler 12 Eylül yönetimine yaptıklarının aynısını Başbakan Turgut
Özal’a da uygulamıştı. Kardeşlerini, eşini, kızını, damadını, oğulları-
nı, hatta gelin ve dünürlerini kapsayan aile boyu dehşet bir karalama
kampanyası açılmıştı. Turgut Özal Başbakanlığı sırasında açıkça su-
ikast girişimine, Cumhurbaşkanı iken suikast olduğu tartışmalı ama
ölümü sırasında açık bir ihmale muhatap kılındığı devletin resmi ra-
porlarıyla tescilli bir düşmanca muameleye uğratılmıştı.

Peki, ama neden?

Çünkü ilk başta ABD ve Avrupa Birliği çevrelerinden destek
alan Kenan Evren ve arkadaşları gibi Turgut Özal da Başbakan ol-
duktan sonra Erbakan’ın yönettiği millî derin devletin kontrolüne
girdi de ondan! Özetlersek 12 Eylül ve ANAP ilk başta ABD ve Av-
rupa Birliği çevrelerinin emrine girdikleri için tam destek aldı; son-
raları Erbakan ile birlikte hareket ettikleri için tam hedef yapıldı.
Gerçi 12 Eylül de, ANAP da resmen ve fiilen artık yok; ama o dö-
nem yapılanlarla Türkiye bugünlere geldi. Hiç kimse ve hiçbir güç
o yapılanları silemez; çünkü tarihe mal oldu. İleride tarihçiler mut-
laka ortaya çıkarır.
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Daha sonra aynı şey 28 Şubat 1997 sürecinde Recep Tayip Er-
doğan ve arkadaşlarının kurduğu, iktidar yaptığı AKP için tamı
tamına aynen tekrarlandı.

Recep Tayip Erdoğan arkadaşları ile birlikte Erbakan ve Millî
Görüş’ten yollarını ayırarak AKP’yi kurduklarında ABD ve Avrupa
Birliği çevrelerinden büyük destek aldılar. Zaten AKP’nin kuruluşu
TÜSİAD platformlarında olgunlaştırıldı. Şimdilerde AKP’li olan
Nasuhi Güngör’ün yazdığı Yenilikçi Hareket adlı kitapta o dönem-
de olup bitenler ayrıntılarıyla ve belgeleriyle yer almış bulunuyor.
Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşları da Erbakan ve Millî Görüş ile
yollarını ayırmanın dayanılmaz cazibesine kapıldılar. Bu sayede
parlatıldılar, yere göğe sığdırılamadılar, büyük destek alarak tek ba-
şına iktidar oldular. Tıpkı Turgut-Korkut Özal kardeşlerin ANAP’ı
gibi, Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşlarının AKP’si de; Millî Gö-
rüş’e mensup oldukları için, özellikle de Erbakan’ın 54. Hükümet-
teki başarılarını unutmayan ve 28 Şubat sürecindeki ekonomik
krizden canı yanan milletimiz tarafından takdir edilip özlenmesin-
den ötürü büyük bir heyecanla oy verip iktidara taşıdı. Buna karşın
ABD ve Avrupa Birliği ile işbirlikçi çevreler ise Recep Tayip Erdo-
ğan ve arkadaşlarını tam aksine Erbakan ve Millî Görüş ile yolları-
nı ayırarak AKP’yi kurdukları için destek olmuşlardı. Recep Tayip
Erdoğan ve arkadaşları AKP’nin ilk girdiği 3 Kasım 2002 seçim
kampanyasında asla Erbakan ve Millî Görüş aleyhine tek kelime
konuşmamışlardı. Tam tersine Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacak-
larını söyleyerek propaganda yapmışlardı.

Recep Tayip Erdoğan o ünlü “Biz Millî Görüş gömleğini çıkar-
dık, kim giyerse giysin” sözünü, Başbakanlık koltuğuna oturduktan
sonra; ilk yurt içi gezisini, uluslararası Lions ve Rotary kulüpleri
genel kuruluna katılmak üzere Antalya’ya giderken uçakta sarf et-
miş, yani Millî Görüşçülerin oylarını devşirip iktidar olduktan son-
ra söylemişti.

Peki, bunları niçin yazma gereği duyduk?

Erbakan ve Millî Görüş ile yolunu ayırıp Saadet Partisi Genel
Başkanlığını bırakarak Has Parti’yi kuran Numan Kurtulmuş da o
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siyasi başarısızlığından sonra, onca medya desteğine rağmen son
seçimde aldığı inanılmaz hezimetin ardından şimdi yeniden kıymet
kazanıp gündeme taşınmıştı. Başbakan Erdoğan MKYK toplantısın-
da “Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu Ak Partili olabilir” diye-
rek ağız yoklamış, bu haber duyulunca bomba etkisi yapmıştı. He-
men direkt Recep Tayip Erdoğan sonrası AKP liderliğine yakıştırıl-
maya başlanmıştı. İşte, Millî Görüş ile yollarını ayıranlar böyle kıy-
metli olmaktaydı. Dış mihraklar ve onların uzantıları Millî Görüş
ile yollarını ayırdı diye bunları desteklerken; milletimiz ise, Millî
Görüş içerisinde yetiştiler diye onlara sahip çıkmaktaydı.”

Diyenlere sormak lazımdı: Peki 10 yıldır “Erbakan’ın has ev-
ladı, Milli Görüş’ün devamı, cesur ve onurlu dava kahramanı” di-
ye yere göğe sığdıramadıkları şu Recep T. Erdoğan’ın tek marife-
tinin Erbakan’a hıyanet ve dış güçlere hizmet olduğunun farkına
yeni mi varmışlardı?

Hey gidi siyaset; sen neymişsin be? Turgut Özal’ın İzmir’de, Nu-
man Kurtulmuş’un Saadet Partisi ile Has Parti’de yaşadığı başarısız-
lığı Recep Tayip Erdoğan da Beyoğlu ve Bayrampaşa’da yaşamıştı…
Beyoğlu belediye başkan adayı oldu, hiçbir başarı sağlayamadı.
Bayrampaşa’da milletvekili ara seçimine liste birincisi olarak katıl-
dı, ama alt sırada bulunan Mustafa Baş tercih oyları ile (Recep Be-
yin) önüne geçip milletvekilliğini o kazandı. (Bunu sindiremeyen
Recep T. Erdoğan mafyavari tehditlere başlamıştı)

Hatta Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken de adından çokça
söz edilmesine karşın başarısızdı. Bizler bir gün Fatih’te bulunan
Refah Partisi il merkezini ziyarete gitmiştik, hayretten küçük dili-
mizi yutacaktık. Ülkenin ekonomik başkenti 15 milyonluk İstan-
bul’da Refah Partisi’nin İl Merkezi 5 katlı köhne bir apartmanın ça-
tı katındaydı, asansörü de yoktu. Merdivenleri çıkarak kapıdan gir-
dik ki ne görelim; şuradan buradan toplanmış derme çatma eski eş-
yalar ve birkaç gariban kılıklı adamdan başka bir şey yok. Refah
Partisi’nin o zamanki Elazığ İl Merkezi, İstanbul’unki yanında çok
muhteşem sayılırdı. İnanamayacaksınız; büyük bir hayal kırıklığı
ve öfke ile geri dönüp merdivenlerden inerken Recep Tayip Erdo-
ğan ile o yukarıya çıkarken karşılaşmayalım mı? Kendimizi alama-
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yız bir şey söyleriz diye Allah’ın selamını bile vermeden yanından
geçip gittik. O zaman “Şu mezbele yerde ne hizmet yapılabilir, bun-
ca şöhret ne neyin nesi?” diye düşünüp bir cevap bulamamıştık.
Demek istediğimiz o ki; işte, Erbakan’a karşı sadakatsiz, vefasız
davranıp (ve dış güçlere yaslanıp) Millî Görüş ile yollarını ayıran-
lar böyle parlatılıyor, lanse ediliyor, başarılı kılınıyor, başları göğe
değdiriliyordu.”

Dedikten sonra, AKP’nin bütün günahını Erbakan’ın sırtına
yüklemek üzere: 

“Ama ne gam; Erbakan onları eninde sonunda kontrolüne geçir-
di, koşturdu, tepe tepe çalıştırdı ve büyük hizmetlere vesile yaptı.”
İddiaları nasıl bir şaşkınlıktır?

“Hiç kimse AKP iktidarının icraatlarının Millî Görüş’ün bilinen
politikaları doğrultusunda olmadığını, Başbakan Erdoğan’ın konuş-
malarının asla Erbakan tarafından onaylanmayacak içerikte oldu-
ğunu ileri süremez.” Demek nasıl bir şarlatanlıktı? Güçlü gördüğü
her oluşuma yaranmak için yağcılık yapmak nasıl bir haysiyet
hamlığıydı?

Yaşananlardan anlaşılan o ki Saadet Partisi de bir karanlık
odaktan yönetiliyordu. Vitrindekiler yalnız seyirlik oluyordu.

Bülent Arınç’ın ve iki SP Genel Başkanının ayarı!

29 Haziran 2012 tarihinde Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
yeni binası açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katıl-
mak üzere Elazığ’a gelirken, Recai Kutan, Ahmet Tekdal, MSP Ela-
zığ eski milletvekili Ömer Naim Barım’ın birlikte gelip tüm etkin-
liklere katılmaları dikkat çekiyordu.

Millî Görüş partilerinin iki eski genel başkanını AKP’li Bülent
Arınç’ın beraberinde görmek doğrusu hiç beklemediğimiz bir olay-
dı. Tabii ki hayret etmedik, sadece sürpriz oldu. O ileri yaşında, Bü-
lent Arınç ile birlikte buralara kadar gelip onca meşakkatli programa
katılmanın Recai Kutan ve Ahmet Tekdal için büyük bir azim ve gay-
retin ifadesi olduğu açıktı. Galiba AKP’nin Cemaat ile arasının açıl-
ması bölünmeye kadar uzanacaktı. Bülent Arınç, gözü Saadet Partisi
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liderliğinde kalmalı ki iki eski genel başkanlarını tören tören yanın-
da taşımaktaydı. Ancak Bülent Arınç’ı iyi tanırız. O da iyi konuşur
ama elinden iş çıkmazdı. Erbakan, memleketi olan milyonluk Mani-
sa’dan kaç kez aday gösterdi kazanamadı. “Erbakan beni harcamak
için Manisa’dan aday gösteriyor” diye hep mızmızlanırdı. İl başkan-
lığı yaptığı kendi memleketi Manisa’dan milletvekili seçilemeyişi Bü-
lent Arınç açısından beceriksizliğin ispatıydı. Kaldı ki Millî Selamet
Partisi girdiği ilk seçimde Manisa’dan Gündüz Sevilgen’i milletveki-
li çıkartmıştı. Bülent Arınç, tek başına AKP iktidarında bile memle-
keti Manisa’yı bırakıp son seçimde Bursa’ya sığınmıştı. Demek isti-
yoruz ki birileri bunların önüne bir program koyup “haydi yap, bir
platform koyup çık konuş” demese kendiliğinden hiçbir işe yara-
mazlardı. Bülent Arınç’ın Millî Görüş partilerinde de ağustos böceği
gibi ötmekten öte bir başarısı olmamıştı. Buna rağmen hep eleştiren,
beğenmeyen, hesaba çeken tarafta kendini konumlandırıp yer alırdı.
Aslında siyaseti sadece konuşmaktan ibaret zannettiği için pek de
aklı yatmazdı. Nitekim kendisi Cemaat’e yakın bir insandı. Anlaşı-
lan, Saadet Partisi ile Cemaat’i bütünleştirmeye yönelik bir düşünce
içerisinde olmalıydı. Oysa Cemaat bugüne kadar bütün partilere des-
tek verdiği halde Millî Görüş partilerine hiç müspet bakmamış, aksi-
ne soğuk, mesafeli, (hatta saldırgan) davranmıştı. (Hatırlayınız) Bü-
lent Arınç’ın oğlu vefat etmişti, Allah rahmet etsin… Millî Gazete ve
Zaman Gazetesinde tam sayfa ilan vererek taziyede bulunanlara te-
şekkür etmişti. Kendisi Refah Partisi milletvekili olmasına karşın
Genel Başkan Erbakan’ın ismine Fethullah Gülen isminin altında 3.
sırada yer vermişti. Muhakkak ki bunu tavır koymak için kasıtlı yap-
mış olmalıydı. Ama bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir küstahlık
olması yanında aynı zamanda bir mantıksızlık ve tutarsızlıktı. Genel
başkanını böyle istiskal eden bir milletvekili neden hala o partide ka-
lırdı? Erbakan ise hiçbir zaman bu tür edep ve terbiye dışı tutum ve
davranışları mesele yapıp disiplin uygulamaz, hatta tavır bile koy-
mazdı. Şevki Yılmaz, Halil İbrahim Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan,
Şükrü Karatepe gibilerini bile sineye çekerek 28 Şubat sürecine yap-
tıkları katkılar (ve kışkırtmalar) nedeniyle bile asla muaheze etmedi,
(muhatap almadı).
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Şimdi Recai Kutan ve Ahmet Tekdal sözde Oğuzhan Asiltürk’e
karşı Fatih Erbakan’ın yanında yer alıp destek sağlamaktaydı. (Da-
vasının gayretini taşımayan, hassasiyetlerini korumayan, Bülent
Arınç’ın peşine takılıp Elazığ’a geldikleri halde Genel Başkanlığını
yaptıkları SP’ye bile uğramayanlar) Hoca’nın oğluna mı sahip çıka-
caktı?90

Gibi tespitlerde bulunanlar, işte bu tıynet ve zihniyetteki in-
sanlardan oluşan AKP’yi “Milli Derin Devletin güdümünde” gös-
terip nasıl aklamaya çalışırlardı? Karakter ve kabiliyet olarak Re-
cep T. Erdoğan’ın Bülent Arınç’tan ne farkı vardı? Oysa ilahi ka-
derin ve imtihan sırrıyla fırsat verilen güçlerin “fasıklar ve müna-
fıklar eliyle de, dini ihya etmeleri” ayrıydı, ama hıyanet ehlinin
ve işbirlikçilerin melanetlerine mazeret ve keramet uydurmak
farklıydı.

“Ortaya çıkan ve bize ulaşan iyilikleri ve hayırlı neticeleri Al-
lah’tan ama kötülük ve nankörlükleri, şahsımızdan bilmek” (Ni-
sa:79) Ölçüsünü dikkate alarak, AKP dönemindeki, bir takım ya-
rarlı girişimleri, Milli odakların zorlaması, ama diğer bütün tah-
ribatlarının ise kendi fıtratları ve kabahatleri olarak değerlendir-
mek ve hele bunlara yönelecek oklara karşı Erbakan’ı kalkan ola-
rak kullanma kahpeliğinden vazgeçmek lazımdır.
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SURİYE KONUSUNDA FİTNECİLİK VE
TETİKÇİLİK POLİTİKALARI

İstismarcı İslamcıların ve İnkârcı Ulusalcıların
Çarpıtması Dışındaki

SURİYE GERÇEĞİ VE BÖLGENİN GELECEĞİ

Daha önce Irak’ın Saddam’dan, sonra Libya’nın Kaddafi’den,
şimdi de Suriye’nin Esad diktatöründen, çok kısa zamanda ve
çok az zayiatla kurtarılması mümkün ve münasip iken, ABD bu
yola asla yanaşmamıştır. Çünkü aslında, ABD ve AB gibi Siyonist
Yahudi güdümlü Batı, yıllarca kollayıp kullandıkları bu zalim yö-
netimlerden halkı kurtarmaktan ve onlara demokrasi ve insan
hakları sağlamaktan çok öte, bu ülkelerin tamamen tahribatını ve
Müslümanların kolunun kanadının kırılmasını amaçlamıştır. Ya-
ni Siyonist sömürü sermayesi (ki ABD’nin Derin devletidir) cana-
varları bile utandıracak bir azgınlık ve insafsızlıkla korkunç bir
“SAVAŞ SEKTÖRÜ” ile ayakta kalmaktadır. Mazlumların kanı ve
gözyaşıyla beslenen bu SAVAŞ SEKTÖRÜ, devamlı anarşi, isyan,
ihtilal, savaş, saldırı ve işgal sayesinde trilyonlarca dolarlık bir
kirli kazanç fırsatı yakalamaktadır.

Türkiye gibi, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yönden dışa-
rıdan güdümlü hale getirilmiş ülkelerin, demokratik dalavereler-
le iktidara taşınmış işbirlikçi hükümetlerin ve göstermelik mu-
halefetin bütün görevi; ABD’nin ve Siyonist lobilerin bu savaş ve



sömürü planlarına figüranlık yapmak ve kolaylık sağlamaktır.
Televizyon ekranlarında ve miting meydanlarında bol keseden
atıp tutmaları ve horozlanmaları, sadece halkın havasını alıp
avutma çabalarıdır. Yani toplumu narkozlayıp uyuşturma ope-
rasyonlarıdır. Bazı CEMAAT ve TARİKATLER ise, Müslüman
halkın daha rahat uyutulması için, kulaklarına ilahiler fısıldaya-
rak, esaret ve zillet altında değil, cennet ve saadet ortamında ol-
dukları kanaatini aşılayıp, küresel hipnoza kolaylaştırma misyo-
nerleri ve sihirbazlarıdır.

Cenaze cemaati ve aczin fotoğrafı

Hatırlayınız, Gaziantep’te 4’ü çocuk 10 vatandaşımızın ölümü-
ne neden olan alçak saldırıdan sonra devletin bütün ileri gelenleri
cenaze törenine katılmış ve gazeteler bunun fotoğrafını yayınlaya-
rak “Teröre karşı tek vücut hâlindeyiz” başlıklarını atmıştı. Oysa o
fotoğraf teröre karşı ortak hareketin ve milli bir refleksin değil; tam
tersine, bir aczin ve çaresizliğin fotoğrafıydı. Devlet yetkililerinin,
hükümet ve muhalefetin cenazeye cemaat olmaktan başka marifet-
leri kalmamıştı.

“Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, ana muhalefet lide-
ri, bakanlar ve yüksek rütbeli generallerin yan yana dizilmesi teröre
karşı ortak tavır sayılmazdı. Aksine, terörün ve ABD güdümünün bir
ülkeyi ne hale getirdiğinin resmi yansımasıydı. Kimse bir şey yapa-
mayınca sadece cenaze duasına sığınmışlardı” diyenler haklıydı.

Şimdi Suriye’de iç savaş çıkarılmasının, Beşşar Esad’ın sanki
yabancı ve düşman bir ülkeymiş gibi kendi halkını ve kasabaları-
nı bombalamasının aylardır ülkeyi baştanbaşa harabeye çeviren
saldırıların yaşanmasının; katil, hırsız, ırz düşmanı mahkûmla-
rın, PKK mensuplarından El Kaide militanlarına, MOSSAD ajan-
larından Suud istihbaratına, CIA elemanlarından MİT irtibatlısı-
na çok farklı ve aykırı güruhların “demokrasi kahramanı ve özgür-
lük savaşçısı” diye silahlandırılıp sokaklara salınmasının, asıl ne-
denleri şunlardır:

1- İller, ilçeler ve köyler tahrip edilip yıkılsın, Siyonist inşaat
malzemesi satıcısı ve bina yapıcı şirketlere kazanç kapısı açılsın
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2- Halk hayatından iyice usansın ve yeni kurulacak ABD gü-
dümlü demokratik sisteme can simidi gibi sarılsın

3- Yetişmiş insan gücü iyice zayıflatılsın, ülke dış güçlere her
yanda muhtaç bırakılsın

4- Şuurlu ve onurlu din adamları ve İslam davasının etkin ela-
manları ortadan kaldırılsın, böylece halkın ortak beyni ve biriki-
mi katledilip kısıtlansın

5- Ülke fiili ve fikri parçalanmaya hazırlansın ve buna maze-
ret ve meşruiyet kazandırılsın

6- Böylece Arzı Mev’ud (Yahudilere vaat edilmiş topraklar) ve
Nil’den Fırat’a Büyük İsrail imparatorluğu hedefine biraz daha
yaklaşılsın 

7- Bu şeytani hayal ve hedeflerin önündeki en büyük engel sa-
yılan Türkiye iyice zayıflatılsın, iç savaşla bunaltılsın, Kürt-Türk
kavgası ve kamplaşmasıyla Milli değer ve dinamiklerinden ve
özellikle İslami düşünceden koparılsın diye böyle yapılmaktadır.

8- Bu savaşlar ve suni saldırı kuşkuları, ABD Yahudi şirketle-
rinin silah üretim, deneyim ve satışına pazar hazırlamaktaydı.
Suriye karışıklıkları nedeniyle bu satışlar bir yılda tam üç misli
artmış ve ABD’nin bölge ülkelerine sattığı silah miktarı 250 mil-
yar dolara yaklaşmıştı. En az bunun bir misli de, gayri resmi si-
lah satışları yapıldığı konuşulmaktaydı.

Yahu, madem Suriye muhalefetine komşu ülkeler üzerinden
destek veriliyordu; Peki niye, bari zalim Esed rejiminin uçak ve
helikopterlerini vuracak ve “Şabiha-hayalet canileri” denen ve
dinsiz Nusayri gençlerin; hırsız, katil, uyuşturucu ve kadın taci-
ri kesiminden seçilip özel eğitilen cinayet şebekesine karşı ken-
dilerini savunacak en etkili silahları sağlanmaz ve bu yıkım ve
soykırım bir an evvel sonlandırılmazdı?

Hidayeti kararmışların hezeyanları!

Siyonist canilerin bütün zulümlerine “stratejik ortaklık” ya-
pan ve işbirlikçilikleri karşılığı iktidara taşınan, vicdanı ve kafa-
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sı taşlaşmış insanları, hala “Erbakan’ın devamı, Milli Devletin
adamı” sayan şaşkınlara sormak lazımdı:

a) Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da ve şimdi Suriye’de yapılan
bu gâvur vahşetini destekleyip taşeronluk yapmaya “Erbakan’ın
kurduğu Milli Derin Devlet mi fırsat ve ruhsat sağlamaktaydı?
Öyleyse bunun vebalinin bir misli de Hoca’nın defterine mi yazıl-
maktaydı? Hatta öyle ki, “Suriyeli sığınmacı çadırları” diye Tür-
kiye topraklarında, en yetkili ve rütbeli kişilerin bile giremediği,
CIA-MOSSAD ve MİT’in yönettiği “silahlı eğitim kampları” ku-
rulduğu ve “yabancı askeri üs” gibi kullanıldığı ortaya çıkmak-
taydı. Daha da beteri sivil PKK-BDP eş başkanı Selahattin Demir-
taş “dört yüz kilometre karelik bölge PKK’nın denetimindedir” açık-
laması yapmaktaydı.

b) Erbakan’ın bir ömür harcayıp ülkemize kazandırdığı bütün
fabrikaları ve stratejik kurumları bir bir satıp yabancılara peşkeş
çekenler haklı ve hayırlı yolda ise; Rahmetli Hocamız mı boş be-
leş işlerle uğraşıp milleti oyalamıştı?

c) Sizin iddianıza göre “Mustafa Kemal Yahudi asıllı ve dış
güçlerin adamı, Kurtuluş Savaşı da, “ucuz ve uydurma bir kahra-
manlık destanı” ise; “Erbakan’ın kurduğu Milli Derin Devletin
sadık elemanları” saydığınız şu AKP iktidarı, niye hala şu “Otuz
Ağustos Zafer Bayramı”nı övgülerle kutlamakta ve bu zillete ha-
la ne diye katlanmaktaydı? Atatürk’ün vefatı üzerine 25 Kasım
1938’de Cumhuriyet Gazetesinde çok uzun bir yazı ile Mustafa
Kemal’e hayranlığını belirten, Hem de Şeyhi Aldülhakim Arvasi
Hazretleriyle 1933’te tanışıp istikamet bulmasından tam beş yıl
sonra bu duygularını dile getiren ve sonraki hayatı boyunca bu
düşüncelerinden vazgeçtiğini gösteren hiçbir konuşması ve yazı-
sı bilinmeyen Necip Fazıl Kısakürek’in Atatürk düşmanı takipçi-
lerinin ısrarla sakladığı gibi, gerçeklere göz kapamakla nereye va-
rılırdı? Üstelik Necip Fazıl 1942’de Başbakan Refik Saydam tara-
fından, daha sonra CHP Genel Sekreteri Mahmut Şevket Esendal
tarafından ve tabi kendi rızasıyla CHP milletvekili adayı gösteril-
miş, ama İnönü tarafından listeden çıkarılmıştı. AKP iktidarı dö-
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neminde tarım ve hayvancılık körletilmiş, hatta Türkiye dışarı-
dan ot saman ithal etme noktasına taşınmıştı. Yani her bakımdan
bir iflas dönemi yaşanmaktaydı.

d) Eğer bu hain döneklerin şahsi ihtiras ve iktidarları uğruna;
İslam Paktı (D-8’ler), İslam Ortak Pazarı, İslam Dinarı, İslam Sa-
vunma Teşkilatı, ortak ilim ve eğitim kurumlarından vazgeçip AB
heveslisi, NATO destekçisi, ABD hizmetçisi, kısaca Siyonizm iş-
birlikçisi olmaları akıllık ve kahramanlık ise, o halde Erbakan
Hoca kendisi niye bu kolaycılığa tenezzül etmeyip kırk yılımızı
boşa harcamıştı?

Erbakan Hoca’nın NTV’de Ruşen Çakır’ın da katıldığı bir rö-
portajda:

“Bu AKP ve Tayyibi dünyayı yöneten Siyonist Yahudilerden olu-
şan 300’ler Meclisi iş başına getirmiştir. Ne zaman gideceklerine de
onlar karar verecektir. Ergenekon bahanesiyle askerlerin içerisinde-
ki Amerikan karşıtları temizlenmektedir. Rejisör Siyonizm’dir. Oyu-
nun böyle oynanması onların eseri ve onların menfaati gereğidir.
“Efendim bu AKP askerleri hizaya getiriyor” görüntüsünü onlar
vermektedir” sözleri niye hesaba katılmamaktadır?

ABD eski Büyükelçisi Murphy: “TSK’da terfilere müdahale
edeceğiz” sözleriyle Erbakan’ı haklı çıkarmıştı!

Tarih 19 Mart 2002. Yer Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad.
“İslam-Batı ilişkisi ve geleceği” sempozyumu yapılıyordu. Sem-
pozyuma İslam dünyasının önde gelen isimleri ve Batılı stratejist-
ler katılıyordu. Sempozyum 4 gün sürüyor, boş kalan zamanlarda
da özel sohbetler yapılıyordu. Bu özel sohbetlerde bir isim dikkat
çekiyordu. Richard Murphy. Murphy, dünya gladyosu diye bilinen
Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) kıdemli üyelerinden sayılıyordu.
Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tavşanoğlu da Murphy ile bir rö-
portaj yapıyor ve Murphy’i “CFR’nin Başdanışmanı ve Ortadoğu
programlarının koordinatörü” olarak tanımlıyordu. 

Yahudi asıllı Richard Murphy Ortadoğu ve Güney Asya uzma-
nıydı. Baba Bush döneminde 1983-1989 yılları arasında Yakındo-
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ğu ve Güney Asya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılı-
ğı görevini yürüten Murphy, aynı zamanda “İslam uzmanı“ kim-
liğiyle de tanınıyordu. 1978-81 yıllarında ABD’nin Suriye Büyü-
kelçisi olarak görev yapan Murphy, Türkiye’yi de yakından tanı-
yordu. CFR bünyesinde yapılan toplantılarda Türkiye’de devlet
yapısı hakkında uzun sunuşları bulunuyor ve “Demokrasi, İslam
ve Türkiye” diye bir konferans veriyordu. İşte bu Richard
Murphy ve bir grup bir masanın etrafında konuşuyordu. Konu
Türkiye’ye geliyor ve Murphy söze giriyor ve “Önümüzdeki aylar-
da, Haziran ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde operasyon yapaca-
ğız. Ordudaki terfilere müdahale edip biz ayarlayacağız” diyordu.

Bunları ne zaman söylüyordu: 19 Mart 2002’de. Yani Tuncay
Güney’in “konuşturulduğu” günlerden hemen sonra. Irak işgali-
nin hemen öncesinde. “Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun görev süresini
uzatma“ tartışmaları sırasında ağzından kaçırıyordu.

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nde operasyon yapacağız. Ordudaki
terfilere müdahale edeceğiz” açıklaması gerçek oluyordu ve ope-
rasyon hala devam ediyordu.

Evet, hidayetleri kararanların vicdanları da katılaşmakta,
akıl ve anlayışları kısırlaşmakta ve ahlakları da bozulmaktaydı.
Öyle ki, Hoca’nın davasını ve hatırasını nefsi hevesat ve hırsla-
rı için, bu kadar ucuza harcamaktan bile artık sakınmaz ve utan-
mazlardı…

“Oysa zulmedenler (ve zalimleri övenler) nasıl bir inkılaba uğ-
rayıp derbeder olacaklarını pek yakında bilip anlayacaklardı..” (Şu-
ara: 227. Ayet) 

Yerli dinsizlerin densiz küstahlıkları!

Ve tabi bu kiralık hükümetlerin ve münafık cemaatlerin hıya-
net ve tahribatlarının, “Siyonizm’e teslimiyetten değil İslamiyet’ten
kaynaklandığı” kanaatini yaygınlaştırmaya ve bu bahane ile İs-
lam’a sataşmaya çalışan sözde solcu ve ulusalcı takımı ise, yine
dindar halkı ürkütüp, din istismarcılarının tuzağına iten ve aslın-
da emperyalizme hizmet eden diğer figüranlardır.
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İşte bunlardan birisi, bakın tesettür bahanesiyle nasıl İslam’a
ve Müslümanlara saldırmaktadır!

“Ey Türk ve İslam kadını, sen olimpiyatlarda ipi türbanla göğüsle-
yemezsin!

Tesettürle potaya sıçrayamaz, küt inemezsin!

Türbanla laboratuarda keşif yapamaz, sinemaya, tiyatroya, bale-
ye, şiire ve romana tesettür giydiremezsin!

Türbanla çocuklarına internetten borsa vurgunculuğunu öğretebi-
lir, ama erdemli Cumhuriyet evladı yetiştiremezsin!

Türbanla çocukların Amerika’da okutabilir ve onlara gemicikler
alabilir, ama bilim ve sanat insanı yetiştiremezsin!

Türbanla parmaklarına milyon dolarlık pırlanta taşlı mücevherler
takabilir, ama bu milleti sadakayla yaşamaktan kurtaramazsın!

Tesettür adı altında hep kafeslerin içindesin, ama eşit ve özgür
yurttaş olamazsın!

Türbanla sevinemez, gülemez ve gönenemezsin!

Türbanla hep boynun bükük ve yüreğin eziktir; başını dik tutamaz-
sın!

Ve ey Türk ve İslam erkeği, kafese kapattığın kadınlarla sevgiyi,
paylaşmayı, güzellikleri, insanlığı ve erdemleri tanıyamazsın!

“Tesettür” dedikleri yalnız olimpiyat pistinde değil, kürsüde, masa-
da, tezgâh başında, tarlada-tırpanda, denizde, havada, karada ve uzay-
da, her yerde umarsızlıktır, çaresizliktir, imkânsızlıktır, çıkmazdır!”91

Ey Kur’an’ın tesettür (örtünme) hükmüne ve Resulüllahın
edep ve erdem öğretilerine ve halkımızın hürmet ettiği değerlere
böylesine küstahça saldıran, sonra da tam bir korkak münafık
tavrıyla “Müslüman’mış rolü oynayan” nasipsiz adam!

İslam’dan koparılıp hayâ duygularından uzaklaştırdığınız kı-
çını-bacağını, göğsünü-göbeğini açmayı çağdaşlık sanan zavallıla-
rın, ülkemiz ve milletimiz adına hangi kalıcı ve yararlı başarıları-
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nı sayabilirsiniz? Ama biz, inançlı ve tesettürlü anaların ve onla-
rın imanlı ve ahlaklı evlatlarının, gâvurların bile inkâr edemeye-
ceği büyük başarılarının bir kaçını hatırlatalım:

Anadolu’yu bize vatan yapan Alparslanlar, tesettürlü anaların
evlatlarıydı.

Sizin gibi İttihatçı Mason uşakları hoşlanmasa da, İstanbul’u
fetheden Sultan Mehmet’ler tesettürlü anaların terbiyesinden
çıkmışlardı.

Çanakkale destanını yazanların, Sakarya’da Dumlupınar’da
kâfir Batılıların hayâsızca akınlarını durduranların anaları da, ba-
cıları da, hanımları da imanlıydı, türbanlıydı.

Bu kutsal vatan savunmalarında cepheye yalınayak mermi ta-
şırken, sırtındaki hasta bebeğinin battaniyesini alarak, ıslanıp
boşa çıkmasın diye silahların üzerine örten, Kara Fatma’ların,
Hasibe Anaların başları ve bacakları kapalıydı.

Ama işte vatan haini, asker-polis ve çocuk katili PKK’nın kan-
cık militanlarının ve geçmişte ta Bekaa’ya kadar gidip Apo’nun
önünde saygıyla eğilip birbirlerine gül takdim eden komünist
bozmalarının içinde bir tane “başı kapalı ve türbanlı” bulunma-
maktadır. Çünkü Darwinist Dinsiz ve komünist-Maoist Abdullah
Öcalan’a göre: (Bak: Nasıl Yaşamalıyız? Kitabı) İslami kurallara
bağlanmak, dini emirler gereği başını kapatmak ve kadınları ni-
kah boyunduruğuna sokup serbest cinsi ilişkiyi kısıtlamak, Kürt
halkının özgürlüğü önünde engel sayılmaktadır!?

Bugün Türkiye’de, onca kısıtlamaya ve barbarca dışlamaya
rağmen, üniversite imtihanlarında, teknoloji yarışmalarında en
yüksek puanı yine tesettürlü kızlarımız ve inançlı İmam Hatipli
evlatlarımız almaktadır.

Ey kasıtlı bir çarpıtma ile İslam’la hurafeleri, Kur’an’la şuur-
suz gelenekleri aynı göstermeye uğraşan ve dinimize kinini ku-
san adam! Gayzınızla çatlayın ve kaygınızla çıldırın! Çünkü sizin
gibi soysuzlara rağmen, ülkemin her köyünde ve mahallesinde,
şeytanın avanelerini kahreden ve İstiklal Marşımızda “şehadetle-
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ri dinin temeli” olarak bildirilen milyonlarca minareden kutlu
ezanlar okunmakta, on milyonlarca mü’min camilere koşup saf
tutmakta ve yine on milyonlarca tesettürlü hanımlar evlerinde
secdeye kapanmaktadır.

Bugün İran’da, Pakistan’da, Endonezya’da ve daha birçok İs-
lam diyarında nükleer teknolojiden, elektronik sanayisine, tıptan
matematiğe kadar dünya çapında başarılara ve madalyalara sahip
tesettürlü mümin kadınlar vardır.

Bütün vücut kıvrımları belli olacak ve ancak yatak odasında
kullanılacak kıyafetlerle olimpiyatlara katılma mecburiyeti geti-
ren ve tesettürlü hanımları bu haktan mahrum edenler zaten gâ-
vurdur, peki siz kimin uşaklarısınız? Bütün spor dallarına teset-
türle katılma fırsatı sağlandı da, onlar başarılı olamadılar mı? Bu
olimpiyat organizasyonlarını ve tabi halkları sömürme ve dejene-
re etme amaçlı olarak, yine Siyonist ve emperyalist odakların
ayarladığını anlamayacak kadar kof kafalı mısınız? Hani emper-
yalizm karşıtıydınız? Ey sporda bile başarının şansını ve şartını
çıplaklığa bağlayan bağnaz kafalılar, bir de kalkıp emperyalizm
karşıtı şovlarınız ne büyük bir sahtekârlıktır!

Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım:

Osmanlıyı savaşa sokup parçalatmak, sonra da vatanını ve
milletini yüzüstü bırakıp Avrupa’ya sıvışmakla meşhur, Yahudi
dönmesi ve Mason İttihat ve Terakkici üstatlarınız bile sizden da-
ha şerefli ve samimi davranmışlardır. Bir Masonik ihtilal sonucu
Osmanlı yönetimini gasp eden, Enver, Talat ve Cemal dönmeleri;
Padişahın, Sadrazamın ve Meclis Başkanının haberi bile olma-
dan, Almanlardan alınan 5 milyon Liralık rüşvet hatırına, üstelik
bir kansızlık ve vicdansızlık eseri olarak, Osmanlıya Genelkur-
may Başkanı ve Donanma Komutanı yaptıkları Alman generalle-
rin baskısıyla, Türk bayrağı asmış Alman gemilerine bazı Rus li-
manlarını bombalatıp bizi 1. Dünya Savaşına sokan ve yıkılışımı-
zı hazırlayan işbirlikçi Enver’in ve ekibinin hıyanet ve tıynetini
çok iyi bilen Mustafa Kemal, bunların Kurtuluş Savaşımıza katıl-
ma isteklerine bile karşı çıkmıştır. İşte bu İttihatçı artıklarından
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Abdullah Cevdet denen adamınız, “İslamiyet’le geri kalan Türk
halkının ıslahı için, Avrupa’dan özel damızlık erkekler getirtip ka-
dınlarıyla çiftleştirmeyi, hatta bazıları resmen Hıristiyanlık dinine
geçmeyi” açıkça tekliften kaçınmamış, sizin gibi korkaklık ve kay-
paklık yapmamışlardır. Çünkü gâvur kucağına yatmadan ruhları-
nız rahata kavuşmayacaktır. Herhalde, bu gâvur merakınız yü-
zünden olacak ki, bazı dava yoldaşlarınız kızını bir Amerikalı Ya-
hudi’ye nikâhlamaktan gurur duymaktadır.

Birtakım din istismarcısı kesimlerin ABD ve AB işbirliğini ba-
hane edip, topyekûn İslamiyet’e ve tesettür emirlerine saldıran ağ-
zı salyalıların bu tavrı; bütün başı açıkları “porno reklamcısı”, on-
ların kocalarını ise “Deyyus ve domuz fıtratlı” sayan ahmak kışkır-
tıcıların tahribatından farksızdır, hatta daha bayağı bir aşağılıktır.

Suriye’nin parçalanması, Türkiye’ye saldırılması ve Armaged-
don savaşı!

Önceleri, Amerika ve NATO birliklerini hiç riske sokmadan,
TSK eliyle Suriye’yi işgal planları yapan, böylece Türkiye’yi yıp-
ratmayı amaçlayan ABD ve İsrail, sonradan “Türkiye’nin Suriye’de
söz sahibi olması ve TSK’nın Suriye’nin parçalanmasına karşı çık-
ması” ihtimali üzerine, Türk askerinin sadece sınıra çok yakın
yerlerde ve ABD kontrolünde bir tampon bölge kurulması dışın-
da etkin bir rol oynamasına sıcak bakmayınca, AKP kurmayların-
da tam bir şaşkınlık yaşanmaktaydı. Siyonist odaklar bu kuşku
ve korkularında haklıydı. Çünkü Suriye’yi küçük parçalara ayır-
dıktan sonra, Büyük İsrail hayaliyle, Türkiye’nin güneydoğusu
“özerk Kürdistan” bahanesiyle koparılacaktı. Aylardır süren ve
maalesef kesin bir netice elde edilemeyen Şemdinli saldırıları bu-
nun bir provasıydı. ABD ve İsrail güçleri Suriye sınırımıza yükle-
nince hadislerde haber verilen “Mehleme-i Kübra-Armageddon”
kapışması başlayacak ve bu tarihi hesaplaşma Türk Ordusunun
kesin zaferi, İsrail ve ABD’nin hezimetiyle sonuçlanacak, hem dış
güçlerin, hem işbirlikçilerin saltanatı yıkılacaktı.

Suriye'ye ABD haritası hazırlanmıştı!

Suriye'de iç savaş tüm hızıyla devam ederken, coğrafi olarak ki-
min nereyi kontrol ettiğini belirlemek imkânsızdı. ABD merkezli
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düşünce kuruluşu, muhalifler ile Esad yanlılarının kontrolündeki
bölgelerin detaylı haritasını yayınlamıştı. Washington’daki Siyonist
Yahudi güdümlü “Savaş Etütleri Enstitüsü (ISW)”, Ekim 2011'den
bu yana Suriye’deki rejim muhalifleriyle hükümet yanlılarının fa-
aliyetlerine ilişkin kapsamlı bir analiz hazırlamıştı. Savaş Etütleri
Enstitüsü haritayı hazırlarken, sözde aralarında Suriyeli İnsan Hak-
ları Gözlemevi ve resmi Suriye haber ajansı SANA ile uluslararası
gazetecilerden elde edilen verilerden yararlanmıştı. ISW haritada
''isyancıların kontrolünde'' olarak tanımlanan bölgelerin fiilen Öz-
gür Suriye Ordusu'nun elinde olduğunu açıklamış, ayrıca Özgür
Suriye Ordusu, çok hareketli bir gerilla gücü olarak tanıtılmıştı.
Oysa bütün bu sonuçları zaten kendileri ayarlamıştı. Çünkü Gizli
Dünya Devleti hala iş başındaydı.

Bugün Suriye’yi karıştıranlarla petrol fiyatlarıyla oynayanlar
aynı Siyonist odaklardı

Petrol fiyatları İsrail-İran gerilimiyle 2 ayda 25 dolar yükselip
115 dolara çıkarken, yapılan araştırmalar olayın manipülasyon ol-
duğunu ortaya çıkarmıştı. Manipülasyonu yapan ise Ortadoğu’daki
gerilimi finanse eden bir grup NeoCon’cu ve Musevi işadamıydı.
Bu noktada ABD’deki NeoCon’lar (Evangelistler) ile Siyonistlerin
işbirliği içinde olduklarını hatırlatmakta yarar vardı. Denebilir ki
bu iki grup Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak(!) için birlikte hareket edi-
yorlardı. Benzinin litresinin ülkemizde 5 Liraya dayanmasına sebep
olan aşırı hareketliliğin altındaki manipülasyon resmi belge ve bil-
gilerle ortaya çıkmıştı. Bu yolsuzluğun arkasında İran, Suriye, Ku-
zey Kore’nin paralarını aklayıp, Meksika’daki uyuşturucu kaçakçı-
larına yardım sağlayan, El Kaide’ye para aktaran bir grup iş adamı
vardı. Bunların çoğunluğunu ise Musevi ya da uluslararası Yahudi
Lobisine yakın olan ABD’de NeoCon’cu olarak tanınan insanlardı.
Bu iş adamlarına ait uluslararası şirketler, petrol fiyatlarında aşırı
dalgalanma yaparak ülkeleri soymaktaydı.

Türkiye Barzani’ye muhtaç ve mahkûm bırakılmıştı

İngiliz gazetesi Financial Times, “Uzun süredir Beşar Esad’a kar-
şı isyanın örgütlenme merkezliğini yapan Türkiye, çiğneyebileceğin-
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den büyük bir lokma ısırmış olabilir” yorumunu yapmaktaydı. Da-
vid Gardner imzalı ve “Esad’ın düşüşü Türkiye’ye yeni bir ikilem su-
nar” başlıklı haber yorumda, Türkiye’nin Suriye ve Kürt politikası-
nı değerlendirirken, AKP hükümetinin politikasının olası sonuçla-
rına ilişkin olarak, “Esad sonrası dönemin muhtemel sonuçlarından
biri, Türklere aniden, kaygı verici derecede açıkça gözüktü: Ankara,
ülkenin güneydoğusunda yeniden ateşlenen, rahatsız edici çatışmayı
çözmenin yakınından bile geçmiyorken, hemen güneyinde oluşan bir
diğer Kürt varlığı ile karşı karşıya” tespitleri yer almıştı.

AKP hem ülkemizin hem de kendisinin kuyusunu kazmaktaydı!

Rusya Avrasya Hareketi Başkanı Rus Parlamentosu alt kanadı
DUMA’nın baş danışmanı Aleksandr Dugin, Türkiye’nin dış politi-
kasını sert bir dille eleştirerek, “Türkiye’nin Atlantik eksenli Batı it-
tifakı doğrultusunda politika izlemesi ülkede siyasi krize ve parça-
lanmaya neden olabilir” uyarısında bulunmaktaydı. Rus jeopolitik
uzmanı Dugin, İHA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Atlantik ek-
senli Batı ittifakının çıkarlarını savunduğunu belirterek, bu yakla-
şımın Türkiye’nin apaçık zararından başka bir sonuç doğurmaya-
cağını vurgulamıştı.

“Türkiye’nin, izlediği dış politikayla kendi kuyusunu kazdığı-
nı” savunan Dugin’in: “Zira ABD’nin yeni Ortadoğu haritasında
Türkiye’ye bir pay bırakılmamıştı. Tam tersi Türkiye’nin toprakla-
rında büyük Kürdistan’a ve Ermenistan’a yer ayrılmıştır. Türk dış
politikasının yanlış müttefik seçmesi Türkiye’nin bir ülke olarak
dünya haritasından silinmesine yol açacaktır” saptamaları anlam-
lıydı. ”Türkiye’nin Katar ve Suudi Arabistan’la birlikte ve ABD gü-
dümünde Suriye’ye karşı ortak cephede yer alması, Türk dış politi-
kasının en büyük hatasıdır. Ayrıca Kürt sorunu da azdırmıştır. Çok
yakında Türkiye’de ülke içi durumun gerginleşeceğini tahmin ediyo-
rum” sözleri ise daha da çarpıcıydı.

Ve yine Rus Türkolog ve Ortadoğu uzmanı Stanislav Tarasov,
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un İstanbul’da Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlen-
dirme yapmıştı. Tarasov, Suriye olayında Birleşmiş Milletler’in
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devre dışı kaldığını, Batı ve Asya ülkelerinin ayrı girişim organ-
ları hazırladığını, bütün bunların ise “büyük bir askeri çarpışma-
yı ve 3. Dünya Savaşını” yaklaştırdığını, dünyanın kaderinin “böl-
gesel güvenlik sistemi” kurulup kurulmamasına bağlı olduğunu
açıklamıştı.

Evet, Dünyamız Ortadoğu merkezli büyük bir hesaplaşmaya
doğru kayarken, Rahmetli Erbakan’ın D-8’ler girişiminin ve İslam
Savunma Paktı projesinin önemi şimdi daha iyi anlaşılmaktaydı.
Evet, şeytani güçlere ve işbirlikçi hükümetlere rağmen Ortado-
ğu’daki bu tarihi ve kaçınılmaz kapışma, Siyonist saltanatın yıkı-
lışıyla sonuçlanacaktı. Rahmetli Erbakan Hoca’nın “Bu AKP ikti-
darda kalırsa, bir Ürdün ve Suriye krizi bahanesiyle İsrail’in korku-
lu rüyası Hizbullah’la Türk askerini çarpıştırmaktan bile sakınma-
yacaktır” anlamındaki uyarıları maalesef adım adım gerçekleşme-
ye başlamıştı. Erbakan Hoca: “İsrail’in Hizbullah karşısında başa-
rısız olmasından sonra ise Siyonistlerin AKP’yi kullanarak Türk as-
kerinin Lübnan’a gönderilmesine çalışacaklarını ve asıl amacın ise
Türk askeri ile Hizbullah arasında bir çatışma çıkararak, Hizbul-
lah’ın silahsızlandırılmasının Türk askeri tarafından sağlanmasını
başarmak olduğunu” özellikle vurgulamıştı.92
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SURİYE’DEN SONRA
BÖLÜNME SIRASI TÜRKİYE’DEYDİ!

Zaman yazarı İhsan Dağı ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
cinsinden “Hazır mısınız Kürt Devletine”(24.07.2012) yazısında
“Güneydoğu’da bağımsız ve Türkiye’den ayrılmış bir Kürdistan is-
tenmiyorsa, AKP özerk-federatif Kürdistan’a yol açmalıdır” deme-
ye getiriyordu. Çünkü işte Irak’tan sonra Suriye Kürtlerinin de
özerklik, belki de bağımsızlık ilanını örnek ve gerekçe gösteriyor-
du. Hatta bazı zavallılar “Kuzey Irak ve Kuzey Suriye Kürdistanının
Türkiye’nin himayesine alınacağı” zırvasıyla avunuyordu. Oysa bu
hedeflenen “Büyük Kürdistan’ın” yani ikinci İsrail’in altyapısını
oluşturuyordu.

Aylar öncesinden defalarca yazdığımız “Suriye Kürdistanı kurul-
maya ve ülke parçalanmaya hazırlanıyor” uyarılarımıza komplo te-
orisi olarak gülüp geçenler, bari şimdi olsun, Milli Çözüm’den özür
dilemeyi ve tebrik etmeyi acaba düşünüyor muydu? Suriye’den ka-
çıp Türkiye’ye (Hatay, Kilis ve Islahiye) sığınanlara her türlü imkân
ve rahatlık sağlandığı halde, yine de isyan edilip ortalık savaş ala-
nına çevriliyordu. Bu kaçak Suriyelilerin istekleri arasında daha
zevkli ve uzun süreli sex yapmak üzere VİAGRA hapı dağıtılması
da yer alıyordu.93

Hayret, tam böyle bir süreçte Hizbullah parti kuruyordu!

93 Hürriyet / Cansu Çamlıbel



Hizbullah davalarına bakan avukatların öncülüğünü yaptığı iki
partinin kuruluş hazırlıkları devam ediyor ve “Kürdi-İslami çizgi”
söylemi dikkat çekiyordu. 1990’lı yıllarda yüzlerce cinayete imza
atan ve buna “İslami cihat kılıfı” takan ‘Hizbullah’, kuruluş hazır-
lıkları Diyarbakır’da yürütülen iki ayrı parti çalışmasıyla yeniden
gündeme taşınıyordu. İlk oluşumun liderliğini, mahkeme kararıy-
la kapatılan Mustazaf-Der’in Başkanı, Hizbullah davalarının Avukat
Hüseyin Yılmaz yapıyordu. Kendilerini ‘Azadi İnsiyatifi’ olarak ta-
nımlayan ikinci grubun başında ise bir başka Hizbullah Avukatı
Sıdkı Zilan bulunuyordu. Her iki grubun da ortak söylemi, ‘Kürdi
– İslami çizgideyiz’ sloganı oluyordu.

Akşam gazetesinden Helin Alp’in haberine göre: Mustazaflar
Hareketi Başkanı Hüseyin Yılmaz:

“Mustazaf- Der’in kapatılması bizim partileşme sürecimizi hız-
landırmıştır. Programımızı ve tüzüğümüzü şekillendirmeye çalışıyo-
ruz. Türklerin sahip olduğu tüm haklar, Kürtlere ve diğer kavimle-
re de verilmeli. Kürtçe ikinci resmi dil olmalı. Anayasada ve yasa-
larda Türkçülüğe vurgu yapan maddeler değiştirilmeli. Laiklik kal-
dırılmalı. Hareketimiz içinde geçmişte Hizbullah’tan yargılanmış in-
sanlar da var, PKK’dan yargılanmış insanlar da. Bu insanlar legal
alanda çalışmak istiyorsa bizimle çalışabilir. Ne Hizbullah’ı ne
PKK’yı düşman olarak görmüyoruz.” Diyerek, Sevr gereği ve Bü-
yük İsrail hedefiyle Güneydoğu’muzun özerk federatif kılıflı par-
çalanması konusunda PKK’ya dolaylı destek sağlayacaklarının
işaretini veriyordu.

Saddam’a yönelik “kimyasal silah” tiyatroları, şimdi Esad için
sahneye konuyordu ABD ile İsrail Esad'ı vurmak üzere bahane
üretiyordu!

Suriye'de 16 aydır süren şiddet olaylarının ardından Şam’da dü-
zenlenen intihar saldırısında Esad rejimine ağır bir darbenin indi-
rilmesinden sonra, ABD'nin, İsrail'in Esad'a ait olduğunu iddia et-
tikleri kimyasal silah depolarını imha etme olasılığını görüştüğü
belirtiliyordu. Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ha-
bere göre, Esad rejiminin çökme ihtimalini düşünen Obama yöne-
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timi, İsrail'in Esad'a ait olduğunu iddia ettiği kimyasal silah depo-
larını ve cephanelikleri imha etmek için harekete geçme olasılığını
göz önünde bulundurarak, Tel Aviv'le görüşmelere başladığı konu-
şuluyordu. 'Kimyasal silah' iddiası akıllara hemen aynı iddialarla
Irak işgali ve Saddam'ın öldürülmesi olaylarını hatırlatıyordu. ABD
Savunma Bakanlığı Pentagon ile İsrailli askeri yetkililer, özellikle
Esad rejiminin elinde bulunan kimyasal silahlar ve bu kimyasal si-
lahların bulunduğu depolar üzerinde yoğunlaşıyordu. “Suriye Dev-
let Başkanı Beşşar Esad'ın muhaliflere ve sivillere karşı kimyasal si-
lah kullanmasını önlemek ve söz konusu silahların radikal grupla-
rın eline geçmesini engellemek” gerekçesiyle operasyon düzenlene-
bileceği ileri sürülüyordu.

DebkaFile’ın İddiası:

Erdoğan: “İsterseniz Suriye’ye hemen girelim”! diyordu, ama
Obama: “henüz zamanı gelmedi” diyordu!

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin Akdeniz’de bir Türk
jetini düşürmesi üzerine ABD Başkanı Barack Obama’ya “Suri-
ye’ye girelim” diye bir talepte bulunduğu, ancak Obama’nın bu
teklifi reddettiği öne sürülüyordu.

İsrail istihbarat örgütüne yakınlığı dolayısıyla “Gölge Mos-
sad” olarak anılan DebkaFile sitesinin askeri ve istihbarat kay-
naklarına dayandırdığı iddiaya göre, Erdoğan, 26 Haziran tari-
hinde Obama ile bir dizi telefon görüşmesi yapılıyor ve Türk uça-
ğının düşürülmesinin, Batılı ülkelerle Arap ülkelerinin ve Türki-
ye’nin düzenleyeceği bir askeri operasyon için mükemmel bir fır-
sat sağladığını belirtiyordu. 

Erdoğan, Türkiye’nin kara, hava ve deniz kuvvetleriyle derhal
harekete geçmeye hazır olduğunu, ancak ABD’nin operasyonun
liderliğini yapması gerektiğini hatırlatıp, bu liderliğin Libya’daki
gibi “arkadan” olmaması gerektiğini de söylüyordu.

DebkaFile’e göre, Obama Erdoğan’a, ABD’nin Suriye’ye doğru-
dan askeri müdahalesi için henüz doğru zamanın gelmediğini,
ABD, İngiltere, Türkiye ve Fransa özel kuvvetlerinin, bu ülkede
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yürüttüğü gizli operasyonların devam etmesi gerektiğini hatırla-
tıyordu.

Londra’da yayınlanan Eş Şark El Avsat Gazetesi, Beşşar
Esed’in artık Suriye’nin başında tutunamayacağını anlayınca, Su-
riye Alevilerin çoğunlukta yaşadığı liman kenti Lazkiye bölgesin-
de bir Nusayri devletçiği oluşturmaya ve bu maksatla Sünnilere
saldırıp bölgeden kaçırtmaya çalıştığını yazmıştı. Bu iddialara
göre Merkez Bankası bile Tartus’a taşınmıştı. Uzmanlar bu girişi-
min Suriye’de “Kürt Devletinin” kurulmasına zemin ve gerekçe
hazırlayacağı konusunda uyarmıştı. Büyük İsrail’e kolaylık sağla-
yacağı için ABD’nin de bu plana sıcak baktığı vurgulanmıştı.

Ancak ABD bir ara formül olarak Esad’ın Lazkiye bölgesinde
“Alevi Federasyonu” kurmasına sıcak baksa da, ileride başını ağ-
rıtmasın diye işi bitince Onu ortadan kaldırmayı daha emniyetli
bulmaktaydı.

Rusya sadece askeri, ekonomik ve stratejik bir müttefikini
kaybetmek yanında, Suriye’de iktidara taşınacak Vehhabi ve Bin
Ladin akımının, 20 milyona yakın kendi Müslüman nüfusunu et-
kilemesinden de kuşkulanmaktaydı.

İhvanı Müslimin’e milyar dolarlar akıtan Katar ve Suudi rejim-
leri Vehhabi kafalıydı. Mısır İhvanın da ise Selefiliğin etkisi var-
dı. Mısırda Selefiler % 20 oy almışı.

Libya ise Sünni Maliki ağırlıklıydı ve İhvan partisi % 20 civa-
rında kalmıştı.

Suriyeli muhalifleri kışkırtıp yönlendiren MOSSAD ve CIA
ajanları Türkiye’de mi barınıyordu?

Suriye'deki muhalifleri Türkiye'nin silahlandırdığına ilişkin iddi-
alar yurt dışında yüksek sesle dile getirilirken, hükümetin bu konu-
daki sessizliği TBMM gündemine taşınmıştı. CHP Mersin Milletveki-
li Vahap Seçer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu “Türkiye'nin
Suriye'deki isyancıların silahlandırılmasına yardım edip etmediğini
açıklamaya” çağırmıştı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Anka-
ra'yı Suriyeli muhaliflere silah sağlamak ve isyancıları yasadışı yollar-
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la sınırdan sızmaları için üs sağlamakla suçlamıştı. Muallim'in bu
açıklamasının ardından Amerika ve İngiltere'nin önde gelen gazete-
lerinde de Türkiye üzerinden isyancılara silah sağlandığı yazılmıştı.
MİT'in silah sevkiyatını desteklediği iddiaları yer almıştı.

Tampon tuzağı!

Türk Silahlı Kuvvetleri uyanık olmalıdır. Çünkü MGK’da konu-
şulan “tampon bölge” konusu, tuzaktır! Suriye’de “tampon bölge”
hedefinin neyle sonuçlanacağı açıktır. Çünkü 1992’de Irak’ın kuze-
yinde kurulmasına göz yumulan tampon bölgenin sonuçları ortada-
dır! Irak’ın bölünmesi, Türkiye’yi bölünme tehdidiyle karşı karşıya
bırakılmıştır. Suriye’nin bölünmesinin sonuçları kuşkusuz daha da
ağır olacaktır. Çünkü ABD’nin asıl hedefinin Türkiye olduğunu ha-
la anlamayan ahmaktır. Nitekim “tampon bölge” konusu o nedenle
gündeme taşınmıştır. 

Ancak ABD o tampon bölgeyi Suriye’den önce Türkiye’de kur-
muşlardır; Hatay fiilen tampon bölge yapılmıştır. Öyle ki, Hatay’da
bir gün ABD senatörü sınır teftişine kalkışmaktadır, ertesi gün
ABD’li özel harekâtçı bir general basın açıklaması yapmaktadır. Bir
gün ABD’li diplomat Esad karşıtlarıyla toplantıdadır, ertesi gün CIA
sınırdan silah sevkiyatı yapmaktadır. O nedenle Türk Ordusu’nun
görevi, önce Hatay’ı yeniden yurt topraklarına katmaktır!” diyenler
haksız mıydı?

ABD'nin Esad'ı bitirecek planı!

Suriyeli muhalifler, ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA yetkilileriy-
le son dönemde temaslarının arttığını belirtirken ABD’nin Esad
güçlerine hava ve deniz yollarını kapatmak için daha koordineli bir
kampanya yapabileceğini belirtiyordu.

Özgür Suriye Ordusu Lojistik Koordinatörü Luey Mukdad,
“Amerikalıların bize bölge ülkelerinin yardım etmesine izin verdik-
lerini biliyoruz. Ancak bir başarı sağladıklarını düşünüyorlarsa,
bunun zayıf ve yetersiz olduğunu da bilmelerini istiyoruz” diyordu.

"Türk ve Ürdün ordularına istihbarat sağlanıyor" İddiaları!

Wall Street Journal, ABD’nin son dönemde artırdığı girişimleri
kapsamında “isyancılarla yakın işbirliği içinde olan Türk ve Ürdün
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ordularına” Suriye’deki gelişmelerle ilgili istihbarat sağlandığını da
yazıyordu.

Gazeteye konuşan yetkililer, ordunun kontrol ettiği uydulardan
ve diğer izleme sistemlerinden alınan istihbarat görüntülerinde is-
yancıların hedef alabileceği askeri tesisler ile rejimin elindeki kim-
yasal silahların yerlerinin bulunduğu da vurgulanıyordu.

Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, tam bu sırada
önemli iddiaları gündeme taşıyordu:

“Gözlerin Suriye'ye çevrildiği bu günlerde, Ramazan'ın ilk günü
İstanbul'da Suriye'den kaçan bir misafirle biraraya geliyoruz. Esed
yönetimi Sünni olan bu misafire aylar önce bakan olması için teklif
yapmış. Kendisi bu görevi kabul etmemek için bir süreliğine İsken-
derun'a "kaçmak" zorunda kalmış. Uzun yıllardır Türkiye'yle ticari
ilişkisi bulunan bu kişi, Suriye'de büyük bir aşirete mensup. Esed
rejimiyle de çok yakın ilişkiler içerisinde bulunmuş. Daha sonra,
Esed rejiminin kendisini ve ailesini öldürmek için tim hazırladığını
öğrenip, tekrar Türkiye'ye sığınmış. Bu zatın iddialarına göre Kıb-
rıs-Gazimagosa açıklarında Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Esad muhalifi Özgür Suriye Ordusu'nu eğitmek için tatbikat yapı-
yormuş. Kıbrıs açıklarında bir tatbikat yapıldığını resmî yetkililer
de açıklamıştı. Özgür Suriye Ordusu da altı tane tekne ile katılıyor-
muş. Bu teknelerden iki tanesini Hariri hediye ediyor. İki yat ise Mı-
sır'dan alınıyor. İki tekne de Türkiye'den Özgür Suriye Ordusu'na
sözde satılıyormuş… İşte bu tekne ve yatlara silahlar yerleştirilip,
silahların nasıl kullanılacağı, sinyal, GPS, sistem vb. eğitimi bu tat-
bikat sırasında gösteriliyormuş! (...) Türkiye'de bulunan misafir
son olarak da Amerika ve İsrail Suriye'ye neden saldırmıyorlar diye
bizlere soru soruyor ve cevabını kendisi anlatıyormuş: 

“800'ünün üzerindeki kimyasal silahtan yaklaşık 500'ünün nere-
de olduğunu Uydu Takip Sistemi'yle Amerikalı ve İsrailli yetkililer
şu an biliyor. Ancak 270 füzeninin nerede olduğu bilinmiyor. Bu fü-
zelerin üzerindeki uydu sisteminde de İran'ın bazı değişiklikler yap-
tığı söyleniyor. Ve bu füzelerin de Lübnan Hizbullah'ına gönderildi-
ğini söylüyor. "İşte bu nedenden dolayı Suriye'yle bir savaşa şimdi-

AHMET AKGÜL 307



lik giremiyor bu devletler. Bu silahların nerede olduğunu bilmiyor-
lar. Uydudan da takip edemiyorlar."

Silahlar Jandarma karakolunun 300 metre yakınına bırakılı-
yordu!

Suriye’ye silah sevkiyatının yapıldığı yer REYHANLI oluyordu.

Sonunda Suriye’ye silah sevkiyatının yapıldığı yer belirleniyor-
du. Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, sevkiyatın Jandarma karako-
luna 300 metre mesafeden ve geceleri yapıldığını söylüyordu. Sev-
kiyat yapılan yerlerden ikisinin, Reyhanlı’nın Bükülmez ve Sansa-
rin köyleri olduğu anlaşılıyordu. Hatay’ın, Suriye sınır bölgelerin-
de inceleme yapan CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz bölgede
yaptığı inceleme sonuçlarını açıklıyordu. “Suriye’ye silah sevkiyatı
yapıldığı iddia edilen köyleri dolaştım. Köylülerle görüştüm. Geliş-
meleri yakından takip eden insanları dinledim. Türkiye’den Suri-
ye’ye silah sevkiyatı yapıldığı çok açık. Suriye’ye giriş çıkışlara kim-
se müdahale etmiyor” diyordu.

Yapılan silah sevkiyatını jandarmanın görmemesi mümkün değil.
Jandarma karakolunda sınırı kontrol eden termal kamera da olması-
na rağmen bu işler serbestçe yapılıyor. Zaten sınırı koruyan askerle-
re ateş etmek de yasaklanmış. Daha önceleri sınırı koruyan askerle-
re ‘vur emri’ veriliyordu, şimdi kaldırılmış. Suriye’ye sevk edilen si-
lahların lav, uçaksavar, tanksavar gibi silahlar olduğu konuşuluyor.”

‘Güvenlik birimleri sevkiyata eşlik ediyor’

Refik Eryılmaz, yapılan sevkiyatlarda bazen güvenlik birimleri-
nin de mihmandarlık yaptığını, Sansarin köyüne “06” plakalı araç-
ların gelip gittiği bilgisini aldığını ifade ederek çevrede yaşayanla-
rın zaman zaman sınıra otobüslerle birtakım kişilerin getirildiğini,
bu kişilerin sınırı geçerek Suriye’ye girdiklerini anlattıklarını belir-
tip bu kişilerin kim olduklarının bilinmediğini söylüyordu. “Silah-
ların Suriye’deki İdlip’in Atma, Agrabat, Kah köylerine teslim edil-
diği ifade ediliyor” “Reyhanlı’da 4-5 bin Suriyeli yerleşmiş durum-
da. Bazı yöre insanları, gelen Suriyeli kadınlarla imam nikâhı ile ev-
lilikler yapmışlar. Gencecik kızlar yaşlılarla evlendirilmiş. Sınıra
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sık sık ambulanslar geliyor ve yaralıları alıp gidiyor. Yani organize
işler yapılıyor. Türkiye savaş gerisi, ikmal bölgesi gibi. İlaç sevkiya-
tından tutun da silah sevkiyatına kadar her şey var.”

İsrail’in Suriye hesapları

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail ordusunun Suri-
ye'deki kimyasal silahların Hizbullah'ın eline geçmesini önlemek
amacıyla yapılacak bir operasyon için hazırlıklara başladığını söy-
lüyordu. 'Orduya başta istihbarat alanında olmak üzere gereken
her konuda hazırlıkların yapılması emrini verdim.' diyen Barak
Kanal 10 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gelişmiş silah sis-
temlerinin, özellikle de uçaksavar füzelerinin ve karadan karaya
ateşlenen ağır füzelerin taşınması ihtimalini değerlendiriyoruz.
Ancak kimyasal silahların Suriye'den Lübnan'a taşınması olasılığı
da söz konusu olabilir." diyerek yeni bir yalan senaryo üretiliyor-
du. Barak'ın bu açıklaması Esad'ın eninde sonunda devrileceği
yorumlarına neden olmuştu. İsrail'in Esad sonrası oluşacak olası
bir yönetim boşluğunda, yaşanacak kargaşa da ağır silahların baş-
kalarının eline geçmesinden endişe ediyor bahanesi tekrar günde-
me taşınıyordu. Benzer durum Saddam sonrası Irak'ta da yaşan-
mış, ordunun silahları direnişçiler tarafından ele geçirildikten
sonra işgalcilere karşı kullanılmıştı.

Yine kimyasal silah yalanı mı?

Barak'ın bu açıklaması 2003 yılında Irak'a yapılan müdaha-
leyi akıllara getiriyordu. Uluslararası toplum, "Irak'ta kimyasal
silah var. Saddam bunları sivillere karşı kullanabilir" denilerek
manipüle ediliyor ve operasyon için kamuoyu hazırlanıyordu.
Sonradan ortaya çıkan bilgilerde Irak'ta kitle imha silahlarının
bulunmadığı anlaşılıyordu. Kısa bir süre önce muhaliflerin saf-
larına geçen Suriye'nin eski Bağdat Büyükelçisi Navaf el Faris,
Esad'ın kimyasal silah kullanmaya hazır olduğunu iddia ederek,
BBC'ye çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Barak'ın bu açıkla-
ması uluslar arası toplum, Suriye konusunda yeniden 'kimyasal
silah 'söylemiyle manipüle mi edilecek sorusunu gündeme geti-
riyordu.
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İsrail Suriye'yi bölmek istiyor

İsrail'in Suriye stratejisini değerlendiren Uluslararası Strateji
ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM) Başkanı Seyfettin
Erol: "İsrail'in Savunma Bakanı Ehud Barak'ın açıklamaları tama-
men Suriye'yi provoke etme amaçlıdır. Suriye'nin başkenti
Şam'da Ulusal Güvenlik Kurulu binasına muhaliflerce yapıldığı
iddia edilen eylemi tamamen Esad rejimini kışkırtmaya ve tahrik
etmeye yönelik yapılmış olduğunu düşünüyorum. İsrail Suriye'yi
kendi amaçlarına hizmet ettirmek için bölmek istiyor. Çünkü ola-
sı bir bölünme sonucunda çıkabilecek iki devletin Türkiye'yi de
rahatsız edeceğini düşünüyor. Bundan dolayı Suriye halkını ve
Esad rejimini tahrik etmeye çalışıyor." diyordu.

Bölgeyi ve dengeleri çok iyi bilen gazeteci Hüsnü Mahalli: Ne
oluyor? diye soruyordu: 

“Mısır eski Cumhurbaşkanı Mübarek'in yardımcısı ve İstihbarat
Şefi Ömer Süleyman ani ve esrarengiz şekilde ölüyordu. ABD'de öldü-
ğü açıklanan Süleyman'ın çok önemli meslektaşı ve kişisel dostu Suudi
Arabistan İstihbarat Şefi Migrin Bin Abdülaziz, aniden ve şaşırtıcı bir
kararla görevinden alınarak yerine Bender Bin Sultan atanıyordu. Ön-
ce bu atamanın Suudi Kraliyet aile geleneklerine aykırı olduğu dikkat
çekiyor ve kafaları karıştırıyordu. Uzmanlar Süleyman'ın ani ölümü
ya da öldürülmesi ile Migrin'in görevden alınması arasında kesin bir
ilişki olduğunu vurguluyordu. 

Anlaşılan ABD önce Suudi Arabistan'ı sonra tüm bölgeyi yeniden di-
zayn ediyordu. Hatırlanırsa Kaddafi'nin yıkılmasında da en önemli ro-
lü; olayların başlarında İngiltere'ye kaçan İstihbarat Şefi ve yeğeni Kad-
dafeldem ve eski İstihbarat Şefi ve Dışişleri Bakanı Musa Kusa oynuyor-
du. Suudi Arabistan'ın yeni İstihbarat Şefi Bender ise bölgenin son 30
yıllık tarihinde belki de en önemli figür sayılıyordu. Mısır'lı Ömer Sü-
leyman ile birlikte bu İkili ABD'nin coğrafyamıza yönelik tüm planla-
rında CIA'ya hep yardım ediyordu. Bender ise çok daha önemliydi. Çün-
kü 1983'e kadar ülkesinin İstihbarat Şefi olan Bender o yıldan sonra ül-
kesinin ABD'deki büyükelçisi olmuştu. Yani 22 yıl Washington'da görev
yapıyor ve Beyaz Saray'a kim geldi ise hepsi ile yakın ilişki kuruyordu.
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Peki, Bender neden ülkesine dönüyordu? Çünkü ABD Büyük Ortadoğu
Projesi'ni (BOP) uygulamaya karar veriyordu. 2005'te ülkesine dönen
Bender kendisi için kurulan Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na ata-
nıyor ve son dönemde bu coğrafyada yaşanan tüm gelişmelerden sorum-
lu kılınıyor, yani CIA MOSSAD’a kolaylık sağlıyordu.

İşte 'Arap Baharı' böyle bir ortamda başlayıp devam ediyordu. Bel-
ki de Suudilerin yeni istihbarat şefi Bender işini çok iyi yaptığı için ye-
niden İstihbaratın başına getiriliyor ve Kral Abdullah, Başkan Oba-
ma'nın talimatı ile Bender'i bölgeyi yeniden dizayn etmek üzere daha
yetkin ve etkin bir konuma taşıyordu. Hem Suudi Arabistan'ın doğu
bölgesindeki Şii ayaklanmaların hızla arttığı bir dönemde, hem de Su-
riye'de önemli askeri ve istihbarat komutanlarının öldürüldüğü bir sü-
reçte yapılan bu atama anlamlı bulunuyordu. Taliban ve Kaide'nin ku-
ruluşlarında önemli rol oynayan Bender'i hep yakından takip edilme-
si ve onunla ilgili her haber ve gelişmelerin önemsenmesi gerekiyordu.
Çünkü ABD’nin Bender'e bir görev vermesi coğrafyamızda önümüzde-
ki kısa, orta ve uzun vadede çok tehlikeli, kanlı ve karanlık gelişmeler
yaşanacağını gösteriyordu.”94

Gafiller, Suriye’den sonra sıranın kendilerine geleceğini unu-
tuyordu!

Suriye'de rejim değişikliği için biran önce müdahale edilmesini
isteyenler uluslararası güçlere "Daha nereye kadar bekleyeceksi-
niz?" diye sesleniyordu? Bu tür çağrılarda bulunanlar bugün ulus-
lararası güçlere sırtlarını dayadıkları için kendilerine bir zarar gel-
meyeceğini sanıyordu. Oysa bir gün sıra onlara da gelecekti. Daha
doğrusu onlar yüzünden bize de gelecekti!

Uluslararası güçler bölgemizde hâkimiyetlerini pekiştirmek için
BOP gibi özel projeler geliştiriyordu.

İşlerine gelmeyen, kendilerine hizmet etmeyen yönetimleri söz
konusu ülkelere demokrasi getiriyoruz bahanesi ile tek tek devre
dışı bırakıyordu. Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da
hep aynı oyun oynanıyordu.
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Devrilen yönetimleri ve yöneticileri savunacak değiliz, ama on-
ları devirenleri alkışlayacak ve onaylayacak halimiz de yoktu!
Adamlar hazırladıkları proje gereği bölgemizdeki yönetimleri de-
ğiştirip duruyordu!

Dışarıdan devirmeye güçleri yetmezse bu defa uluslararası güçle-
ri devreye sokarak işi bitiriyordu. Şimdi de Suriye'de aynı şey yapıl-
mak isteniyordu! Suriye yönetimini günahımız kadar bile sevme-
mekle birlikte uluslararası güçlere yapılan "Daha nereye kadar bek-
leyeceksiniz?" çağrılarını da tasvip etmiyoruz! Zira biliyoruz ki ulus-
lararası güçlerin işi oralarda bittiği anda yüzlerini ülkemize dönecek-
ler ve bu defa ülkemize dayatmalarda bulunmaya başlayacaklardı!95

Hatırlayınız, Suriye’de düşen uçağımız Malatya'dan kalkıyordu.
Meşhur radar üssü de Malatya Kürecik'te konuşluydu. Radar üssü,
her karemizi gördüğüne ve NATO'nun bizi denetlediğine göre na-
sıl oluyor da kalkan uçağımızdan habersiz, ya da nereye gittiğini
bilmezlikten gelebiliyordu? Bu, size tuhaf gelmiyor muydu?

Suriye halkı bizim halkımızdı. Suriye toprakları bizim uygarlığı-
mızın topraklarıydı. Suriye'de uygarlığımıza ait kültürel zenginlik-
lerimiz ortaktı. Nasıl Irak talan edildiyse şimdi NATO aracılığıyla
Suriye'ye girildikten sonra orada ne var ne yok talan edilecek anla-
mına geliyordu.

Batılılar öteden beri Selahaddin Eyyubi'ye büyük düşmanlık bes-
liyordu. 1. Dünya savaşı sırasında Fransızlar Şam'a girdiklerinde Ed-
mund Henry Hynman Allenby yaptığı ilk iş olarak Sultan Selahad-
din'in türbesine varıp sandukasını tekmeliyor: "Kalk Selahaddin
kalk! Haçlı Seferleri burada son buldu" benzeri şeyler söylüyordu.

Saadet Asrı Müslümanları Şam'ı Medine'den sonra II. Hicret bel-
desi olarak belirliyordu. Birçok Peygamber, sahabe, İslâm kuman-
danı, tasavvuf büyükleri, veliler orada metfundu. Şimdi AKP ikti-
darının çağrısıyla NATO'nun ve Haçlıların kirli ayakları Suriye'nin
aziz topraklarını bir kez daha kirletmeye hazırlanıyordu. 

Önce Irak ve Afganistan'ı işgal edildi. Milyonlarca masum insan
hunharca katledildi. İslam kadınlarının ırzına geçildi, şehirler yağ-
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malandı. İşgalciler, halka ait zenginlikleri gasp edip kendi ülkeleri-
ne taşıdı. İşgal edilen ülkelerde 100 yıl süreceği öngörülen yeni bir
zulüm ve sömürü düzeni kurmuşlardı.

Şimdi hedefteki ülke Suriye, ardından Türkiye olacaktı…

Dünya-âlem biliyor ki savaş kararı en az 10 yıl önce alınmıştı.
Hatırlanacağı üzere İslam ülkelerini işgal planı olan BOP, dönemin
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bayan Rice tarafından 2001 yılı
temmuz ayında açıklanmıştı.

Sözde Arap Baharıyla(!) uyanan milletler ve büyük çoğunluğun
desteğiyle iktidara gelen İslamcı yönetimlerin Suriye işgaline tavrı
merak konusu olmaktaydı. Libya'da seçimler yeni yapılmıştı. Mı-
sır'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman Kardeşlerin
adayı Muhammed Mursi kazanmıştı. Fas'ta paralel görüşteki parti
iktidara taşınmış, Gannuşi'nin partisi yönetime alınmıştı. Acaba,
bu yönetimler mevcut konjonktürü gerekçe göstererek Suriye işga-
line sessiz kalmak suretiyle zalimlere destek mi olacaklardı, yoksa
kendilerinden beklendiği gibi işgalcilere karşı mı çıkacaklardı? Şa-
yet Türkiye'deki yönetim örnek alınacak olursa yaklaşık bir asırlık
birikim boşa gitmiş olacaktı ve "değişim" diye adlandırılan geliş-
meler hızla "teslimiyet" evresine girmiş olacaktı. 

Peki, Suriye aleyhtarı kampanyaya AKP niçin öncülük yapmak-
taydı?

Kendi siyasetleri gereği böyle davranmadıkları açıktı. Önceleri
"komşularla sıfır sorun" deyip sonra hepsiyle sorunlu hale gelmek,
dış talimatla böyle davrandıklarını ortaya koymaktaydı. Eğer mak-
sat zalim Esad'ın zulmünden mazlum halkı kurtarmaksa aynı tavır
diğer zalimlere karşı niye takınılmazdı? Ayrıca, bunun yolu NA-
TO'yu müdahaleye çağırmak mıydı?. Bu en son ihtimal dahi ola-
mazdı. Lafı eğip bükmeye gerek yok: ABD, AB ve İsrail böyle plan-
lamıştı. Onların hedefi işgali yaygınlaştırmanın yanı sıra ülkelerin
yeraltı zenginliklerine ve halkın nesiller boyu biriktirdiği "yastık
altı" diye tabir edilen ekonomik değerlerine sahip olmaktı.96
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Suriye’de bir yılda maalesef 15 bin insanın ölümüne sahip çı-
kan Recep T. Erdoğan hükümeti, Burma’da son iki ayda 100 bin
Müslüman’ın katledilmesine niçin ilgisiz ve tepkisiz kalıyordu?

Evet, Müslümanlar Arakan’da boğuluyordu!

Arakan'da yaşayan Müslümanlar büyük baskı ve şiddet altında
hayat mücadelesi veriyor. Sistematik bir soykırıma maruz kalan Ara-
kanlı Müslümanlar gün geçtikçe artan tecavüzler, diri diri yakılma-
lar, toplu sürgün ve katliamlarla ülkelerini terk etmeye zorlanıyorlar. 

Hint Okyanusu Bengal Körfezinde bulunan ve Bangladeş’in gü-
neydoğu komşusu olan Birmanyada Müslüman katliamı yaşanıyor-
du. Birmanyada Budist çetelerce katledilen Müslümanlar şimdi de
ülkelerinden sürgün edilmek isteniyordu. Müslümanlar diri diri ya-
kılarak katlediliyor, evlerinden ediliyordu. Ülkede Müslüman nüfu-
sun yoğun olarak bulunduğu Arakan bölgesinde her gün tecavüzler,
ev yakmalar, toplu sürgünler ve katliamlar gerçekleştiriliyordu.
Myanmar'da onlarca yıldır askeri cunta tarafından kışkırtılan Budist
çeteler ABD ve İsrail Büyükelçiliklerinin kışkırtmasıyla 'Rohingya'
adı ile bilinen Müslümanların üzerine salınıyordu. Evleri yakılan, te-
cavüz edilen ve adeta kaçmaya zorlanan Müslümanlar tekneler ile
okyanusu aşıp özellikle Bangladeş ve çevre ülkelere kaçmaya çalışı-
yordu. Durumu daha da trajik hale getiren nokta ise Bangladeş'in ha-
ziran ayından bu yana ülkeye sığınan mültecileri kabul etmiyor ve
ülkede bulunan mültecileri de geri göndermeye başlıyordu!

Eski cunta lideri Müslümanların desteğini almıştı

Öte yandan Nisan ayındaki seçimler öncesi, "Katliamlar dura-
cak ve bütün etnik unsurlar barış içinde yaşayacak" diyen ve bu sö-
züyle Müslümanların da desteğini alıp seçimleri kazanan eski cun-
ta lideri, yeni Devlet Başkanı Thein Sein, verdiği sözden dönüp
'Müslümanları, isteyen ülkeye gönderebiliriz ' diyerek Arakan'daki
4 milyona yakın insanın sürgün edileceği mesajı veriyordu. Eğer İs-
lam dünyası harekete geçmez ve Thein Sein'in onay verdiği katliam
durdurulmazsa, Güneydoğu Asya ülkesi Burma'daki Müslüman
nüfus adeta 'tarih' olacaktı.
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Katliama tepkiler artarken uluslararası camia olaylara kayıtsız
kalıyordu. Birleşmiş Milletler yaşananları endişe ile karşıladığını
belirtirken uluslararası af örgütü yöneticilerin iki grup arasındaki
çatışma gibi yansıttığı olayların asıl kurbanının Rohingyalı Müslü-
manlar olduğunu açıklıyor, olayın kurbanları olmalarına rağmen
yüzlerce Müslüman'ın gözaltına alındığı bildiriliyordu.

Müslümanlar diğer yandan da gıda sıkıntısı çekiyor, yeterli gı-
danın olmadığı Arakan'da Müslümanların evlerinden çıkıp alışve-
riş yapmalarına izin verilmiyordu. Uluslararası kuruluşlardan gön-
derilen yardımlar da Müslümanların eline ulaşmıyordu. İşte bu
noktada AKP iktidarının önceleri ilgisiz ve isteksiz davranmaları ve
vurdumduymazlığı; ancak bu konunun Milli Çözüm Dergisi site-
sinde yazılmasından ve Milli Gazete’nin duyarlı ve devamlı yayın-
larından sonra bu sefer şov ve istismar amaçlı yaklaşımları, Myan-
mar’ın zalim diktatoryasına hiçbir baskı ve uyarıya yanaşmayıp sa-
dece reklam amaçlı yardım kampanyaları başlatmaları ise dikkat
çekiyordu.97

Ve yeri gelmişken tekrar hatırlatalım:

Şimdi Esad rejiminin zulmettiğini söyleyip ABD adına horozla-
nanlar, acaba yıllar önce Telafer’deki katliamlara neden sessiz ve
tepkisiz kalıyordu?
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Suriye konusunda: 
HAKK’ÇA DÜŞÜNEBİLMEK VE

DOĞRU YORUM ÜRETMEK!

Mısır Kahire’de bulunduğumuz sırada, Ezher Hocalarından ba-
zısı bize; “Hocam biz tabiatıyla Arapçayı sizden çok iyi biliyoruz;
tefsir, hadis ve fıkıh ilmine sizden çok daha vakıf bulunuyoruz; an-
cak ayet ve hadisler ışığında çağımızdaki sorunların asıl nedenleri-
ni saptamada ve bunlara ilmi, insani ve İslami çözüm yolları sun-
mada, öyle güzel yorumlar yapıyorsunuz ki, hayran kalıyoruz ve
bunu anlamakta zorlanıyoruz!..” dediklerinde, onlara latife yollu
şöyle yanıt vermiştik:

“Evet, sizler Arapçayı çok iyi biliyorsunuz, ama “Allah’ça”yı,
yeterince kavrayamıyorsunuz! Yani Kur’an-ı Kerim ayetlerindeki
ve Hz. Peygamberin hadislerindeki ilahi mana, maksat ve marzi-
yatı (Allah’ın rızasına uygun olanları) anlamak için aklınızı ve
vicdanınızı yeterince devreye sokmuyor; taklit ve tekrardan kur-
tulup bağımsız düşünemiyorsunuz.. Bizim “Allah’ça”yı kavrama-
mız hususunda, tedris ve terbiyesinden geçtiğimiz Erbakan Ho-
ca’nın projektör ve projelerinden mahrum olmanın eksikliğini ya-
şıyorsunuz.”

Evet, “Hakk, bizzat Allah’tır ve Haktan başkası (batıldır ve) sa-
pıklıktır.” (Yunus: 32) Bu nedenle doğru ve uygun düşünmenin,
insani ve adil bilgi üretmenin yegane çaresi ve garantisi, Kur’an’ı



anlamak ve Resulüllahı tanımaktır; ve her asırda onların tercü-
manlığını yapan Erbakan gibi Zatlara tabi ve taraf olmaktır.

Hakk: Her hususta, aklen, ahlaken ve vicdanen uygun ve denk
bulunan; açık ve net gerçek sayılan; kesin ve mutlak gelecek olan;
adalet ve asalete münasip gerçek, doğru ve lüzumlu ölçek, anlam-
ları taşıyan ve Kur’an’da 300 (üç yüz)den fazla tekrarlanan temel
kavramlardan birisidir.

Erbakan Hocamızın tarifine göre ise; Her zaman ve zeminde
ve her halde kesinlikle doğru ve uygun olan; geçerliliğini, gerek-
liliğini ve değerini her şart altında koruyan, asla değişikliğe uğ-
ramayan ve dejenere olmayan ve her zaman ihtiyaç duyulan
“mutlak doğrulara” Hakk denir. Şartlara, ihtiyaçlara ve standart-
lara göre uygun olan, ama duruma göre değişme, gündemden
düşme özelliği taşıyan tespit ve tercihlere ise “Doğru” denir.

Yani Hakk, mutlak “kesin, değişmez ve değerini yitirmez”
doğrulardır; Doğru ise, mukayyet (şartlarla kayıtlı ve ihtiyaçlarla
sınırlı) durumlarda uygun bulunan davranışlardır.

Kur’an’da HAK kavramı:

1- HAKK; Cenabı Allah’ın Esmai Hüsnasıdır: 

“İşte burada velayet (sahiplik ve karar mercii) Hakk olan Al-
lah’a aittir” (Kehf: 44), Ayrıca: (Yunus: 32, Hacc:62, Müminun: 71)

2- HAKK; Hz. Peygamberimizin sıfatıdır: 

“Ey insanlar şüphesiz size, Rabbinizden Hakk gelmiştir” (Yu-
nus: 108), Ayrıca: (Tevbe: 33, Nisa: 170, Zuhruf: 29, En’am: 5, Ba-
kara: 42,109, Maide: 83)

3- HAKK; Kur’an’ı Azimüşşandır:

“Fakat onlara kendi katımızdan Hakk geldiği zaman” (Kassas:
48), Ayrıca: (İsra: 105, Furkan: 1, Bakara: 213, Furkan: 33)

4- HAKK; İlahi Din ve tevhit anlamındadır:

“Hayır, Peygamber onlara Hakk ile gelmiştir ve onların çoğu
Hakkı kerih (rahatsız edici) görmektedir” (Müminun: 70), Ayrıca:
(Araf: 8, Ankebut: 68)
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5- HAKK; Doğruluk ve uygunluk manası taşır:

“O gökleri ve yeri Hakk (ölçü, denge ve kader projesiyle) yara-
tandır. Ve O’nun sözü Hakktır” (En’am: 73), Ayrıca: (Lokman: 32)

6- HAKK; Adalet ve denge karşılığıdır:

“Dedi ki: Rabbim aramızda Hakk ile (adaletle) hükmet” (Enbi-
ya: 112), Ayrıca: (Hadid: 25)

7- HAKK; Vacip olma ve gerekli sayılmadır:

“Müminleri kurtarmamız bizim üzerimize bir Hakktır” (Yu-
nus: 103)

“Allah Elçisinin ve müminlerin üzerine sekinet (huzur ve emniyet
indirdi ve zaten onlar buna ehildi ve Hakk etmişlerdi” (Fetih: 26)

8- HAKK; Batılın ve sapkınlığın zıddıdır:

“Deki: Hakk geldi, Batıl zail oldu” (İsra: 81), Ayrıca: (Hud: 30,
Hacc: 6, Yunus: 32)

9- HAKK; Helal ve meşru kazanımdır:

“O gün Allah onlara dinde Hak ettiklerini eksiksiz verecek ve Al-
lah’ın açıkça Hakk olduğunu bileceklerdir” (Nur: 25), Ayrıca: (İsra:
26, Mearic: 24-25, Rahman: 19)

10- HAKK; Geleceği ve gerçekleşeceği kesin olandır (Ecel,
Ahiret):

(Kaf: 19, Hakka: 1, Fatiha: 4, Fatır: 5)

11- HAKK; Düşkünlerin ihtiyacıdır:

(Hud: 79, İsra: 26, Zariyat: 19)

Düşürülen Türk uçağı ve hakemlik

Biz öncelikle "Adil Düzen"e göre yani İslam (ilahi barış ve bere-
ket) şeriatına göre (Kur'an'ın çağımız yorumuna göre) durum ne-
dir, onun üzerinde duralım ve meseleye açıklık getirelim. 1- Herkes
savunma hakkına sahip bulunmaktadır. Haklarına tecavüz edilen
kimse veya ülke kendisini savunacaktır. Bu onun hakkıdır. O hal-
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de kendi sınırları içine giren bir yabancı uçağı düşürme hakkı her
devlet için vardır. Eğer bu uçak Suriye sınırlarında düşürülmüşse
değişik ihtimaller vardır. a) Uçak mekân itibarı ile Suriye dışında
idi, ancak o uçak Suriye'yi gözetliyordu ise, bu durumda Suriye'nin
hukukuna saldırıyordu demektedir. Suriye'nin o uçağı düşürme
hakkı vardır. Yine de uçağın bedelini ödemek zorunda değildir. b)
Uçak Suriye sınırları dışındadır, ama Suriye'yi gözetlememekte
idiyse o halde Suriye bu uçağı düşürmekle onu tazmin eder. 2- Her-
kesin kişiliği korunmuştur. Savaş dışında mahkeme kararı olmadan
kimse kimseyi şartlar ne olursa olsun öldüremez. Ölümüne sebebi-
yet verse bile haklılığına veya haksızlığına bakılmaksızın diyetini
öder. Bu durumda Suriye -şartlar ne olursa olsun- iki pilotumuzun
ailesine ağır diyeti ödemek durumundadır. Bu da yüz araçtır. Birer
milyon dolar civarında bir meblağdır. 3- Uçağın sınır ihlalinde bu-
lunup bulunmaması önemli değildir, uçağın Suriye içini gözetleyip
gözetlememesi önemlidir. Bunun ispatı da gayet kolaydır. Uçak gö-
zetleme uçağı ise haliyle gözetliyordu demektir. Gözetlemediğinin
ispatı Türkiye hükümetine düşer. Uçak gözetleme uçağı değilse o
zaman gözetlememesi asıldır. Gözetlediğine dair isnat Suriye hükü-
metine düşer. Bu uçağın tazmin edilmesi ile ilgilidir. Pilotların da
iyi niyetlerine karar verilmelidir. 4- Bütün bunların tespiti Birleş-
miş Milletler'in Güvenlik Konseyi yani güçlü devletlerin değil, ta-
rafların (Türkiye ve Suriye’nin) seçecekleri "iki hakem" ile hakem-
lerin seçeceği (diğer Müslüman ülkelerden) bir "başhakem" tara-
fından sağlanır ve karara bağlanır. Hakem kararlarına taraflar uyar-
lar. Böyle bir davada bu hususta bilenler olarak hakemliği kabul
edenin hakemliğini kabule hazırız. Bunu yapmak bize farzdır. Çün-
kü Allah "ıslah edin" (yani barışı getirin) diyor. 5- Yoksa şimdi za-
ten malum güçler Türkiye ile Suriye'nin kapışmasını, kardeş oluş-
larını unutarak birbirini kırmasını, bu güzel toprakların Sevr'e gö-
re paylaşılmasını istemektedir. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun Batılı
zalim güçleri davet etmesi ve yardım istemesi yanlıştır. 6- Türkiye
Hükümeti yetkilileri hiçbir sebep yokken Suriye'nin iç işlerine ka-
rışmış, halkıyla yöneticilerin arasını açmış ve hasmane beyanlarda
bulunmuştur. Yetmedi, bir de keşif uçakları ile sahillerini gözetle-
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meye başlamıştır. Bu davranış nefsi müdafaa değildir. 7- Sayın Da-
vutoğlu asıp kesiyor. İsrail'in hakaretleri ve Türkiye'nin acziyeti de
ortadadır. Çünkü uluslararası malum güç İsrail'i korumakta, Suri-
ye'yi ise dışlamaktadır.98

Şimdi “doğru yorum üretme”nin ilk basamağı “doğru soru yö-
neltmek”tir.

1- Suriye’deki Esad yönetimi ve hele böyle bir süreçte, bir Türk
jetini düşürüp, başına yeni belalar açacak kadar sefihlik ve serseri-
lik yapabilir mi, yoksa ordusu içindeki veya muhalifleri bünyesin-
deki CIA ve MOSSAD unsurlarının bu tertibini; hala ülkenin yöne-
timi bizim kontrolümüzdedir mesajı vermek hatırına, mecburen mi
üstlenmiştir?

Çünkü;

• Olaydan iki gün önce Amerikan New York Times gazetesi CIA
ajanlarının Antakya'da üstlendiklerini ve buradaki Hür Suriye Or-
dusu kampları üzerinden Suriye'deki silahlı gruplara her türlü ağır
silah gönderdiklerini belirtmişti.

• Amerikan ve Batı medyası aylardır kampları Antakya'da (yani
uçağın düştüğü yere çok yakın bölgede) bulunan Hür Suriye Ordu-
su militanlarının Türk sınırından sızarak çatışmalara katıldıklarını
bildirmişti.

• Yine Batı medyasına yansıyan bilgilere göre Amerikan ve İsra-
il Predator ve Heronları o bölgede sürekli keşif halindeydi.

• Eylül 2007'de Suriye'nin doğusunda nükleer tesis olduğu id-
diasıyla bir binayı vuran İsrail uçakları Antakya bölgesinden Türk
hava sahasını kullanarak girmiş ve geri dönüşünde o bölgede yakıt
tanklarını atarak gitmişti!?

• Son dönemde uçağın düşürüldüğü bölgede Suriye ve Lübnan
güvenlik güçleri Suriye'deki silahlı gruplara götürülmek üzere silah
taşıyan gemileri ele geçirmişti.

2- Sn. Recep T. Erdoğan’ın, Kuvvet Komutanlarıyla, ilgili bakan-
larıyla, MİT müsteşarıyla üst üste sözde güvenlik zirvesi toplama-
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sı, ardından mecliste grubu bulunan Muhalefet başkanlarını düşü-
rülen uçak konusuyla ilgili görüşmeye çağırması ve ilgili açıklama-
yı tam dört gün sonraya bırakması, acaba ciddi, cesaretli ve Milli
gayretli bir hükümet politikası gereği miydi; yoksa ABD ve NA-
TO’dan gelecek dilek ve direktifleri beklemeye ve bunlara uygun
kılıflar geçirmeye yönelik girişimleri miydi?

Çünkü, İngiliz Basını, Suriye’nin bir Türk savaş uçağını dü-
şürmesini, doğrudan NATO’ya bir saldırı sayılıp bu ülkeye mü-
dahale olasılığının arttığından söz etmekteydi? Ve Türkiye’nin 4.
madde gerekçesiyle NATO konseyini toplantıya çağırması da çok
önceden tasarlanan bir tezgahı hatıra getirmekteydi!

Peki, Ahmet Davutoğlu’nun Kıbrıs Rum Kesimindeki İngiliz Üs-
süyle irtibata geçtiklerini söylemesi neyin nesiydi? Kendi sınır bölge-
mizdeki gelişmeleri bile İngilizlerden mi öğrenecektik? Üstelik ulusla-
rarası sahada vurulan uçak Suriye hava sahasına nasıl gitmişti?

3- Rusya ve Çin’in, İran’ı da yanlarına alarak, Akdeniz’e savaş
gemileri göndermeleri ve ortak bir tatbikat girişimleri, gerçekten
ABD ve NATO saldırısına karşı Suriye’yi desteklemek hassasiye-
ti miydi; yoksa muhtemel bir kapışmada Türkiye’nin ABD ve İs-
rail’i hezimete uğratacak bir müdahalesine karşı, kâfir ve zalim
güçlerin (Siyonizmin) ortak bir tedbiri miydi?

4- Suriye makamlarına sormak gerekirdi: 1 km. ihlal yapan uça-
ğımızı kaç saniye önce vurma kararı verilmişti? Tam bu sırada tek-
nik bir bilgi paylaşalım; Türk savaş uçağının içeriye doğru (ihlal)
uçma anı tamı tamına 3.6 saniye idi. Suriye’nin bu kadar gelişmiş
hava savunma sistemi bilinmemekteydi. Yoksa Suriye topraklarına
konuşlanan başka bir güç mü bu işi becermişti?

5- Suriye’nin, zaten Türkiye’nin de belirttiği gibi “keşif amaçlı
uçuş yapan” bir askeri uçağın kendi ülke sahalarını ve egemenlik
haklarını ihlal ederken düşürdüklerini ve Türk uçağı olduğunu
sonradan fark ettiklerini ve Türkiye’ye karşı asla düşmanlık hisle-
ri beslemediklerini” belirtmesine ve bunun bir kaza gibi kabul
edilmesi gerektiğini bildirmesine rağmen, marazlı medyanın ve
Masonik mihrakların savaş çığırtkanlığını nasıl okumak gerekirdi? 
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6- Kimse merak ve telaş etmesin, AKP hükümeti ABD ve NA-
TO’ya taşeronluk dışında, kendi başına buyruk Suriye’ye falan gire-
mezdi. Çünkü askerin birinci rol üstlenmesine ve halkımızın güve-
nine ermesine tahammül edemezlerdi. Hatta Kuzey Irak’a girip PKK
kamplarını ve eşkıyalarını etkisiz hale getirmelerine de, ABD izin
verse bile, “Ordu güçlenir” endişesiyle bunlar rıza göstermezdi!?

7- Kürtçü ve AKP destekli Kemal Burkay’ın: “Suriye yakında;
1- Sünni Bölgesi 2- Nusayri-Hıristiyan Bölgesi 3- Kürt Bölgesi
şeklinde üçe bölünecektir” itirafları, Siyonist İsrail’in Arzı Me-
vud ve ABD’nin BOP hedeflerine uygun düşmektedir. Yoksa bu
uçak krizi bahanesiyle, AKP, BOP kâhyalığının gereğini mi yerine
getirmekteydi?

Suriye konusunda Türkiye tuzağa mı çekilmekteydi?

“AK Parti hükümetinin (İsrail-ABD-AB ekseninde yürütülen)
Suriye politikasını da onaylamak imkânsızdır. Önce şu konunun
altını çizelim: Saddam en az Esad kadar zalimdi. Ama bu durum,
ABD öncülüğünde Batılıların Irak'a girmelerine meşruiyet oluştur-
mazdı. Ve biz işgal güçlerine: "Ne iyi ettiniz de Saddam'ı durdurdu-
nuz!" diye kucak açamazdık. Onun için hem işgalcilere hem de iş-
gale destek olan politikalara sürekli karşı çıktık. Hiçbir vicdan sa-
hibi Irak’a saldırıp çoluk-çocuk, kadın-yaşlı demeden yaklaşık iki
milyon insanın katledilmesine razı olamazdı. Bu tür sorunlar, Rah-
metli Erbakan Hoca’nın tespitiyle; “bir nevi bizim aile içi mesele-
mizdir; bu konuları kendi aramızda halletmek en doğru olanıdır.”
Çözüm için işgalcilerin davet edilmesi ise bu temiz topraklara ya-
pılacak bir ihanet anlamı taşır.

Türkiye'yi her defasında işgalcilerle işbirliği yapmaya iten siyasi ve
stratejik zorlamalar mıdır, yoksa işbirlikçi iktidarların şahsi hesapları
mıdır? Açıkçası Türkiye, ABD ve Batılıların hedeflerine uygun olarak
(Erbakan’dan çok önce imzalanan, ama bunun suçu ve sorumluluğu
kasıtlı olarak Hoca’nın sırtına yıkılmaya çalışılan) İsrail'le arasında
askeri işbirliği anlaşması yapmakla ciddi ve tarihi bir hataya bulaş-
mıştır. Türkiye'yle İsrail arasında imzalanan askeri anlaşmanın "Siyo-
nistlerin Suriye planı"nı içermediğini düşünmek saflıktır.
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AK Parti hükümetinin bu sıralarda yoğun bir şekilde "Suriye
aleyhtarı" bir kampanya'ya öncülük etmesi de tesadüfî sanılmama-
lıdır. Bize karşı kurulmuş tehlikeli bir tuzağa doğru adeta koşar
adım gidilmesini akılla izah etmek imkânsızdır!

Türkiye gerçek manada bölgesel ve küresel bir güç olmak isti-
yorsa, önce bu anlaşmayı iptal ettiğini açıklamalıdır. "Lider ülke"
olmaya yaraşır bir şekilde hareket etmeli ve bu doğrultuda Suri-
ye'yle arasındaki sorunları karşılıklı görüşmeler yoluyla çözmeye
çalışmalıdır. "Bu adamlar zalimdir" diyerek bir ulusu küresel hay-
dutların önüne atmak ondan daha beter bir zalimlik olacaktır. Atı-
lacak adımlar Dünya Siyonizm’inin ekmeğine yağ sürmemeli ve Ba-
tılıların hedeflerine hizmetten sakınmalıdır. Suriye isyanı ve Esad
güçlerinin katliamlarıyla başlayan cepheleşme, D8 üyesi iki ülke
olan Türkiye ve İran'ın ayrı kamplarda yer almasına yol açtı. "Bü-
yük şeytan" tarafından tırmandırılan gerilimin ne bu iki ülkeye ne
de Suriye halkına bir yararı olmayacaktır. Henüz iş işten geçmiş de-
ğildir: Suriye yönetimi mantıklı hareket ederek bu oyunu bozabilir.
Ayrıca bu iki dost ve kardeş ülkeye düşen; İsrail'in bölgedeki çıkar-
larına (zımnen de olsa) destek olmak yerine, bir buçuk milyarlık
muazzam bir potansiyeli harekete geçirmek ve bu güce önderlik
ederek bölgede adaleti sağlamak olmalıdır.

Unutmayalım ki Suriye yangınını çıkaranlar mevcutla yetinme-
yip etrafa yaymaya çalışacaklardır. Bunlar eski güçlerinde olmadık-
ları için şeytanca hareket ederek bölgesel güçler üzerinden krizi tır-
mandırmaktadırlar. Ciddi manada bir sistem kriziyle karşı karşıya
bulunan ABD ve AB artık yolun sonuna gelip dayanmıştır. Türkiye
bir an evvel kararını vermeli ve Hak merkezli dünya sistemini inşa
etmek için kolları sıvamalıdır.”99 Gerekirse bu kutlu hedeflere
ayakbağı olan bu zihniyet ve hükümetten de kurtulmalıdır. Ve ta-
bi Hakk’ca düşünebilmek ve haklı karar verebilmek için doğru
Hakk anlayışına sahip olmak, yani Müslüman’ca inanmak ve dav-
ranmak lazımdır.

Adil Düzende ve İslam Düşüncesinde Hakk ancak şu dört şey-
le elde edilir.

AHMET AKGÜL 323

99 Sadrettin Karaduman, Milli Gazete



1- Bütün insanlara YARATILIŞTAN sunulan temel haklar:

a) Yaşama hakkı-can emniyeti

b) Nesil garantisi ve namus emniyeti

c) Akıl emniyeti ve düşünce serbestliği

d) Din ve vicdan hürriyeti

e) Mülkiyet hakkı ve meşru kazanç ve mal emniyeti

2- Emek ve hizmet karşılığı ortaya çıkan ve kazanılan HAKLAR

3- Karşılıklı ticari, hukuki, siyasi ve içtimai sözleşmeler sonu-
cu DOĞAN haklar 

4- Adalet gereği OLUŞAN haklar (Aynı zorluk ve sorumluluk-
taki işe, eşit işe eşit ücret sağlanması, aynı şartlar ve sonuçlardaki
suça aynı cezaların uygulanması, yaralama, cana kıyma ve zarara
uğratma neticesinde ödenecek tazminat miktarı gibi)

Zalim sistemlere ve Batıl zihniyetlere göre ise, şu 4 şey hak se-
bebidir:

1- Kuvvet; güçlü olan zayıfı ezebilir, imkân ve iktidar sahipleri
kendilerini buna yetkili görmektedir.

2- Çoğunluk; kalabalık olanlar azınlıklar üzerinde tahakküm
kurabilir. Hatta düdüklü demokrasilerde, %30 oy alan parti, beşe
bölünen %70 çoğunluğu idare etmektedir.

3- İmtiyaz; Yahudi ırkına mensup bulunmak, Amerikalı ve Av-
rupalı olmak, bunlarla işbirliği yapmak, başkalarını sömürmeye ve
kendilerine hizmet ettirmeye yeterlidir.

4- Çıkar; ekonomik ve stratejik menfaat icabı, zalim ve batıl ka-
falar istediği ülkeyi işgal edebilir.

Yani batılı gâvurlardan ve kâfir kafalılardan hak ve hayır bekle-
mek boşunadır. Üstelik; kuvveti, çoğunluğu, imtiyazı ve çıkarı hak
sebebi sayan her fırsatçı insan, zahiren Müslüman da bilinse, ger-
çekte o zalim sayılmaktadır.

"Dünya Müslümanlarını İfsat etmede Amerika ile Rusya ittifak
ediyorlar ve ikisi de bu işin eş başkanlığını yürütüyorlar" diyenler
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haklıdır. Erbakan Hocamızın “Siyonizm’i bir timsaha benzetirsek,
üst enesi kapitalizm, alt çenesi komünizmdir” tespitini hatırlamalıdır.

Rusya, Afganistan'a saldırıp işgal ettiğinde binlerce Afganlı Müs-
lüman’a kıymıştır. Güya Amerika, Rusya'ya karşı mücahitleri des-
teklemiş ve o çarpışmada yine Müslüman mücahitler katliama uğ-
ratılmıştır. Başarılı olamayacağını anlayan Rusya, ülkesine geri çe-
kilmek zorunda kalmış ve parçalanmıştır. Peki, Ruslar çekilince
boşalan yerleri kiminle doldurmuşlardır?

Ve şu anda Rus ordularının çekildiği kamplarda kimin askerleri
vardır? Her gün Amerika'yı haritada bulamayan, harita nedir bil-
meyen onlarca Afganlı köylü, Amerikalı askerler tarafından öldü-
rülüyor, üzerlerine Amerikan askerleri işiyor.

Rusya'nın Amerika hakkında, Amerika'nın Rusya hakkında söy-
lediklerinden ziyade her ikisinin Müslüman halklar için neler yap-
tığına bakmalı ve arkalarındaki Siyonist odakları unutmamalıdır.
Irak'ta olanlara bakalım... Amerika, Irak'a saldırdığında görüntüde
Rusya, Irak'ın yanında, Saddam'ın arkasında durmuşlardı. O gün-
lerin gazetelerinden öğrendiğimize göre Rus askeri uzmanlar, Irak
ordusunun solcu generallerine "Siz bunlarla havada başarılı ola-
mazsınız. Ülkeye girsinler bu çöl sıcağında gebersinler ve siz onla-
rı çöl yılanı gibi boğarsınız" diye taktik verip ülkenin işgaline ko-
laylık sağlamışlardı. Sonra o solcu generalleri gizli yerlerde sakla-
yan KGB ajanları para karşılığında Amerikalı askerlere satmışlardı.

Gelelim Suriye'ye.

Bir senedir Suriye askerleri, Suriye içinde nokta atışı yaparak
Müslüman katliamı yapmakta, Amerikan destekli muhalefet ise bu-
na bahane oluşturmaktaydı. Görüntüde Amerika, Suriye karşıtı;
Rusya ve Çin Suriye yandaşıydı!?

Bu paragrafa inanmayanlar bu hafta içinde Amerikan basının-
da çıkan ve Türk basınında haber olan “CIA'nın Suriye'ye silah
gönderdiği ama şuurlu Mücahitlerin eline geçmemesi için çok
dikkat ettiği” haberini yeniden okumalıdır. CIA da KGB de Müca-
hit Müslümanların imhası konusunda ittifak yapmışlardı. Yüzler-

AHMET AKGÜL 325



ce yıldır Kafkaslarda Müslüman avı yapan Rusya'ya ses çıkaran
bir tek ülke var mıydı?

Halkı Müslüman ülkelerin başkanları bile oraya yapılan yardım-
ları engellemek için elinden geleni yapmıyorlar mıydı?

Çeçenlerin katliama uğraması hiç Birleşmiş Milletler'in günde-
mine alındı mı?

Beşşar'ı zamanı gelince Rusya ve Amerika alıp kaçırır. Maşaların
işi bittikten sonra yeni işbirlikçi paşaların eline teslim edilir ve imha
ettirilerek o güçlünün de gönlü alınır. Aynen Irak'ta görüldüğü gibi.
Şimdi bunlara (Yani, ABD, AB, Rusya ve Çin’e) akıl danışmak, şeyta-
na cennetin yolunu sormaktan farksız bir ahmaklıktır. Önce Allaha
güvenip sığınalım, sonra halkımızı ve ordumuzu güçlü kılalım”100

Yoksa, Kuzey Irak’ta Süleymaniye’de, askerlerimize tuzak ku-
rup başlarına çuval geçirerek, Milli haysiyet ve şahsiyetimizi küs-
tahça çiğneyen Amerikan subayları için “ABD’ye nota verecek mi-
siniz?” sorusuna karşı, ürkek ve gevşek bir tavırla “Yahu siz bunu
müzik notası mı sanıyorsunuz?” diyecek kadar ezilen Recep T. Er-
doğan’ın, şimdi Suriye’ye nota üstüne nota yollayıp böbürlenmesi-
ne aldanmayın! Güçlü zalime meleyip kuzulanan, ama zayıf suçlu-
ya diklenip horozlanan şişirme kahramanların akıbetine bakın…

Davos’ta “one minute” horozlanması üzerine Suriye halkınca
“Beklenen mehdi!” derecesine yükselen, ama şimdi “ABD işbirlik-
çisi” muamelesi gören Sn. Başbakanın daha kötü derekelere düşme-
mesi için dua yollayın!

28 Mayıs 2007 yılında, İstanbul’da ESAM’ın hazırladığı: İşbir-
likçilik ve AKP’nin tahribatı” konferansında Rahmetli Erbakan
Hoca şunları anlatmıştı:

“Irkçı emperyalizm-Siyonizm beş (şimdi on ) yıldır, şu işbirlikçi
AKP eliyle yürüttüğü manevi tahribatı, ekonomik ve sosyal tahriba-
tı, artık maddi bir işgal ve müdahale ile tamamlamak istemektedir.
Böylece Büyük İsrail’i kurmak üzere Sevr’i amacına ulaştırmak ve

326 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?

100 Mahmut Toptaş, Milli Gazete



Türkiye’yi parçalamak peşindedir. İşte bunu önlemek için gösterece-
ğimiz şuurlu gayretler, Çanakkale’den daha önemlidir. Çünkü bu
AKP’liler, ne yaptıklarının farkında değildir. Ben bunları avucumun
içi gibi bilirim.

Bunlardan hayır beklemek ve desteklemek, bilmeden Siyonizm’e
hizmet etmektir. Arttık kendinize gelin, Milli birlik ve dirliğimiz ve
ülke bütünlüğümüz tehlikededir. Bu dişi bitmemiş çocuklara devleti
teslim etmek ne büyük gaflettir. Bu sözlerim kuru bir tenkit ve siya-
set gereği değildir; matematik gibi gerçeğin ta kendisidir.

Bakınız, Bankacılık, tarım ve hayvancılık gibi pek çok konuda,
sözde bağımsız bir takım kurumlar oluşturup, devletin yönetimi fi-
ilen Siyonist merkezlerin ve IMF’nin güdümüne verilmiştir. Bu üst
kurumlar, evet AKP’den bağımsız, ama dış güçlere bağımlı hale ge-
tirilmiştir. Dış politikada ise, maalesef tamamen dış güçlere teslimi-
yetçi bir tavır izlenmektedir.”

Şimdi zerre kadar izanı ve insafı olan kişilerin, bu sözleri ger-
çek dışı ve abartılı sayması mümkün değildir. Ancak Erbakan Ho-
ca’nın bu Milli, İnsani ve İslami prensip ve projelerini “saçma ne-
bat” diye karalamaktan utanmayan ve AKP’yi Milli Görüş’ün de-
vamı sayıp saldıran Cemalettin Taşçı gibi (Bak. 31 Mayıs 2012,
Akşam Gazetesi) art niyetli ve peşin fikirli, edep ve erdem fakir-
lerini de: “Yükseklere tükürenlerin, bu balgamlarının dönüp kendi
yüzlerine düşeceğini” hatırlatmak gerekir.
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“ARAP BAHARINA”
BOP PENCERESİNDEN BAKABİLMEK!..

Aldığımız duyumlara göre, Mısır’daki Askeri Konsey, bizim
mevcut Anayasamızı isteyip Arapçaya tercüme ettirmiş, yapılan
değişiklik ve düzenlemeleri ve AKP’nin tecrübelerini de dikkate
alarak, yeni Mısır anayasasını hazırlama çalışmaları başlatılmış-
tır.101 Yani Arap Baharı, BOP’un yeni bir aşamasıdır.

Bu arada bizdeki AKP hükümeti ve Cemaat gibi, şimdi Mı-
sır’da da “İhvanı Müslümin’i-Müslüman Kardeşler’i” ılımlaştırma
ve Siyonist dünya düzeniyle uyumlaştırma çabaları yoğunlaşmış-
tır. Sözde ve zahirde, İsrail ve ABD’ye atıp tutan, ama özde ve fi-
ilde İsrail’in çıkarlarına, Amerika’nın küresel ve bölgesel politi-
kalarına uygun davranan bir “ılımlı ihvan” hazırlıkları son aşa-
madadır. Muhammed Mursi’nin kazandığı seçim sonuçlarını, ön-
ce erteleme ve “istersek iptal ederiz” tehdidiyle gözdağı verme,
ardından “unutma, seni halk seçti, ama cumhurbaşkanlığı makamı-
na biz getirdik” pozisyonlarına girme senaryoları, bu tezgâhın bi-
rer parçasıdır.

Muhammet Mursi, Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra
Tahrir Meydanında yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD’yi ağzına
bile alamamıştır. Hatta Askeri Konseyi bile açıkça eleştirmekten

101 Bak: Mustafa Özcan, Milli Gazete, 23 Haziran 2012 ve Prof. Dr. Oya Ak-
gönenç



sakınmıştır. Mursi “Mısır’a yönelik saldırıların yanıtsız kalmaya-
cağı ve hiçbir ülkenin taşeronluğunu yapmayacağı” gibi imaen
konuşmak zorunda kalmıştır. Üstelik Muhammet Musri, ne İsra-
il’le yapılan Camp David anlaşmasına ve ne de Gazze ablukasına
bir kelime olsun değinmeyerek, halkını ve kendisine umut bağla-
yanları hayal kırıklığına uğratmıştır.102

Kürtçü ve AKP destekli ideolü Kemal Burkay’ın: “Suriye 1-
Sünni bölgesi, 2- Nusayrı-Hıristiyan bölgesi, 3- Kürt bölgesi diye
üçe ayrılacaktır” itirafları üzerinde nedense hiç durulmamıştır.

Suriye'nin stratejik önemi ve tarihi mirası

“Suriye, Ortadoğu bölgesinin en önemli stratejik konumuna sahip
bulunmaktadır. Suriye’ye hâkim olunmadıkça hiç kimse gerçek anlam-
da Ortadoğu'ya hâkim olamayacaktır. Tarih boyunca tüm büyük impa-
ratorluklar, Suriye için savaşmışlardır. Örneğin dünyanın ilk yazılı
antlaşması olan Kadeş antlaşmasının konusunu da Suriye oluşturmak-
tadır. Hitit ve Mısır'dan başlamış, Romalılar, İslam devletleri, Osman-
lılar ardından Fransız ve İngilizler burası için mücadele yapmışlardır.
Anadolu'nun güvenliği Suriye'den başladığı gibi Mısır'ın güvenliği de
Suriye'den başlamaktadır. Suriye'ye egemen olan bir güç, bu iki bölge-
yi de tehlikeye sokacaktır. Filistin bölgesinin ve Kudüs'ün güvenliği de
Suriye'den başlamaktadır. Selahattin Eyyubi, Mısır ve Suriye'ye ege-
men olduktan sonra ancak Kudüs'ü haçlılardan kurtarmıştır. Bu iki
bölgeye egemen olan güç Filistin'e egemen olur. Bugün Yahudilerin ar-
zı mev'ud yani vaad edilmiş topraklar kavramı aslında dini olmaktan
çok stratejik bir durumu hatırlatır. Filistin'de kalıcı olmak isteyen bir
devlet Fırat ve Nil arasındaki toprakları elinde bulundurmak zorun-
dadır. Ya doğrudan veya dolaylı olarak bu bölgeyi egemenliğine alma-
dığı sürece Filistin'de barınması imkânsızdır.

Haçlılar bile Kudüs'e sefer düzenlediklerinde önce Suriye bölgesi-
nin stratejik noktalarını almış, ardından Kudüs'ü kuşatmışlardır. Hat-
ta Urfa'nın Müslümanların eline geçmesi üzerine Kudüs tehlikeye düş-
tü diyerek ll. Haçlı seferi yapılmıştır.
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Günümüze gelindiğinde de durum aynıdır ve Suriye stratejik konu-
munu hala korumaktadır. Suriye İslam dünyasının Stratejik merkezi
olmak yanında Arap ve İslam dünyası açısından dini, kültürel ve ente-
lektüel merkezi konumundadır. 

Suriye'nin komşularına baktığımızda da Suudi Arabistan, Irak,
Mısır ve Türkiye arasında bir konumdadır. Suriye'yi kendi etki ala-
nına çekebilen bir güç bölgede kendi konumunu güçlendirmiş olacak-
tır. Bütün bunlara rağmen Suriye'yi asıl etkin kılan İsrail ile olan ko-
numundan kaynaklanır. Suriye'nin İsrail'e komşu olması, Ürdün ve
Lübnan üzerindeki etkisi, Filistin'deki örgütler üzerindeki nüfuzu
onu güçlü kılmaktadır. Suriye Siyonist devlete karşı en önemli cephe
durumunadır. Bu durum, Suriye ile ilgili planların süreklilik arz et-
mesine de yol açmaktadır. Suriye ile Filistin halklarının kaderi geç-
mişte de olduğu gibi bu gün de ortaktır. Suriye, Lübnan, Ürdün ve Fi-
listin bölgesi büyük Suriye'yi veya diğer bir deyişle bilad-ı Şam'ı
oluşturmaktadır. Emperyalist devletler, böylesine büyük bir Suri-
ye'nin oluşmaması için her türlü çabayı harcamıştır. Bölünmüş bir
Suriye onların nüfuz alanlarına girmesine neden olurken, büyük ve
bağımsız Suriye, süper güçlerin bölgede etkinliklerini kıracaktır. Su-
riye'nin parçalanması, Filistin'de İsrail devletinin kurulması projesi
ile birlikte ele alınmalıdır. Bu konuda Amerika, Rusya, İngiltere,
Fransa ve Birleşmiş Milletler ortak karar almıştır. Çünkü bu bölge-
de İsrail'in yaşaması için bu elzem sayılmıştır.

Batılı devletler, İsrail'e karşı Arap ülkelerine, sınırları ve etki alan-
ları kendileri tarafından belirlenmiş silahlar satarak büyük paralar
kazandırırken, Arapların yerli sanayi kurmasını da engellemiş olmak-
taydı. Satılan silahların yedek parçaları, ekipmanları, uzmanları da
batılılar tarafından karşılanarak yeni bir sömürgecilik uygulaması
başlatılmıştı. Suriye'de İslam'a dayanan bir rejimin kurulmaması için
Batılılar bütün güçleriyle seferber olacaklardır. Müslümanların, bu
oyundan ancak Hakkı esas alan ve halka dayanan gerçek idareciler
eliyle kurtulabilecekleri gün gibi aşikârdır.

Suriye kendi kendine yeten bir ülke olup, dış borcu olmayan belki
de dünyadaki tek devlet konumundadır. Bir ülkenin borcunun olmama-
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sı, onun Batılı devletler karşısında elinin rahat olmasını sağlamakta-
dır ve daha özgür politikalar göstermesine neden olmaktadır.”103

Suriyeli Kürt Liderin feryadı!

Kürt Ulusal İnisiyatifi’nin (KUİ) Suriye Halk Meclisi’ndeki
milletvekili Ömer Ossi, Suriye’nin kantonlara ve federasyonlara
bölünmek istendiğini, AKP’nin ise bu “yol haritası”nı uyguladığı-
nı hatırlatmıştı.

Rudaw isimli haber sitesinin sorularını yanıtlayan Ossi, “Şu
anda ülke içindeki veya dışındaki muhalefetin Kürt sorununa yak-
laşımı geçmiş hükümetlerden daha yanlıştır. İstanbul merkezli Su-
riye Ulusal Konseyi’nin (SUK) Suudi Arabistan ve NATO tarafın-
dan Suriye’ye askeri müdahale yapılması için kurulmuştur, Türki-
ye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise yol haritasını uygulamak-
tadır. Muhaliflerin ve destekçilerinin tüm Suriyelileri hedef aldığı-
nı belirten Ossi, “Suriye’yi kantonlara ve küçük devletlere ayırma-
ya çalışıyorlar” diyerek, Kürt siyasi partilerini muhaliflerden
uzak durmaya çağırmıştır.

Siyonist Mofaz, Erdoğan ağzıyla konuşmaktaydı!

İsrail yönetimi Suriye konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan gi-
bi konuşmaktaydı. İsrail Başbakan Yardımcısı Şaul Mofaz, Batı’nın
ABD liderliğinde Suriye’ye müdahale etme çağrısı yapmıştı.

AKP hükümeti gibi İsrail yönetimi de arka arkaya Suriye’ye mü-
dahale açıklamaları yapmaya başlamıştı. İsrail Başbakan Yardımcısı
Mofaz, Suriye’de devam eden olayları “soykırım” olduğunu iddia
ederek, Rusya’nın Suriye yönetimini ve Cumhurbaşkanı Beşar
Esad’ı desteklemesine karşı çıkmıştı. İsrail Ordu Radyosu’na konu-
şan Mofaz, dünya güçlerinin Suriye yönetimine gerekli cevabı ver-
mediğini ileri sürüp “Libya’daki gibi müdahale olmalı ve Esad yö-
netimi mutlaka ayrılmalıdır. “Ancak biz bu olaya bazı nedenlerle
karışamayız. Fakat Batılı ülkeler ABD liderliğinde Suriye’ye müda-
hale etmeli” ifadelerini kullanmıştı.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce bakanlar
kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “Dünya şer ek-
senini iyi tanımalıdır: bunlar Suriye, İran, Hizbullah’tır” demiş, İs-
rail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ve Mofaz gibi Suriye’ye uluslara-
rası müdahale talebini tekrarlamıştı. Netanyahu, “Suriye’deki katli-
amı Suriye hükümetinin tek başına yapmadığını, bunda İran ve
Hizbullah’ın yardımı olduğunu” vurgulamıştı.

Suriye’ye “kimyasal silah tertibi” hazırlanmaktaydı!

Suriye’de örtülü operasyonları artıran CIA’nın çok tehlikeli bir
provokasyona hazırlandığı ortaya çıkmıştı. CHP Milletvekili Refik
Eryılmaz, İsrail’de yapılan yayınlara ve Rusya’nın uyarılarına dik-
kat çekerek:

BM’den istediği kararı çıkaramayan ABD’nin Suriye’de örtülü
operasyonları bir ileri aşamaya çıkarmaya çalıştığını ve Irak işgali-
ne “kimyasal silahları” gerekçe gösteren ve 1.5 milyon Müslümanı
öldüren zalim güçlerin ve müttefiklerinin, şimdi de Suriye’de “kim-
yasal silah provokasyonuna” hazırlandıklarını hatırlatmıştı.

“MİT’in hayalet konferansı” ne amaçlıydı?

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, 4-5 Haziran tarihlerinde “İstihba-
rattan Karar Almaya: Politika Yapımı için İstihbarat Analizi” başlık-
lı bir konferans hazırlamıştı. Nerede düzenlendiği ve kimlerin ka-
tıldığı bir sır gibi saklanan konferansa dair ilk bilgileri, kendisi de
katılımcı olan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ORSAM
Başkanı Hasan Kanbolat‘ın yazdıklarından anlaşılmıştı.

9’u yabancı 21 istihbarat uzmanının katıldığı konferansa bakan-
lıklar, Genelkurmay ve Emniyet ile güvenlik bürokrasisinden ve sa-
vunma sanayi şirketlerinden üst düzey katılım sağlanmıştı. Konfe-
ransta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile MİT Müsteşarı Hakan
Fidan birer konuşma yapmıştı.

Hakan Fidan’ın: “Türkiye, düzen kurucu roldedir“ sözleri kafa
karıştırıcıydı. Kuşkusuz Fidan’ın sözleri, Davutoğlu‘nun üç yıl ön-
ce tarif ettiği genel rolleriyle uyuşmaktaydı: “ABD ile ilişkilerimiz-
de önümüzde altın bir işbirliği dönemi var. Türkiye, küresel yeni
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düzene, çevresinde alt bölgesel düzenleri yeniden kurarak katkıda
bulunacak.” (AA, 21 Mart 2009)

Suriye’deki muhalifleri MİT mi silahlandırmıştı?

ABD adına “düzen kurma” faaliyetlerinde rol aldığı anlaşılan
MİT’in “Uludere’ye atılan bombayı ertesi sabah duymuş“ olması
şaşırtıcıydı. Zira Milli bir istihbarat teşkilatı, normalde öncesin-
den, hadi en azından ilk günden ABD’nin Türk Ordusu’nu tuza-
ğa düşürme amaçlı istihbarat verdiğini saptamalıydı!

Ve çok daha tehlikeli bir durum, Independent gazetesinin dile
getirdiği iddiadır. Justin Vela‘nın haberine göre Suudi Arabistan ve
Katar, Türkiye üzerinden rejim karşıtı “Özgür Suriye Ordusu”na
silah temin etmekte ve teslimat MİT tarafından yapılmaktadır. Ga-
zeteye konuşan Batılı bir diplomatın, silah yardımının yalnızca
ABD güdümüne alınmış ve ılımlaştırılmış Suriyeli Müslüman Kar-
deşler grubuna yapıldığına dikkat çekmesi çarpıcıydı.

“ABD’li senatörler John McCain ve Jœ Lieberman, Abdullah
Gül‘le görüştükten sonra Hatay’a gitti ve sınırı teftiş etti! İkili,
Suriyeli muhaliflerle de içeriği açıklanmayan görüşmeler yaptı.
İkilinin Türkiye ziyaretinden sonra Foreign Policy‘de yer alan şu
satırlar Ankara’da yalanlanmadı: ‘Türk yetkililer, McCain ve Li-
eberman’a silahların sınırların ötesine akışına izin vermeye gönül-
lü olduklarını belirttiler.”104

‘Akil adamlar’ ve ‘bölünme anayasası’ aynı paketin parçaları

Oslo ittifakının önü Uludere ile mi açılmıştı?

Uludere’de 34 kişinin ölümü ile ilgili sonuçlanan olaydan sonra
Türkiye’de birçok enteresan gelişme yaşanmıştı. Uludere olayı ile
ilgili tartışmalar sürerken, TBMM Uludere Araştırma Komisyo-
nu’na gönderilen dosyada MİT’in olaydan daha sonra haberdar ol-
duğunu söylemesi şaşırtıcıydı. Dosyadaki bu açıklama “istihbarat
milli kaynaklardan” iddialarını çürütürken, TBMM’ye gönderilen
dosyada bölgede ABD’nin silahlı insansız hava araçlarının dolaştığı
da bir kez daha doğrulanmıştı.

AHMET AKGÜL 333

104 M. Ali Güller, Aydınlık



Amerika’da yayınlanan bir gazetenin “Uludere’de istihbaratı
Amerika verdi” açıklamasını Pentagon yetkilileri, “sızma” olarak
değerlendirirken, Uludere olayından sonra Türk Silahlı Kuvvet-
leri’ne yönelik saldırıların artması, olayın sorumluluğunun Türk
Ordusuna yıkılmaya çalışılması tuzağın amacını da ortaya koy-
maktaydı.

Uludere olayından sonra yaşanan gelişmeleri yorumlayan si-
yasi gözlemciler ve bölge uzmanları “Uludere, akil adamlar ve
bölünme anayasasının” aynı paketin parçaları olduğunu vurgula-
mışlardı. “Akil adamların”, “Erdoğan-Kılıçdaroğlu ittifakının” ve
“Bölünme anayasasının” taşlarının Uludere olayı ile döşenmeye
başladığını hatırlatmışlardı. “Uludere olayı” ile “Bölünme anaya-
sası takviminin açıklanmasının” aynı zamana denk gelmesi de
dikkatlerden kaçmamıştı.

Bölge uzmanları ve siyasi gözlemcilerin değerlendirmelerine gö-
re Uludere tuzağından sonra yaşanan gelişmeler şunlardı:

PKK ve BDP tecritten nasıl kurtulmuşlardı?

PKK ilk kez 2011 yılı kış aylarında kuvvetlerini Kandil’e geçir-
meyerek Türkiye’de bıraktı. Güvenlik güçleri de bu durumu değer-
lendirerek her yıl baharda yapılan operasyonları erkene alarak kış
aylarında geniş kapsamlı operasyonlara başladı. PKK zor durumda
kalmıştı ki Uludere tuzağı hazırlandı. Hemen Türk ordusu suçlan-
dı. Başta F tipi cemaat olmak üzere bütün Amerikancı çevreler bu
olayı kullanarak saldırıya geçince tecrit durumundaki PKK ve BDP
Uludere’den sonra rahatladı. Siyasilerin “Uludere turu” başladı.

Uludere olayından sonra halkın “Bölünme anayasası” olarak ad-
landırdığı yeni anayasa için çalışmalar hızlandırıldı. AKP de, CHP
de, MHP de, BDP de “ellerini taşın altına koyduklarını belirterek,
“masadan kalkmayacaklarını” ısrarla açıklamıştı.

İslam coğrafyasındaki ve özellikle Ortadoğu’daki “Demokrasi
havaları ve Arap Baharları”, maalesef BOP hedefinin jelatinli kılıf-
larıydı. Lütfen hatırlayalım ve hafızamızı zorlayalım:
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Sadrettin Karaduman’ın tespitleri önemli ve anlamlıydı!

“Cezayir'de Aralık 1991 yılında yapılan genel seçimlerin ilk tu-
runu yüzde 55 oy oranıyla İslami Selamet Cephesi (FİS) kazanmış-
tı. İkinci turda oyların yüzde 80'ini alacağı konuşulmaktaydı. Se-
çimlere bir hafta kala Fransa'nın desteğiyle ordu yönetime el koy-
muş, seçimler iptal edilmiş, genel başkan Abbas Medeni ve parti
yöneticileri tutuklanmış, bilahare parti kapatılmıştı. Oluşan kaos
ortamında 300.000'den fazla insana kıyılmış ve ülke tam bir felake-
te ve sefaletin kucağına atılmıştı.

Bu kargaşadan sonra 5 Haziran 1997'de yapılan ilk seçimleri as-
lında Mahfuz Nahnah liderliğindeki Toplumsal Barış Partisi kazan-
mıştı. Kendi ifadelerine göre yüzde 69 oy almalarına rağmen Fran-
sızlarla işbirliği yapan askeri rejim pazarlık sonucu hem farklı bir
netice açıklamış, (yüzde 25) hem de, milletvekili sayısının yaklaşık
üçte ikisini ellerinden almıştı. Ayrıca bu partiyi eli kanlı hükümete
ortak olmaya zorlamıştı. Ülke barışı adına bu şartlara evet diyen
Nahnah'ın partisi koalisyon ortaklığında yıpratılmış ve bir sonraki
seçimi kazanamamıştı. Medeni'nin partisi rejimle uzlaşmadığı için
yıpratılmış, Nahnah'ın partisi de rejimle uzlaştığı için karalanmış-
tı. Şimdi, Cezayir'de her iki partinin de esamesi okunmuyor artık.

Gelelim Mısır seçimlerine: Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek,
Tahrir Meydanı'nda 18 gün süren gösterilerin ardından 11 Şubat
2011'de görevinden ayrılmış, ABD kırk yıllık kuklasını harcamış-
tı. Giderayak yetkilerini orduya devrettikten sonra gerçekleşen is-
tifayla 30 yıllık korku rejimi de yıkılmıştı. Halk ayaklanmasından
yaklaşık bir yıl sonra yapılan seçimi Müslüman Kardeşlerin Parti-
si kazanmıştı. Geçtiğimiz 14 Haziran günü Mısır Anayasa Mahke-
mesi aldığı bir kararla parlamentoyu dağıtmıştı. Ayrıca Cumhur-
başkanının neredeyse tüm yetkilerini elinden alan yeni bir Anaya-
sa yayınlanmıştı.

Bu Anayasayla Cumhurbaşkanı'nın yetkileri Mübarek kalıntısı
askeri konseye aktarılmıştı. Yeni anayasanın ilanı, oy verme işlemi
bitip sandıkların kapanmasından 20 dakika sonra yapılmıştı. Halk
yeniden Tahrir meydanına yığılmış ve bu haksız uygulamalara kar-
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şı çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman Kardeşlerin
adayı Muhammed Mursi'nin kazanacağı belli olunca bu hareketli-
lik yaşanmıştı. Bu gelişmeler, Mısır'da yeni krizlerin kapıda oldu-
ğunun açık bir göstergesi sayılmalıydı.

Bizler aslında bu duruma yabancı değildik. 1992 yılında Ceza-
yir'de yaşananlar, 1997'de ABD Yahudi Lobileri destekli derin dev-
letin tezgâhladığı "28 Şubat" uygulamalarıyla Türkiye'de Erbakan
iktidarına karşı yaşanmıştı.

Anlaşılıyor ki; "Arap Baharı"nın gelmesiyle açan özgürlük çi-
çekleri (!) çabuk solacaktı. "Demokrasi", "halkın iradesi", "se-
çim"... Bunların hepsi palavraydı: Önce Küresel Krallar karar alır,
aldıkları karar gereği birilerini öne çıkarır, şayet halk öngörülenin
dışında hareket eder ve kendi tercihini yaparsa, işte o zaman orta-
lık karışırdı. Önce, gücü elinde tutanlar çıkardıkları yasalarla yet-
kilerini artırır, her şeyi sil baştan yeniden dizayn eder ve yeni ak-
törleri devreye sokmak suretiyle halkın asıl partilerini devre dışı bı-
rakırdı. Sonra da halk seçimi kendi özgür iradesiyle yaptığını zan-
nedip oyalanırdı.

İşte farklı İslam ülkelerinden sonuçları aynı olan seçim manza-
raları... Önce Cezayir, sonra Türkiye, Şimdi de Mısır... Sudan'da ya-
şananlar da farklı sayılmazdı. Senaryo aynıydı. Farklı olan, aktörler
ve ülkelerdi.”

İsrail Ilımlı İhvan’la anlaşmaya hazırdı!

İsrail'in eski savunma bakanlarından ve Knesset üyesi Binyamin
Ben-Eliezer, Ortadoğu'yu etkisine alan Arap Baharı'na atıfta bulu-
narak, ''Ilımlı ve barışçı Müslüman Kardeşler ile diyalogdan başka
seçeneğimiz yok. İsrail'e nefretle bakan aşırılık yanlılarının ortasın-
da kaldık'' açıklaması oldukça anlamlıydı. Ben-Eliezer, İsrail'e, Or-
tadoğu'da yükselen İslami hareketlerle diyalog kurması çağrısında
bulunmaktaydı. Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ile yakın
ilişkileriyle tanınan Ben-Eliezer, İsrail radyosuna yaptığı açıklama-
da, Hürriyet ve Adalet Partisi adayı Muhammed Mursi'nin Mısır
cumhurbaşkanı seçilmesini değerlendirirken de “bazı endişeler ta-
şıdıklarını, ama umutlu olduklarını” vurgulaması enteresandı.
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Ben-Eliezer, bununla beraber İsrail yönetiminin Mısır'ın yeni li-
deriyle ilgili tavrını belirlerken acele etmemesi gerektiğini hatırla-
tıp: ''Yeni cumhurbaşkanının ne yapacağını görmek için bekleme-
miz gerekiyor'' diyerek Mursi'nin, Mısır ordusunun İsrail ile güven-
lik alanındaki işbirliğine devam etmesine izin vereceğini ve bunun-
la ilgili olumlu bilgiler edindiklerini açıklamıştı.

''Müslüman Kardeşler ile diyalog başlatmak için bir yol bulmak-
tan başka seçeneğimiz yok. İsrail ile barışın devam etmesinin, en az
bizim kadar Mısır'ın da çıkarına olduğunu anlaması konusunda
Mursi'ye yardım etmemiz gerekiyor.'' Sözleri ise yeni dönemle ilgili
ipuçları taşımaktaydı.

Siyonist Brzezinski’nin İsrail kuşkuları!

Peki, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yahudi Zbigniew
Brzezinski, Batı ülkelerini, Suriye’ye dış müdahalenin “ölümcül et-
kileri” olabileceği yolunda neden uyarmaktaydı?

1976-80 yılları arasında Jimmy Carter’in güvenlik danışmanlığı-
nı yapan, Barack Obama’nın dış politikasının oluşumunda da kat-
kıları bulunun Brzezinski, MSNBC televizyonunun “Morning Joe”
programında: “Gelinen noktada, Suriyelilerin çoğunluğunun Beşar
Esad yönetiminden desteğini çektiğini düşünmüyorum. Gerçekte
ayaklanmanın sınırlı olmasını, durumun daha karmaşık olduğunun
kanıtı olarak görüyorum. Yerel düzeyde zalimce tek tük yerel ey-
lemlere tanık oluyoruz. Bu ülke çapında iç savaşla aynı şey değil”
diye uyarmıştı. Rusya’nın Batı’nın Suriye politikasına kararlı karşı
duruşuna işaret eden Brzezinski, “Kanımca Ruslar bizimle daha
çok işbirliği yapmak istiyor, ancak dayatmalar yapmamızı istemi-
yor” görüşünü aktarmıştı.

Bölgesel dinamiklerin Suriye’ye dış müdahaleye engel oluştur-
duğunu ifade eden Brzezinski:

“Öyle bir bölge ile karşı karşıyayız ki, bütün bu konular iç içe
geçmiş vaziyette. Sırf duygularla hareket eder ve içi boş tehditlerle
Rusları iyi çocuklar olmaya zorlarsak, bölgesel çapta çatışmalar
üretiriz. Suriye sorunu, Suudi-Şii çelişmesiyle bağlantılı, İran’ın dâ-
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hil olacağı, Irak’ın istikrarsızlaşacağı bir duruma dönüşür.” diyerek
Suriye’ye dış müdahalenin ABD’ye “çok ciddi” yansımaları olacağı
uyarısını yapan Brzezinski, “Elimizde, siyasi ve ekonomik sonuçla-
rı çok ciddi olan Uluslararası bir sorun buluruz” diye konuşan
Brzezinski İsrail’i sıkıntıya sokacak gelişmelerden endişe duy-
maktaydı.

Başbakan Erdoğan Yahudileri görünce: “Onları kardeşimiz
olarak görüyoruz” iltifatı!

Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Rio 20
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmalar ve lider-
lerle ikili temaslarının yanı sıra Rio Centro'daki zirve alanında kar-
şılaştığı insanlarla da fotoğraf çektiriyordu. Erdoğan, burada karşı-
laştığı iki Musevi kökenli Amerikan vatandaşıyla da kısa bir sohbet
ediyordu. Erdoğan, kendisine yaklaşarak, ''Ülkenizde yaşayan bi-
zim insanlarımızı iyi koruyun'' diyen Yahudilere, ''Benim liderli-
ğimde Türkiye'deki Yahudi topluluğu güvence altındadır, korumam
altındadır. Biz onları kardeşimiz olarak görüyoruz'' diyordu. İsra-
il'in de Filistinlilere iyi davranması gerektiğini belirten Erdoğan,
''Ortadoğu'daki sorunları çözmek için ortak bir yol bulmalıyız. İs-
railliler, Filistinlilere daha iyi davranmalı'' diye konuşuyordu. Böy-
lece İsrail devleti denen terör çetesine, maalesef meşruiyet kazan-
dırıyordu. İsrail halkı ve Yahudiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
diye soran Musevilere Başbakan Erdoğan; ''Bizim İsrail halkıyla
hiçbir sorunumuz yok. Sorunumuz İsrail Hükümeti'nin saldırgan
tavırlarına karşıdır'' cevabını veriyordu. Başbakan Erdoğan'la fo-
toğraf çektirip tokalaşarak ayrılan kişilerin ABD'deki bir Yahudi
kongresinin üyesi oldukları ortaya çıkıyordu.

Ve zaten, şu anda İsrail’in ve Siyonist Yahudi Lobilerinin, insan-
lığa ve bölge halkına: “İsrail iyidir, gereklidir, korunması ve sahip çı-
kılması lazım gelir; ama sadece şu andaki yönetim bazı yanlış ve hak-
sız işler peşindedir. Yoksa, ılımlı ve uyumlu bir hükümet kurulsa, İs-
rail’le barış ve huzur içinde yaşanabilir” kanaatini yerleştirmeye ça-
lıştığı ve maalesef başardığı gözleniyordu. Oysa asıl sorun İsrail’i
kuran ve koruyan Siyonist zihniyetten kaynaklanıyordu.
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KÜFÜR TEK MİLLETTİR; 
VE ZULÜM SİYONİZM MERKEZLİDİR!

Türkiye'ye 'savaş' gazı veriliyordu

İslam ülkelerinin zalim rejimlerden ve despotik liderlerden el-
bette ve kesinlikle kurtulmaları ve gerçekten milli iradeye dayalı
demokratik düzene kavuşmaları gerekiyordu. Ancak “Arap Baha-
rı” kılıflı bir “Siyonist programın” uygulanması ve AKP Türkiye-
sinin bu projede taşeron olarak kullanılması kuşkuları giderek
yoğunlaştırıyordu. Oysa savaş uçağımızın Suriye tarafından dü-
şürüldüğü bile henüz kesinleşmiş bulunmuyordu. Yani Sn. Baş-
bakan ucuz kahramanlık taslıyor, boşuna horozlanıyor ve argo ta-
birle “Atma Recep, Din kardeşiyiz” deyimini hatırlatan basit bir
tavır sergiliyordu.

Bahreynli eski Milletvekili Fudala’ya göre: Batı Esad'ın alter-
natifini henüz bulamadığı için, şimdilik kalmasını istiyordu!

Suriye'de yaşanan devrim sürecinin tüm dünya sistemlerinin
kusurlarını ortaya çıkardığını kaydeden Bahreynli eski Milletvekili
Nasır Fudala, “özellikle Amerika ve bazı batılı ülkelerin Suriye'de-
ki rejimin değişmesini istemediğini” ortaya atmıştı. Bahreynli eski
Milletvekili Nasır Fudala, ''Görünen o ki, Esed rejiminin yıkılması-
na çok fazla bir zaman kalmadığını ve Suriye'de yaşanan olayların,
rejim tarafından işlenen suçları ve şiddeti tüm çıplaklığı ile ortaya
çıkaracağını” açıklamıştı. İstanbul'da düzenlenen ''Suriye Halkını
Destekleyen İslam Ümmeti Konferansı''na katılan Fudala, Suriye



konusunda yapılan uluslararası toplantılara çok da olumlu bakma-
dığını, bu toplantıların Esad'ın ömrünü uzatmaktan başka bir işe
yaramadığını vurgulamıştı. “Suriye'de yaşanan devrim sürecinin
tüm dünya sistemlerinin kusurlarını ortaya çıkardığını” kaydeden
Fudala, “Batı dünyasını Suriye devriminin yanında durmamaya iten
birçok sebep olduğunu belirterek, özellikle Amerika ve bazı batılı
ülkelerin Suriye'deki rejimle gizli ve kirli ilişkilerinin deşifre olma-
sından korktuklarını” söylemesi çarpıcıydı. “Golan Tepeleri nasıl
tek kurşun atmadan İsrail'e bırakıldıysa şimdi bunu devam etti-
recek ılımlı bir iktidar aranmaktadır. Suriye'de rejimin değişme-
si halinde Suriye ile beraber Filistin'de de özgürlük bayrağı dal-
galanacaktır” diyen Fudala çok ciddi konuları gündeme taşımıştı.

ABD ve NATO başta olmak üzere Batı dünyası muhtemel bir
Türkiye-Suriye çatışmasını sinsice kışkırtıyordu. ABD, Esad reji-
minin eylemlerini gerekçe gösterip Irak ve Afganistan'da olduğu
gibi 'demokrasi' bahanesiyle bölgeyi sömürme planını yürürlüğe
koymak istiyordu.

Başbakan Erdoğan'ın 'gazap' açıklamasının ardından ABD'li yet-
kililer, “bugüne kadar Türkiye'nin karşılaştığı sorunlara gösterdiği
millî refleksin(!) en sertini gösteren Erdoğan'ın tepkisini ölçülü ve
yerinde” buluyordu. Her açıklamalarında 'müttefikimiz Türkiye'yi
destekliyoruz' diyen ABD, parmağında oynattığı NATO gibi tem-
kinli davranıyor ve pusuda bekliyordu. Pentagon Sözcüsü John
Kirby, ''ABD Hükümeti, Suriyeli muhaliflere yardımları kesinlikle
ölümcül olmayan yardımlarla sınırlamıştır'' diyerek iç çatışmayı
körüklediklerini inkâr, ama muhaliflerin Türkiye üzerinden bes-
lendiğini itiraf ediyordu. John Kirby, ''ABD'nin Türkiye üzerinden
Suriyeli muhaliflere silah gönderdiği'' yönündeki haberleri yalanla-
sa da artık mızrak çuvala sığmıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland ise: “Suriye
uçağı hiçbir uyarı yapmadan düşürdü ve bu Türkiye’ye alçakça
bir saldırıdır” diye çıkışıyordu

Türkiye'ye dostmuş gibi görünen ABD her fırsatta Türkiye ile Su-
riye'nin birbirine düşmesi için elinden geleni yapıyordu. Son olarak
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türk askeri uçağı-
nın Suriye tarafından düşürülmesini ''alçakça'' olarak niteliyordu.
Oysa aynı Amerika ve NATO’nun, kendi kontrollerindeki Kuzey
Irak’ta barınan PKK’nın sürekli ülkemize sızıp yüzlerce askerimizi
şehit etmelerine karşı verdikleri hiçbir tepki hatırlanmıyordu!

Batı, Esad'ı Rusya'ya kaçmaya zorluyordu!

Suriye'de ulusal geçiş hükümeti kurulması konusunda batılı ül-
kelerle anlaşan Rusya'ya, Suriye lideri Beşşar Esad'a siyasi sığınma
hakkı vermesi için baskı yapıldığı iddia ediliyordu. Kommersant
gazetesine konuşan Rus diplomatik kaynak, "Batılı ülkeler, özellik-
le de ABD aktif bir şekilde Suriye liderine siyasi sığınma hakkı ve-
rilmesi için Rusya'yı ikna etmeye çalışıyor. Ancak bizim henüz böy-
le bir planımız yok" diyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
da daha önce Esad'a siyasi sığınma vermeyi düşünmediklerini ifa-
de etmişti. Gazeteye göre ilk kez Esed görevi bırakmaya hazır oldu-
ğu sinyali verirken, Rus uzmanlar da Esad'ın Moskova'ya davet
edilmesinin ihtimal dışı olmadığına işaret ediyordu.

Libya’da BOP hedefi gerçekleşiyordu

AKP destekli NATO müdahalesi acı meyvelerini veriyor ve Lib-
ya'da ayrılık sesleri yükseliyordu. 42 yıllık Kaddafi yönetimi sonra-
sı yapılacak ilk serbest seçimler öncesi, gerilim iyice tırmanıyordu.
Libyalılar, 7 Temmuz'da yapılan seçimde Ulusal Meclis'in 200 üye-
sini belirlemek üzere sandığa gidiyordu. Meclisteki koltuklardan
101'i Trablus, 60'ı ülkenin doğusu ve 39'u ise diğer bölgelerden ge-
lecek vekiller için artırılıyordu. Seçimler öncesi Libya'da gerilim
tırmanıyor, 300 kadar silahlı protestocu, Bingazi kentindeki Yük-
sek Seçim Komisyonu'na ait büroyu basarak; burada bulunan bilgi-
sayar, seçim dokümanı ve sandıklarını ateşe veriyordu. Ülkenin fe-
deral sistemle yönetilmesini talep eden protestocular, Ulusal Geçiş
Konseyi lideri Mustafa Abdülcelil'e öfke yağdırıyordu. Bu seçimle-
re katılımın çok düşük olması ise dikkat çekiyordu. Mısır’da halkın
%50’si, Libya’da % 45’i hiç sandığa gitmiyordu; Yani Arap Baharının
bir BOP tuzağı olduğunu fark ediyordu.
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"Mustafa Abdülcelil halkın taleplerine kulak vermeliydi, bunun
böyle olmasını o istedi. O halkını sattı, bunun sebebi Abdülcelil'dir.
Eğer Abdülcelil, halkının yanında durup onları dinleseydi bu olan-
ların hiçbiri yaşanmazdı" diyen göstericiler, Libya'nın 1963 önce-
si idari yapılanmasında olduğu gibi Trablusgarp, Fizan ve Sire-
nayka özerk yönetimlerine ayrılmasını talep ediyordu.

Hillary Clinton “Suriye Batağını” itiraf ediyordu!

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Suriye ile ilgili olarak:

“Suriye'de başarılı olacağımızdan şüphe duyuyorum ve bunu
söylemekten nefret ediyorum!” itirafında bulunuyordu. Evet, uzun
süredir Suriye üzerine oynayanların, Suriye üzerine hesap yapanla-
rın ve özellikle AKP iktidarının bu açıklamadan alacakları çok ders
bulunuyordu.

Neymiş, “Suriye'de başarılı olunacağından emin değillermiş!
Başarılı olacaklarından şüphe duyuyorlarmış! Ve de bunu söyle-
mekten nefret ediyorlarmış!”

Yani "Nasıl olsa arkamızda ABD var" diye hareket edenler ve
kendilerine önemli roller biçenler bilmelidirler ki izledikleri politi-
kalar yalnız kalmaya mahkûm olma riski taşıyordu. Zira ABD'nin
Suriye'yi kendi kafasına göre şekillendirmeye yönelik plan ve pro-
jeleri para etmiyordu. ABD'nin Suriye ile ilgili hesapları bir bir çö-
küyordu. Üzücü olan ise ABD'nin ve Batı'nın oynadığı oyuna ikti-
dar ve yandaşları taşeronluk yapıyordu. ABD'nin Büyük Ortadoğu
Projesi kapsamında pek çok ülkede rejim değişikliğine gidiliyor ve
yönetimler alaşağı ediliyordu. Ama "Diktatörleri deviriyor, demok-
rasi getiriyoruz" aldatmacası arkasına sığınılarak yapılan hareket-
ler kan ve gözyaşından başka bir şey getirmiyordu!

Barzanistan, MOSSAD üssü oluyordu!

Bu arada, Barzani yönetimindeki Kuzey Irak, MOSSAD ajan-
larının operasyon merkezine ve başka ülkelere sıçrama tahtasına
dönüşüyordu. Press TV haber ajansının yayınladığı raporda,
MOSSAD ajanlarının İranlı bilim adamlarını hedef alan yeni ope-
rasyonlara hazırlandığı belirtiliyordu. Fardanews adlı sitede yer
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alan bir başka raporda ise İsrail’in Kuzey Irak’ta üs kurduğu ve
açıkça operasyon yürüttüğü yazıyordu. İran İstihbarat Şefi Hay-
dar Muslehi yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, ülkesindeki
terörist saldırıların komşu ülkeler tarafından yönetildiğini hatır-
latıyor ve İran sınırında İsrail’in askeri yerleşkesi olduğunu ve bu
yerleşkede teröristlere eğitim verildiğini belirtiyordu. Ocak
2012’de İranlı bilim adamlarına suikast düzenlenmiş, Macid Şah-
riyari, Mustafa Ahmedi Roşan ve şoförü Rıza Kaşkayi, Tahran’da
hayatını kaybetmişti. 19 Kasım 2010’da düzenlenen suikastte ise
Majid Shahriari hayatını kaybetmiş, şimdiki İran Atom Enerjisi
Kurumu Başkanı Dr. Feridun Abbasi yaralanmıştı.

Öte yandan Kuzey Irak’taki yerel medya, Mesut Barzani’nin
oğlu Mansur Barzani’nin, İsrail - Kuzey Irak ilişkilerini düzenle-
mek ve özel operasyonlar yürütmek üzere iki İsrailli yetkiliyi böl-
geye çağırdığını duyuruyordu!

Libya’dan sonra şimdi Suriye bölünmeye hazırlanıyordu!

Irak işgalinde görev yapan ‘Blackwater’lar şimdi de Suriye’de
ortaya çıkıyor ve Paralı askerler Hatay’dan sevk ediliyordu!

Amerika’nın denetimindeki paralı askerlerin Hatay’dan Suri-
ye’ye giriş çıkış yaptıkları belirleniyordu. Irak işgali sırasında
Irak’ta görev yapan ve binlerce Müslüman’ı katleden Blackwater’la-
rın Suriye’de faaliyete geçtiği ve CIA’nın “örtülü operasyonlarında”
görev aldığı anlaşılıyordu. Birleşmiş Milletler’den ve uluslar arası
kesimlerden yeterli desteği göremeyen ABD’nin Türkiye üzerinden
Suriye’ye yönelik faaliyetlere hız verdiği tespit ediliyordu. Çünkü
ABD Suriye batağına Türkiye’yi sokmak istiyordu. Bu çerçevede
Suriye sınırındaki Hatay’ı üst olarak belirleyen CIA’nın daha önce
Afganistan ve Libya’da kullandığı paralı askerlerden önemli bir bö-
lümünü, Türkiye üzerinden bölgeye sevk ettiği bildiriliyordu.
Uzun bir süredir Türkiye’nin çeşitli illerinde otellerde ve hastane-
lerde kalan ve halkın “Libyalılar” diye adlandırdığı, Afganistan’da
eğitildiği için “Afganiler” olarak ta tanıdığı paralı askerler son dö-
nemde önemli oranda Suriye sınırına kaydırılıyordu. Bunların ba-
zıları belli dönemler halinde Suriye’ye girip çıkarken, bazılarının
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uzun vadeli olarak Suriye’ye sokulduğu ifade ediliyordu. Bu paralı
askerlerin bir bölümü Yayladağ, Reyhanlı gibi ilçelerde gündüzleri
bile ortalıkta dolaşıyordu. Günün belli saatlerinde belli yerlerde
toplanan bu kişiler araçlara bindiriliyor, sınırda belli bölgelerde si-
lahlanan bu kişiler daha sonra gece saatlerinde Suriye tarafına ge-
çiriliyordu.

Amerikalı General Hatay’da hükümete kontrgerilla aklı veri-
yordu! 

ABD’li özel harekâtçı General Valley Hatay’da düzenlediği basın
toplantısında; “Misilleme yapmak için illa ilan etmenize gerek yok.
Güneş battıktan sonra da bir takım şeyler yapabilirsiniz” diyerek
bu kiralık katillere ve AKP’lilere destek veriyordu.

Guardian neden: “AKP zayıf ve akılsız” diyordu?

Suriye’nin Türk keşif uçağını düşürmesi sonrasında AKP’nin iz-
lediği politika, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından ağır ifade-
lerle eleştiriliyordu. Guardian, “Suriye krizi, Ankara’nın bölgesel
bir güç olmak için girişimlerinin akılsızlığını ve zayıflığını ortaya
çıkardı” yorumunda bulunuyordu.

‘Türkiye savaşı göze alamaz’ kışkırtması yapılıyordu

Simon Tisdall imzalı haberde şu ifadeler kullanılıyordu: “Erdo-
ğan’ın sınıra yaklaşan Suriye ordusunu hedef alan sözleri, neye mal
olursa olsun muhalif güçlere destek verilmesi ve Esad hanedanını
düşürmek için tüm girişimleri, Türkiye’nin pozisyonunun zayıflığı-
nı hemen hemen hiç değiştirmedi. Ankara’nın önceliklerinin her iki-
si de içe yönelikti: modernleşme ve ekonomik büyüme. Türkiye, bu
amaçlarını tehlikeye atabilecek, Kürt bölgesindeki istikrarı daha da
bozabilecek ve sınırdaki bölgesel çıkarlarını ciddi bir şekilde riske
sokabilecek güney sınırında bir savaşa kesinlikle giremezdi. Esad,
muhtemelen bunu çok iyi bilmekteydi.”

Guardian, Türkiye’nin “zayıflığının” üçlü otorite olan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, “beyin” olarak nitelendirdiği Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “ciddi
yanlış hesapları” nedeniyle daha da kötüleştiğine dikkat çekiyordu.
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Yahudi asıllı yazar Simon Tisdall, aslında AKP Türkiyesini Suri-
ye’ye girmesi için kışkırtıyordu.

Diyelim ki Başbakan haklı ve uçağımız uluslararası sularda, ya-
ni 12.6 milde (20.3 kilometre) vuruldu. O zaman uçağımız mutla-
ka füzeyle vurulmuştu, çünkü bu menzile erişecek uçaksavar mer-
misi dünyada yoktu! Ve “uçağınız 100 metre yükseklikte alçak
uçuş yaparken ve kıyılarımıza 2.5 km mesafedeyken uçaksavar
mermisiyle vuruldu” diyen Suriye de yalan söylüyordu.

Düşen uçağımız ve radarlarımız, Suriye füzesini neden tespit
edemiyordu?

Hürriyet'ten Okan Konuralp çok önemli bir habere imza atıyor-
du. Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'a sormuştu: “Füze ateş-
lendiğinde, uçaktaki sistemin pilotu uyarması gerekmiyor muydu?
Bu uyarı doğrultusunda pilotların uçaktan ayrılması lazım gelirken,
bu niye yapılmıyordu?

Başbakan Erdoğan'ın yanıtı çok önemli bir gerçeği ortaya koyu-
yordu: “Füzenin fırlatıldığı anı tespit edemedik. Ne uçağımız ne de
kara radarlarımız bu yönde bir tespitte bulundu. Uçağın vurulmuş
olabileceğini de irtibat kesildikten sonra anladık.”

Ne uçak ne de radarlarımız bu füzeyi tespit edemediğine göre de-
mek ki ortada Suriye'den ateşlenen bir füze yoktu. Bu durumda da
“uçaksavar mermisiyle vurduk” diyen Suriye haklılık kazanıyordu.
Bu durumda ortada Türkiye'nin, NATO'nun ve ABD'nin teknolojisi-
nin çok ilerisinde geliştirilmiş korkunç bir füzeyle karşı karşıyayız!
Erdoğan ve görüşmede yer alan asker ve sivil ekibi şu karşılığı veri-
yor: “O olasılığa da baktık. Böyle bir ihtimal görünmüyor. Füzenin
ateşlenmesi ve sonrasında ön işaret alınmamış. Üzerinden haftalar
geçmesine rağmen uçağımızın hangi silahla düşürüldüğü üstelik NA-
TO teknolojisi ile hâlâ saptanamıyorsa, ortada artık iki seçenek var-
dır: Ya AKP hükümeti yalan söylüyordu ya da ABD ve NATO tekno-
lojisi iflas etmiş bulunuyordu! Aslında gerçek ortadadır: Uçağımız
füzeyle düşürülmediğine göre uçaksavarla vurulmuştu. Uçaksavarla
vurulabildiğine göre de uluslararası sularda değil, Suriye sınırları
içinde vuruldu! Türkiye'nin bir tuzağa düşürüldüğü gerçeğini tam
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olarak anlamalarını ve Suriye'ye savaş açılmasına karşı çıkmalarını
temenni ediyoruz.” diyen Mehmet Ali Güller haklıydı.

Suriye krizinde itidalli olmak gerekiyordu!

Oysa Türkiye, Ortadoğu'da başkaları adına hareketle yeni bir
maceraya sürüklenmek lüksüne sahip bir ülke değildir. Düşen je-
timizi bahane ederek gülünç gerekçelerle siyasi hokkabazlık yü-
rütmek, Ortadoğu'da topyekûn bir felakete sebebiyet verecektir.
Şu bir gerçek ki, Birinci Dünya Savaşı'nın acı sonuçlarına rağmen,
dış güçlerin bölge üzerindeki oyunları ve SEVR planları hiç du-
raksamadan yüz yıldan beri aynı hızla devam etmektedir. Yeni bi-
çimli siyasal arayış ve çözümlerin perde gerisinde yine aynı aktör-
ler görülmektedir. Esed ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ı yakınlaştı-
ranlar da, onları birbirlerinden uzaklaştıranlar da aynı güçlerdir.

Putin'in son İsrail ziyareti sırasında, Netanyahu'nun Rusya'yı
sınırdaş olarak görmesi ve İsrail'de yaşayan bir milyon Yahudi
asıllı Ruslara atıfta bulunması ilginçtir. Anlaşılan Putin de
Esed'den umudunu kesmiş olacak ki, Netanyahu ile yaptığı görüş-
me sırasında, Suriye'de Esed sonrası istikrarın korunması konu-
sunda İsrail'e güvence vermesi dikkat çekicidir. Anlaşılan o ki, İs-
rail Devleti, Esed sonrası Suriye ile İsrail arasındaki olası gelişme-
ler konusunda Rusya'yı şimdiden çok önemli bir katalizör olarak
görmektedir. ABD'nin Suriye'ye yönelik bütün politikalarını ise,
Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan üzerinden yürütmeye çalıştığı
gözlenmektedir. Ama aslında Amerika da, Rusya da siyonizmin
hedeflerine hizmet etmektedir. Sonuçta Esed'e rağmen, Türkiye
ile Suriye, bu coğrafyada ortak paydaları olan ve yüzyıllarca bir
arada yaşamış Kürt, Türk, Türkmen ve Arap unsurlarıyla birbirle-
riyle özdeşleşmiş kardeşlerdir. Bu bağlamda, savaş çığırtkanlığın
hiç kimseye fayda getirmeyeceği kesindir. Ama illa savaş çıkarıla-
caksa, inşallah bu emperyalizmin sonunu getirecektir.

NATO Türkiye’yi satıyor muydu?

Zeki Ceyhan’ın çarpıcı tespitleriyle:

Bir askeri uçağımızın Suriye tarafından düşürülmesi üzerine
farklı ülkelerden farklı tepkiler geliyordu. Tepkiler genellikle Suri-
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ye'nin yaptığı işin "kabul edilemez" olduğu noktasında birleşiyor-
du! Bu genel tepkiden farklı olarak sadece Rusya bu hareketin
planlı, kasıtlı ve provokasyon amaçlı olmadığını açıklıyordu. Rus-
ya'nın bu değerlendirmesine karşı Başbakan Erdoğan anında cevap
verip “Rusya'nın Suriye ağzı ile konuştuğunu” söylüyordu. Acaba,
Rusya mı "Suriye ağzı" ile konuşuyor, yoksa Suriye mi "Rusya ak-
lı" ile hareket ediyordu, veya AKP mi ABD kahyalığına soyunuyor-
du!? Çünkü Rusya'nın Türkiye'de konuşlandırılan füze kalkan sis-
temi ile ilgili itirazları olduğunu biliyoruz! Bu sistemin devreye gir-
mesi halinde anında cevap verileceği yolundaki açıklamaları da ha-
tırlıyoruz. Hal böyle olunca da uçağımızın düşürülmesinde Rus-
ya'nın rolü olabileceğini iddia edenleri yabana atmamak gerektiği-
ni düşünüyoruz! 

Ama biz asıl NATO'nun olayla ilgili tavrını irdelemek istiyoruz!
Olayın duyulması ile birlikte bizimkilerin açıklamalarında hep sal-
dırının "NATO'ya karşı yapılmış" olduğu iddiası yer alıyordu! Ya-
pılan açıklamalarının hareket noktası, "Türkiye bir NATO üyesidir,
dolayısıyla Türkiye'ye yapılan bir saldırı NATO'ya yapılmış sayılır"
tezine dayanıyordu! NATO tarafından yapılan değerlendirmede ise
saldırı kınanırken, pekte NATO'ya yapılmış bir saldırı gibi ele alın-
madığı hissettiriliyor ve tekrarı halinde(!) harekete geçileceği vur-
gulanıyordu! NATO'nun bu açıklamasını AKP'den milletvekili olan
gazeteci Şamil Tayyar, "NATO Türkiye'yi sattı" şeklinde yorumlu-
yordu. Evet, NATO’nun bizi satmış olduğu gerçeğini bir daha dü-
şünmemiz gerekiyordu!

Ortadoğu'da denklem ve dengeler değişiyordu!

Ortadoğu'da başlayan Arap Baharı, sadece Arap coğrafyasını
değil, bu coğrafyada etkin olmak isteyen ülkeleri de içine çeke-
rek, kartopu gibi büyüyen bir sorun halini almaktadır. Son olarak
Suriye'nin keşif uçağımızı düşürmesiyle tırmanan gerginlik, So-
ğuk Savaş dönemini hatırlatan bir kutuplaşmanın fotoğrafıdır.
Rusya-İran-Çin bloğunun karşısında yer alan Türkiye, stratejik
ortağı ABD ile bölgede ağırlığını hissettirmeye çalışmaktadır.
Acaba Türkiye, İsrail politikalarının en büyük destekçisi ve fi-
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nansörü olan ABD ile bölgede ne gibi çılgınlıklara kalkışacaktır?
Irak ve Afganistan'da savaşı kaybeden, ekonomik olarak da bü-
yük bir darboğazdan geçen ABD'nin prestijini ve gücünü yeniden
kazanmak için Türkiye’yi koz olarak mı kullanacaktır?

Türkiye-Rusya gerginliği kime yarıyordu?

Bu açıdan Suriye'de yaşanan olaylar karşısında Rusya'nın ta-
kındığı tavır açıktır. En başından beri Esad yönetimine destek ve-
ren Rusya’nın, bu tutumu kendi çıkarları doğrultusundadır ve so-
nunda ABD ile gizlice anlaşıp Esad’ı satacaktır. Yaptığı açıklama-
larla Türkiye'yi karşısına almaktan çekinmeyen Rusya, uzun yıl-
lar sonra ilk defa Suriye konusunda, Ortadoğu'ya abanmış du-
rumdadır. Rusya, izlediği aktif dış politikayla Ortadoğu ve Bal-
kanlar'da giderek daha fazla nüfuz alanı bulmaktadır. Putin'in iki
gün süren İsrail-Filistin-Ürdün gezisi bunun bir kanıtıdır. Hıris-
tiyanlar için kutsal sayılan hac yolunu izleyerek İsrail'e giden Pu-
tin, Doğu Hıristiyanlarının ağabeyliğine soyunmaktadır. Rus-
ya'nın Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Hıristiyanlara da kol kanat
gerdiği bilinen bir olaydır.. Rusya'nın Rumlar ve Sırplarla olan ta-
rihi kan bağı da bu ülkenin elini daha da güçlü kılmaktadır.

ABD AKP’yi ortada mı bırakıyordu?

ABD, son bir ayda yayın yoluyla Ankara'yı üçüncü kez boşa dü-
şürüyordu. Önce Wall Street Journal gazetesinden “Uludere'de is-
tihbaratı biz verdik” diyordu, ardından New York Times gazetesin-
den, “Esad karşıtlarının Türk toprakları üzerinden silahlandırıldı-
ğı” deşifre ediliyordu, ardından yine New York Times gazetesinde
Suriye'de düşürülen Türk uçağının “casusluk görevi” yaptığından
kuşku duydukları vurgulanıyordu!?

Keza, uluslararası havacılık sitesinde bir NATO pilotuna atfen
söyletilen “Türkiye Suriye hava savunma sistemlerinin savaşa ha-
zırlık kapasitesini test etmek için bu ülkenin hava sahasını kasten
işgal etmiş olabilir” sözleri de önemli bir işaret sayılıyordu. İşte
New York Times gazetesinin “ABD ve NATO yetkilileri Suriye tara-
fından düşürülen F4 tipi Türk uçağının 'casusluk görevi' olabilece-
ği konusunda kuşkulu” şeklinde haber yapması, AKP’yi ve Türki-
ye’yi sattıklarına yorumlanıyordu.
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ABD bu haber üzerinden Ankara'ya, daha doğrusu AKP hükü-
metine iki mesaj veriyordu:

Birinci olarak; Washington, AKP hükümeti Türkiye'yi sahaya
süremezse, onu açığa düşüreceğini, yalnızlığa iteceğini, deliğe sü-
püreceğini göstermiş oluyordu.

İkinci olarak; Washington, Ankara'yı Moskova'ya yem yapmak-
la, yani Rusya'nın önüne atmakla tehdit ediyordu.

Peki, ABD neden böyle bir yol seçiyor ve neden Ankara'yı sürek-
li böyle zor durumda bırakıyordu? Kuşkusuz tek nedeni vardı:
AKP hükümeti hala Esad'ı kaçıramamış, Türk Ordusunu Suriye'ye
sokamamıştı! Yani Türkiye, ABD'nin “Büyük Kürdistan” projesinin
acil ihtiyaçlarını tam olarak sağlayamamıştı!

AKP ayakta kalmakta zorlanıyordu!

Tam bir yıldır dile getirdiğimiz “AKP Suriye'ye savaş açsa da, aç-
masa da yıkılacaktır” formülü, giderek haklılık kazanmaktaydı ABD
adına Türkiye'yi Suriye'ye sokacak bir AKP hükümeti ertesi gün yıkı-
lacaktı, ama bu görevi yerine getiremeyecek bir AKP hükümeti de
ayakta kalamayacaktı. 

Ancak ABD'nin Türkiye'yi açığa düşürmesinden ders çıkarması gere-
ken ilk birim Türk Silahlı Kuvvetleri olmalıydı! ABD'nin; Türk Muave-
net zırhlısına kasıtlı füze göndermesi, Jandarma genel Komutanı Org.
Eşref Bitlis'in uçağına suikast düzenlemesi, seçme askerleri taşıyan CA-
SA uçağını düşürmesi, Binyılın Meydan Okuması tatbikatında Türki-
ye'yi hedef göstermesi, Kuzey Irak'ta TSK ve MİT personelini CIA-MOS-
SAD operasyonu ile öldürmesi, Süleymaniye'de 11 Türk subayının başı-
na çuval geçirmesi, CIA'nın Türkiye uzmanı Henri Barkey'in ifadesiyle
Ergenekon operasyonları üzerinden Türk Ordusu'nu kafeslemesi, Ulude-
re'de yanlış istihbarat vererek Türk subayına kendi yurttaşlarına ateş et-
tirmesi… Evet, eğer bütün bunlar hala gözünüzü açmadıysa, bari Türk
uçağı NATO yemi yapıldıktan sonra ABD'nin kalkıp utanmadan “uçak
casusluk yapıyordu” demesi kurmaylarımızın gözlerini açmalıydı!

NATO'culuk hücrelerinize bu denli nüfuz edememiştir diye düşün-
mek istiyoruz!105
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İran'ın füze tatbikatı neyi amaçlıyordu?

Tam bu hengâmede İran'ın yedi aşamalı füze tatbikatı başlıyor
ve tatbikatta uzun menzilli Şahap füzeleri de fırlatılıyordu. İran
Devrim Muhafızları balistik füze tatbikatının yapıldığını bildiriyor-
du. Devlet televizyonu, planlı füze tatbikatının üç gün süreceğini
duyurmuştu. Ülke genelindeki tatbikatta uzun menzilli Şahap 1, 2
ve 3'ün yanı sıra orta ve kısa menzilli Fatih, Tonder, Zilzal, Fars
Körfezi, Kıyam gibi füzelerin belirlenen hedeflere fırlatılacağı açık-
lanıyordu. İyi de bütün bunlar niye ve kime karşı yapılıyordu?

Çünkü İsrail, yine Gazze'ye saldırıyordu. İsrail savaş uçakları
Gazze'nin değişik yerlerine 3 hava saldırısı düzenliyordu, Filistin
emniyet güçleri yaptıkları açıklamada, birinci hava saldırısında Ha-
mas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'na ait Gazze'nin
güneyindeki eğitim yerinin hedef alındığını, birkaç dakika sonra
uçakların aynı yere tekrar saldırıda bulunduğunu belirtiyordu. İs-
rail savaş uçaklarının dün sabah Gazze'nin ortasındaki Deir al-Ba-
lah şehrindeki boş bölgeye füze saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen
ya da yaralanan olmadığı bildiriliyordu. Yani İsrail gerçek hedefle-
re, İran ise hayali hedeflere saldırıyordu!?

'İsrail dışında herkesle dost olacağız' numarası sırıtıyordu!

Bu arada ülkesinin hiçbir devletle etnik, mezhepsel ya da ırksal
sorunu bulunmadığını söyleyen Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, İs-
rail dışında tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirmek istediklerini söy-
lemesi dikkat çekiyordu. Oysa kendi ülke bütünlüğüne bile sahip
çıkamıyordu.

'İsrail'i yeryüzünden sileriz' havası atılıyordu!

İran da, muhtemel bir İsrail saldırısında, bu ülkenin haritadan
silineceği uyarısında bulunuyordu. İran devlet televizyonunun ha-
berine göre, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı
Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İsrail'in, İran'a yönelik saldırı teh-
ditleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunup İsrail'in kendileriyle
boy ölçüşemeyeceğini söylüyor ve ''Siyonist rejim, İran'a saldıra-
cak güçte olsaydı bir an bile durmazdı'' diyerek gözdağı veriyordu.

350 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



Aynı İran’ın Kıbrıs Rumlarıyla işbirliği yapması ise kafaları
karıştırıyordu!

AB’nin İran'dan petrol almayı kesme ve ticari ilişkileri asgari-
ye indirme kararına rağmen İran Dışişleri Bakanı Ali Akbar Sale-
hi 19 kişilik bir heyetle birlikte özel bir uçakla Güney Kıbrıs'a gi-
diyor ve Hristofyas ile görüşüyordu. İranlı bakanın daha evvel,
Atom Enerjisi Örgütü Başkanı olarak İran'ın nükleer programını
yürütmekle görevli bulunuyordu. Adı uzun yıllar AB'nin kara lis-
tesinde, AB ülkelerinin de havaalanlarındaki "Stop List"te, yani
ülkeye girişi yasak kişiler listesinde yer alıyordu. Rumların niye-
ti, İslam Konferansı Örgütü'nde etkin rol oynayan Türkiye'nin ve
KKTC'nin bu örgüt içerisindeki önemini İran’la sınırlamak, Kıb-
rıs-İran ilişkilerini yüksek düzeyde tutarak ve KKTC'nin İKÖ içe-
risinde kalıcı yer etmesine mani olmaktı. Bunun için de İran'a
açıkça rüşvet vermeye hazırlanıyordu. Böylece Kıbrıs Rum Yöne-
timi AB Dönem Başkanlığı'nı kendi çıkarları için tepe tepe kul-
lanmak istiyordu.

Türkiye’ye karşı askeri ittifak kuruluyor ve İsrail'den Rumla-
ra silah satılıyordu! 

Kıbrıs Rum yönetimi meclisi, İsrail ile yapılan savunma ve aske-
ri işbirliği anlaşmasını onaylıyordu. Anlaşmayla Rum yönetiminin
İsrail'den silah satın alabilmesinin yolu da açılıyordu. Rum Savun-
ma Bakanı Dimitris İliadis'in 9 Ocak 2012’de İsrail ziyareti sırasın-
da İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile Tel Aviv'de imzaladığı sa-
vunma ve askeri işbirliği anlaşması Rum meclisinde kabul ediliyor-
du. Alithia gazetesine göre, "Gizli Bilgilerin Karşılıklı Korunması
Anlaşması" başlığını taşıyan anlaşma, savunma ve askeri program-
ların gizliliğinin sağlanması ve Güney Kıbrıs ile İsrail arasında teati
edilecek gizli bilgilerin korunmasıyla ilgili maddeler içeriyordu. Si-
lah-teçhizat satın alımıyla ilgili maddelerde, "Taraflardan birinin
diğerine savunma ve askeri konularda silah ve teknik bilgi satması
ve/veya teatisi" ifadesi yer alıyordu. Ve tabi hedef ülkenin Türkiye
olduğu açıkça sırıtıyordu.

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu açıklıyordu: İsrail, Gü-
ney Kıbrıs’ta PKK’lıları eğitiyordu!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,
İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki çok sayıda PKK’lıya eğitim verdi-
ğini söylüyordu. A Haber kanalında Mehmet Ali Önel’in sunduğu
“Deşifre” adlı programa katılan Eroğlu, 1 Temmuz'da Avrupa Birli-
ği Dönem Başkanlığı'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmesinin büyük
bir hata olduğunu belirtiyordu.

Eğitilenler Kuzey Irak’a ve Kandil’e gidiyordu!

KKTC’den canlı yayınlanan programda İsrail-Türkiye gerginli-
ğine de değinen Eroğlu, İsrail’in-Kıbrıs Rum Kesimindeki kamplar-
da çok sayıda PKK militanına askeri eğitim verdiğini, şu ana kadar
eğitimden geçen binlerce PKK’lının da Kandil’e gönderildiğini açık-
lıyordu. Eroğlu geçtiğimiz aylarda Akdeniz’de gerçekleşen İsrail-
Kıbrıs Rum Kesimi tatbikatının da Türkiye’ye karşı yapıldığına,
Güney Kıbrıs’tan İsrail’e, İsrail’den de Kıbrıs Rum kesimine gemi-
lerle silah taşındığına dikkat çekiyor ve Avrupa Birliği’nin Rumlara
göz yummasını eleştiriyordu. Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım da 1
Mayıs 2012’de Fars Haber ajansına, İsrail’in Kıbrıs Rum Kesimi
üzerinden PJAK ve PKK’yı desteklediğini vurguluyordu.

Oysa, İsrail’in Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Rusya İttifakı Arz-
ı Mev’ud hedefini amaçlıyordu. Şimdi Kıbrıs Rum Kesimiyle hem
İsrail’in hem de İran’ın ittifak ilişkileri kafa karıştırıyordu!?

AKP hükümeti, Suriye tarafından düşürülen Türk uçağı karşı-
sında nasıl bir "nara" atması gerektiğini emperyal başkentlere so-
radursun, Suriye-İran eksenli cephenin karşıt uçlarındaki iki ül-
ke, Rusya ile İsrail’in, beklenenden daha sessiz kalmaları dikkat
çekiyordu. Rusya'nın yeniden seçilmiş devlet başkanı Vladimir
Putin, 25 Haziran günü Tel Aviv Ben Gurion havaalanına iniyor
ve İsrail'in kalbinde bir hegemonya gösterisi yapıyordu. Ama an-
laşılan, İsrail'in buna gösterdiği tahammülün altında, Rusya yö-
netiminden büyük beklentiler içinde olması yatıyordu. Putin'in
Ben Gurion havaalanında İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman tara-
fından karşılanmasından kabul yemeğine kadar geçen süreç, iki
ülkenin siyasal ve tarihsel ilişkilerinin bir özetini veriyordu. Pu-
tin'i karşılayan Lieberman, bu arada partisi Yisrael Beytenu, Si-
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yonizm içinde Rusya karşıtlığı son derece törpülenmiş olan ve
anaakım Siyonizm tarafından bir tür "heretik" akım düzeyinde
değerlendirilen Jabotinskiy'in mirasçısı oluyordu; literatürde "re-
vizyonist Siyonizm" olarak geçiyordu. Parti tabanı da Rusya göç-
meni Yahudiler'den oluşan Lieberman, Putin'i gözle görülür bir
sempatiyle karşılıyordu. İsrail'de İbrani bilmiyorsanız gündelik
ilişkileri yürütmede bir alternatifiniz İngilizce değil, Rusça konu-
şabilmek olduğunu da hatırlatmamız gerekiyordu. İbrani'de ali-
yah denen, İsrail'i kuran göç dalgalarından çoğu, Doğu Avrupa ve
Rusya'dan geliyordu ve eşkenazlar asırlardır İsrail'i neredeyse
münhasıran kendi devletleri olarak görüyordu.

Mahmut Abbas Putin’e sızlanıyordu!

Putin, ziyaretin gerekçesinde belirtildiği üzere, Netanya'da Kızı-
lordu anıtının açılışını yapıyor ve Kızılordu'nun Naziler üzerinde-
ki zaferini anıyordu. İsrail resmi ideolojisi, Sovyetler Birliği'nden
hiç haz etmez zannediliyordu, ama en anti-komünist Yahudi ide-
ologlar bile, Kızılordu'nun Naziler'i ezmesi karşısında saygı bildir-
mekten geri durmuyordu. Gene de ziyaret boyunca İsrail yönetimi-
nin tahammül sınırlarının, Putin tarafından epey zorlandığı anlaşı-
lıyordu. Putin Ağlama Duvarı'nı kippasız ziyaret ediyor, bu arada,
Filistin ve Arap yanlısı tutumuyla ünlenmiş Ortodoks kiliselerini
selamlıyordu.

Belki İsrail açısından daha tedirgin edici olan, Putin'in 26 Hazi-
ran'da Filistin Özerk Yönetimi'ne yaptığı ziyaret oluyordu. Mah-
mud Abbas'ın İsrail ajanslarınca manşete çıkarılan cümlesi ise
"Rusya bizi İsrail'den ve 'quartet'ten kurtaracak" olmuştu. Filistin
yönetimi, bu ziyaret vesilesiyle, on dokuzuncu yüzyılı andırır bi-
çimde, neredeyse Rusya'ya himaye çağrısında bulunuyordu.

Milli Çözüm Dergisi, Rusya’nın Suriye’yi sattığını çoktan du-
yurmuştu!

Ziyaretin bir gizli gündemi olduğuna hiç kuşku yoktu. Gün-
demde, üst düzey konuklarla bir yemek var ve/fakat yemek önce-
sinde Rusça yayın yapan, yani hem Rus hem İsrail kaynaklarından
yararlanan İsrail basınına göre bir "vstreça v uzkom formate" yani
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dar kadrolu bir görüşme gerçekleştiriliyordu. Görüşmede, Putin ile
Sergey Lavrov'un karşısında İsrail'in "şahinleri" diziliyor; Benya-
min Netanyahu, Avigdor Lieberman ve Ulusal Güvenlik Konseyi
Başkanı Yakov Amidror bulunuyordu. Diğer bütün üst düzey ko-
nuklar dışarıda bekletiliyor; bekletilenlerden biri de Savunma Ba-
kanı Ehud Barak oluyordu. İşçi Partisi lideri Barak’ın, Nisan ayına
kadar, İsrail'in İran tehditlerini duyuran ağız iken Mayıs ayında
İran'a müdahalenin söz konusu olmadığını art arda açıklamaları
dikkat çekiyordu. Dar görüşmenin bitişini bekliyor ve uzayınca ye-
mek için dönmek üzere çıkıp gidiyordu!

Putin'in tam da İsrail ziyareti sırasında Rusya'nın Suriye'ye S-
300 füzelerini satmayı ertelemesi bu bakımdan "manidardır" bulu-
nuyordu.

Asıl hedef, Suriye mi, İran mı, yoksa Türkiye mi oluyordu?

Bütün bunlar, yakın vadede bölgemizde bir savaş ihtimalinin
azaldığı anlamına gelmiyordu. AKP yönetiminin savaş çığlıklarına
yalnız olmaması ve uçak provokasyonuna en büyük desteği Clin-
ton'dan alması rastlantı görülmüyordu. ABD'de Hillary Clinton'ın
başını çektiği, Obama'yı da zorlayan bir savaş kliği bulunuyordu.
Bunlar, Cumhuriyetçiler'e yakın ve kökten Rusya karşıtı olup ABD
ile İsrail içinde, krizin acil bir savaşla çözüleceğini düşünen kesim-
lerin partisi oluyordu. Söz konusu kesime "savaş partisi" diyebili-
riz ve bu parti, Ortadoğu'da tıkanıklığın bir "önleyici saldırı" ya da
bir provokasyonla aşılabileceği görüşünü taşıyordu.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, "The combination of nucle-
ar weapons and a fanatical political leadership poses a genuine
threat to the peace of the world as a whole," yani nükleer silahlar
ile bağnaz siyasal önderliğin barış önündeki asıl tehdit olduğunu
söyleyerek, Putin'in ziyaretinde gündeme İran'a müdahale konusu-
nu getireceğini açıklıyordu. Yakın vadede kapsamlı bir askeri hare-
kat mümkün değilse, İran'ın tesislerine yönelik sınırlı bir "önleyici
saldırı" emperyal kutbun itibarını bir süre için kurtaracak; görüş
ayrılıklarını toparlayacak kanaati güdülüyordu.
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Türkiye, Azerbaycan ile Gürcistan, 2010 Aralık ayında Hillary
Clinton'ın huzurunda "lojistik işbirliği" konusunda anlaşıyordu.
İş, İsrail'de Putin'in Suriye'ye yönelik kapsamlı savaş yerine İran'a
yönelik böyle sınırlı bir müdahaleye razı edilmesine kalıyordu. Pu-
tin Tel Aviv'de önüne konan koşer yemekleri çok beğendiğine ba-
kılırsa sonbaharda bölgemiz karışacağa benziyordu.106

'Büyük İsrail Projesi' Suriye’yi Bölmeyi Gerektiriyordu:

Türk savaş uçağı F-4'ün Suriye hava sahasını ihlal ettiği gerek-
çesi ile Suriye tarafından vurularak düşürülmesi, Türkiye, Suriye
ve İran ilişkilerini çok sıkıntılı bir safhaya taşımıştır.

Vizenin kaldırıldığı, ortak bakanlar kurulu toplantısının yapıldı-
ğı ve el ele tutuşarak aile görüntüsü fotoğraflarının yayınlandığı bir
dönemden, uçak düşürme ortamına nasıl kayılmıştır? Büyük Orta-
doğu Projesi' (BOP) ve 'Büyük İsrail Projesi'nin' (BİP) ve Avrasya-
Atlantik ittifaklarının çekişmesinin, bu sonuçta bir payı var mıdır?

Bu coğrafyada vuku bulan olayları, BOP ve BİP'den bağımsız
olarak ele alıp değerlendirmek, bizi, yanlış teşhise ve yanlış çözü-
me ulaştırır. O nedenle burada öncelikle 'Büyük İsrail Projesi'nde'
(BİP), genel olarak Genişletilmiş Ortadoğu'nun, özel olarak da, Su-
riye'nin konumunun ne olduğu konusu ele alınacaktır.

'Büyük İsrail Projesi' Anadolu’yu da kapsıyordu!

Çeşitli sürgünden sonra dünyanın değişik bölgelerine dağılmış
olan Yahudiler, kurdukları gizli teşkilatlar aracılığıyla, eski toprak-
larına dönmeyi, hep bir ideal olarak nesilden nesile aktarmışlardır.
Teoder Herzl'in Siyonizm'i kurması ile birlikte Siyonist hareket,
'kendilerine vaad edilen toprakları' (!) yeniden elde ederek 'Büyük
İsrail devletini' kurmayı ('Büyük İsrail Projesi') amaçlamıştır.

İkinci dünya savaşının sonunda, Batı ittifakının desteği ile Filis-
tin topraklarında bir İsrail devletinin zorla kurdurulmasının ardın-
dan, başlatılan iki yönlü göç dalgası (Dışarıdan İsrail'e Yahudilerin
Göç ettirilmesi, İçerden Filistinlilerin Filistin'den sürgün edilmesi)
sonucunda, Filistinlilerin toprakları silah zoruyla ele geçirilerek,
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İsrail devletinin sınırları sürekli olarak büyütülmeye çalışılmıştır.
Siyonist İsrail devletinin bir çıbanbaşı olarak, bu coğrafyada, sürek-
li kavga ve gerilim sebebi olması, Siyonizm'in Amentü şartlarında
biri olan 'Vaad Edilmiş Topraklar'(!) meselesinde saklıdır.

Güneydoğumuz; 'Vaad edilmiş topraklar'ın önemli bölümünü
oluşturuyordu!

Siyonistler, dindar olmamış olmalarına karşın Yahudilerin dini
duygularını harekete geçirebilmek için dini terminolojiyi çarpıta-
rak kullanmayı, bir yöntem olarak benimsemişlerdir. En çok da
Tevrat'taki Tekvin 15/18 ayetini istismar etmişlerdir:

"Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat nehrine kadar bu diyarı
senin zürriyetine verdim." (Tekvin, 15/18)

Siyonist önderler, bunu, Allah tarafından yalnızca İsrail oğul-
larına bir vaat olarak kabul etmekte ve tüm Yahudilere benimset-
me çabası göstermektedir. Oysa Tevrat’ın bu ayeti gelecekle ilgi-
li bir muzafferiyet ve müjdeyi değil, geçmişte yaşanmış tarihi bir
gerçeği haber vermektedir. Siyasi Siyonizmin başlatıcı önderi
Herzl, 1902'de yazdığı Altneuland adındaki romanında, "Ülkenin
toprakları Akdeniz'den Fırat nehrine, güney Filistin'den Lüb-
nan'a kadar uzanıyordu" derken, vaad edilmiş topraklara işaret
etmekteydi. Yahudi devleti kitabında ise, "Filistin bizim unutul-
maz tarihi yurdumuzdur. Tek başına bu isim halkımızın güçlü bir
birleşme çığlığı olacaktır" demektedir. Herzl'i takip eden bütün
Siyonist önderler, bu hedefe kilitlenmişlerdir.107

Madam Golda Meir: “Bu ülke (İsrail) bizzat Allah tarafından
yapılmış bir vaadin gerçekleşmesi olarak meydana gelmiştir” diye
övünmektedir.

Menahem Beghin: “Bu toprak bize vaad edilmiştir ve bizim bu
toprak üzerindeki kutsal hakkımız bakidir" ... "İsrail Peygamber'in
toprağı İsrail halkına teslim edilecektir. Tamamı ve ilelebet.bize ve-
rilecektir” kanaatindedir.
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Ben Gurion: "Statükoyu devam ettirmek söz konusu değildir. Di-
namik, genişlemeye yönelik bir devlet meydana getirmemiz mecbu-
riyettir” fikrindedir.

Moşe Dayan: “Bizler kendimizi Tevrat ehli olarak görüyorsak,
Tevrat topraklarına da, yani Hâkimler ve Hz. İbrahim'den Hz. Mu-
sa'ya kadarki peygamberlerin topraklarına, Kudüs'e, Halil'e, Eri-
ha'ya ve daha başka yerlere sahip olmamız gerekecektir. Bunlar
başta Lübnan, Suriye ve ötesi de bizimdir. Bizler devletin sınırları-
nı sürekli genişletmek mecburiyetindeyiz" demektedir.
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“İKİ İRAN” GERÇEĞİ VE
ILIMLI İSLAMCILARIN DÖNEKLİĞİ

Mezhebi farklılıkları ve bazı aykırılıkları bir tarafa, İran halkı
İslam’a bağlıydı, Batı emperyalizmine ve İsrail Siyonizm’ine kar-
şıydı. Ancak İran’daki etkin ve yetkin yönetici tabaka iki kısım-
dı: Biri, Şiilik taassubunu aşarak ümmet şuuruyla hareket eden
İslami hassasiyetli ve Rahmetli Erbakan Hoca ile de münasebetli
ve D-8 gayretlisi MİLLİ İRAN’dı… Diğeri ise, görünüşte ve sürek-
li İsrail’e horozlanan, ABD ve AB’ye atıp tutan, ama gerçekte ABD
derin devleti olan Yahudi Lobileriyle ve Siyonist mahfillerle çok
sinsi ve tehlikeli irtibatları nedeniyle danışıklı dövüş rolü yapan
ve çoğu İran Yahudi dönmelerinden oluşan GİZLİ İRAN’dı. 

İran sınırına yakın ilimiz Iğdır’da yakalanan ve İran istihbara-
tı SAVAK ajanları olduğu anlaşılan kişiler de, Doğu ve Güneydo-
ğudaki Kürt halkımızı isyana kışkırtmak üzere ülkemize sızan ve
MOSSAD’la irtibatları saptanan, Kirli İran’ın elemanlarıydı. Evet,
malum ve melun güçler, bu en kritik süreçte, Türkiye ile İran’ı
kapıştırmak ve Siyonizm için en önemli iki engelden kurtulmak
için şeytani tezgâhlar kurgulamaktaydı.

Peki, Iğdır’da yakalanan İran SAVAMA ajanlarına Türk İstih-
barat Kurumları ve askeri karargâhlar ve harekât planları hakkın-
da (kendi çapında erişebildiği kadar) bilgi ve belgeler aktaran ko-
rucubaşıları, acaba aynı bilgileri PKK’ya da anlatmıyorlar mıydı?
Kaldı ki bunlar basit bilgi kırıntılarıydı. Bunlardan çok daha
önemli, gizli ve stratejik bilgiler zaten CIA’nın elindeydi ve
PKK’ya onlar aktarmaktaydı.



O süreçte Milli Çözüm olarak bizim de yaptığımız onlarca
uyarıya rağmen, CIA’nın ve AB kurumlarının talimatıyla Jandar-
ma İstihbaratını lağveden, yani “yerinde saha çalışması ve bilgi-
ler toplaması” yapan birimleri ortadan kaldırıp HERON’lara gü-
venen şu AKP iktidarına, sorumsuzluklarının hesabı bir gün el-
bette sorulacaktı. ABD’nin kiralık çetesi olan PKK’nın Türkiye’yi
İran ve Suriye ile çarpıştırıp kendisine rahat ve kolay bir alan
sağlamayı düşündüğünü, daha doğrusu bu yönde güdüldüğünü
bile fark edemeyen feraset yoksunu AKP iktidarı, “katıra gücü
yetmeyip semerine saldıran zavallı” misali, sadece olayların pe-
şinden koşup bocalamaktaydı.

Asıl sorulması ve araştırılması gereken şu olmalıydı:

Türkiye’ye yönelik açıklamaları, hangi İran yapmaktaydı ve
hangi Türkiye’yi hedef almaktaydı:

İran 75 milyon nüfusu ve 1,6 milyon km2 (Türkiye’nin iki ka-
tından daha fazla ) ile yüzölçümü olarak bizden büyük tek komşu-
muz konumundaydı. Dünyanın en dağlık ülkelerinden biri olan
İran, M.Ö. 4000’lere dayanan tarihi ile yer küremizin en eski ve sü-
rekli uygarlıklarından birine ev sahipliği yapmaktaydı. Avrasya
coğrafyasında sahip olduğu stratejik konumu İran’a her dönem
bölgesel güç olma potansiyelini kazandırmıştı.

Ülke nüfusunun yüzde 45’i Fars, yüzde 35’i Azeri Türkü, yüzde
2’si Türkmen, yüzde 1’i Kaşkay Türkü, yüzde 7’si Kürt, yüzde 2’si
Arap, geriye kalan yüzde 8’i de Gilekler, Mezdaranlılar, Beluciler,
Lurlar ve diğer etnik yapılardan oluşmaktaydı. İnanç olarak İran’ın
yüzde 90’ı Şii Müslüman yüzde 8’i Sünni Müslüman yüzde 2’si ise
Bahaîler, Zerdüştler, Hindular, Sabiiler, Yezidiler, Yahudiler ve Hı-
ristiyanlardı.

Türkler İran halkıyla iletişim kurmak açısından hiç zorlanma-
yacaktı. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi 2012 yılında, “İran
nüfusunun yüzde 40’ı Türkçe konuşmaktadır” açıklamasını yap-
mıştı. İran’ın dini ve İslam Cumhuriyeti’nin genel politikalarının
tanımlanmasından ve denetiminden sorumlu lideri olan Ayetullah
Ali Hamaney Türk asıllıydı.
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İran Yargıtay Başkanı Sadık Laricani’nin ‘’Kadınların başının ör-
tülmesi dini değil siyasi bir tercihtir” beyanatı son günlerde çok
tartışılmıştı.

Herkesin gözden kaçırdığı şu önemli gerçeği de vurgulamamız
lazımdı: Amerika birleşik devletlerinden sonra, dünyanın en et-
kin Yahudi Lobilerinden birisi de İran’da ve özellikle İsfahan’da
bulunmaktaydı ve İran’daki “Dönmeler” Türkiye’deki “Sabataist-
ler” kadar yetkin konumdaydı!

“AKP Türkiyesi bölgede ABD’ye taşeronluk ediyor” diyenler
haklıydı!

Ankara, İran'ı uyarmasına rağmen İranlı yetkililerin AKP Türki-
yesine karşı suçlamaları artmıştı. İran Genelkurmay Başkanı Hasan
Firuzabadi'den sonra İran eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki
de, Türk devlet adamlarının başta Suriye olmak üzere bölgedeki ül-
kelere karşı düşmanca politika yürüttüklerini ve bunun acı akıbet-
lerini hatırlatmışlardı. Mutteki, Türkiye'nin bu politika nedeniyle
son 10 yıl içinde elde ettikleri getirileri bir gecede heba ettiğini vur-
gulamıştı. Türkiye'yi "Suriye'ye karşı Amerikan planlarını uygula-
yan taşeron ülkeye dönüşmekle" suçlayan Mutteki ve GKB Firuza-
badi Milli İran’ın adamlarıydı.

Birkaç ay önce Rum Kesimi'ne İsrail askerlerinin bir vesileyle
yerleşeceğinden bahsedilirken, şimdi artık İsrail savaş uçakları Kıb-
rıs üzerinde uçuyordu. Gayet rahat şekilde Türkiye hava sahasının
kıyılarında dolaşıyor, yer yer ihlaller yapıyordu. İsrail'in savaş ge-
milerinin Meis adasına kadar geldiği söyleniyordu. Velhasıl-ı ke-
lam, Türkiye'nin hemen yanı başında kritik gelişmeler yaşanıyor-
du. Bu tehlikeli gelişmelere karşı AKP hangi tedbirleri alıyordu?
Kıbrıs'ın bir İsrail uçak gemisine dönüşmesine karşı neden kılı kı-
pırdamıyordu? Veyahut Ege adalarına İsrail füzeleri yerleştirilme
girişimleri niye tartışılmıyordu? Her fırsatta Batılı kurumları (BM,
NATO.. vb) göreve davet etmeyi görev sayan Türk Dış Bakanlığı
kendi stratejik güvenliğe dair hiçbir şey yapamıyordu. Yakında, İs-
rail'in gemileri veya denizaltıları bizi Doğu Akdeniz'e de çıkartmaz-
sa şaşmamak gerekiyordu. Maalesef Türkiye, yanı başında bu kadar
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kritik ve tehlikeli gelişmeler olurken hiçbir tepki vermiyor, üstüne
üstlük bu gelişmelerden haberdar olduğuna ve dikkatle izlediğine
dair bir belirti de göstermiyorken, tutup İran’la ağız dalaşına girme-
si kafa karıştırıyordu. 

Tam böyle bir süreçte Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:
“Türkiye’nin, ABD, NATO ve İsrail’in planladığı Suriye ve İran se-
naryolarına taşeronluk yaptığını” yazıyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İzak Şamir'in cenaze töreninde yap-
tığı açıklamada; "1991'de Irak'ın, İsrail'e füze atması karşısında,
İzak Şamir'in boş durmayarak Irak'ı vuracağını ABD Başkanı'na
deklare ettiğini ve bunun üzerine ABD Başkanı'nın İsrail'in bu ka-
rarlı tutumu karşısında, Irak'ta ateşkesi sağlayarak İsrail'in Irak'a
olası hareketini önlediğini" ifade ederek, kendisinin de ABD Başka-
nı Obama ile yaptığı görüşmede, "İran'ın nükleer silah üretiminin
önlenememesi durumunda sessiz kalmayacaklarını" bildirdiğini
söyleyip bir bakıma ABD'nin İran konusunda gevşek davranması
durumunda, İsrail'in gerekeni yapacağı mesajını veriyordu.

İran ile ABD arasındaki gerilim giderek artıyor, bununla bir-
likte İran'dan gelen açıklamaların dozu da yükseliyordu. İran
herhangi bir saldırı halinde Ortadoğu'daki ABD üsleri ile İsrail'i
hedef alacağını açıkça ilan ediyor ve bir iki dakika içinde hedef-
leri vuracağını duyuruyordu. Peki, acaba İran’ın kendi ülkesini
savunmaya yönelik bu çıkışları bazı İslamcı kesimleri ve AKP’yi
niye rahatsız ediyordu?

Tekrar hatırlatalım ki, “Türkiye’ye çok şeyler kazandıracağı”
yalanıyla yapılan Irak işgalinden, en kârlı çıkan İran oluyor, za-
rarını Türkiye çekiyordu. Aynı gafleti Suriye’de gösteren AKP
Hükümeti, hala ABD’nin kuyruğundan ayrılmıyor, hatta İran’a
karşı hazırlanan senaryolarda dolaylı bir İsrail taraftarlığı yapı-
yordu. 

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Se-
yit Hasan Firuzabadi’nin Suriye’de yaşananlardan Suudi Arabis-
tan, Katar ve Türkiye’yi sorumlu tutup “Hâlbuki Suriye'den sonra
sıranın Türkiye'ye ve diğer ülkelere geleceğini bilmeleri gerekir”
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demesi, başka açıklamalarla birlikte Ankara ile Tahran arasında
ciddi bir krize neden oluyordu. Oysa Firuzabadi haklıydı: Eğer
Suriye de parçalanırsa bölgede sıra Türkiye’ye geliyordu.

Tahran’daki İslami rejime daha ilk andan itibaren karşı olan
Batılı güçlerin ve tabii ki İsrail’in, Suriye’deki Baas rejiminin çök-
mesi halinde vakit geçirmeden ve nükleer sorunu bahane ederek
İran üzerinde operasyonlara yönelmeleri zaten bekleniyordu.
Böylesi bir durumda İran Kürtlerinin en önde gelen muhalif ak-
tör olarak ortaya çıkacakları da biliniyordu. Ve herhalde İran’ın
Suriye konusuna bu kadar angaje olmasının altında kendisine yö-
nelik bu türden bir tehdit algısı yatıyordu.

ABD’yi Yahudi Lobileri yönetiyordu!

Bu arada Amerika'da başkanlık yarışı tam gaz devam ediyor, ge-
rek Obama gerekse Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney her iki-
si de Amerika'daki Yahudi lobisine yaranmaya çalışıyordu. Özellik-
le de Cumhuriyetçi aday Romney daha şimdiden "İsrail'i asla eleş-
tirmeyeceğim" diye söz veriyordu. "Kudüs İsrail'in Başkentidir ve
hep Başkent'i olarak kalacaktır" demek suretiyle de Siyonizm'e se-
lam duruyordu. Yetmez, “İsrail'in İran'a saldırmasına da saygı du-
yacağını” bugünden ilan ediyordu!

Evet, adamlar Amerika'da başkanlık koltuğunu kapabilmek
için Ortadoğu'yu ateşe vermekte bir sakınca görmüyordu. Bölge-
mizin şımarık ve gayrimeşru çocuğu İsrail'i "Akıllı uslu otur" di-
ye ikaz edeceklerine "Ne yaparsan yap, arkandayız yeter ki seçim-
lerde siz de bizim arkamızda olun" mantığı ile destekleyenler
ABD’yi kimlerin yönettiğini çok iyi biliyordu. Amerika gibi süper
bir devletin başkanı olmak için yola çıkanların, "İsrail'i asla eleş-
tirmeyeceğim" diye söz vermek durumuna düşmüş olmaları aslın-
da her şeyi açıklıyordu. Ve Amerika'yı kimin yönettiği ve Erba-
kan’ın ısrarla Siyonizm söylemi şimdi daha iyi anlaşılıyordu.

İki İran bulunuyordu!

“Türkiye-İran ilişkileri, oldukça kaygan sayılabilecek bir zemin
üzerinde yeni geleceğini aramaya devam ediyordu. Süreç üzerindeki
birçok bilinmeyen ve etken, haliyle ilişkilerdeki tonu gride tutuyordu.
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Her ne kadar burada temel sorun Suriye olarak öncelikli yerini koru-
sa da, diğer mevcut-potansiyel sorun alanlarının varlığını da unutma-
mak gerekiyordu.

Diğer taraftan son gelişmeler, iç dinamikler bağlamında karşımıza
bir diğer önemli sorunu daha çıkartıyor ki o da İran'da kendisini de-
rin bir sistem sorunu olarak hissettiren "İki Tahran" gerçeği oluyordu.
İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini temelden hedef alan çıkışlar
sonrası, Ankara'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Salihi, bu açık-
lamaların resmi olmadığını ve İran'ın görüşünü yansıtmadığını bir kez
daha kaydetmek zorunda kalıyordu. O zaman da sormuştuk, şimdi de
soruyoruz; şimdi Türkiye hangi Tahran ile muhatap olacak ve bu çı-
kışlar nereye kadar devam edecekti? Tahran'a iyi polisler mi hâkim,
yoksa kötüler mi? Ya da, Fars diplomasisi her ikisini birden mi kullan-
maya çalışıyordu? 

Şu ana kadarki izlenimler, Tahran'daki derin yapının, bu iki kana-
dını ("Mollalar" ve "Reformcular" olarak da adlandırabileceğimiz) da
etkin-kontrollü bir şekilde dış politikasında kullandığını gösteriyordu.

Görünen o ki, İran yönetimi: 1- Türkiye'yi ABD'nin iflah olmaz bir
müttefiki olarak kabul ediyor ve güvenilmez buluyordu. 2- Sıranın ar-
tık kendisine geldiğine inanıyor ve bu bağlamda uluslararası (ABD
karşıtı)-bölgesel-yerel kamuoyuna oynuyordu. 3- İran Anti-Amerikan-
cı bloğun tam desteğini almaya çalışırken, diğer taraftan da Şiilik üze-
rine inşa ettiği bölge jeopolitiğini harekete geçirmeye çalışıyordu. 4-
Bu noktada, özellikle Rusya ve daha arka planda Çin ile istişareli bir
şekilde hareket ediyor, bu da kaçınılmaz olarak akıllara Rusya'nın
İran üzerindeki etkisini gündeme getiriyordu.

Nitekim önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen ve temel-
de İran konusunda alınacak bir takım garantileri ihtiva eden gizli-ör-
tülü pazarlık süreçleri dikkatlerden kaçırılıyordu. Aynı şekilde, Esad
sonrası için Moskova-Tahran ikilisinin en az üçe bölünmüş bir Suriye
tercihi-talebi de bu kapsamda Şam'daki rejime yönelik desteğin sınırı-
nı de belirliyordu. Rusya-İran ikilisi arasındaki ortak çıkar noktaları-
nı ve işbirliği boyutunu resmetmesi itibarıyla dikkat çekiyordu. Bura-
da, Türkiye'yi açıktan tehdit etmesi beklenen "Batı Kürdistan" ortak
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adımı ile birlikte rejimin sığınacağı ve varlığını devam ettireceği Laz-
kiye merkezli bir "Alevi Devleti" projesi acaba Türkiye'ye "Oyunun
kurallarını değiştirmekten sakın" mesajı veren İran'ın hangi kanadı-
nın planı oluyordu?” diye soran M. Seyfettin Erol önemli gerçeklere
parmak basıyordu. 

Bu arada, Mısır’ın yeni Cumhurbaşkanı ve Ilımlı İhvan’ın par-
latılan yıldızı Mursi’nin danışmanının: "İran, sorunun değil çözü-
mün bir parçasıdır" açıklaması kafaları karıştırıyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Mısır
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Bağlantısızlar Hareketi Zir-
vesi'ne katılmak üzere Tahran'a yaptığı ziyaretin, iki ülke ilişkileri-
nin gelişmesine katkı sağlayacağını söylüyordu. Mısır Cumhurbaş-
kanı Sözcüsü Yasir Ali ise, başkent Kahire'de yabancı basın men-
suplarına yaptığı açıklamada, daha önce Mısır Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi tarafından dile getirilen ve Suriye krizine siyasi
çözüm bulunması amacıyla bölgesel bir girişim başlatılmasını ön-
gören planda İran'ın da yer alması konusunda ısrarcı olacaklarını
belirtiyordu. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve İran'ın yer alacağı
dörtlü koalisyonda bulunmasını istedikleri ülkelerin neler yapabi-
leceğine de değinen Ali; İran'ın, Beşşar Esed'e yönetimi bırakması
için baskı yapabileceğini, “Türkiye'nin de, muhalifleri, Esed reji-
minde şiddete bulaşmamış yetkililerle müzakerelere ikna etmede
başarılı olabileceğini” savunuyordu. Ali, Suudi Arabistan ve Mı-
sır'ın ise müzakere sürecini takip ederek taraflar arasında arabulu-
culuk yapabileceğini ifade ediyordu.

Suriye'de çözüme katkı sunabilecek ülkelerle masaya oturul-
ması gerektiğini vurgulayan Yasir Ali, bu çerçevede bölgede nü-
fuz sahibi olan İran'ın rolünün son derece önemli olduğunu be-
lirtiyordu. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Mursi'nin Çin ve
İran ziyaretleri ile önümüzdeki dönemde Kahire'nin izleyeceği
dış politikaya ilişkin bilgiler de veren Yasir Ali, aslında ABD’nin
niyetlerini de deşifre ediyordu. Anlaşılan Muhammed Mursi, Re-
cep Erdoğan’ın yerini alıyor ve Türkiye dışlanıyordu.

Kippalı Siyonist Joe Biden bu kez Bağdat'a gidiyordu!
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ABD Başkanı Barack Obama'nın Yardımcısı ve Türkiye düşmanı
Yahudi asıllı Joe Biden’ın Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere
Irak'ı ziyaret ediyordu. AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan
edindiği bilgiye göre, planlanan ziyaret sırasında Biden'a, ABD'li üst
düzey yetkililerden oluşan bir heyet de katılıyordu. Suriye rejimi ve
muhalifler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde ger-
çekleştirilecek ziyaret, ABD'nin Irak'tan çekilmesinin ardından
Washington ile Bağdat arasındaki en üst düzey temas olma özelli-
ğini de taşıyordu.

Biden'ın Iraklı muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, Suriye ko-
nusunun yanı sıra, İran'ın nükleer programı, Irak'taki siyasi durum
ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı kaydediyor ve Joe Biden’in
Türkiye ile takışan İran yanlısı Maliki yönetimiyle samimi ilişkileri
dikkat çekiyordu. Neredeyse 40 yıllık siyasi bir tecrübeye sahip,
"Türkiye Düşmanı" ve "Siyonist" olarak bilinen ABD Başkan Yar-
dımcısı Joe Biden, 1988 yılında Türkiye'nin Filistin davasına deste-
ği nedeniyle, "Türkiye'nin etrafını ateş çemberine çeviririz" tehdi-
dinde bulunuyor; ''Siz ABD'ye muhtaçsınız, ancak ABD'nin Türki-
ye'ye ihtiyacı yok. Kredi ihtiyacınızın da olduğunu biliyorum. Kıbrıs
sorununu çözün, istenenleri yerine getirin, size yardımcı olalım. Ak-
si takdirde hiçbir yere varamazsınız'' sözleriyle dönemin Başbakanı
Bülent Ecevit'in adeta yakasına yapışıyordu. Şimdi bu Yahudi Joe Bi-
den Irak’a gidip, İrancı Başbakan Maliki ile görüşüyor ve Irak üze-
rinde Suriye muhalefetine silah gönderiyordu! Bütün bunlar “Hani
İran Esed’in yanındaydı, İran izin vermezse Maliki nasıl muhalefete
silah sağlıyordu?” sorusunu gündeme getiriyordu!

İslamcı Ali Bulaç fır dönüyordu!

Bir zamanlar Erbakan’a karşı koyu İrancı geçinen Hizbullahçı-
lar ve Ali Bulaç gibi İslamcı istismarcılar, şimdi AKP ve ABD po-
litikalarına karşı çıktıkları için İran’a ateş püskürüyor ve asılsız
ayarlarını ortaya koyuyordu. Böylece Suriye’nin parçalanmasına,
Yeni Kürdistan oluşumlarına ve tabi İsrail’in Arzı Mevud planla-
rına dolaylı destek sağlanıyordu.

Ali Bulaç; (Zaman, 27.08.2012) “Dünden Bugüne İttihat” baş-
lıklı yazısında:
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“(Abdülhamit) Farklı Müslüman kavimleri bir arada tutmak is-
tiyordu, ama yaptığı reformlar; felsefi ve idari referanslarını, Avru-
pa’dan yükselip Osmanlıya ulaşan “ULUS DEVLET” fikrine daya-
nıyordu. Başka bir deyişle (Abdülhamit) “İslamcı” görünüyordu;
ama sosyal, iktisadi ve idari reformları Batıdan alınma idi. Tıpkı
bugünkü AKP iktidarının “Dindar, muhafazakâr siyasi kimliğine”
rağmen AB reform paketi dışında, hiçbir reform ve değişme projesi-
nin olmaması gibi. (Abdülhamit) Kalkınma ve modernleşmede İsla-
miyet’ten istifade etmek istiyor, kültürel formları ve geleneği koru-
yordu; ama attığı adımlarla, dinin meşrulaştırıcı gücünü kullana-
rak, zaman içinde Dini etkisizleştirecek süreçleri açıyordu.”

diyerek güya, “bilimsel tenkit” perdesi altında Pakraduni (Ya-
hudilikten dönme Ermenilik) psikolojisiyle tarihi gerçekleri tahrif
ve tahrip ediyor ve Abdülhamit Han’a “Kızıl Sultan” lakabı takan-
ları sevindirecek ve haklı gösterecek yamuk yorumlar yapıyordu.
Oysa cennet mekân Sultan Abdülhamit Han’ın hem niyeti, hem
gayreti, hem de gayesi İslami esaslara dayanıyordu. Ve tabi, temeli
İslam’dan kaynaklanan, ancak Batılılarca geliştirilip kullanılan bir
takım kurum ve kurallardan da haliyle yararlanmak istiyordu. Ali
Bulaç’ın Abdülhamit ve Erbakan gibi, dönemlerinde İslami diriliş
hareketlerinin önderi ve simgesi olmuş şahsiyetlere yönelik bu tür
saptırma ve saldırıları, acaba kısır bilgeliğinden mi, yoksa bizzat
“gen”lerinden mi kaynaklanıyordu?!

Ve tabi 10 yıldır, övgüler yağdırdığı AKP için: “Dindar ve muha-
fazakâr görüntüsüne rağmen, AB projesi dışında hiçbir reform pa-
keti bulunmayan iktidar” tespitleri ise, evet doğruydu, ancak Ab-
dülhamit Han ve Erbakan aleyhine uydurduğu iftiralara geçerlilik
kazandırmak için söylenmiş rüşveti kelam cinsinden oluyordu. 

Ali Bulaç o yazısını:

“İslam Dünyası milliyetçiliği, sosyalizmi ve liberalizmi tecrübe
etti. Sonuç iflas. Bütün yollar İslam’a ve İslam Birliğine çıkıyor” 

şeklinde bitiriyor ve sonunda yine Erbakan’ın ve Sultan Ab-
dülhamit Han’ın dediğine geliyordu. Üstelik bu “İslam Birliği-
nin” sadece lafını ediyor, içeriğini bilmiyor ve dolduramıyordu.
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Zaten asıl amacının “İslam Birliği” kılıfıyla, Siyonist dünya düze-
ninin (ABD ve AB’nin) güdümündeki ılımlı İslam çerçevesinde,
Müslüman halkları avutucu ve uyuşturucu projelere meşruiyet
kazandırmak olduğu sırıtıyordu. Sn. Ali Bulaç’a soralım: Rahmet-
li Erbakan’ın “İslam Birleşmiş Milletleri” hedefini ve bunun fiili
ve resmi çekirdeği hükmündeki D-8 girişimini ve bütün bunların
temel esasları ve ayrıntılarıyla 400 sayfalık kitap haline getiril-
miş ilmi prensip ve projesini 

a) Tek ve son çare olarak kabul ve tasdik mi ediyordu?

b) Bunları uygun ve uygulanabilir bulmuyorsa, İslam Birliği-
nin doğru ve doyurucu projelerini niçin ortaya koymuyordu?

c) İslam Birliği için, çok güzel ve mükemmel programlar ha-
zırlanmış ta, bazı odaklardan korkundan mı gizliyordu?

Oysa bize göre Ali Bulaç’ın Erbakan’ın tarihi projelerine ekle-
yecek bir tek cümlesi bile bulunmuyordu.

“Her yeni gün İran, Sünni coğrafyadaki ve bu cümleden olarak
ülkemizdeki kredisini biraz daha tüketiyor. Bilhassa Suriye mesele-
sinden sonra "İslam Cumhuriyeti" imajının içinin hızla boşaldığını
görüyoruz.

Suriye, İran'ın samimiyetinin test edildiği bir turnusol kâğıdı ol-
du; hatta sadece "samimiyetinin" değil, "makuliyetinin" ve "makbu-
liyetinin" de... Bir yandan Sünni-Şii kardeşliğinden dem vururken di-
ğer yandan kitabî Şiilik içinde bile "gulat"tan sayılan bir fırkaya
inat ve ısrarla destek; Bir taraftan anti-emperyalist bir çizginin bay-
raktarlığını dillendirirken diğer taraftan Rusya ve Çin gibi iki em-
peryalist devletle iş tutmak; hatta Irak ve Afganistan'ın işgalinde biz-
zat Amerika ve Batı'yla fiilî işbirliklerine gitmek... Bütün bunların
izah edilebilir yanı olmadığını gün geçtikçe daha fazla sayıda insan
görüyor ve anlıyor.

Peki, İran bütün bunları niye yapıyor?

Devrim'den sonra kendisine kalbî ve fiilî destek sağlayan Ümmet'in
nefretini üstüne çekme pahasına bu çıkmaz yolda niçin ısrar ediyor?
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Bu sorunun benim bulabildiğim bir tek cevabı var: İran, tarihsel Şii
refleksiyle hareket ettiği için...”108

Tespitlerini yapan, Ebubekir Sifil’in haklı olduğu noktalar bu-
lunuyordu; İran’ın zalim Esad rejimine şartsız desteği elbette mi-
de bulandırıyordu. Ancak: a) “Bir değil iki farklı İran” gerçeği
göz ardı ediliyordu. b) Suriye kargaşasını kurgulayan ABD ve Si-
yonist mahfillerin sinsi planları hesaba katılmıyordu. 

Ve hele Mustafa Özcan:

“İran nükleer programından vazgeçmezse, petrolüne müşteri bu-
lamaz, halkını sıkıntıya sokar. Ve zaten İran halkının çoğunluğu da,
nükleer inat uğruna, İran’ın Amerika ve Avrupa’yla kapışmasına
karşı çıkıyor”

diyen Ürdün’lü gazeteci Yasir Zeate’nin tespitlerini gerçekmiş ve
gerekliymiş gibi nakletmesi ve Milli değil KİRLİ İRAN’ın adamla-
rından olduğu bilinen eski İçişleri Bakanı Abdullah Nuri’nin “Dev-
letin nükleer sevdasının cezasını İran Milleti çekmesin” yollu açık-
lamasını delil gösterip, Türkçesi: “İran Batıya teslim olsun kurtul-
sun!” demeye getirmesiyle tam bir talihsizlik sergiliyordu. 109

Belgelerle İsrail-Öteki İran Gizli İttifakı

(Gizli) İran, İsrail’in çizdiği oyunu Türkiye’ye ve Araplara karşı
çok iyi oynamaktadır.

Son yıllarda basında yansıyan haberlere göre İsrail ve Amerika
İran’ı vurmaya hazırlanmaktaydı. İran’ın nükleer çalışma programı
ABD, İsrail ve Batı’nın tepkisine neden olmaktaydı. Oysa İran Şah
Rıza Pehlevi döneminde İsrail’in müttefiki ve bölgedeki jandarma-
sıydı. İran gizli servisi SAVAK İsrail gizli servisi MOSSAD’la içli dış-
lıydı. Peki İsrail ve Amerika neden Şah’ı yalnız bırakmıştı? Amerika
1979’da Şah’ın devrilmesine resmen göz yummuşlardı. Hatta Şah
döneminin İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Amir Hüseyin
Rabii, Humeyni yönetimince idam edilmeden önce, mahkemede
Şah’a ihanet eden NATO başkomutan yardımcısı General Robert E.

368 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?

108 Milli Gazete, İran’ın Varlık Zemini
109 Bak. 14 Temmuz 2012 Milli Gazete. İran halkının tercihi



Huyser için: "Şah’ı bir sıçanı atar gibi harcadınız” diye sızlanmıştı.
1979’da İslam Devrimi gerçekleştiğinde İran, yasal meşrutiyeti ol-
madığı gerekçesiyle İsrail’i tanımadığını açıklamış, ama İran’daki
kirli yapı perde arkasında gizli ilişkilerin temellerini atmıştı.

Acaba, Humeyni’nin İran’da iktidara gelmesini Amerika’dan
daha çok niye İsrail arzulamıştı? ABD ve Rockfeallar ailesi bundan
ilk bakışta zararlı çıkmıştı. Washington'un bildirdiği kadarıyla ye-
ni yönetimle sadece askeri konudaki anlaşmaların iptal edilmesi
nedeniyle ABD tarafının kaybı 10-12 milyar dolar civarındaydı. 

İsrail’in hesaplarına göre Humeyni’nin Tahran’a dönmesi sağla-
nacak ve İsrail Amerikan politikalarına dolaylı hizmet sunulacaktı.
CIA 1979 İslam devrimi öncesi Humeyni komitacılarına yanaşıp
O’na yakın köstebekler ayarlamaktaydı. Amerika Dışişleri Bakanlı-
ğından Tahran Büyükelçiliğine 8 Ocak 1979 tarihli Bakan Cyrus
Vance imzalı gizli mesaj’ın 3. maddesinde Humeyni’nin sağ kolu ve
önemli isimlerinden İranlı işadamı Abbas Amir Entezam’ın Ameri-
kan Büyükelçiliği ile temas kurmak istediği ortaya çıkmıştı. Ente-
zam daha sonra Humeyni rejiminin hükümet sözcüsü yapılmıştı.
İranlı devrimci radikal öğrencilerin 1979’da Amerika’nın Tahran
büyükelçiliğini bastıklarında ele geçirdikleri dokümanların birinde
Amir Entezam’ın CIA ile bağlantısı ortaya çıkmıştı. Entezam birkaç
saat sonra vatana ihanet suçundan tutuklanıp hapse atılmıştı. Fa-
kat İsrail, Humeyni’nin halk nazarında itibarını kaybetmemesi ve
etrafına kendi ekibini yerleştirmesi için çalışmıştı. Ayetullah Hu-
meyni 1979’da Paris’ten Tahran’a getirilirken CIA tarafından 3 ayrı
suikast planı hazırlanmıştı. Şah’ın Generalleri ve ABD yetkilileri ta-
rafından tertiplenecek olan suikastı MOSSAD Humeyni’nin adam-
larına aktarmıştı. Evet, İmam Humeyni iyi niyetli ve Dini gayretli
bir insandı; ama bu Siyonist planların farkına varamamıştı.

Yale Üniversitesinde akademisyen olan İran asıllı Trita Parsi ge-
niş diplomatik belgelere dayanarak hazırladığı “Hain İttifak” adlı
kitabında İsrail ve İran arasındaki gizli ilişkilere dair ciddi bilgiler
yer almıştı. Parsi, şunları anlatmıştı: “Ayetullah Humeyni sürgün-
den 15 yıl sonra 1 Şubat 1979’da İran’a döndü ve milyonlarca İran-
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lı tarafından karşılandı. Humeyni'yi karşılama esnasında İsrail’in
askeri ataşesi Yitzhak Segev ve MOSSAD şefi radikal devrimcilerin
yanında yer aldılar.”110

Amerikan-İran Konseyi’nin kurucusu ve başkanı olan İran asıl-
lı akademisyen Dr. Trita Parsi, İsrail-İran ilişkileri üzerine kaleme
aldığı makalesinde, iki devlet arasında gizlice yürütülen pragmatik
ilişkinin boyutuna örnek olarak Irak’ın nükleer tesisi Osirak’ın
bombalanmasını anlatmıştı. Trita Parsi devrimden hemen sonra
İran ile İsrail arasındaki ilişkiyi şöyle aktarmıştı: 1979’da ABD’nin
Tahran Büyükelçiliğindeki rehine krizinin patlak vermesinden son-
ra 1951’de İran’ın petrol endüstrisinin gelişmesinde önemli rol oy-
namış Ahmed Kashani’nin en büyük oğlu Ayetullah Abul Kassam
Kashani, İslam devriminden sonra İsrail’in İran’a yaptığı ilk ziyaret-
te, İran-Irak savaşında Irak’ın Osirak nükleer programına saldır-
mak üzere silah satışı ve askeri işbirliği için görüşmeler yapmıştı.”
Sonuçta Osirak’ın bombalanmasında İran büyük rol oynamıştı. İs-
lam dünyasının önemli güçlerinden olan Irak aslında İran ile değil
İsrail’le savaşmıştı.”111

Amerika’nın köklü gazetelerinden “Washington Post”da gaze-
teci Michael Gerson tarafından kaleme alınan bir makalede, 1981
İran-Irak savaşında İsrail uçaklarının Irak’ın Osirak nükleer tesi-
sini bombalamasını gazetesindeki köşesine taşımıştı. Gerson, dö-
nemin başbakanı Menahem Begin’e dayanarak, Osirak bombala-
masının Irak’ın nükleer programını durdurmak için yapıldığını
vurgulamıştı.112

Elbette bütün bunların çoğu Hümeyni’den habersiz, kirli ve
derin ekipler eliyle yapılmaktaydı. Haberi olanlar da, ya güçleri
yetmediğinden veya “İran’ın ulusal çıkarları” gözetildiğinden
sessiz kalınmaktaydı.
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İsrail'den İran’a 1 milyar dolarlık yasadışı silah sevkiyatı

Executive Intelligence Review (EIR) Amerikalı siyasi aktivist
Lyndon LaRouche tarafından 1974 yılında kurulmuş haftalık siyasi
haber dergisi konumundaydı. Leesburg, Virginia, Wiesbaden, Ber-
lin, Kopenhag, Paris, Melbourne ve Mexico City dâhil olmak üzere
birçok ülkede ofisleri bulunan bir yayın organıydı. (Lyndon LaRo-
uche, daha sonra 2004 ABD Başkanlığı için Demokratların aday
adayı olarak ortaya çıkmış, Siyonizm karşıtı, insani duyarlı ve tutar-
lı bir insandı. Ayrıca Erbakan Hoca’ya da hayranlığı vardı, Türki-
ye’ye gelip Saadet Partisini ziyaret etmekten sakınmamıştı.)
(17.06.2003) EIR dergisi Eylül 1985 sayısında İsrail-İran ilişkileri
üzerine diplomatik kaynaklara dayanarak yayınladığı bilgilere göre:
Humeyni yönetimindeki İran’ın en büyük silah tedarikçisi İsrail ol-
maktaydı. Devrimin hemen ertesinde 31 Temmuz 1979’da Orlando-
lu Federal yetkililerin tespitlerine göre Florida’dan bir gemi ile ya-
sadışı 75 milyon dolar değerindeki silah İran’a yollanmıştı. İran hü-
kümetinin yüksek yetkili bir yöneticisi, İsrail gizli servisi MOSSAD
ile bir silah sözleşmesi imzalamıştı. Bu organizasyon ABD ordusuna
bağlı subaylardan Paul Sjekloha, Wayne Gillespie ve İranlı yetkili
Amir Hüseyin M. Azar tarafından yapılmıştı. Sjeklocha ise bir MOS-
SAD ajanıydı. Ariel Şaron ile yakın ilişkileri vardı ve 1982’de İsrail’i
ziyaret etmiş bir ajandı. Böylece, Humeyni rejimine toplamda yasa-
dışı 1 milyar doları aşkın silahın nakliyatı yapılmıştı. ABD başkanı
Carter “İsrail ile İran arasındaki bu bağı kırmaya çalışıyor” görün-
tüsüyle aslında İsrail’in işini kolaylaştırmakta ve dolaylı destek sağ-
lamaktaydı. (Evet, Humeyni’nin yaptığı gibi iyi niyetler ve dini gay-
retlerle ihtilal yapıp iktidar olmak bile yetmiyordu; dünya dengele-
rini değiştirecek stratejik ve teknolojik birikiminiz yoksa şeytani
güçlerin sömürü çarkı dönmeye devam ediyordu.)

Silah sevkiyatı Türkiye ve Suriye üzerinden yapılmıştı!

1990 öncesi ikili ilişkileri inceleyen çok az sayıdaki eserden
biri olan İran asıllı akademisyen Sohrab Sobhani'nin “The Prag-
matic Entente” adlı çalışması, doğrudan iki devletin ilişkilerini
ele alması nedeniyle İran-İsrail ilişkilerinin geçmişi hakkında
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başvurulması gereken önemli kaynaklardandı. Sobhani’ye göre
İran-İsrail ilişkilerinde Siyonizm karşıtlığı sadece lafta kalmak-
taydı. İsrail 1983-1987 yılları arasında İran’a 500 milyon Dolar-
lık silah satmıştı. İran-Kontra adıyla açığa çıkan olayda, silah
sevkiyatlarının Suriye ve Türkiye üzerinden yapıldığı anlaşıl-
mıştı.”113
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İRAN VE SURİYE MESELESİ VE 
AKP TÜRKİYESİNİN GELECEĞİ

PKK ile barış tuzağı!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bazı şartlar gerçekleşirse
“Apo’nun ev hapsine çekilebileceğini” yumurtlamıştı. Arınç’ın söz-
lerini Leyla Zana’nın ve Şerafettin Elçi’nin açıklamalarıyla birlikte
okuduğunuzda “silahların susması” yönünde çok önemli adımlar
atılmakta olduğunu hissedip sevinenler yanılmaktaydı; çünkü, “si-
lahları susturma” kılıfı altında “PKK’yı siyasallaştırma ve Özerk
Kürdistan’ı masa başı oyunlarıyla kurdurtma” kararını kimlerin al-
dığını ve Türkiye’ye nasıl bir tezgâh kurgulandığının farkına varıl-
mamaktaydı.

Oh ne güzel “silahlar susar, Apo ev hapsine çıkarılırsa, “Kürt
hakları” konusunu daha rahat bir ortamda tartışma imkânı da do-
ğar” sanıp umutlananlar aldanmaktaydı; çünkü Leyla Zana’nın
ABD yetkilileriyle görüşüp talimat aldıktan, yani Leyla Zana Ame-
rikalı Siyonist patronlarıyla fikir zinası yoluyla gebe kaldıktan son-
ra bu radikal(!) açıklamaları yaptığını ve tabi hangi şeytanlıkların
tasarlandığı hesaba katılmamaktaydı. Böylece güya:

“En azından Kürtlerin “haklarını” inkâr edenlerin elinden “si-
lah” mazereti alınacakmış… Daha “normal” bir zeminde konuşu-
lacakmış.. ve en önemlisi insanlar ölmeyecek ve kan akmayacak-
mış”!? 



İşte bu palavralar ve planlı propagandalarla halkımız hipnozla-
nırken, PKK’nın temsilcisi PYD önderliğinde Suriye Kürdistanı ku-
rulup, bu ülke parçalanmaya başlamıştı. Şaşkın ördek’e dönen, şı-
marık AKP kurmayları, Barzani’nin ayağına koşup yalvarmaya
mahkûm bırakılmıştı. Ve zaten aslında bütün bunlar BOP’un bir
aşamasıydı ve Sn. Recep T. Erdoğan BOP’un eşbaşkanıydı.

Hatırlanacağı gibi Sn. Recep T. Erdoğan ABD Yahudi Lobilerin-
den CESARET madalyası almıştı. Şimdi de ABD Başkanı İsrail
Cumhurbaşkanına “Özgürlük Nişanı” takmıştı. Yani böylece Şi-
mon Peres’le Recep Erdoğan madalya kardeşi mi olmuşlardı?

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin en yüksek sivil nişanı
olan “Özgürlük Madalyası'nı” kurulduğu günden bugüne binlerce
Filistinliyi katleden İsrail'in Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e takmış-
tı. Bunca masumun kanına giren iki lider utanmadan barıştan, iş-
gal ettikleri ülkelerde akan gözyaşlarına aldırmadan özgürlük ve
huzurdan dem vurmuşlardı. Kan kardeşler törende birbirlerini ye-
re göğe sığdıramazken, Obama'nın "İsrail'in güvenliği müzakere
edilemez" sözleri acaba Obama’nın yakın arkadaşı(!) Recep T. Er-
doğan’da hangi duyguları uyandırmıştı?

Törende "En yakın dostlarımızdan biri İsrail devletidir" diyen
Obama, İsrail'i kastederek ''Aramızdaki bağlar asla kırılmaz'' ifa-
desini kullanmıştı. Konuşmasında Peres'e yönelik övgü dolu söz-
ler sarf eden Obama, ''Barış savaşçısı'' olarak nitelediği Peres için
"Bir ülkenin güvenliğinin sadece silahlarının gücüne değil, aynı
zamanda eylemlerinin doğruluğuna da bağlıdır. Peres bize bunu
kanıtlamıştır” diyerek, masum ve mazlum Müslüman katliamını
meşrulaştırmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de konuşmasının hedefine
İran’ı almıştı. "İran halkı düşmanımız değil, asıl tehdit haline ge-
len, İran'daki mevcut yönetimdir" diyen Peres, İran tehdidine son
verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Siyonist Katil Obama’ya ise:
''Sayın Başkan, bu acil tehditle mücadele için bir küresel koalisyon
oluşturulması için çok çalıştınız. Haklı olarak, ekonomik yaptırım-
larla başladınız. Tekrar haklı olarak, tüm seçeneklerin masada ol-
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duğunu haykırdınız. Sizi ve politikanızı desteklemekten şeref duya-
rız” diyerek Obama’ya övgüler yağdırmıştı.

“Hayallerimiz ve rüyalarımız aynı”

Madalya takdim töreninde konuşan ABD Savunma Bakanı Ya-
hudi Leon Panetta ise: “İsrail’in güvenliği ve savunması söz konu-
su olduğunda ABD tüm gücüyle İsrail’in yanındadır. Hayallerimiz
ve rüyalarımız aynıdır” diyerek ayarlarını ve amaçlarını ortaya
koymuşlardı.

Ortalık toz dumandı!

1- Şike davası ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin
alınmak istenmesinden sonra Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM)
mercek altına alınmış ve resmen kontrol edilmeye çalışılmıştı.

2- ÖYM'lerle ilgili Hükümetin başlattığı son çalışma, siyasi
dengeleri sarsmaya başlamıştı.

3- Başlatılan bu çalışma Hükümet içindeki görüş ayrılıklarını
iyice gün yüzüne çıkarmış, Kabine üyeleri ve iktidar partisi söz-
cülerinden farklı sesler çıkması herkesi şaşırtmıştı.

4- HSYK kararnamesi ise bu tartışmaları daha da kızıştırmış-
tı. Savcıların yerlerini değiştiren Yaz Kararnamesinin bu derin
çatlağı tetiklediği anlaşılmaktaydı.

5- Balyoz, Şike ve Ergenekon gibi sembolleştirilen davalara
bakacak yeni Özel Yetkili Savcıların kimlerden oluşacağı sorusu
ise gelmekte olan tsunaminin habercisi konumundaydı.

6- Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresini 7 yıl olarak belirle-
yen ve yeniden seçilmesinin yolunu açan Anayasa Mahkemesi ka-
rarı da, derinden yürütülen adı konmamış hesaplaşmanın bir ra-
undu olarak algılanmıştı, çünkü Recep T. Erdoğan’ın Başkanlık
umutlarına en azından limon sıkmıştı!?

7- Erdoğan elini kuvvetlendirmek ve geleceğini garantilemek
üzere Numan Kurtulmuş’la pazarlığa mecbur kalmıştı.

8- Ve Suriye’nin Kuzeyinde PKK destekli Kürtlerin bağımsız-
lık ilanı, AKP iktidarının basiretsizliğini ve beceriksizliğini orta-
ya çıkarmıştı.
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Hillary Clinton’dan Suriye kışkırtması

Suriye'de yaşanan şiddet olayları giderek daha da vahim bir hal
alırken, olası savaş senaryolarına da her geçen gün bir yenisi katıl-
maktadır. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail Cumhurbaşka-
nı Şimon Peres'le birlikte katıldığı programdaki açıklaması, Türki-
ye’nin ABD tarafından kışkırtıldığını ortaya koymaktadır. Clinton,
Suriye güçlerinin son günlerde Halep çevresinde yığınak yaptığını ve
bunun, "stratejik ve ulusal çıkarları" açısından Türkiye için bir "kır-
mızı çizgi" sayıldığını vurgulamıştır. Bu açıklama Türkiye'nin kırmı-
zı çizgilerini artık ABD mi belirliyor yorumlarına yol açmıştır.

Oysa AKP Türkiyesi, "komşularla sıfır sorun" politikası çerçe-
vesinde öteden beri süregelen "kırmızı çizgilerini" çoktan çiğne-
yip atmıştı. Kıbrıs'ta, Annan Planı'na onay vererek Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'ni az daha Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kur-
ban etmekten son anda kurtulan Türkiye, terör örgütüyle masaya
oturma noktasına taşınmıştı. Irak'ın toprak bütünlüğünü savun-
ma noktasından Kuzey Irak'ta kurulan bölgesel yönetimi tanıma
konumuna yanaşmıştı.

ABD'deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde İsrail Cum-
hurbaşkanı Şimon Peres'le birlikte konuşmacı olarak katılan ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye güçlerinin son iki gün içeri-
sinde Halep çevresinde yığınak yaptığına dair bilgi edindiklerini be-
lirterek, bunun, "stratejik ve ulusal çıkarları" açısından Türkiye için
bir "kırmızı çizgi" olabileceğini açıklaması: Türkiye’yi AKP mi yok-
sa ABD mi yönetiyor? sorumuza haklılık kazandırmıştı.

Suriye politikası nedeniyle Rusya'ya sert eleştiride bulunan
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'nın Esad rejimine as-
keri helikopter gönderdiğini söylerken, her nedense Türkiye’ye
tam 4 milyarlık füze satışını hiç gündeme taşımamıştı. Evet, Suri-
ye üzerinden 3. dünya savaşı çıkarılacak, 28 İslam ülkesi BOP çer-
çevesinde parçalanıp Büyük İsrail’e zemin hazırlanacak ve Siyonist
Yahudi silah fabrikatörleri yine trilyonlarca dolar kazanacaktı!

Suçu Netanyahu’ya yıkma böylece Türkiye ile İsrail’i barıştır-
ma çabası
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İsrail devlet denetleyicisi Micha Lindenstrauss’un kaleme aldığı,
153 sayfalık raporda, İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine
saldırmasıyla sonuçlanan karar alma sürecinin hatalı ve yüzeysel
tartışmalara yol açtığı vurgulanmıştı. Raporunda, “Başbakan Binya-
min Netanyahu’nun yönettiği ve denetlediği karar alma sürecinde
esaslı ve belirgin düzensizlikler bulunduğunu belirten Lindestra-
uss, “Başbakanın karar alma süreci, üst düzeydeki siyasi, askeri ve
istihbarat yetkililerinin, Türk flotillasının (gemi donanımının) diğer
flotillalardan ayrı olduğunun farkında olmalarına karşın, düzgün,
eşgüdümlü ve belgelenmiş bir takım çalışması olmadan gerçekleşti”
ifadesini kullanmıştı. Bu arada söz konusu raporun aslında hak hu-
kuk tanımayan İsrail eylemlerini aklamaya yönelik olduğu gözler-
den kaçmamıştı. Söz konusu kanlı saldırının faturası sadece Başba-
kan Netanyahu’ya kesilerek Türkiye ile İsrail devletini barıştırma
çabası sırıtmaktaydı.

Suriye bahanesi ve BOP hedefiyle bölge İsrail çıkarlarına göre
yeniden yapılandırılmaktaydı!

Suriye'de yaşanan olayların faturası Lübnan'da çıkmaya başla-
mıştı. 16 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışan
Lübnan şimdi de Şii-Sünni çatışmalarıyla gündeme taşınmıştı. Halk
olası bir iç savaş korkusuyla kara kara düşünürken, Lübnan sokak-
ları giderek daha fazla karışmaktaydı. Başkent Beyrut tam bir barut
fıçısıydı. 1975 – 1991 yılları arasında yaşanan iç savaşın açtığı ya-
raları henüz daha saramayan Lübnan'ın yeniden bir iç savaşa sü-
rüklenmesi felaket olacaktı. Lübnan şimdi de Şii-Sünni çatışmala-
rıyla boğuşmaktaydı. Başkent Beyrut tam bir barut fıçısıydı. Bu du-
rum en fazla İsrail'in işine yaramakta, çünkü Lübnan'ın içinde bu-
lunduğu karışıklıktan yararlanarak Filistin mücadelesini daha ra-
hat bastıracaktı. İşbirlikçiler eliyle Lübnan'ı karıştıran İsrail Suri-
ye’deki karışıklığın da mimarıydı. Ve hele Kuzey Suriye’de Yeni bir
Kürdistan kurulması tamamen İsrail’in planıydı ve Arzı Mev’ud ha-
zırlığıydı. Ve tabi artık sırada Türkiye vardı.

Şii-Sünni çatışması başlatılmıştı

Ortadoğu da yaşanan olayları değerlendiren Uludağ Üniversite-
si Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı: "Bölge
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planlı bir şekilde Şii-Sünni çatışmasına doğru çekiliyor. Lübnan
kozmopolit bir yapıya sahip bir ülke bu da İsrail'in oyununu kolay
oynamasını sağlıyor. Olası bir iç karışıklık İsrail'in işine yarıyor. İs-
rail karışıklığı bahane ederek Lübnan'a müdahale etmeyi planlıyor.

Eğer Lübnan da iç karışıklık başlarsa yani Şii Sünni çatışması-
nın çıkması demek, bölgenin tümünü sarması demektir. İran, Irak,
Suriye gibi ülkeler de bu kıvılcımlardan nasibini alabilir. Bu da çok
tehlikeli bir durumu arz ediyor. Türkiye de bu iç karışıklardan na-
sibini alabilir. Bölgede yaşanabilecek her türlü kaostan İsrail fayda-
lanmaya çalışıyor. Önce karışıklığı çıkarıyor sonrada müdahale
ediyor" saptamaları oldukça anlamlıydı.

Lübnan kırılgan bir yapıya sahip bulunmaktaydı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Bi-
rol Akgün: "Ortadoğu’da yaşanan iç çalkantılar kronik çatışmalar-
dır ve uluslararası konjektürel sistemden ayrı sanmak yanılgıdır.
Soğuk savaş döneminde olduğu gibi ülkeler arasında dönemsel
bloklaşmalar kışkırtılmaktadır. Ortadoğu’da kırılgan bir yapıya sa-
hip olan Lübnan’da daha önce yaşandığı üzere tekrar bir iç çatışma-
nın altyapısını İsrail ve ABD hazırlamaktadır. Mezhepler arası veya
dinler arası yaşanabilecek bu çatışmadan İsrail faydalanacaktır. Or-
tadoğu coğrafyasında fitne kazanını kaynatmak isteyenlerde vardır.
Bu fitneyi çıkaracakların başında elbette İsrail vardır. 

Lübnan'da 1975 – 1991 yılları arasında yaşanan iç savaştan İs-
rail kârlı çıkmıştır. Lübnanlıların birbirlerini boğazlaması İsrail'in
katliamlarına zemin hazırlamıştır. Lübnan'da iç savaş koşullarını
tırmandıran İsrail, 15 Mart 1978 gecesi 25.000 kişilik bir orduyla
Lübnan'a saldırıp İsrail askerleri Litani Nehri'ne kadar ilerlemiş.
Dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Mordechai Gur, Lübnan'ın
güneyinde 6 millik bir güvenlik şeridi oluşturduğunu açıklamıştır.

İsrailliler bu saldırıyla önemli bir su kaynağı olan Litani Nehri'ne
ulaşmış olurken Lübnan'ın yüzde 10'unu da işgal altına almıştır.

İsrail Filistin halkının topraklarına zorla el koymaktaydı!

Negev Arapları Yüksek Yönlendirme Komitesi yaptığı açıkla-
mada, İsrail'in bu kanunla Filistinlilere ait 800 bin dönümlük
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araziye el koyacağı ve 30 bin Filistinliyi zorunlu göçe tabi tutaca-
ğını açıklamıştı. Komite, bu kanun teklifinin 'Büyük Felaket' an-
lamına gelen, yaklaşık 800 bin Filistinlinin İsrail'in kuruluşuyla
beraber zorunlu göçe tabi tutulmalarının günü olan 'Nakba Gü-
nü'nün 2'ncisi olacağını belirterek, Negev halkının bunu asla ka-
bul etmeyeceğini vurgulamıştı.

İsrail'in, 1948'den itibaren toplam 12 milyon dönüm olan Ne-
gev bölgesinin 11 milyon dönümünü işgal ettiği ve Filistinlilere
kalan yaklaşık 1 milyon dönümlük arazının 800 bin dönümüne
de el koymayı istediği anlaşılmakta, BM, NATO ve Türkiye’nin
sesi çıkmamaktaydı.

Malatya’daki on binlerce dönüm mera arazilerini, yoksa İsra-
il’in taşeron firmaları mı almıştı?

Mayıs ayının başında 'Malatya'da neler oluyor?' 'Köylüler Ayak-
landı' haberleri ile kamuoyunun gündemine taşınan on binlerce
dönüm mera arazisinin ihale yoluyla satışına ilişkin haberlerden
sonra, ihaleyi alan firmalar nedense bir türlü açıklanmamıştı. Ka-
muya açık bir ihale sonrası meraları alan firmaların açıklanmama-
sı akıllara 'yoksa yabancı firmalar ve İsrailli ortaklarla ilişkisi olan
şirketler mi ihaleyi aldı' sorusu akılları karıştırmıştı.

Malatya'da 25 mera arazisinin ihale yoluyla 49 yıllığına satı-
şından sonra gündeme gelen ve bir türlü kamuoyu ile paylaşılma-
yan firmalara ilişkin akıllarda soru işaretleri giderek artmaktay-
dı. Bilgi edinme kanunu kapsamında ihale sürecine ve firmalara
ilişkin sorular ise yanıtsız kalmıştı. Yasal süresi 15 gün olan iki
adet sorumuzun cevaplanma tarihi üzerinden 10 gün geçmesine
rağmen firmalara ilişkin hala bir veri ortaya çıkmamıştı. 

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Mera Ko-
misyonu'nun aldığı karar gereğince Akçadağ ilçesi Yağmurlu kö-
yünde 8 mera parseli, Ilıcak köyünde 3 mera parseli, Battalgazi
ilçesi Şişman köyünde 1 mera parselini, Yeşilyurt ilçesi Kuşdo-
ğan köyünde 2 mera parselini, Doğanşehir ilçesi Reşadiye köyün-
de 2 mera parselini, Dedeyazı köyünde 2 mera parselini ve mer-
kez Samanköy'de 2 mera parselini ıslah etmek koşulu ile öncelik-
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li olarak hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak is-
teyenler ile gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden gerçek ve tüzel
kişilere ihale yapılmış, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan ihalede
bu bölgeler şirketlerin kullanımına açılmıştı.

Irak’ta Maliki muamması...

Irak'ın yeni Saddam'ı olarak da anılan Başbakan Nuri el Mali-
ki'yi düşürmek için başlatılan girişim tam bir muammaya dönüşmüş
bulunuyor. Ülke ve bölge dinamiklerin ve süper güçlerin de oldukça
etkili olduğu bu yeni süreçte, Maliki üzerinden ciddi anlamda bir he-
saplaşma yaşanıyor. Ortaya çıkacak yeni siyasi tablo, hiç kuşkusuz,
Bağdat kadar Ankara, Tahran, Şam ve hatta Erbil’i de oldukça ya-
kından ilgilendiriyor.

Türkiye'nin Haşimi krizi üzerinden, Irak'ta ve Ortadoğu’da (Suri-
ye-Lübnan Şii hattı ağırlıklı) nasıl bir oyun oynandığını deşifre etme-
si ve bu süreçte İran'ın ön plana çekilmesi, hiç kuşkusuz beraberinde
bölgede yeni ittifak ve işbirliği süreçlerinin de önünü açıyor.

Bir diğer ifadeyle, İran'ın Maliki üzerinden Türkiye'yi çevreleme
siyaseti ve Suriye krizini derinleştirici etkisi, Ankara'yı ve onun arka
planını harekete geçirmiş bulunuyor. 

Nitekim bu bağlamda Ankara ile Irak içi dinamikler arasında,
özellikle de Erbil hattında yaşanan diplomatik hareketlilik, PKK terör
örgütü ile mücadelede işbirliği arayışlarında kendisini gösteremeyen
karşılıklı anlayış ve arzuyu ortaya koyması bakımından da oldukça
dikkat çekiyor.

"Arap Baharı”nda Suriye krizinden ayrı tutulan Irak’ın; bu kap-
samda sürecin içerisine defacto bir şekilde daha erken dâhil edildiği
gözleniyor. Bu da hiç kuşkusuz doğrudan doğruya Maliki yönetiminin
iktidarının sonu anlamına geliyordu ki, toplanan 172 imza ile bekle-
nen adım atılmış oluyor.

Fakat asıl kriz bundan sonra yaşanacağa benziyor, özellikle de
Irak iç siyasetindeki kaypak zemin ve zayıf İttifak ilişkileri göz önün-
de bulundurulduğunda...

Nitekim bunun ilk somut işareti gelmekte gecikmiyordu. İran’ın et-
kin bir şekilde devreye girmesi ve içerideki Şii liderlerin sürece dâhil
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olmasıyla birlikte, Ankara-Tahran arasında son dönemde Mollalara
daha yakın bir duruş sergileyen Irak Cumhurbaşkanı Talabani, farklı
bir tutum sergilemeye başlıyordu.

Hatırlanacağı üzere, 3 Haziran'da basına düşen haberlerde Irak'ta
Maliki hükümetinin düşürülmesi için gerekli 172 milletvekili imzası-
nın toplandığı, imzaların, Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından
bir saat içinde Meclis Başkanı Usame en-Nuceyfi'ye iletileceği belirti-
liyordu. Fakat Talabani, Maliki tarafından gönderilen bir heyetle yap-
tığı görüşme sonrası bu imzaları Meclis Başkanı'na iletmediğini, dola-
yısıyla bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiriyordu. Bir diğer
ifadeyle, Ortadoğu'nun "tilki" siyasetçilerinden biri olarak literatüre
geçmiş bulunan Celal Talabani, bir kez daha işi yokuşa süren bir gö-
rüntü sunuyordu.

Bunun dışında Iraklı Şii gruplar içerisinde başlayan tartışmalar da
burada Maliki'nin siyasi geleceği üzerindeki belirsizliği daha da de-
rinleştiriyordu. Tahran’ın devreye girmesiyle birlikte Şii grupların bir
kısmı daha yüksek bir sesle, Maliki'nin devrilmesinin Irak'ta Şiilerin
gücünü kıracağını ve Irak (Arap) milliyetçisi olarak ön plana çıkan
Şii lider Mukteda el Sadr'ın bölücü bir rol oynadığını dile getiriyordu.

Benzer şekilde, süreçten güçlenerek çıkan Barzani faktörü de, Kürt-
ler arasındaki ihtilafı daha da derinleştirmişe benziyordu. Özellikle de
Maliki'nin gitmesi ile Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybedecek olan Ta-
labani'nin KYB bağlamında yaşadığı bir takım sorunlar-hesaplar ile bir-
likte Irak siyasetindeki (buna Kuzey Irak bağlamı da dâhildir) gelecek
adına yaşadığı bir takım endişeler ağırlıklı olarak ön plana çıkıyordu.

Burada İyad Allavi faktörünü de göz ardı etmemek gerekiyor. Laik
kimliğiyle ön plana çıkan Şii lider Allavi'ye karşı olan tavır, özellikle
Irak siyasetinde egemen geleneksel laiklik karşıtı anlayışa sahip olan
grupları rahatlıkla bir araya getirebileceğe benziyordu.

Dolayısıyla, Maliki krizinde; Barzani-Allavi-Mukteda el Sadr üç-
lüsünün belkemiğini oluşturduğu ittifak, çok da sağlam bir zemin üze-
rinde durmuyordu. Üstelik Maliki sonrası kimin geleceği sorusuna ve-
rilemeyen cevap da, burada işin tuzu-biberini oluşturuyordu. Bu da
krizin farklı bir seyir alabileceğine yönelik endişeleri haliyle daha da
artırıyordu.
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Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, bugün itibarıyla krizde iki
güçlü olasılık ön plana çıkıyordu. Meclis'teki oylamada 172 parmağı
bulamamak, dolayısıyla da hesaplaşmayı sandıklara bırakmak, ya da
her şeye rağmen Maliki'yi devirip devre dışına çıkarmaktı. Burada, hiç
kuşkusuz, düğmeye basanların kararlı tutumları kadar İran ve içeri-
deki dinamiklerin ortaya koyacakları performans da süreçte belirleyi-
ci olacaktı. Fakat burada sorulması gereken asıl soru: Türkiye’nin Ma-
liki sonrası nasıl bir Irak politikası planladığıydı. Bir diğer ifadeyle
düne kadar Allavi'ye destek veren (Talabani'nin tabiriyle yanlış ata
oynayan) Türkiye'nin, bundan sonrası için kime, kimlere nasıl oyna-
yacağı, karanlıktı.”114

Eh, yine herhalde ABD’nin AKP’ye tavsiyeleri doğrultusunda
davranılacaktı. Ancak AKP Türkiyesi bir kez daha yanılmış, ikti-
dardan düşmesini arzuladığı Maliki, yine yerinde kalmıştı. Çün-
kü Cumhurbaşkanı Celal Talabani, son anda kıvırıp Maliki’den
taraf tavır takınmıştı. 

Kürdistan resmi haber ajansı RUDAW köşe yazarı Rebvar Ke-
rim NTV canlı yayına katılıp, Celal Talabani’nin “AKP ile PKK’yı
barıştırmak için arabuluculuk çağrısı yaptığını” açıklamıştı. Oysa
aynı Talabani, Türkiye’nin hoşlanmadığı Maliki’ye sahip çıkmıştı.

Bu arada İran’ın Irak ve Suriye politikası da kafa karıştırıcıy-
dı. Evet, Irak’a ve Suriye’ye emperyalist odakların müdahalesine
elbette karşı çıkılmalıydı; ama sadece Şiilik taassubu ve taraftar-
lığıyla Suriye ve Irak’taki zulümlere tepkisiz kalmak ta izan ve
vicdanla bağdaşmazdı.

Evet; “İran'ın Suriye'yle imtihanı” zorlaşmaktaydı

Önce İran'ı ele alalım: Şubat 1979 devrimi hâlâ hafızalarımızda
tazeliğini koruyordu. Ayetullah Humeyni'nin gerçekleştirdiği dev-
rim, anti-emperyalist karakteri, halka dayalı olması ve İslami yöne-
timi benimsemesi nedeniyle 20. yüzyılın en önemli olaylarından
biri olarak kabul ediliyordu. İlk seçim yapılıncaya kadar olan süre
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için geçici olarak atanan mühendis Mehdi Bazergan hükümetini
hariç tutarsak tüm cumhurbaşkanları seçimle işbaşına geliyordu.
İlk Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr'ın Sosyalist olmasına
rağmen seçilmesinde bir problem yaşanmıyordu. Hatta Komünist
Tudeh Partisi'ne dahi müsamahalı davranılıyordu. Bu özellikleri
nedeniyle İran, dünyadaki ezilen toplumlarda önemli bir karşılık
buluyordu. Tabi devrimden rahatsız olanlar ve endişeye kapılanlar
da oldu. Bu değişim emperyalistlerle işbirliği yapmakta olan, ülke-
lerini baskıyla yöneten krallar, emirler başta olmak üzere halkı
Müslüman olan tüm ülke yöneticilerini derinden sarsıyordu. Dev-
rim sonrası İran'da çok hayati gelişmeler yaşanıyordu. İşte o gün-
lere damgasını vuran olaylardan bazıları:

- 4 Kasım 1979'da, devrimciler ABD Büyükelçiliği'ni basıyor; 52
Amerikalıyı rehin alıyor ve Başkan Jmmy Carter'ın karizması fena
halde çiziliyordu.

-28 Haziran 1981 Cumhur-i İslam Partisi binasına yapılan sabo-
tajda devrimin önemli teorisyenleri ve yeni dönemin önde gelen
devlet adamı Dr. Behişti ile birlikte önemli görevlerde bulunan 72
kişi hayatını kaybediyordu. Bu tarihten bir gün önce de şu anki
rehber Ali Hamaney'e Ebu Zer Camii'nde bombalı saldırıda bulu-
nuldu. Hamaney bu saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

-2 Eylül 1981 İran'ın ikinci Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Re-
cai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahoner bombalı bir suikasta
kurban gidiyordu.

-İran'da birçok sanayici, işadamı, siyasetçi, sivil ve askeri bürok-
rat çeşitli nedenlerle tutuklanıyor, idam ediliyor veya önceden ül-
keyi terk ediyordu. (Bu alanlarda büyük boşluklar doğuyor, yerleri
hemen doldurulamıyordu.)

-Irak lideri Saddam Hüseyin, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle
22 Eylül 1980'de İran'a savaş açıyordu. (Bu savaş sekiz yıl sürüyor
ve iki milyon insan bir hiç uğruna hayatını kaybediyordu.)

-20 Ağustos 1988 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla savaş
sona eriyordu.
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-İran, 15 Haziran 1997 yılında D-8'lere kurucu üye oluyordu;
2009 yılı Nisan ayında Başbakan Erbakan'ı önemli konularda isti-
şarelerde bulunmak üzere ülkelerine davet ediliyordu.

İran'da rejim, içeride ve dışarıda karşılaşmış olduğu bunca kar-
gaşaya rağmen ayakta kalmayı başarıyor, hatta belki krizlerden
güçlenerek çıkıyordu.

İran, ambargolara boyun eğmiyor, dünya sisteminin karşısına
dikiliyor, nükleer çalışmalarını askıya almıyor, kendi uzun menzil-
li füzelerini üretiyordu. Otomotiv ve diğer sanayi dallarında önem-
li mesafeler kat ediyordu.

Bu günkü İran coğrafyası Erdebilli Şeyh Safiyüddin'e dayanan,
dördüncü nesilden Şeyh Cüneyd'le irtibatlandırılan mezhep değiş-
tirip Şeyh Haydarla güç kazanan, Haydar'ın oğlu Şah İsmail'in kur-
duğu Safaviler'e (1502) uzanıyordu. Safavilerle ülkemiz arasında o
dönemlerde zaman zaman ciddi gerginlikler yaşanıyor, ancak
1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana Türkiye
ve İran iki dost ve kardeş kalmayı başarıyor ve iki ülke sınırı o ta-
rihten beri değişmiyordu. 1736'da yönetimi devralan Afşarlar'ın
ilk yıllarında Safaviler dönemindeki ibadetsiz katı mezhepsel an-
layış önemli oranda yumuşatılıyor ve bu günküne yakın bir çizgi-
ye geliniyordu.

1796'da yönetime hâkim olan Kaçarlar zamanında özellikle Sul-
tan Abdülhamit'in mevkidaşı olan Nasreddin Şah döneminde kar-
şılıklı önemli adımlar atıldı. Pehlevi hanedanını (1925-1979) hariç
tutarsak (Safaviler, Afşarlar ve Kaçarlar) her üç hanedan da Türk
Boylarına mensup oldukları biliniyordu. Şah İsmail'le başlayan iba-
detsiz mezhep anlayışından Afşarların ilk yıllarında başlattıkları
geniş çaplı İslami tartışmalarla sonunda ibadet yapan çizgiye tekrar
dönülüyordu. Sultan Abdülhamit'in İran'ı da İslam Birliği çalışma-
larına dâhil etmesiyle daha bir yakınlaşma yaşanıyor, İmam Hu-
meyni'nin fetvasıyla da artık cemaatte diğer Müslümanlarla birlik-
te saf tutulmaya başlanıyordu.

Son dönemde İran yönetimiyle diğer Müslümanlar arasında ya-
şanan bazı tatsızlıklar kafa karıştırıyordu. İlk hayal kırıklığı 2 Şu-
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bat 1982'de Hafız Esad'ın yaptığı Hama Katliamı'na İran'ın destek
çıkan açıklamalarıyla yaşanıyordu. O günden bu güne gelinceye
kadar bu hatayı tamir edecek herhangi bir adımın atılmamış olma-
sı İran yönetimiyle diğer Müslümanlar arasında önemli bir açı far-
kının doğmasına neden oluyordu. Şu sıralarda benzer bir ilişkinin
eli kanlı oğul Esad'la da devam ediyor olması ise İran adına başka
bir talihsizlik olarak tarihe geçeceğe benziyordu. Yaşananlardan ha-
reketle İran hakkında oluşan kanaat belli: İran yönetimi siyasi ve
mezhebi diplomasiyi İslam kardeşliğinin üstünde tutuyordu. Bu
nedenle oluşan açı farkı artarak devam ediyordu.

Diğer bir komşu ülke olan Irak'ta -işgalcilerin eliyle- cumhur-
başkanı ve başbakanlık makamlarına terör eylemleri bilinen kişile-
rin taşınması ve bu konuda da açık bir işbirliğinin sabit olması akıl-
ları iyice karıştırıyordu.

Bir yandan yerli işbirlikçilerle aynı safta durup öte taraftan em-
peryalizme karşı mücadele etme anlayışı nasıl bağdaşıyordu? Suri-
ye imtihanından sonra Irak imtihanı da İran'ın başını fazlasıyla ağ-
rıtacağa benziyordu.”115

Tekrar vurgulayalım ki, Irak’a ve Suriye’ye, İsrail ve ABD iste-
ği istikametinde askeri müdahaleye elbette karşı olmak gereki-
yordu. Ama bu Irak’ta açıkça bölücülük ve Sünni düşmanlığı ya-
pan Maliki’ye ve Suriye’de kendi halkına zulmeden ve hiçbir cid-
di değişim ve düzelme belirtisi göstermeyen Beşşar Esad’a destek
çıkmak anlamına gelmiyordu.

AKP Türkiye’yi nereye sürüklüyordu?

Hayrullah Mahmud Özgür’ün şu iddiaları neden hala yanıtsızdı?

Ak Masonlar ve/veya Gül’ün derin sır’rı?!

Gülen Camia’sının “ifşa” edilmemiş “giz”li Mason üyeleri
kimlerden oluşmaktaydı ve Üzeyir Garih neden devre dışı bıra-
kılmıştı?

AKP & Gülen iktidarında Masonlar hangi görevde ve hangi
hizmetlerde bulunuyorlardı?
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AKP’nin ve/veya Gülen Camiası’nın ünlü “giz”li Mason’ları ni-
ye hiç araştırılmazdı?

Çevik Bir, Abdullah Gül, Mason yoldaşı mıydı?

AKP’nin iktidara geliş sürecinde “Mason” Üzeyir Garih neden
gizemli bir suikasta uğramıştı?

Evet, Masonlar, ser verip sır vermemeleri ile ünlü karanlık iliş-
kiler takımıdır… Kimi zaman adları küfür yerine kullanılmaktadır.
1999'da kapılarını medyaya açıp, binanın içindeki tefruşatı göste-
rip toplumun havası alınmıştı. Son olarak adları emekli Orgeneral
Çevik Bir'in katıldığı bir toplantı ile Masonlar gündeme taşınmıştı.
Şimdi de Üzeyir Garih cinayeti sonrasında İshak Alaton'un "Üzeyir,
dul bir kadına 10 bin dolar yardım edecekti" sözleri konuşulmak-
taydı. "Dul kadına yardım yok mu?" sözlerinin Masonlar arasında
şifreli bir yardım çağrısı olduğu, Alaton'un da tehlikede olduğuna
dikkat çekmeye çalıştığı iddiaları vardı. Alaton, bu iddialara şiddet-
le karşı çıkarken Masonlarla ilgili birçok soru sorulmaya başlandı...
Masonluk nasıl bir yapılanmadır?.. Mason olmak insana ne gibi
özel imkanlar sağlamaktadır?.. 

Büyük Üstad Demir Savaşçın, 1927 Aksaray doğumlu olup An-
kara Gazi'de liseyi bitirmiş. Hukuk mezunu. 1952 yılından bu ya-
na da avukattır... Evli ve iki oğlu bir kızı vardır. İzmir'de yaşıyor.
1975 yılında da Mason olmuş... Masonluğun birçok kademesinden
geçtikten sonra şimdi en üst mertebeye ulaşmıştır. Ona göre:

“Artık toplum Masonluğu anlamaya kavramaya çalışıyor. Top-
lum bilinçlendiği oranda Masonluk tanınmış oluyor. Bundan 4-5 yıl
önce Prof. Sair Erman kardeşimiz, bir televizyon kanalında Abdur-
rahman Dilipak kardeşimiz ile karşı karşıya geldi. Yalnız Dilipak o
programdan ayrılmak zorunda kaldı.”

Radikal dinci kesimden nasıl bir tepki geldi?

Ankara'da da mabetler (Mason Locaları!) açıldı. Orada da kutsal
kitaplar mevcut. Mesela orayı ziyarete Sayın Fehmi Koru geldi. Ki-
taplara baktılar. Ankara'daki görevli kardeşlerimizle görüştüler ve
memnun oldular. Masonluğu bu denli tanımadıklarını dile getirdiler. 
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Masonlar için bir sivil toplum örgütü tanımlaması yapanlar
var. Bu tanım doğru mudur?

Bu noktanın altını önemle çizmeliyim. Masonluk bir sivil top-
lum örgütü değildir. Masonluk belli bir eğitim sonucu kazanılan
bir nevi olgunluk, mütekamil’iyet (olgunlaşma) sürecidir. Ama Hür
ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, her dernek gibi bir açıdan da
sivil toplum kuruluşu sayılabilir. Ama Masonluk böyle değildir.
(Yani o farklı ve karanlık ilişkiler içerir.) 

Siyasette ve iş dünyasında Masonlar aktif midir?

Bazı derneklerde şöyle der, “din ile siyasetle uğraşmaz” diye.
Ama (masonluk) bizatihi dinin ve siyasetin içindedir. Ama bizim
dernekte kesinlikle ve kesinlikle din, siyaset, ırk vb tartışması gö-
rülmemektedir. Ama (Mason Localarının) yetiştirdiği kimseler A
Partisi'nde, B Partisi'nde olabilir. O bizi hiç enterese etmez. Ama iyi
bir insandır, olgun bir insandır. Biz kendimize hakaret edenleri da-
hi eğitmeye çalışırız. Eleştirileri hoşgörü ile karşılarız. Bütün amaç
budur. Bir vatandaş olarak hepimiz Türkiye'nin AB'ye girmesini
benimseriz. Zaten bu ulu önder Atatürk'ün şiarıdır. (Yalan ve uy-
durma bir iddiadır. A.A.)

Üzeyir Garih, dul bir kadına yardım mı edecekti?

Üzeyir Bey çok iyi bir Mason'du. İyi bir Mason olarak yaşadı ve
öldü. Ve kendisi gerçekten de bir 'Dul kadın'a yardım ediyordu.

Kime?

Bunu açıklayamam. Bu konuyla ilgili başka bir şey söyleyemem.

Son toplantınıza Çevik Bir de katıldı. Çevik Bir'i siz mi davet
ettiniz?

Ben Sayın Çevik Bir üzerine kurulmak istenilen senaryoları tas-
vip etmiyorum. Bu konuda yetkili Haluk kardeşimdir. Orgeneral
Bir olarak değil, Çevik Bir olarak aramızdaydı. 

Masonluk gizli bir topluluk mu?

Masonluk gizli değil, sadece üyelerine açık bir topluluktur. Üye-
si olmayanlara ise kapalıdır. Masonluğun gizli bir topluluk olarak
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addedilmesinin nedeni, üyelerinin çok eski zamanlardan bu yana
kullandıkları işaretlerdir. Oysaki Masonluğun ülküsü ve ilkeleri bir
sır değildir. Masonlar arasında sır olarak kabul edilen tanışma işa-
retlerinin ise, sadece sembolik anlamları vardır.

"Tüm Masonlar'ın savundukları görüş bu üç dinin bittiği yö-
nündedir."

Yazar Aytunç Altındal, Masonlar'ın kapılarını açmalarını şöy-
le yorumluyor: Yeni dönemin dini olarak Masonluğu görüyorlar 

Türkiye Masonları, 90. yıl kutlamalarıyla birlikte, kamuoyunu
şaşırtarak, 'kalın perdelerini açtılar' ve kendilerini tanıttılar. İnter-
nette siteleri bile olan Masonlar'ın bu gizlilik perdelerini aralama-
larını Araştırmacı-Yazar Aytunç Altındal, şöyle değerlendirdi:

Şimdi Masonlar birçok kitap yayınladılar. Artık açık yayın yapı-
yorlar. Artık bunu halka açma vakti gelmiştir diyorlar. Çünkü yeni
dönemin, Masonluğu yaymak için uygun olduğunu düşünüyorlar.
Yeni dönemin dini olarak Masonluğu görüyorlar.

Masonluk dünyada insanların yaşama tarzını değiştirmeye yö-
nelik bir hareket. Bu yaşam tarzını değiştirirken de bu üç dinin bit-
tiğini ve bunun yerine gelmesi gereken anlayışın, dini bir anlayış
değil, laik bir anlayış olması gerektiğini söylüyor. Masonlar bunun
da nötr bir anlayış olduğunu savunuyorlar.

Araştırmacı-Yazar Altındal, feminist hareketlerin de Masonluğun
etkisi altında olduğunu iddia ediyor. Ve iddiasını şöyle dile getiriyor:
"Son gezimde Vatikan'a da uğradım. Yeni Papa'nın kim olacağı tartı-
şılıyor. Her kesim etkili olmaya çalışıyor. Burada öyle bir grup var ki,
şaşırırsınız. Eczacılar Birliği, ilaç üreticileri. Yeni Papa kalkıp da, 'Do-
ğum kontrolü olmalıdır' dediği vakit, günde fazladan 320 milyon
hap satabilecekler. Yeni Papa'nın bu fetvayı vermesi yeterli."

"Son 50 yıldaki feminist hareketlere baktığımızda bunların ara-
sında ilaç üreticileri olduğunu görüyoruz. Diyorlar ki, 'Ana çocuk
sağlığı adı altında kadına bir şey satabilmemiz için onu laik bir ala-
na çekmemiz lazım.' Hindusu, Müslümanı, Yahudisi, Katoliği ney-
se. Onun için birçok paneller düzenliyorlar. Önde kadın var, arka-
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da ise görünmeyen bir sponsor. Ya da çok agresif bir kadını köşe ya-
zarı yaptırıyorlar. Bu yeni değerleri savunması için. Masonlar'ın en
başarılı oldukları bir başka alan da belli kavramları kamuoyuna
mal etme çabalarıdır. Karizma bunlardan bir tanesidir. Hoşgörü, to-
lerans, diyalog. Bunlar için ayrı tarikatlar kurmuşlardır."

Altındal, "ABD Anayasası'nı yazan 13 kişiden 12'si Mason'dur"
dedikten sonra ortaya ABD doları ile ilgili şöyle bir iddia atıyor:

"1 ABD dolarını elinize alıp baktığınızda şunları görürsünüz. Bir
piramit ve onun üstünde küçük bir piramit. Onun içinde de küçük
bir göz vardır. O Ra'nın gözüdür. Yani Tanrı Ra'nın gözü olarak
sembolize edilmiştir. O göz, piramitin üzerine iner gibidir. Ve 'Gök-
yüzünde her yerde kâinatın yüce mimarı sizi izliyor' diye yazar. Üs-
tünde Latince bir cümle vardır: 'Novos ordo sekularım!'

Yani, 'Yeni dünya düzeni' diye yazar. İşte yeni dünya düzeni ilk
defa o dönemden sonra tarihe girmiştir."

33 derecelik meşakkatli yol

Masonlukta, 1'inci derece 'çırak'lıktan 33'üncü derece 'hâkim
genel müfettişliğe' kadar uzanan bir yol geçilmektedir. Bir Ma-
son'un 33'üncü dereceye yükselebilmesi için bütün aidatlarını öde-
mek şartıyla asgari 81 ay gerekmektedir.

İşte, 33 derecelik yol çıraklıktan başlıyor

Masonluktaki dereceler?!

1. Derece: Çırak
2. Derece: Kalfa
3. Derece: Usta (Not: Sn. Başbakan’ın “ustalık dönemine geç-

tim” sözlerini bir daha düşünmek lazımdı. A.A.)
4. Derece: Ketum Üstat
5. Derece: Mükemmel Üstat
6. Derece: Sır Kâtibi
7. Derece: Nazır
8. Derece: Bina Emiri
9. Derece: Dokuzlar’ın Seçilmiş Üstadı
10. Derece: Onbeşler’in Seçilmiş Üstadı
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11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye
12. Derece: Üstat Mimar
13. Derece: Solomon Krallığı’nın Şövalyesi
14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)
15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)
16. Derece: Kudüs Prensi
17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi
18. Derece: Salipverdi Şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)
19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)
20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı
21. Derece: Prusya Şövalyesi
22. Derece: Lübnan Prensi (Krali Balta Şövalyesi)23. Derece: Sır

Sandığı Başkanı
24. Derece: Sır Sandığı Prensi
25. Derece: Tunç Yılan Baş Şövalyesi
26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)
27. Derece: Kudüs Tapınağı’nın Hakim Amiri
28. Derece: Güneş Şövalyesi29. Derece: Saint Andre Büyük İs-

koçyalısı
30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi
31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan
32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi
33. Derece: Hâkim Büyük Genel Müfettiş

Acaba Abdurrahman Dilipak’ın (Akit gazetesi yazarı): “Ma-
sonluk aristokrat, hiyerarşik kapalı bir toplumsal modelde etkin ve
başarılı olabilir. Bana kalırsa Masonlar yeni bin yıla ayak uydurma
çabası içindedir” sözleri, acaba iltifat içerikli bir itiraf mıydı?

Büyük Üstat Demir Savaşçın, açıklamasında 'Prof. Sair Erman
kardeşimiz ile Dilipak bir televizyon kanalında karşı karşıya geldi.
Dilipak programdan ayrılmak zorunda kaldı' demişti. Ancak, Dili-
pak 'Böyle bir programa katılmadım' sözleriyle sanki kendisini ak-
lamaya çalışmıştı. 

“Masonlar bazen yer üstüne çıktılar, bazen de yeraltında sürdürdü-
ler faaliyetlerini. Eğer dikkat edilirse, yer üstüne çıkış dönemleri Tür-
kiye'nin zayıf olduğu dönemlerdir. Beni asıl düşündüren şu, dün Ata-
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türk tarafından bir gecede kapatılan Mason locaları bugün nasıl oluyor
da Atatürkçü olduklarını iddia eden kişiler tarafından teşvik ve takdir
ediliyor? İşte bunu anlamıyorum. Yoksa Atatürkçüler değişime mi uğ-
radı?” diyen akit yazarı ve iktidar yalakası Hasan Karakaya, niye
acaba AKP içindeki etkin masonları hiç gündeme taşımazdı?

Ve… Son olarak;

Abdullah Gül, “Mason”luğa katılmış mıdır?

Eğer “Mason” ise kaçıncı dereceye ulaşmıştır?

“Mason”luğa ilk olarak nerede, ne zaman, kimin tavsiyesi ile
adım atmıştır?!

Eğer Mason ise Türkiye’nin 1 Numaralı koltuğunda oturan
Gül’ün ‘üstad’ı kim olmaktadır? Emirleri kimden (hangi ülkeden)
almaktadır?!

Müteveffa Üzeyir Garih, BOP Eş Başkanı Erdoğan AKP’sinin
Türkiye’de iktidara taşınma sürecinde, radikal Yahudi düşmanlığı-
nı körükleyeceği için mi karşı çıkmıştır?

BOP operasyonu “Final” bağlamında, hem dünyada hem de
içinde yaşadığımız coğrafyada yaşanan Yahudi nefretinin perde ar-
kasında Garih’in öngörüsünün haklılık payı var mıdır? 116

İsrail & İran arasında sıcak bir nükleer savaşın yaşanma arife-
sinde olduğumuz bir süreç’te, tarih Garih’i haklı mı çıkaracaktır?

Parti olarak MHP’li olduğu söylenen Üzeyir Garih, AKP’ye ve
Erdoğan’a karşı olduğu için mi diğer Siyonist odaklarca haklan-
mıştır!? Oysa, Üzeyir Garih’in MOSSAD’la ilgisi ve Fetullahçıla-
ra özel desteği hala konuşulmaktadır.

Çünkü AKP, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş, Üzeyir Ga-
rih ise 25 Ağustos 2001’de devre dışı bırakılmıştır. Bunlar birbi-
riyle alakalı mıdır? Üzeyir Garih MHP’li iken ortağı ve mason lo-
casını kapattığı için Atatürk düşmanı İshak Alaton’un koyu
AKP’li olmasının altında ne yatmaktadır?
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KİMLİKSİZLİK VE GÖMLEKSİZLİK TAVIRLARI

TÜRKİYE NATO TOPRAĞI İSE, 
SİZ DE NATO BAŞBAKANI YERİNDESİNİZ!

ABD Dışişleri Bakanlık yetkilileri “Türkiye-Suriye sınırına Pat-
riot füzeleri yerleştirilme hazırlıklarının son aşamaya geldiğini”
açıkladıklarında, bu gibi girişim ve gelişmelerden haberi bile olma-
yan Başbakan Erdoğan Endonezya’dan bunları yalanlamıştı. Ancak
Ahmet Davutoğlu doğrulamış ama Recep Bey’i kurtaracak şekilde
lafı yuvarlamıştı. Aradan üç gün geçmeden Başbakan hiç sıkılmadan
Patriot’lara sahip çıkmış ve “Türkiye’nin NATO Toprağı” olduğunu
vurgulamıştı. Sn. Erdoğan’a hatırlatmak lazımdı: “Türkiye NATO
toprağı ise, o zaman kendileri de NATO’nun Başbakanıydı!? NATO
ise, Sovyetlerin dağılmasından ve Komünizmin yıkılışından sonra
düşman olarak İslam’ı seçtiğini belirten bir Siyonist-Haçlı savunma-
sıydı!.. Obama'nın Başkanlığa seçilmesinin üzerinden 24 saat geç-
meden Suriye ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Dışişleri Ba-
kanlığı'ndan bir yetkilinin Türkiye'nin Suriye sınırına 'NATO şem-
siyesi' altında Patriot füze sistemi kurulması için talepte bulunaca-
ğını vurgulamıştı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen
de, Türkiye'den talep gelmesi halinde sınıra Patriot füzelerinin yer-
leştirileceğini açıklamıştı. Başbakan Erdoğan, Suriye sınırına yerleş-
tirilmek üzere NATO'dan patriot füzesi talebinde bulunulduğu ha-
berlerinin asılsız olduğunu söylemiş ve "Böyle bir şeyden haberimiz
yok. Şu anda para ödemek suretiyle patriot alma durumunda, dü-



şüncesinde değiliz" diye çıkışmıştı. Başbakanın verdiği bu cevap bi-
le soru işaretleriyle doluydu. 'Para ödemek suretiyle' ifadesi dikkat
çekiciydi. Bu demeçten, NATO'nun karşılıksız olarak Suriye sınırı-
na patriot füzesi yerleştirebileceği sonucu da anlaşılmaktaydı.

Erdoğan yalanlamıştı ama Cumhurbaşkanı Gül farklı yaklaşmış-
tı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Patriot Füze Bataryası almak için
NATO'ya başvurulduğu iddialarının hatırlatılması üzerine, "Bizim
hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Hiçbir ülkenin içişleri-
ne karışmak niyetimiz yoktur ama başka bir ülkeden bize karşı te-
rör saldırıları olursa bizim ona karşı her türlü tedbiri alma hakkı-
mız vardır. Bu hem kendi meşru hakkımızdır hem de uluslararası
hukukun verdiği haktır" demiş ve NATO'nun çeşitli 'ihtiyatları, he-
sapları ve programları olduğunu' hatırlatmıştı.

Almanya'nın etkili gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Alman-
ya'dan 170 askerin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesinin
beklendiğini yazmıştı. Haberde, NATO'nun Ankara'nın talebine
olumlu cevap vermesi halinde, Almanya'nın Türkiye-Suriye sınırı-
na 2 adet patriot füzesi rampası ve 170 asker göndereceği belirtil-
mişti. Bu konuda da AKP hükümeti yetkililerinden herhangi bir ya-
lanlama gelmemişti. Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-
Plasschaert, NATO üyesi Türkiye'nin Suriye 'sınırını korumasına
yardım etmek için' Hollanda ve Almanya'nın Patriot füzelerini gön-
derebileceğini açıklamıştı. Hollanda haber ajansı ANP'nin bildirdi-
ğine göre, Bakan Jeanine Hennis-Plasschaert, "NATO, hiçbir şey
yapmamak için var olmadı" ifadelerini kullanmıştı. 

Türkiye, Haçlı-Siyonist NATO Değil, Kutsal Vatan Toprağıydı!

D-8 zirvesi için gittiği Pakistan'da gazetecilerin Patriot ile ilgili
sorularını cevaplandıran Başbakan Erdoğan, kutsal vatan toprakla-
rımız "Şu anda bizim topraklarımız dördüncü maddeye göre NA-
TO'nun da topraklarıdır" ifadesini kullanmıştı. Patriotların ise sa-
vunma amaçlı 'karşı tarafın' muhtemel bazı saldırılarına tedbir ola-
rak konuçlanacağını ortaya atmıştı.

Vatanı vatan yapan şehitler NATO kafalı mıydı?
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Evet, Türkiye komünizmin yıkılmasından sonra düşman rengi-
ni 'kızıl'dan 'yeşile' çeviren, İslam ülkelerinin işgalinde başrol oyna-
yan bir NATO'nun kuyruğuna takılmıştı. Aslında Türkiye, İslâm
NATO'sunun kurucusu olmalıydı. Peki vatan toprağının 'NATO
toprağı' olması da neyin nesi, bu da nereden çıkmıştı! Bu vatanı va-
tan yapan şehitler NATO askeri miydi? İngilizler mi, Fransızlar
mı, İtalyanlar mı, Yunan askerleri mi Kurtuluş Savaşı'nı yaptı?
Çanakkale'de yedi düveli NATO mu durdurdu! Gaziantep'e 'ga-
zi'lik, Kahramanmaraş'a 'kahramanlık', Şanlıurfa'ya 'şan'ı kazandı-
ran askerler NATO kafalı mıydı?

Türkiye "Şahadetleri dinin temeli" olan ezan'ın vatanıydı!

Anadolu NATO değil, tam 1071'den beri Müslüman Türk top-
rağıdır. Bu vatan uğruna her karışını kanlarıyla sulayan şehitle-
rin toprağıdır. Üstelik Danimarka Başbakanı iken Efendimiz
(s.a.v.)'e hakaret eden karikatürlere sahip çıkan ve özür bile dile-
meyen Rasmussen'in Genel Sekreterliğindeki NATO'nun toprağı
hiç olamazdı! Bu topraklar 'şehadetleri dinin temeli' olan Ezan'ın
vatanıdır.

"NATO toprağı" sözlerine özür bile kabahatten büyük olur...
Zira bu sözler D-8'e de aykırı, güya ortaya konan 2023 ve 2071 viz-
yonlarına, söylemlerine de aykırıdır. Sayın Başbakan'ın D-8 zirvesi
için bulunduğu bir yer de komşu ülkeler için getirilen Patriot füze-
lerini savunması da ayrı bir açmazdır. 'Savaş değil Barış' diyen D-
8 zirvesinin yapıldığı ülkede savaş hazırlıklarının -üstelik Müslü-
man ülkelerin birbiriyle savaş hazırlıklarının- konuşulması bile
bir başka çıkmaz sokaktır. Pakistan'da yapılan bu talihsiz açıkla-
mayla birlikte iktidarın D-8 samimiyeti, 2023 ve 2071 söylemleri
yerle bir olmuştur.

TSK’yı bölme hazırlığı 

Tam bu süreçte AKP Hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ko-
muta yapısını değiştirmeye hazırlanmaktaydı. Yapılan çalışmalar
içerisinde, kuvvet komutanlıklarının ayrı ayrı Milli Savunma Ba-
kanlığı’na bağlanması planı da vardı.
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Yeni anayasa çalışmasında önerilerini hazırlayan AKP, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin komuta yapısında değişiklik önerisi hazırla-
mıştı. Bu öneriye göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın ve kuvvet ko-
mutanlıklarının ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması
planlanmıştı.

AKP’nin bu uygulamayı “askeri darbeleri engellemek için” yap-
tığı bahanesine sığınılmıştı. Osmanlı’nın son dönemlerinde mason
ittihatçılar marifetiyle uygulanan bu formüle göre Genelkurmay
Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ayrı ayrı Milli Savunma Ba-
kanlığı’na bağlanacaktı. Bu formülün önümüzdeki günlerde yeni
Anayasa çalışmaları çerçevesinde tartışılacağı konuşulmaktaydı.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Genelkurmay Başkan-
lığı’na bağlı olan Kara, Hava, Deniz kuvvetleri komutanlıklarının
ayrı ayrı Milli Savunma Bakanı’na bağlı olması seçenekler arasın-
daydı.117

‘NATO kuvvet komutanlıkları İzmir’e taşınmaktaydı!’

NATO Kara Unsurları Komutanı Hodges, faaliyetlerine son ve-
rilecek olan Almanya ve İspanya’daki NATO Kuvvet Komutanlı-
ğı’nın sorumluluklarını İzmir Şirinyer’deki NATO Müttefik Kara
Komutanlığı’nın üstleneceğini açıklamıştı. NATO Kara Unsurları
Komutanı Korgeneral Frederic Ben Hodges, İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyareti sırasında alı-
nan karar doğrultusunda, NATO İzmir Müttefik Hava Komutanlı-
ğı’nın 30 Kasım 2012’den itibaren NATO Müttefik Kara Komutan-
lığı olarak hizmet vermeye başlayacağını hatırlatmıştı. Şirinyer’de-
ki NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevine atandığını kaydeden
Hodges, “NATO Müttefik Kara Komutanlığı, önümüzdeki aylarda
faaliyetlerine son verilecek olan Almanya Heidelberg’deki NATO
Kuvvet Komutanlığı ile İspanya Madrid’teki NATO Kuvvet Ko-
mutanlığı’nın sorumluluklarını üstleneceğini” vurgulamıştı. Bilin-
diği gibi bu Kara Kuvvetleri üs merkezi, Büyük Ortadoğu Proje-
si’nin planlamasında askeri hareket merkezinin ana üs komutanlı-
ğı ve idare birimi olarak faaliyet yapacaktı. Bir yandan TSK’nın bü-
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tünlük ve etkinliği dağıtılmaya çalışılırken, bir yandan da İzmir’in
NATO’nun merkezi yapılması, kafaları karıştırmakta ve “Çanakka-
le ve Dumlupınar’da yenilemeyen Türkiye, NATO bahanesiyle iş-
gale mi hazırlanıyordu?” sorularına haklılık kazandırmaktaydı.118

Patriotlar Türkiye’yi hedef haline sokacaktı!

Türkiye’nin NATO’dan talep ettiği açıklanan daha doğrusu
Başbakan’ın haberi bile olmadığı halde Türkiye’ye zorla dayatılan
Patriotlar’ın hedefi belirsizliğini korurken, yerleştirilecek füzeler
Türkiye’nin kendisini hedef haline getiriyordu! NATO’nun kara-
rıyla Türkiye’ye yerleştirilecek füzeler, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
sözleriyle “karşı tarafın muhtemel bazı saldırılarına karşı” devreye
giriyordu. Bölge devletlerinden hiçbirinin Türkiye’ye saldırmasının
beklenmediğini belirten uzmanlar, bu gelişmeyi AKP’nin teslimi-
yetçi tavrının bir sonucu olarak yorumluyordu. AKP bu tavrıyla ve
kendi sınırları içine yerleştirmeyi planladığı füzelerle yine Türki-
ye’yi hedef tahtasına oturtuyordu.

Başbakan’ın ‘Türkiye toprakları NATO topraklarıdır’ sözleri
bunların iç yüzünü yansıtıyordu

Tayyip Erdoğan’ın, Pakistan’da Türkiye’nin Patriot talebiyle ilgi-
li açıklamasında “Türkiye’nin toprakları 4. Maddeye göre NATO
topraklarıdır” ifadesini kullanması tepki toplamıştı. Erdoğan şöyle
konuştu: “Bunun (füzelerin) nereye yerleştirilip yerleştirilmeyece-
ği, Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının da uygun görmesiyle,
onlar nereyi uygun görürlerse oralarda bu yerleşim olacaktır” söz-
leri halkın gazını almayı amaçlıyordu. 

“Mülk sahibi NATO, tetik Türkiye’de” palavrası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise, düzenledi-
ği basın toplantısında Suriye sınırına füze savunma sistemi yerleşti-
rilmesiyle ilgili olarak, “Patriotların mülk sahibi yani sistemin sa-
hibi NATO’dur. Tabii ki diğer ülkelerden bu konuda uzmanlar ge-
lecek. Bu uzmanlar asker uzman da olabilir. Yurt dışından asker
gelecek mi gelecek. Uzman insanlar gelecek ama ‘bunun tetiği
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kimde olacak’ diye sorarsanız tetiği bizde olacak. Bizim Genelkur-
mayımızda olacak. Tetik bizim askerimizde olacak” diyerek halkın
havasını alıyordu. Oysa bu Patriot füzelerinde tetik yoktu. Bu bir
sistemdir. Önceden kurgularsınız. Hangi tehdide karşı savunmak is-
tiyorsanız, ona göre düzenlersiniz ve radarını çalıştırır sistemini de
bütünüyle çalıştırırsınız, onu algıladığı anda zaten faaliyete geçiyor-
du. Öyle “tetik sende, tetik bende” diye bir şey yoktu. Zaten NATO
Genel Sekreteri de “Kontrol ve kumanda’nın NATO’da olduğunu”
açıklıyordu. Anayasa’mızın 92’inci Maddesi’ne göre uluslararası itti-
fak anlaşmaları gereği, mesela tatbikat için Türkiye’ye NATO askeri
gelecekse Meclis kararına gerek bulunmuyordu. 92’inci Madde’ye
göre bu antlaşmalar dışında Türkiye’ye gelecek yabancı askerler için
Meclis’ten yetki almak gerekiyordu. NATO askeri hangi amaçla ge-
liyordu? Sorusunun yanıtı hala bilinmiyordu.

Hükümet Suriye’deki ayaklanmaların başlamasından 1 buçuk yıl
sonra savunma kararı alıyordu. İsrail ve İran arasında bir çatışma çı-
karsa ne olacaktı, bunlar İran’ın İsrail’e yönelik füzelerini imha etmek
için de kullanılma ihtimali konuşuluyordu. Bir füze ateşlendiği za-
man Kürecik’e mi yoksa İsrail’e mi gidiyor nasıl bilebilirsiniz? Sonuç-
ta üzerinde yazmıyor. Üzerinde durulması gereken bir başka nokta da
şudur; patriotların düğmesine kim basacaktı? NATO’mu? Türkiye
mi? Kimin komuta edeceği son derece önemlidir. Bu patriotların ne-
reye kullanılacağının garantisi var mı? Meclis’te tartışılmalıdır.

Anayasa’nın 92. Maddesi şöyle: Milletlerarası hukukun meşru
saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu
milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kuralları-
nın gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaban-
cı ülkelere gönderilmesine veya yabancı Silahlı Kuvvetlerinin
Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nindir.119

İsrail’in Ateşkes Şartı: Gazze’de Kontrol Hattı

Bu arada İsrail’in Gazze saldırısının amaçları giderek netleşme-
ye başlamıştı. Kaynaklar, İsrail’in temel hedefini, “Hamas’ın askeri
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mekanizmasını çökertmek, bundan sonra da toparlanmasına fırsat
vermemek” şeklinde yorumlamıştı. İsrail’in Hamas siyasi liderle-
rinden çok, askeri kanat liderlerini hedeflemesi, ateşkes için Gazze
topraklarında bir askeri kontrol hattı kurulmasını şart koşması, bu
amacın göstergesi olarak okunmalıydı. Üstelik Türkiye-Suriye sını-
rına yerleştirilen Patriot füzelerini, İsrail’in güvenliği dışında dü-
şünmek saflıktı.

'İsrail İran provası yapmıştı'

ABD ve İsrailli yetkililer, İsrail'in Gazze'ye 8 gün süren saldı-
rısının "İran'la olası bir askeri çatışma"nın provası olduğunu
açıklamışlardı. İsrail'in bu operasyonla füze savunma sistemi
"Demir Kubbe"yi denediği de ortaya çıkmıştı. Amerikan New
York Times gazetesinde David E. Sanger ve Thom Shanker imzalı
haberde, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkesle Ortadoğu'da
şimdilik sıcak bir çatışmanın önüne geçildiği ama her an büyük ça-
tışmanın patlak verebileceği belirtildikten sonra, ABD ve İsrailli
yetkililerin şu görüşü aktarılmıştı: "Gazze operasyonu, İsrail'in
İran provasıydı." İsrail'in Gazze'de 8 gün süren "Savunma Sütun"u
operasyonunda, füze savunma sistemi "Demir Kubbe"yi deneme
fırsatı yakalamıştı. Tahran'ın nükleer tesislerini vurma planı yapan
İsrail'in söz konusu operasyonla İran'ın yeni jenerasyon füzelerini
Gazze Şeridi ve Lübnan'da Hamas, İslami Cihad ve Hizbullah gibi
örgütlere gönderilmesini engellemeye çalıştığı da vurgulanmıştı.

'Gölge Savaş Hartum'da Başlamıştı'

New York Times gazetesinin haberinde, "8. gün Savaşı"nın as-
lında yaklaşık bir ay önce Sudan'ın başkenti Hartum'da bir askeri
fabrikanın bombalanmasıyla başladığı hatırlatılmıştı. Haberde, İsra-
il'in ABD Büyükelçisi Michael B. Oren'in görüşlerine de yer veril-
mişti. İsrail Büyükelçisi Oren, İran füzelerinin Gazze'de kullanılma-
sını 1950'li yıllarda ABD ile Sovyet Rusya arasındaki "Küba Krizi"ne
benzetmişti. Oren, "Küba ile füze krizinde ABD, Küba ile değil,
Sovyet Rusya ile çatışma halindeydi. "Savunma Sütun"u operas-
yonunda ise, İsrail Gazze ile değil İran ile savaşıyordu" sözleri
dikkat çekmişti. Gazze'de operasyon sırasında Hamas'ın Sudan üze-
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rinden Gazze Şeridi'ne getirilen İran yapımı Fajr roketlerini kullan-
dığı, Hamas ve İslami Cihad'ın söz konusu roketler sayesinde Tel
Aviv ve Kudüs'ü vurduğu belirtilmişti. Suriye operasyonuna soyu-
nanların İsrail’in Gazze saldırısını kendilerine haklılık sebebi say-
ması tam bir palavradır. Emperyalist ABD’nin Ortadoğu’daki tetik-
çisi ama Washington’daki efendisi (Yahudi lobileri) olan İsrail’in Fi-
listinli katletmesinden Suriye rantı elde etmeye çalışanlar, aynı za-
manda “NATO İslamcılığı“nı da gizlemeye çalışmaktadır.

Ahmet Davutoğlu‘nun koordinatörlüğünü yaptığı SUK’un yeni
başkanı Hıristiyan George Sabra: “İsrail Gazze saldırısı ile Suri-
ye’yi gündemden düşürerek Esad’ın işlediği insanlık dışı suçun
üstünü örtmeye çalışıyor” yalanını ortaya atmıştı. İsrail’in, Ha-
mas’ın askeri lideri Ahmed el-Cebari‘yi katleden füze saldırısıyla
başlayan Gazze operasyonunun ilk saatlerinden beri AKP kalem-
şorlarınca bu “görüş” kamuoyuna pompalanmıştı! Ahlaki olmayan
ve Gazze’deki ölümlerden rant sağlamaya çalışan bu yaklaşım aynı
zamanda çaresiz olduklarını da ortaya koymaktaydı.

Amerikancı Cemaat’in: “İsrail, Arap Baharını bombalıyor” saf-
satası!

Örneğin Zaman yazarı Abdülhamit Bilici Gazze rantçılığının te-
orisini yapmıştı!

İsrail’in Gazze operasyonunun üç sonucu varmış: “1) İsrail’in
Gazze’ye saldırarak tekrar Filistin meselesini denkleme taşıması,
değişim sürecinin (Arap Baharı’nın) önünü kesmek için zekice bir
hamle olabilirmiş. 2) Daha iktidarlarının baharında Filistin mese-
lesiyle uğraşmak zorunda kalmak, başta Mursi olmak üzere yeni
yönetimleri sokağın öncelikli talebi olan reformlardan uzaklaştı-
racak bir tuzağa dönüşebilirmiş. 3) Netanyahu, Gazze’ye saldıra-
rak, Arap Baharı ve özellikle Suriye krizinin gölgesinde kalan Fi-
listin’in meselesini, dünya ve bölge dengelerinin hiç lehine olma-
dığı bir ortamda tekrar gündeme getirmişmiş” Bilici, “İsrail, Arap
Baharı’nı bombalıyor” başlıklı yazısını şu cümle ile bitirmişti:
“Belki de İsrail’in hesabı Gazze’nin ötesinde Suriye ve Ortado-
ğu’daki değişimi vurmak...“
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“İsrail-Esad ortaklığı” yalanı

Son kongrede AKP MKYK’sine de seçilen Yeni Şafak yazarı Prof.
Dr. Yasin Aktay‘ın konu ile ilgili yazısı ise “ileri demokrasi(!)” pa-
lavrasında akademik unvanların seviyesini göstermesi bakımından
önemliydi.

Aktay‘a göre İsrail “Esad’ın ayakta kalması için elinden geleni
ardına koymuyormuş” Prof. yazar ve siyasetçi Aktay‘a göre “İsra-
il’in Suriye ile ilgili hesabı birleşik bir Suriye devleti yerine param-
parça olmuş, her bir parçası da diğeriyle sorunlu bir Suriye’dir.” Pe-
ki, Esad İsrail’e nasıl hizmet ediyormuş? Aktay‘a göre “Esad‘ın di-
renmeye devam etmekle yaptığı şey bir yanıyla da bu amaca (İs-
rail’in istediği parçalanmış Suriye’ye, yarıyormuş!?)”

Erbakan’ın dediği çıkıyor: “AKP, Hamas’ı durdurmaya hazır!”

AKP kalemşorlarının Gazze’den Suriye rantı çıkarmaya dönük
bu mantık dışı tezleri son olarak Ahmet Davutoğlu tarafından dile
getiriliyordu: “İsrail yine Gazze’ye saldırdı. İsrail yine Obama’nın
hareket alanını daraltıyor. Esad’a can simidi atıyor. Arap uyanışı-
nı sabote etmeye çalışıyor.“ Stratejik sığlıkta kendilerini Oba-
ma‘yla, Esad‘ı ise İsrail’le müttefik ilan eden Ahmet Davutoğlu, aca-
ba ABD’nin AKP’den Hamas’a baskı yapmasını istemesini nereye
koyuyor? Yoksa Obama‘nın İsrail karşıtlığına mı bağlıyordu? İsra-
il-Esad-PKK sanal cephesine inananların dikkatine sunalım. ABD,
AKP’den Hamas’a baskı yapmasını istedikten sonra iki kritik açık-
lama geldi: 1) Bülent Arınç: “İsrail’le görüşmek lazım.“ 2) Başba-
kan Erdoğan: “ABD garanti verirse Hamas durmaya hazır.“120 di-
yordu ve bunlar talimatla iş yapıldığını gösteriyordu.

HAMAS: İsrail’e 900 füzeyle karşılık verdiklerini açıklamıştı!

Arap Birliği’nin Gazze’de ateşkesi görüştüğü saatlerde Hamas’ın
askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubey-
de, bir açıklama yapmıştı. HAMAS’ın askeri kanadı İzzeddin el-
Kassam Tugayları’nın resmi sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze’den yayın
yapan el-Aksa televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, İs-
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rail’in saldırılarına 900 füzeyle karşılık verdiklerini, 3 savaş uçağı-
nı düşürdüklerini açıklamıştı. İsrail’in hava ve kara üslerinin hedef
alındığını belirten Ebu Ubeyde’nin: “Şu ana kadar 900 füze saldı-
rısı düzenledik. Bu rakam, 2009’daki savaşın 10 katıdır. Tel Aviv
ve Kudüs’teki hedefleri, Fecr-5 füzeleriyle vurduk. Hedeflerimize
tam isabet ettiğimizi biliyoruz. Düşman, şimdiden hasar tespiti
yapmakla meşgul olabilir. M-75 füzesi, yüzde 100 yerli üretimdir.
Menzili, 75 ya da 80 km. dir. Düşmanın “Demir Kubbe” kalkanı-
nı aştık. Kassam, yeni savaş yöntemleriyle düşmanı şoke etti. Da-
ha çok sürprizimiz olacak... İsrail askeri aracını 3 km mesafeden
vurduk. Düşmanın iki uçağını vurmayı başardık. Üçüncüsü Gaz-
ze’nin batısında denize düştü. Denize düşürdüğümüz F-16’nın
parçalarını toplamaya başladık. Düşman, düşen uçağını açıkla-
mak zorunda kalacak.” Sözleri “asla yenilmez ve baş edilemez” sa-
nılan İsrail’in çaresizliğini ortaya koymaktaydı. 5 milyon İsraillinin
füze tehdidi altında yaşadığını belirten Ebu Ubeyde 5 milyon İsra-
illi ateşimiz altında. Siyonistlere sözümüz şudur: “Sizin korkudan
sığınaklara doluşmanızı liderleriniz istedi. Zalim yöneticilerinize
destek çıkmayın ve başınıza bela açmayın!”

Chomsky: 'İsrail saldırıları etnik temizlik amaçlıdır!'

ABD'li akademisyen Noam Chomsky İsrail'i kınayan bir açıkla-
ma yayınlayarak, Gazze saldırılarını "Filistin etnik temizliğinin
son safhası" olarak nitelemişti. İsrail'in bu durumda "meşru mü-
dafa"dan söz edemeyeceğini belirtip, "Başkasının toprağını işgal
ederken kendinizi savunamazsınız" demişti. Kendisi de bir Yahu-
di olan dilbilimci ve düşünür Naom Chomsky İsrail’in son Gazze
saldırısıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Gaz-
ze’yi ziyaret eden Chomsky’nin açıklaması şöyle: “Gazze’nin istila-
sı ve bombalanması, Hamas’ı yok etmekle ilgili değildir. İsrail’e fü-
ze saldırısını durdurmakla da alakalı değildir. Barışa ulaşmak da
değildir. İsrail’in Gazze’ye ölüm ve yıkım yağdırma, modern muha-
rebenin ölümcül silahlarını savunmasız bir halka karşı kullanma
kararı, onlarca yıllık Filistin etnik temizliğinin son safhasıdır.

İsrail, gelişmiş saldırı jetleri ve gemileriyle yoğun-nüfuslu mül-
teci kamplarını, okulları, apartmanları, camileri ve varoşları bom-
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balamakta; hava kuvvetlerini, hava savunmasını, donanmasını, ağır
silahlarını; topu, mekanize birlikleri, komutası, ordusu olmayan bir
halka saldırmak için kullanmakta. Ve bunu savaş olarak adlandır-
maktadır. Bu savaş değil cinayettir!

İşgal altındaki bölgelerde İsrailliler, kendilerini savunmak zo-
runda olduklarını iddia ettiklerinde, bu bir işgal kuvvetinin ezdiği
bir halka karşı kendisini koruma anlamına gelmektedir. Başkasının
toprağını işgal ederken kendinizi savunamazsın. Bu savunma değil,
saldırı ve soykırımdır”

Başbakan biliyorsa açıklasın:

1-Patriotlar hangi ülkelere karşı ve hangi gerekçelerle Türki-
ye'ye konuşlanmıştı? Türk topraklarına yerleştirilmesi planlanan
Patriotlar kime, hangi düşman ülkelere karşı kullanılacaktı? Şu
an Suriye ile süren gerginliği, kimler ve niye oluşturmuşlardı?

2- Rusya neden karşı çıkmaktaydı?

NATO'dan resmen, "Evet Türk topraklarına Patriot yerleştir-
me işlemini en kısa sürede sonuçlandıracağız." açıklamasından
kısa bir süre sonra, Türkiye'nin şu ana kadar iyi ilişkiler içinde
bulunduğu Rusya sert çıkmış ve Rusya, Suriye sınırına yerleştiri-
lecek Patriotlar konusunda Türkiye'yi uyarmıştı. Bu uyarı ne an-
lam taşımaktaydı?

3-Patriotlar Nereye konuşlanacaktı?

Patriotlarla ilgili zihinleri karıştıran en kritik sorulardan biri bu
füze sistemleri nereye konulacaktı? Türkiye-Suriye sınırında Cey-
lanpınar'a mı? Ya da İran sınırına yakın bir konumda mı olacaktı?
Genelkurmay Başkanlığı'nın bu alanda ortaya koyduğu bir irade
var mıydı? NATO bu hususta önceden bir karar almış mıydı?

4- Kaç NATO askeri Türkiye’ye sokulacaktı?

Patriotlarla ilgili merak edilen konulardan biri de, Türk toprakla-
rına bu kapsamda kaç NATO askerinin taşınacağıydı. Başbakan Er-
doğan, "Yeni Tezkereye gerek yok." açıklaması yaptı ama neticede
söz konusu olan yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanmasıydı. 
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5- “Karşı taraf” neresi olmaktaydı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında, satır arasında,
"Karşı taraf" sözünü ağzından kaçırmıştı. Anlaşıldığı kadarıyla
Türkiye'nin sorun yaşadığı ülke ya da ülkeleri hatırlatmıştı. Hangi
ülke ya da ülkelerin, neye ve kime göre “karşı taraf” sayılmıştı?

6- Patriotlar neden bir anda gündeme taşınmıştı?

Hiç gündemde yokken, birden, birilerinin düğmeye basmasıyla
Patriotlar neden gündeme taşınmıştı? Türkiye bir savaş durumunda
değildi. Suriye ile Türkiye bir süredir gerginlik yaşıyor olması bu
Patriotların getirilmesi için başlı başına bir gerekçe oluşturamazdı. 

7- Amaç İsrail’i garantiye mi almaktı?

'İsrail'in Gazze'yi bombalaması çoluk çocuk demeden sivilleri
katletmesi esasen bir provaydı, asıl hedef İran!' spekülasyonları-
nın ardından Patriotların Türkiye’ye yerleştirilmesi, sadece bir rast-
lantı mıydı? 

Patriot nedir?

Yoğun ECM (Elektronik Karşı Koyma) şartlarında dahi süperso-
nik uçaklara üstünlük sağlayan ve yerden havaya atılan bir füze.
Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabil-
mektedir. Körfez Savaşında Irak'ın elindeki Scud füzelerine karşı
başarıyla kullanıldığı test edilmiştir. Track Via Missile (Füze Gü-
düm Sistemiyle İzleme), tam güdümlüdür. Mobil ve sabit lançerler-
den kullanılabilir. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur.
Uzunluğu 5.30 m, çapı 41 cm, ağırlığı 906 kg'dır. 105 km menzili
vardır. 60.000 feet irtifaya kadar kullanılabilir. Amerika, Körfez Sa-
vaşında, Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan'daki önemli sanayi mer-
kezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkez-
lerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır.

Abdülkadir Özkan’ın Recep T. Erdoğan yalakalığı!

“Derdim NATO'dan savunma füzeleri istenmesini polemik konusu
yapmak değil. Eğer NATO üyesi isek ve bu üyeliğimiz sebebiyle gerek-
tiğinde NATO'yu yanımızda göreceğimize inanıyorsak bugün NA-
TO'dan Patriot füze sistemi istememizin yadırganacak fazla bir yanı
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olamaz. Çünkü esas olan Türkiye'nin NATO üyeliğini sürdürüp sür-
dürmemesidir. Tartışılması gereken budur. Bir zamanlar bu ülkede NA-
TO karşıtı geniş bir kesim vardı. Şimdilerde o kesim de itirazlarını ge-
ri almış görünüyor. Her ne ise, ABD öncülüğündeki ülkeler topluluğu
yıllar önce Sovyet yayılmacılığını önlemek iddiası ile NATO askeri it-
tifakını oluşturmuşlardı. Buna karşılık Sovyetler Birliği'nin de Varşo-
va Paktı vardı. Zaman içinde Sovyetler Birliği dağılınca Varşova Pak-
tı'da kendiliğinden ortadan kalkmış oldu. Kuruluş sebebi olan tehlike
ortadan kalkmış ama NATO kalkmamıştır. Bu arada NATO varlığını
koruyabilmek için kendisine yeni bir düşman bulmuş, daha doğrusu
icat etmiştir: Bu tehlike İslam'dır. Türkiye'de halkı Müslüman bir ülke
olduğuna göre kendi inanç sistemini düşman olarak gören ve yorumla-
yan bir askeri ittifak içinde varlığını sürdürüyor olması dikkat çekici
değil midir? Böyle bir Türkiye İslam ülkelerinin birliğini sağlayabilir
mi? Sağlayacaksa bunu ne adına yapacaktır?”121 diyen Abdülkadir
Özkan “Eğer NATO üyesi isek, gerektiğinde NATO’dan Patriot fü-
zeleri istemenin yadırganacak bir tarafı olamazdı” sözleriyle Recep
T. Erdoğan’a mazeret ve meşruiyet kazandırmaya çalışmakta ve
“yalakalık mesajları” yollamaktaydı. Oysa Patriot’ları kendi isteği,
iradesi ve gereksinimiyle Türkiye ısmarlamamış, hatta Başbakanı-
nızın bundan haberi bile olmadığından, önce yalanlamıştı.

Patriot’lar savaş hazırlığıdır ve İsrail’i koruma amaçlıdır!

Yüksek sesle kendimize, Patriotların Türkiye'ye neden kurul-
mak istendiğini sorduğumuz zaman aldığımız cevap, “savaş”tır.
Çünkü Patriotlar daha önce Türkiye'ye iki defa 1. ve 2. Körfez Sa-
vaşı'nda kurulmuş ve ardından savaş başlamıştır. Patriotların Tür-
kiye'ye kurulduğu 1991 ve 2003 yıllarında, ABD fiili olarak Orta-
doğu'da Irak'a askeri müdahaleye başlamıştı. Türkiye'de iş başında
bulunan hükümetler de ABD'ye doğrudan ve dolaylı olarak destek
verip, ABD'nin yanında saf tutmuşlardı. Buradan yola çıkarak Pat-
riotların Türkiye'ye 3. defa hangi amaçla kurulduğunu tahmin et-
mek kolaydı. Bölgemiz Türkiye'nin de içinde yer alacağı yeni bir
savaş ortamına hazırlanmaktaydı.
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Çekiç güç Patriotlarla taşınmıştı!

Patriotlar ilk olarak 1991 yılında Körfez Savaşı nedeniyle gün-
deme taşınmıştı. Irak'tan Türkiye'deki Amerikan üslerine atılacak
füzeler için Hollanda'dan getirilen patriotlar, Adana ve Diyarbakır'a
kurulmuşlardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'nin
savaşa katılmasını arzu etse de iç dinamiklerin muhalefeti sonucu
Türkiye cephe savaşına sokulmamıştı.

Buna rağmen patriotlar, Türkiye'nin başına uzun yıllar bela olan
Çekiç Güç'ün gelmesine yol açmıştı. Türkiye, Körfez Savaşı'nda
uğradığı maddi kaybı ABD'nin söz vermesine rağmen bir türlü kar-
şılamamıştı. Benzer bir durum 2003 yılında da yaşandı. ABD'nin
Irak'ı işgali sırasında, Türkiye'deki ABD üslerini korumak için,
Adana, Batman ve Diyarbakır'a patriotlar taşınmıştı.

Patriotlarda 'tetik' bulunmamaktaydı!

Patriotların Türkiye'ye kurulmasının gündeme gelmesinin ar-
dından hükümet ve hükümete yakın odaklar, sürekli olarak patri-
otların ateşleme sisteminin Türkiye'de olacağını 'tetik bizde' diye-
rek yazıp konuşmaktaydı. Oysa patriotlar öyle bir anda tetiğe ya da
butona basılarak ateşlenen bir füze sistemi değildi. Neye karşı na-
sıl çalışılacağı önceden tespit edilen bu sistem kurulduktan sonra
kendi kendine harekete geçiyordu. Dolayısıyla ortada 'tetik' denen
bir şey yoktu. Füze sisteminin kim tarafından hangi amaçla kurul-
duğu önemliydi. Örneğin sistem öyle bir kurulur ki İran'da İsrail'e
atılacak füzelerde bu sistemle önlenebilirdi. Biz biliyoruz ki sistemi
daha önce olduğu gibi ABD'li subaylar yerleştirecekler ve Onların
kurduğu bir sisteme ne kadar güvenebilinirdi? Bir anlamıyla siste-
min Türkiye için mi yoksa İsrail için mi kurulduğu sorusu hala ya-
nıtını beklemekteydi. Patriotların Türkiye'ye gelmesi için hüküme-
te yalakalık yapan bir kısım medya, adeta patriotlar için 'tetikçilik'
yarışına girişti. Tetiği olmayan bir füze sistemini, tetiği varmış ve o
tetikte Türkiye'nin himayesindeymiş gibi haberler yaparak NA-
TO'nun Türkiye'ye yerleşmesini meşrulaştırmak isteyen yandaş
medya, patriotlar konusunda çuvallamaya devam ediyordu.
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Kürecik içinde aynı şeyler söylenmişti ama “fos” çıkmıştı.

Malatya’nın kürecik beldesinde kurulan Füze radar istemi de
uzun süre tartışılmıştı. ABD Avrupa Ordusu ve Yedinci Ordu Ko-
mutanı Korgeneral Mark Hertling, Türkiye’de bulunan radar sa-
vunma üssüne asker yerleştirmeye başladıklarını açıklamasıyla, her
şey gün yüzüne çıkmış, ABD ve hatta İsrail askerlerinin üsse yer-
leştiği bilgisi sızmıştı. Malatya’ya kurulan radar sisteminin de ku-
mandasının önce Türkiye’de olduğu söylenmiş ardından, kuman-
danın Almanya üzerinden Nevada’da olduğu ortaya çıkmıştı.

Başbakan İsrail’e karşı atıp tutarken, İskenderun’dan Hayfa’ya
Ro-Ro seferleri başlamıştı!

Suriye’ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı’nın kapanmasının ardın-
dan AKP iktidarı İskenderun’dan Hayfa’ya Ro-Ro seferleri başlat-
mıştı. Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Türk TIR’larının İsrail
üzerinden üçüncü ülkelere geçişi için “AKP Hükümeti ve Erdoğan
kürsülerde İsrail’e bağırıp çağırıyor, perde arkasında işbirliği yapı-
yor” değerlendirmesi yapmıştı. Suriye’de yaşanan olumsuzluklar-
dan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı’nın kapanmasının ardından İs-
kenderun'dan Hayfa’ya Ro-Ro seferleri başlatılmıştı. İlk defa 20 Ka-
sım 2012 de yola çıkan Sisa Denizcilik’e ait gemi için düzenlenen
etkinlikte, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Mısır’ın Port Sa-
id Limanı üzerinden yapılan seferler sonrasında nakliyecilerin sı-
kıntılarının bir nebze olsun çözüldüğünü öne sürmüştü. “Artık
nakliyecilerimiz 5 yıldızlı otel konforunda seyahat ediyorlar. Mı-
sır’ın ardından Hayfa’ya ro-ro seferlerinin başlaması sevindirici. Da-
ha güvenli yolculuk ve seferler yapılıyor. Suriye’deki sıkıntılar gi-
derilse bile bu seferler devam edecek. Çünkü nakliyeciler daha
ekonomik, daha az zamanda yüklerini istenilen bölgelere ve ülke-
lere ulaştırabiliyor.”

Türkiye-İsrail bağlanmıştı!

SİSA Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek de tarihi
bir ana tanıklık ettiklerini, ro-ro seferlerinin başlamasıyla Türkiye
ile İsrail’in denizden birbirine bağlandığını vurgulamıştı. Mısır’a gi-
den gemilerin 3-4 gün sürede bu ülkeye ulaştığını belirten İpek, “Bu
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geminin transit süresi ise 12 saattir. Bu yöntem Ürdün’e varmanın
en kısa yoludur. Gemilerle giden tırlar, Hayfa’dan sadece 74 kilo-
metre sonra Ürdün’e ulaşabilecek. Bu sadece nakliyecilere değil yaş
sebze ve meyve ihracatı yapanlara da kolaylık sağlayacak” demişti.

AKP-İsrail gizli ortaklığı!

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ise, Türk TIR’larının, İsrail
üzerinden üçüncü ülkelere geçişi ile ilgili olarak yaptığı açıklama-
da, şunları söylemişti: “AKP, başından beri İsrail’le ortak. ABD Baş-
kanı Obama, seçim öncesinde televizyon tartışmasında bunu açık-
ça söyledi. ‘Suriye konusunda Türkiye ve İsrail’le koordineli hare-
ket ediyoruz’ dedi. AKP Hükümeti ve Erdoğan kürsülerde İsrail’e
bağırıp çağırıyor, perde arkasında işbirliği yapıyor. Suriye yolu,
Türk TIR’larına kapandı. Şimdi İsrail üzerinden yol açılıyor. Türki-
ye’yi İsrail’e bağlıyorlar. AKP İsrail’le işbirliği içinde. Bunu her
alanda görmek mümkün. Erdoğan’ın İsrail’e efelenmesi suçunu
gizleme amaçlı.”

İsrail halkı da kan ve kin kusmaktaydı!

Dünyanın pek çok yerinde halklar savaş ve işgal karşıtı bir tavır
sergilerken terörist İsrail gibi halkı da Gazze katliamının devam et-
mesini istiyordu. Her seçimden önce seçim rüşveti olarak Gazze'ye
saldırıları artıran İsrail hükümetinin ateşkese razı olması Siyonist Ya-
hudilerin tepkisini çekiyor, Netanyahu puan kaybediyordu! Bir an-
ket sonucu İsraillilerin yüzde 49'u, hükümetin Gazze Şeridi'ne saldı-
rıları sürdürmüş olmasını tercih ettiğini belirtiyordu. Yüzde 29'luk
bir kesim ise İsrail'in bununla kalmayıp kara saldırılarına da girişme-
si gerektiğini söylüyordu. Maagar Mohot şirketinin yaptırdığı anke-
tine katılanlardan, yüzde 22'lik kesim ise görüş belirtmiyordu. 

Yani İsrail’de yaşayanların yaklaşık % 80’i, Filistinlilere uygula-
nan vahşi saldırı ve soykırımları açıkça destekliyor, hatta terörist
İsrail devletinin daha etkin ve kesin tedbirler alması gerektiğini sa-
vunuyordu. Böylece Ilımlı İslamcıların “Netanyahu Hükümeti de-
ğişse durum düzelir” tezlerinin kofluğu ortaya çıkıyordu.

Filistin roketleri, İsrail’in füze savunmasını aşmıştı!
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Filistin kuvvetleri, bir İsrail uçağını düşürmüş, iki pilotu esir al-
mıştı. İsrail füze savunma sistemi, Filistin’in kısa menzilli füzeleri-
ni bile engellemekte zorlanmıştı. İsrail’in bir diğer endişesi Ha-
mas’ın elindeki insansız hava araçlarıydı. İsrail hükümeti, göreve
çağrılacak yedek asker sayısını 30 binden 75 bine çıkarmıştı. İsrail,
sadece Hamas’ın hem askeri yapısını, hem de bölgedeki hükümet ve
hizmet binalarını değil, sivil ve savunmasız Filistin halkını da hedef
almıştı. Ancak asıl şaşırtıcı gelişme, Filistin kuvvetlerinin sahip ol-
duğu kısa menzilli füzelerin Tel Aviv’den sonra Kudüs’ün yakınları-
na kadar ulaşmasıydı. Aynı şekilde Tel Aviv’e de yeni roketler atıl-
mıştı. Yani İsrail ciddi ve cesaretli bir saldırıya asla dayanamazdı.

Peki, Saldırgan İsrail'i kim durduracaktı?

BM İsrail saldırılarını durdurma kararı alır mıydı? NATO İsra-
il'e müdahaleye kalkışır mıydı? Egemen güçler İsrail'i durdurma gi-
bi bir girişim başlatır mıydı?

Bütün bu soruların bir tek cevabı var: “Hayır”dı!

Süper Güç ABD'ye göre; "İsrail'in kendisini savunma hakkı
var"dı. ABD'nin yakın müttefikleri olan İngiltere ve Kanada başta
olmak üzere Batı'lı ülkelerin hepsi aynı kafadaydı.

Osmanlı'nın dağılmasından sonra kurumsal anlamda Müslü-
manları temsil eden ne varsa hepsi ortadan kaldırılmıştı; yerine ye-
nileri de kurulamamıştı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından son-
ra galip devletlerce oluşturulan yapıların hiç biri Müslümanları ih-
yayı değil, bilakis Müslümanları imhayı amaçlamıştı. Bedeni Orta-
doğu'da kafası ABD'de olan bir İsrail canavarı yaratılmıştı. 

ABD ve Batı'lı ülkelere çağrıda bulunarak onları İsrail'e karşı
harekete geçirme çabaları hiçbir zaman karşılık bulamayacaktır.
BM, İsrail için kılını kıpırdatmazdı, çünkü zaten İsrail’i kurmak ve
korumak onun temel amacıydı.

Siyonizm'in hizmetinde olan kurum ve kuruluşlardan medet
ummak, o kurumların ömrünü uzatmaktan başka bir işe yaramaz-
dı. Sadece bir buçuk milyar nüfusa sahip olan Müslüman Dünya'yı

408 TÜRKİYE BÜYÜYOR MU? BÖLÜNÜYOR MU?



temsil edecek olan küresel kurumları inşa faaliyetlerini geciktirip
aksatırdı”122

Evet, ya Erbakan Hoca’nın tarihi projelerine sahip çıkılacak; İs-
lam Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İslam Savunma Paktı, Ortak İslam
Dinarı, İslam Ortak Pazarı, İslam Kültür ve Eğitim Ortaklığı gibi
kutlu hedefleri ve Adil Düzen’i uygulayacak bir inkılâp (dönüşüm ve
değişim) yaşanacak, ya da işbirlikçi iktidarlar eliyle İslam ülkeleri
bu zillet ve sefalet altında daha uzun yıllar kıvranıp duracaktır!

Müslüman ve dindar Recep T. Erdoğan, Hıristiyan Hugo Cha-
vez kadar olamamıştır!

Venezüella, Gazze’ye saldırmasını protesto etmek için, İsrail’in
Venezüella Büyükelçisi ile elçilik personelinin bir kısmını sınır dı-
şı etme kararı almıştır. Venezüella Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, "İsrail Büyükelçisi ve İsrail Büyükelçilik personelinin
bir kısmını sınır dışı edilmesi kararı alındığı" açıklanmıştır. Vene-
züella Devlet Başkanı Hugo Chavez de daha önce yaptığı açıklama-
da İsrail’i kınamış ve Venezüella’daki Musevi cemaatini, İsrail Hü-
kümetine karşı tavır almaya çağırmıştı. Chavez, İsrail’in Gazze sal-
dırısını kastederek, " Venezüella Musevi cemaatinin bu barbarlığa
karşı çıkacağını ümit ediyorum, haydi bunu yapın, bütün zulümle-
re şiddetle karşı çıktığınızı söylemiyor musunuz?" diye uyarmıştı.

Venezüella’nın, İsrail’in Gazze’ye saldırmasını protesto etmek
için İsrail’in Büyükelçisi ile elçilik personelinin bir kısmını sınır dı-
şı edeceğinin açıklanmasının ardından, İsrail de Tel Aviv’deki Vene-
züella Maslahatgüzarını sınır dışı etmeye başlamıştı.123

Ve Türkiye’nin dindar Başbakanı Recep T. Erdoğan’dan Hıris-
tiyan Hugo Chavez kadar İsrail’e karşı duyarlı ve tutarlı olması-
nı beklemek elbette hakkımızdı!
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MECLİS DARBE KOMİSYONU
AMERİKA’YI AKLAMA VE ERBAKAN’I KARALAMA

PLATFORMUNA ÇEVRİLDİ

Hasan Hüseyin Ceylan, görünüşte 28 Şubatı eleştirirken, ger-
çekte Erbakan Hoca’yı rencide edecek ve Recep T.Erdoğan’ın gö-
züne girecek açıklamalar yapmış ve tüm yalaka ve yandaş medya
bunları manşete taşımıştı.Oysa Aziz Hocamız kendisine: “bazıla-
rı konuşarak sevap kazanır; ama sen susarak sevap kazanırsın”
uyarısını yapmıştı. Rahmetli Hocamızın ısrarla vurgulamasına ve
ispatlayıcı belgeler sunmasına rağmen, 28 Şubatı tezgâhlayan
ABD ve Yahudi Lobileri gibi dış odakları nedense atlayıp, Mason
Süleyman Demirel ve Askerler gibi kuklaları asıl suçlu ve sorum-
lu gösteren Hasan Hüseyin Ceylan’ın Erbakan’a ve Refah-Yol ikti-
darına yönelik planların gerçek nedenlerini ve Hocanın tarihi ve
talihli girişimlerini unutması da dikkatlerden kaçmamıştı. H.Hü-
seyin Ceylan 28 Şubat süreciyle ilgili TBMM Darbe ve Muhtıra-
ları Araştırma (ve saptırma) Komisyonuna verdiği ifadede, ayarı-
nı ve ahlakını ortaya koymaktaydı. Ve zaten Erbakan’ın büyüklü-
ğü; çevresindeki, milletvekili olmuş kişilerin bile işte bu karakter
ve kabiliyette olduğu insanlarla, Hak davasını başlatması, Türki-
ye çapında teşkilatlandırması ve sonunda başarıya ulaştırıp, dün-
ya çapında atılımlar yapmasıydı. Üstelik Nurcusundan Süley-
mancısına, İslamcı yazarından tarikatçısına sözde dindar gurup-
ların hep karşı safta yer almalarına ve Hocanın elinden tutup
adam sıfatına kattıklarının, milletvekili, bakan ve belediye başka-
nı ve bürokrat yaptıklarının defalarca hıyanet ve nankörlük edip



kaytarmalarına rağmen, bu kutlu kervanı hedefine taşımıştı.

Şimdi Hasan Hüseyin Ceylan’a sormak lazımdı:

1-Osman Özbek tam bir soysuzluk ve sorumsuzluk sergileyerek
Hocaya hakaret ederken, 160 milletvekilinden birisi olarak niye gı-
kınız çıkmamıştı? Haydi, dava haysiyetiniz ve velinimetiniz olan
Hoca hamiyetiniz sizi coşturmamıştı, insani onurunuza ve gururu-
nuza da mı hiç dokunmamıştı?

2-Milli Güvenlik Sekreterliği binasının açılışında bir askerin hı-
şımla gelip Erbakan’a omuz attığını gördünüz de, niye bu duruma
sessiz ve tepkisiz kaldınız? Böylesine alçakça bir saldırıya karşılık
vermediğinize göre, yahu siz neye yarardınız?

3-Marazlı ve münafık medyaya malzeme olacak şekilde, sözde
28 Şubatçıları tenkit ederken, özde Erbakan Hoca’yı “çaresiz, ye-
tersiz, beceriksiz” göstermek niyetiyle “Askerler onu dövüp iki sek-
sen uzatacaklardı” gibi edepsiz ve erdemsiz bir ifade kullanmakla
kimlere yaranmaya çalışmaktaydınız?

4-Yoksa “Erbakan askere karşı böylesine ürkek ve gevşek birisi
iken, bakınız Erdoğan nasıl da cesaretli ve dirayetli yaklaşıyor?”
demek için mi böyle davranmaktasınız? Erbakan şuurlu ve onur-
lu bir lider olarak, kukla paşalar ve kiralık maşalarla değil, onla-
rın talimat aldığı Siyonist odaklarla uğraşırken ve basit siyasi çı-
karlar ve şahsi hesaplar için ülkeyi ve milleti tehlikeye atmaktan
sakınırken; Erdoğan’ın boynuna cesaret (esaret) madalyası takan
Yahudi patronlara selam durup, onların piyonlarına horozlandı-
ğını ve topyekün TSK’yı yıpratmaya çalıştığını anlamayacak ka-
dar saf ve zavallı mısınız?

5-Sen nasıl bir dava adamısın, nasıl bir Müslümansın ve nasıl bir
insansın ki; liderin olan Zat, partinin ve hükümetin selameti hatı-
rına senin istifanı gerekli görüp teklif ediyor, ama sen şahsi kapris-
lerin için bunu reddediyor ve karşı geliyorsun! Ancak sonunda
mecburen ve kerhen kabul ediyorsun?

Erbakan Hoca senin gibi birisini Milletvekili yapıp şereflendir-
diği halde, bu kadar yağcılık ve yalakalığına rağmen Recep Erdo-
ğan’ın seni hiçbir dönem listeye bile sokmadığını niye unutuyor-
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sun ve bu tavrını neye bağlıyorsun? Erbakan’dan daha iyi adam ta-
nıdığına ve başını ağrıtacak şarlatanlarla uğraşmaya yanaşmadığına
mı; yoksa vefa ve vicdan noksanlığına mı?

Erbakan’ı farklı kılan meziyet ve faziletleri: 

• Erbakan, Kur’an nizamının tebliğcisi ve takipçisi olarak,
Hakkın ve halkın düşmanlarının, tehdit ve tehlike sıralamasını
çok iyi yapar; Siyonizm’in beyin takımını hedef alır ve Büyük şey-
tanla uğraşırdı. Bazı ucuz kahramanlar gibi, şer odaklarının kuy-
ruğu olan kuklalarla boğuşup; zaman, eleman ve imkân israfına
yol açmazdı.

• Erbakan; ülkesi, Milleti ve İslam ümmeti zarar görmesin di-
ye, gerektiğinde stratejik geri adım atmasını bilir, kınayıcıların
dedikodularına aldırmazdı.

• Sağlığında, Siyonist odaklara yaranma hatırına, Erbakan’a
atmadıkları tekme, takmadıkları çelme kalmayan Abdurrahman
Dilipak, H.Hüseyin Ceylan, H. Celal Güzel, Hüseyin Gülerce ve
Nazlı Ilıcak gibi yazarçizer takımının, şimdi “savunuyor görüntü-
süyle Hocaya dolaylı çamur savurma” yarışına girmeleri, Erba-
kan’ın hatırasına hakaretin bile Siyonist Deccalin katında ne ka-
dar kıymetli olduğunun alameti sayılmalıydı. Bir şairimizin ifa-
desiyle “Zamanı kokutan” Amerikancı-Fetullahcı zaman yazarla-
rından Akit ve Yeni Şafak pazarlayıcılarına kadar bütün Bel’am-
cıkların, gizli tanrıları ABD Yahudi Lobilerini aklamak ve unut-
turmak üzere, 28 Şubatın bütün suçunu ve sorumluluğunu sade-
ce figüran konumundaki Süleyman Demirel’le, üç beş askere ve
medya sekreterine yükleme çabası bile, Erbakan’ın adeta; “tek ki-
şilik ordu” gibi, şeytanları ve münafık yandaşlarını nasıl korkut-
tuğunun kanıtıydı.

• Erbakan, Allah’ın rızasının ve mazlum halkın duasının bir
gramını, şuursuz kalabalıkların ve onursuz İslamcı kiralıkların
binlerce ton alkışına tercih edecek kadar, inançlı, akıllı ve ihlâslıy-
dı. O, kutsal davasını temsil ve tebliğ mesuliyeti ve yeryüzünde
Adil Düzeni kurma gayretiyle; evrensel plan ve projeler hazırlaya-
rak , ilgili ve gerekli teşkilatlar kurarak ve en gerçekçi adımları ata-
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rak Gizli Dünya Devletiyle boğuşurken; sahne şovluğundan, kürsü
şarlatanlığından ve parti kurmayı münafıklığından başka işe yara-
mayan kof kadroları da sırtında taşımak zorundaydı!?

“Soruyoruz: Bu komisyon 28 Şubat'ı soruşturmak için mi ku-
ruldu, yoksa bu milletin bağrına bastığı Başbakan Erbakan'a ça-
mur sıçratmak için mi!” diyen Milli Gazete haklıydı ve vicdanla-
rın tercümanıydı!

Evet, bir komedi oynanıyordu. Güya Meclis'imiz 28 Şubat dar-
besini kovuşturup soruşturuyordu. Öyle bir tezgâh kurulmuştu ki,
sanık sandalyesinde oturması gereken birçok figür, komisyonda bu
milletle dalga geçiyordu. Darbe şakşakçıları, korku kaçkınları, apo-
letli Genel Yayın Yönetmenleri ve yazarları... Çok çok masum(!)
gazete patronları... Kameralara pozlar veriyor, objektiflere sahtekâr
tebessümler konduruluyordu. Bunlar mecliste özenle ağırlanıyor,
gizli ve kirli bir dönemin cesur ve onurlu şahitleri gibi topluma su-
nuluyordu. Doğruyu söyleyenden ziyade, işkembe-i kübradan
atanlar öne çıkıyordu. Dost görünen ama dümen çeviren gafiller
ise, daha derin tahribat yapıyordu.

Oysa camiamız, o sinsi ve Siyonist süreçte eli silah tutanı da ka-
lem tutanı da unutmuyordu. Kimi silahını doğrulturken kimi de
bağrımıza kalemini saplıyordu. Ama güya bizden bilinen birileri
son günlerde değişik bir yöntem deniyor, bizi arkamızdan hançer-
liyordu. Bunlarınki ne silah doğrultmaya, ne de sırtımıza kalem
saplamaya benziyordu. Vefadan ve hayâdan uzak ifadelerle, dev bir
çınara saldırılıyordu. Sinsice saldırdıkları çınar bir zamanlar gölge-
sinde barındıkları kutlu sığınağın ta kendisi oluyordu; Şimdi fırsat-
çı fareler fildişi kulelere çıkmak için o çınara balta sallamayı maha-
ret sayıyordu!.

İktidara yaranmanın yeni yöntemini bulmuş bazı akıl ve ahlak
fukaraları açıkça zırvalıyorlardı. Önce Hakka ve hayra sevdalı mil-
yonlarca insanların izinden yürüdüğü muhterem Liderine "mış"lı,
"miş"li dedikodularla saldırıp hakkında ipe sapa gelmez uydurma
senaryolar yazılıyor peşinden de bugünkü iktidarı pohpohladınız
mı göreviniz tamamlanıyordu. O'nu özenle küçük düşürmeye çalı-
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şan cümleleri tutanaklara geçirip de haber olanlar el üstünde taşını-
yordu. Göbeklerinden bağlanan muslukların vanası biraz daha gev-
şetiliyor, belediyeler, KİT'ler, genel müdürlükler arasında ihale koş-
turmacası yaparken yalaka adam(!) olmak bütün kapıları açıyordu.

Meclis kahvehane köşesine çevriliyordu!

Anlamakta güçlük çektiğimiz bir başka mesele ise nasıl oluyor
da böylesi zırvalara Meclis çatısı altında müsaade ediliyordu? Her
yelpazeden insanı komisyona çağırıyorsunuz tamam da herkes ağ-
zına gelen her şeyi orada söyleyebiliyor mu? Belgesi ispatı istenmi-
yor mu? Meclis Komisyonları, ne zamandan beri kahvehane köşe-
si hizmeti veriyordu? Oraya dedikodu yapmaya mı gidiliyordu. Bu
zırvalar bir de tutanaklara geçiyordu. Soruyoruz: Bu komisyon 28
Şubat'ı soruşturmak için mi, yoksa bu milletin bağrına bastığı Baş-
bakan Erbakan'a çamur sıçratmak için mi kurulmuştu?

Büyük Hesap Günü Unutuluyordu!

İktidar odaklarına ve makam kapılarına kul oldunuz.. Hiçbir şe-
yi görmüyor hiçbir şeyi bilmiyor ve duymuyorsunuz… Tamam,
mürekkepleriniz belli dehlizlerden besleniyordu. İyi de, vicdanla-
rınıza ne olmuştu? 28 Şubat medyasını sorguluyorsunuz ama siz
bugün "28 Şubat medyası"nı aratmıyorsunuz. Onların hesabı da
Erbakan'laydı sizin de. Farklı bataklıklarda ama aynı çamurlara
batıyorsunuz. Bugünün iktidarına 'şakşakçılık' yapmak için itinay-
la cila çektiğiniz cümleleriniz, Meclis tutanaklarına geçirdiğiniz o
çirkin tavrınız bu milletin, bu ümmetin PROF. DR. NECMETTİN
ERBAKAN'a olan muhabbetini zedeleyecek sanıyorsanız aldanı-
yorsunuz. Belki komisyonun yıldızları olursunuz, iki seksen olup
sütunları doldurursunuz. Ama Huzur-u Komisyon ve manşetler bir
tarafa; HUZUR-U MAHŞER bir tarafa... Ve dahi vaat edilen Siyo-
nist güçlerle ve işbirlikçi döneklerle tarihi hesaplaşma… Bunları
unutuyorsunuz ve sadece kendinizi aldatıyorsunuz!..

Milli Çözüm: Erbakan’ın “semender”leri!

Semender: şeklen kertenkeleye benzeyen, 5 cm. den 1,5 met-
reye kadar farklı türleri görülen mucizevî bir hayvan cinsidir. De-
nizlerde, nehirlerde, göllerde, yer altı deliklerinde, taş ve yosun
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birikimlerinde yaşayabilir. Her türlü iklime uyum sağlayabilir
özelliktedir. Yüksek dağlarda kar ve buzlar arasında yaşayabildi-
ği gibi, kavurucu sıcaklarda ve çöl ortamında da görülebilir. Ha-
vada, suda ve karada hayat sürebilen, en katı iklim şartlarına di-
renebilen, hatta kuyrukları, ayakları ve diğer uzuvları koptuğun-
da onları yeniden üretebilen bir vücut mekanizmasına sahiptir.
Deri solunumları oldukça gelişmiştir. Su altında gerekli olan so-
lungaçları, karada iken de kullanılabilir ve bunları akciğere dö-
nüştürebilir. Kütükler arasında yaşayan bazı semender cinsleri,
yakıldığı zaman bir müddet dayanıp sonra ateşten fırladıkları
için onlara halk arasında “ateş semenderi” denir ve ateşten etki-
lenmedikleri zannedilir. 

Bu özellikleri nedeniyle, Gavsul Azam Şeyh Abdulkadir Gey-
lani Hz.leri ve Mevlana Celaleddini Rumi gibi Hak erenleri, hiz-
met ve hakikat ehlini semendere benzetmiş ve her türlü imtihan
şartlarına ve hayatın zorluklarına katlanması ve kadere uyum
sağlaması gerektiğini belirtmiş, şiir ve sohbetlerine konu etmiş-
lerdir. Bu mucize yaratık bünyesinde fotosentez yapabilme, yara-
lanma ve sakatlanmalarını kendi kendine tedavi ve tamir edebil-
me yeteneği ile aşk ve cihat ehline örnek gösterilmiştir. Osmanlı
Divan Edebiyatında ve tasavvuf kitaplarında “ateşten bile etki-
lenmeyen” ve Hz. İbrahim gibi alevler arasında bile Rabbine tes-
limiyet gösteren aşık-ı sadıklar, hep semendere benzetilmiştir. İş-
te Milli Çözüm ekibi de, Erbakan’ın semenderleri yerindedir. 

Semenderlerden ilham alan teknolojik girişimler:

Savaşlarda uzuvlarını kaybeden Amerikalı askerleri ve yine bazı
organlarını yitiren veya kangrenleşip kesilen zengin kimselerin, bu
uzuvlarını yeniden üretebilmek için, semenderlerin vücudu incele-
nerek çok ciddi bilimsel araştırmalara girişilmiştir. Çünkü bir kolu
kesilen semenderin birkaç hafta içinde onu yeniden ve bütün özel-
likleriyle üretebilme yeteneği ilahi bir mucize olarak takip edil-
mektedir. Sanki semenderin vücut hücreleri, zaman tünelinden ge-
çip geriye giderek, ilk yaratılış sürecindeki aktivitesine programla-
nabilmektedir. Yani Semender, Batılıların “PHOENİX” dediği doğu
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efsanelerinde “ Anka Kuşu” diye geçen hayali bir yaratık değil, biz-
zat yaşayan bir varlık cinsidir. 

Sağ olsun, Milli Gazeteden Mustafa Özcan Pirimiz Gavsi Gey-
lani Hz.lerinin “Fethür-Rabbani” eserinde; gerçek ve örnek dava
erlerini ve Mevla müridlerini (Allah’ı murad edenleri); kulluk im-
tihanında yandıkça pişen, sıkıntı ve belalara uğradıkça bilgeleşen
ve kendini yenileyip yetiştiren SEMENDER’e benzetmesini hatır-
latması, hepimiz için önemli ve gerekli bir ibret dersidir.

Geylani'nin diriliş nesli

Abdulkadir Geylani Hazretleri, Fethurrabbani adlı eserinde ateş
denizini aşan yiğidi şöyle tanımlıyor: "Ateşe semendel/semenderden
başkası dayanamaz. Semendel yumurtlar, yavrular ve ateşin üze-
rinde oturur. Ateşten gelir ateşe gider. Sen de afet ateşinin semende-
li ol! Kaza ve kaderin tokmaklarına karşı sabır, mücahade ve mü-
kabede de semender gibi ol. O zaman sohbetime erer, kelamımı din-
ler ve sertliğine dayanır ve zahirde, batında, celvette ve halvette
söylenenle amel edersin..." Bugün dünya ateşler denizinden geçi-
yor. Bugün denizde yürüyen değil ateşte yürüyen Allah erleri gere-
kiyor. Deccalizm’in meydan okumalarına karşı koyacak olan se-
mender ruhlu sadıklar bekleniyor. Denizlerde batmayacak ve ateş-
lerde eriyip yanmayacak yiğitler aranıyor! 

Geylani böyle bir ateşten geçmiş ve sönen Bağdat'ın ve kararan
İslam dünyasının ufuklarını yeniden aydınlatmıştır. Böylece Ga-
zali'nin ardından Nureddin Zengi ve Salahaddin Eyyübi'nin yolla-
rını açmıştır. Bağdat'taki rıbatı gönüllerin dirilip durulduğu, aşk
ve dava semenderlerinin mekân tuttuğu Rabbani feyzi ve ateşi
sönmeyen ocaktır.

Semender'in sırrı

Şah-ı Geylani'nin diriliş nesli için model olarak gösterdiği se-
menderin sırrını yazanlar ve araştıranlar hayretler içinde kalıyor ve
Kutreti İlahiye’ye hayranlıkları artıyor. Semenderler hem karada
hem de denizde yaşıyor. Su semenderleri olduğu gibi kara semen-
derleri de bulunuyor. Elbette kimileri semenderi phoenix’e yani
küllerinden doğan kuşa benzetseler de o bir nevi kertenkele oluyor.
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Bu efsane hayvanların en önemli özelliği gerçekten de phoenix
(Anka Kuşu) gibi küllerinden yeniden doğuyor olmasıdır. Semen-
der, Anka Kuşu gibi bir efsane değil; o yaşayan bir gerçek veya mu-
cize olarak her yerde yaşıyor. Frankfurt yakınlarında Badnauheim
Max Blank Enstitüsünde ilim adamları uzun bir dönemden beri su
semenderi (water mulch) üzerinde çalışıyorlar, gözlem yapıyorlar.
Onlar bu hayvanın inanılmaz özelliklerinden ibret ve örnek alma-
ya çalışıyorlar. Zira bu canlının diğerlerine benzemeyen olağanüs-
tü yetenekleri, bilim adamlarını şaşırtıyor. Semender küllerinden
ya da daha doğrusu hücrelerinden her daim yeniden doğan bir can-
lı olma özelliği taşıyor. Alman araştırmacıların semenderde keşfet-
tikleri bir özellik duyanları hayrete düşürüyor. Semender vücudun-
da hasara uğrayan bir organı bir biçimde onarıyor ve geride hasara
dair onarılan organda hiçbir tamir eserine de tesadüf edilmiyor.
Vücut kendi kendini ameliyat ediyor lakin ameliyattan geriye hiç-
bir iz kalmıyor. Kopan ayak, çıkan göz veya yırtılıp pare pare olan
kalp onarılıyor ve eski sağlığına kavuşuyor. Yani vücudunda kendi
kendini onaran ilahi bir mekanizma bulunuyor.

Gözlemci ilim adamları bu mekanizmayı şöyle açıklıyorlar: Or-
ganını yitiren semender geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyor ve
gençleşme iksiriyle birlikte hücrelerini yeniliyor ve yenilenen hüc-
reler de organı eski haline getiriyor ve onarıyor. Geride de en ufak
bir eser de kalmıyor. Zira müdahale dışarıdan değil içeriden ger-
çekleşiyor. Vücut gençliğine dönünce hücreler yenileniyor. Esasen
günümüzde organ kaybı konusunda kök hücre tedavisi umut hali-
ne gelmiş bulunuyor. Lakin hâlâ tıp bunu tam olarak uygulama ala-
nına koyamıyor. Pankreas gibi işlevini kaybetmiş, yetersiz hale gel-
miş bazı organların yenilenmesi kök hücre tedavisiyle imkân dâhi-
linde görülüyor. Bununla birlikte hâlâ tıp semenderin seviyesine
varamıyor. Hâlâ ayağını veya kollarını kaybeden insanlar protez
ayak ve kollarla idare etmeye çalışıyor. Elbette sır semenderin ya-
pısında ve yüce Allah’ın yaratmasında yatıyor!

Semender üzerinde yapılan deneyimler, bu canlının kalbini 84
gün içinde onardığını gösteriyor. Bunun için vücut kendisini geç-
mişe doğru yolculuğa salıyor veya çıkarıyor ve buluğ (temyiz) ça-

AHMET AKGÜL 417



ğından önceki haline dönüyor. Bu da hücreleri yeniliyor ve yenile-
nen hücreler tekrar organ halini alıyor. Aslında ölüm ve hayat Ce-
nab-ı Hakk'ın bir sırrıdır. Bu sırrı merak eden Hazreti İbrahim gibi
peygamberlere Allah, parça parça haline getirilen kuşlarla ölümün
ve dirilişin sırrını gösteriyor, meraklarını gideriyor. Yahudiler Hz
İsa (as)'ın peygamberliğine delil ve mucize isteyince İsa (as) "Ben
çamurdan bir kuş yapar ve ona üflerim. Allah (cc) izni ile o kuş can-
lanıp uçar" buyuruyor. Yahudiler bunu yapmasını isteyince İsa (as)
çamurdan bir kuş yapıp ona üfler ve kuş Allah'ın izni ile dirilip
uçuyor. (20-21 Ekim 2012/Milli Gazete. Semenderin Sırrı)

UCUZ KAHRAMANLIK, MÜNAFIKLIKTIR!

Nefsin ilah edinmiş, din diye dünya arar
Mana istismar için, himmetler mala imiş!
Gaye Allah değilse, gayretler neye yarar
Meyve veren Rezzak’tır, şükürler dala imiş!

Cihat delisi gelsin, sadık cesur İskender
Erbakancı sayılmaz, olmayınca semender
Ateş denizlerini, geçen yiğit pek ender
Sinek davayı bilmez, sevdası bala imiş!

AKP dağ sanırsın, aslı dumana benzer
Davadan yüz çevirdi, döndü Numan’a benzer
Bel’am ile birlikte, şimdi Haman’a benzer
Ümidi Kur’an değil, siyon Kabala imiş!

Yalancı yalamadır, sanma sözü gerçektir
Sen mücahit tanırsın, menfaate köçektir
Zan tahminle olmuyor, Kur’an şaşmaz ölçektir
Köpeklerin hevesi, kemikli yala imiş!..
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Ilımlı İslam ile, billah din laçkalaştı
Zalim ile diyalog, eyvah dil başkalaştı
Hidayet kararınca; beyinler kalçalaştı
Mert davranmaz münafık, hem mıh hem nala imiş!

İman cihat olmazsa, kalbin çarkı paslanır
Nasipsiz adam odur, gaflet ile yaşlanır
Allah’a dayanmaz da, Amerka’ya yaslanır
Örümcek ev, böceğe; en sağlam kal’a imiş!

Bir noktadan var etti, Rabbim cümle evreni
Ne hassas bir dengedir, yaratılış serveni
İmtihanın unutma, hayra çevir devreni
Hayat denen bu hülya, alai vala imiş!

Milyar milyar dünyayı, bir noktaya sığdırmış
Nice bin kat kainat, ne mükemmel yığdırmış
Arıya bal ineke süt, yaptırıp ta sağdırmış
Kudret hikmet sahibi, Allahu Ta’ala imiş!
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Sözcü Gazetesi Yazarı 
SAYGI ÖZTÜRK’ÜN TETİKÇİLİĞİ!

Herhangi bir kişi veya ekiple ilgili iddiaların “sanki ispat edil-
miş ve hüküm verilmiş bir karar” gibi kamuoyuna takdim edilme-
si, kasıtlı bir karalama kampanyasına aracılık yapmaktır. Ve hele
resmen ve hukuken haksızlığı ve dayanaksızlığı sabit görülüp, Ada-
na Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca geçersiz bulunan Milli Çö-
züm Ekibine yönelik bir iddiayı, hala “Polise göre: Ergenekon’un
“İslamcı kanadı” diye 13 Kasım 2012 tarihli Sözcü Gazetesindeki
yazısına başlık yapan Saygı Öztürk, maalesef adına yakışmayan bir
sahtekârlık ve saygısızlık yapmıştır.

Söz konusu yazısında, Milli Çözüm Ekibine yönelik “silahlı terör
örgütü” gibi asılsız ve alakasız bir iddianın yine Özel Yetkili Cumhu-
riyet Savcılığınca reddedildiğini, bir kişi tarafından evinde hatıra ve
silah merakıyla bulundurulan ve hiçbir olayda kullanılmayan taban-
ca ve mermiler yakalanmasının, Milli Çözüm Ekibinin “silahlı terör
örgütü” olarak yaftalanmasına hukuken (ve ahlaken) gerekçe göste-
rilemeyeceğini, kendisi de bilip ifade ettikten sonra kalkıp:

Soner Yalçın, bu durumda şunları sorardı: “İslamcı Milli Çözüm
Dergisiyle, ODA TV soruşturmasının farkı nedir? Üstelik Milli Çö-
züm Dergisinde silah, yaralama var. İkisi de Ergenekon iddiasıyla
operasyona uğradı. Birinde kovuşturmaya yer yoktur kararı var-
ken, Soner Yalçın iki yıldır neden tutuklu yargılanıyor?” sözlerinde-
ki sakatlık sırıtmaktaydı. Önce Saygı Öztürk, Soner Yalçın’ın ağzıy-
la “Milli Çözüm Dergisinde silah var, yaralama var” diye iftira at-



maktaydı. Çünkü bu silah ve yaralama olayının, Milli Çözüm eki-
biyle uzaktan-yakından hiçbir ilgisi olmadığı, sadece şahsi olaylar
sayıldığı bizzat Cumhuriyet savcısının beyanıdır.

Bilemiyoruz, böylesine adil, hukuki ve vicdani bir karar verdi-
ği için mi, yoksa başka bahanelerle mi, “özel yetkilerinin” alınıp
sade bir savcı olarak Adana’da görevine devam eden, hiç tanıma-
dığımız ve adını bile yeni öğrendiğimiz Sn. Hüseyin Düzgün’ün
ismen deşifre edilip bir nevi hedef gösterilmesi de bize göre yan-
lış bir yaklaşımdır.

Ve yine Saygı Öztürk yazısında; “Devlet güvenliğiyle ilgili bel-
geler” kısmında;

“Şüphelilerden N.K, E.P, O.Ç. ve M.D’de Milli Güvenlik Kuru-
lu’nun 28 Şubat Kararlarının fotokopisi ele geçirildi. Fezlekede
şüphelilere “Devletin güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundur-
mak” suçlaması yapıldı. Buna karşın Cumhuriyet Savcısı kararın-
da “Bahsi geçen belgelerin değişik internet sitelerinde de mevcut
olduğu, herkesin internetten kolayca temin edebileceklerini” be-
lirtti ve bunun için takibata gerek olmadığına karar verdi” şeklin-
deki beyanlarına rağmen hala bizi “suçlu iken salındı” gösterme-
si gerçeği çarpıtmaktadır.

Oysa bulunan belgelerle ilgili sorusu üzerine Milli Güvenlik
Kurulunun Sn. Savcıya cevaben yazdığı “09.09.2008 tarih 2001 sa-
yılı yazısında da bahsedildiği gibi,” diyerek “Bahsi geçen belgelerin
değişik internet sitelerinde de mevcut olduğunu ve isteyen herkesin in-
ternetten kolayca temin edebileceklerini” kararını MGK’nın kendisi-
ne yazdığı cevabi yazısını da dikkate alarak vermişken Saygı Öz-
türk bu kararı da sadece Savcı vermiş gibi aktarmıştır. Yani Öz-
türk’ün “devlet güvenliği ile ilgili belge” dediği internet üzerinden
herkesin ulaşabileceği evraklardır

Üstelik Saygı Öztürk’ün; sanki malum çevrelerin komplo ve kış-
kırtmalarına rağmen tezgâhlanan ve Ergenekon’a bulaştırılmaya ça-
lışılan operasyonlar sonucu, Milli Çözüm’ün savcılıkça aklanması-
nın ve serbest bırakılmasının acısını bir türlü unutamamış gibi dav-
ranması ve tetikçilik yaparak, resmen boşa çıkarılmış iddiaları ye-
niden gündeme taşıması, acaba hangi amaçlaydı?
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Kaldı ki biz, Milli Çözüm Dergisi ve ekibi; Erbakan’ın gönüllü
talebeleri ve Milli Görüş’ün sadık erleri olarak; Ergenekon ve ben-
zeri uyduruk davaların hep haksızlığını haykırdık; ve bu bahane ile
mağdur edilen insanların ve karalamaya çalışılan kurumların tama-
mına, ta başından beri sahip çıktık. Bunu yaparken onların partisi-
ne, görüşüne, düşüncesine bakmadık. Temel insan haklarını ve ül-
kemiz çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaya çalıştık. Bazı kişilerin
veya ekiplerin, yanlış ve yararsız bulduğumuz düşünce ve davra-
nışlarını eleştirirken bile, onların uğradığı mağduriyete sevinmek
gibi bir aşağılığa asla kapılmadık.

Hem defalarca hatırlattığımız gibi, biz kendimizin “İslamcı” di-
ye tanıtılmasından da asla hoşlanmadık. Çünkü bu tanım, “İslam’ı
istismar eden ve bu kisve altında ABD ve AB emperyalizmine ve İs-
rail Siyonizm’ine hizmet veren teslimiyetçi ve işbirlikçi kesimleri”
anımsatmaktadır. Biz Milli Çözüm'cüler ise, sade ve sadık bir Müs-
lümanız, Kur’an’ın ve Resulüllah’ın bütün hüküm ve haberlerine
samimiyetle inanan, uygulamaya çalışan ve Yeni Bir İslam Medeni-
yetinin kurulmasını gönülden arzulayan ve bu uğurda çırpınan
mert ve net insanlarız. İşte bunun için sizler gibi kışkırtıcılığa ve
çifte standartçılığa asla tenezzül buyurmayız. Özümüzden de, sö-
zümüzden de cayıp kıvırmayız. Ve hepsinden öte, Allah’tan başka-
sından asla korkmayız ve güç odaklarına kiralanmayız.

Hiç kimseye riyakârlık ve yalakalık yapmayız. Mazlum olanın
(yani zulme uğrayanın) da mutlaka yanında olur, onun dinini, mez-
hebini, kökenini, geçmişini ve partisini sormayız. Kindarlara da din-
darlara da, aynı adalet terazisini uygularız. Dinimiz ve devletimiz
aleyhindeki girişimleri sorarız, uyarırız; ama hiç kimseyi sorgulama-
ya, yargılamaya, namus ve onurunu karalamaya kalkışmayız.

İşte 40 yıllık yazarlığımız, işte 50’den fazla kitabımız, işte 10 yıl-
lık Milli Çözüm hayatımız… İşte sizin de gerçekmiş gibi, utanma-
dan gündeme taşıyıp tekrarladığınız iftira ve iddialarla tutuklandı-
ğımızdaki tavrımız, karakollarda ve mahkeme huzurundaki savun-
malarımız… Ve işte serbest kaldıktan sonra da kesinlikle hak bildi-
ğinden caymayan ve şaşmayan Mili duyarlı ve İnsani-İslami tutarlı
tutumlarımız… Evet biz Milli Çözüm ekibi olarak, hem Türki-
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ye’miz dâhil 27 İslam ülkesini parçalamayı hedefleyen BOP’un eş
kahyalarının, hem de İslam’ı Protestanlaştırıp emperyalizmin hiz-
metkarlığına hazırlayan Cemaat Hocalarının fetva ve fesatlıklarına
ciddiyet ve cesaretle karşı çıktığımız gibi; Kemalizm ve Laiklik kı-
lıfı altında Yüce Dinimize ve Aziz Milletimizin manevi değerlerine
saldıran sütü bozukların da samimiyetsizlik ve seviyesizliklerini
konuşup yazmakta ve halkımızı uyarmaktayız. Bütün bunları da
bazı kiralık takımı gibi, öyle kuru kahramanlık veya birilerine ya-
lakalık için değil, inancımız, insanlığımız, vatanımız ve bağımsızlı-
ğımız adına yapmaktayız.

Sözcü yazarı Bay Saygı Öztürk şayet: “Ergenekonla ilgili, benzer
iddialarla, Milli Çözüm Dergisi de suçlanıp tutuklanmış; Ancak gö-
revli savcının hukuka ve vicdana uygun kararıyla serbest bırakıl-
mışlarken, ODA TV sanıklarının iki yıldır hala tutuklu kalmaları
bize göre tam bir çelişki oluşturmaktadır, yetkililerden gerekli ve
yeterli açıklamaları beklemek hakkımızdır.” 

deseydi kendini alkışlar ve destek çıkardık. Ama o tam aksine:
“niye İslamcı Milli Çözüm Ekibini bıraktınız da, ODA TV sanıkla-
rını tutukladınız?” şeklinde algılanmaya ve ikilik çıkarmaya müsa-
it talihsiz bir tavır takınmakta ve “hatırlatmak ve kıyaslamak için
yazıyor” görüntüsüyle hakkımızdaki asılsız iddiaları sanki gerçek-
miş gibi yansıtarak, dolaylı yoldan Milli Çözüm’e saldırmaktadır.
Oysa edepli ve erdemli davranmak herkesin hayrınadır. 

Saygı Öztürk, bu tür iddiaların ve hele resmen haksız ve daya-
naksız olduğu kesinleşmiş ithamların, marazlı medya yoluyla “ma-
sum insanları töhmet altına sokma ve aleyhinde suizan oluşturma
kampanyası başlatma” amacıyla gündeme taşındığının ve kendisi-
nin de Sözcü Gazetesinde hakkımızdaki bu itibar katliamına katkı
sağladığının herhalde farkındadır. Oysa ODA TV sanıklarına yar-
dımcı olmanın ve bir eşitsizlik ve adaletsizlik görüyorsa bunu ken-
dilerine aktarmanın pek çok yolu vardır. Milli Çözüm’le ilgili sav-
cılıkça takipsizlik kararı verilmiş asılsız iddiaları tutup tekrar yazı
başlığı yapmak ve “silah yakalanmış ve yaralamaya karışmış, İs-
lamcı Milli Çözüm Ekibini bıraktınız da, bunları niye tutukladı-
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nız?” gibi yanlış ve yanıltıcı sorular ve kıyaslamalarla tetikçiliğe so-
yunmak çok ucuz ve uyuz bir şarlatanlıktır.

Tetikçilik ajanlığını, yazarlık sananlara hatırlatalım;

Haklı ve hayırlı insanları, haksız ve ahlaksız ithamlarla yarala-
maya çalışanlar, sonunda ellerinin karasını kendi yüzlerine bulaştı-
racaktır. Ve hele bu haklı ve hayırlı insanlar aynı zamanda cesur, ka-
rarlı, donanımlı ve tutarlı kimseler ise, onlara sataşanlar, tokmağı
kendi kafasına vuran ahmaklar konumundadır. Akıl, bir işin sonu-
nu düşünüp, ona göre davranmak, altında kalacağı fesatlıklara kal-
kışmamak ve fırsatçılık yapmamaktır. “Saygı” ismini almakla, say-
gın olunamayacağını, başkaları hakkında şüphe ve şaibe bulutları
oluşturarak şeref kazanılmayacağını aklımızdan çıkarmamalıdır
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AKP, ERBAKAN’IN MI, YOKSA 
AMERİKAN’IN MI PROJESİDİR?

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.

Oysa başta Bediüzzaman gibi şahsiyetler, müspet Türk Milli-
yetçiliğine hürmet ve riayet etmişlerdir. Yoğun bir medya mani-
pülasyonu ile artık “Kürt”lerin özgürlüğünden, özerkliğinden, et-
nik kimliğinden bahsetmek ve bunlara sahiplenmek; vicdani du-
yarlılık, Avrupai uygarlık ve insan haklarına saygınlık sayılırken,
maalesef “Türk” kelimesini ağzına almak, ırkçılık, çağdışılık ve
barbarlık gibi gösterilmektedir. Bunun gibi Alevilik; ilericilik,
hoşgeçimlilik, aydın kişilik olarak takdim ve takdir edilirken,
Sünnilik ise gericilik, Emevicilik ve kökten dincilik diye tahkir
edilmektedir.

AKP yalakası ve Amerikan borazanı Mümtazer Türköne’nin;
“Din eğitiminde devlet tekeli kalkıyor”124 diye manşet atıp müjde-
lediği: “Anayasanın 24. maddesi: “Din ve ahlak eğitim ve öğretimi
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” kaydının, yeni hazır-
lanan anayasada yer almayacağını bildirmesi de artık din eğitimi-
nin, hem mecburi olmaktan çıkarılacağını hem de, din eğitiminin
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ABD güdümlü cemaat ve tarikatlar elinde “Küresel Siyonist sömü-
rü düzenine, dindar ve itaatkâr ılımlı köleler yetiştirme” yolunun
açılacağını haber vermektedir. Recep T. Erdoğan’ın ABD’de çekilen
ahlaksız film skandalına karşı Türkiye’deki tepkisizliği “Son on yıl-
dır aşırılıkları törpülemeyi başardık. Bir anlamda paratonerlik yap-
tık ve toplumun gazını aldık”125 sözleri tam bir itiraf gibiydi. Evet,
Recep T. Erdoğan ve Hükümetinin iktidara getiriliş gayelerinden
birisi de: “Müslüman halkımızın ABD emperyalizmine ve İsrail Si-
yonizm’ine karşı haklı duyarlılıklarını törpülemek, toplumun hava-
sını indirip layt ve uysal hale getirmekti.”

Osmanlıdan Günümüze Türklük Kavramı.

1-“Malumu ilam ahmaklıktır.” (Yani herkes tarafından ve açık-
ça bilinip belli olan şeyleri, tekrar tekrar anlatıp açıklamak geri
zekalılıktır.) gerçeği doğrultusunda, zaten Oğuz nesli Kayı bo-
yundan oldukları dünya âlemce malum ve meşhur olan Osmanlı-
lar, kuruluştan itibaren, ayrıca bir “Türk Devleti” olduklarını
vurgulamaya gerek görmemişlerdir.

2-Tebaası olan Rum, ermeni, Bulgar, Arap gibi kavimleri ür-
kütmemek için de Osmanlılar tedbirli hareket etmiştir.

3- Osmanlılar hamisi ve halifesi oldukları İslam dünyasına
“ırkçı, ayrımcı ve kayırımcı” davranmadığını göstermek için de
“Türk”lüklerini sıklıkla öne sürmemişlerdir.

4- Ancak Türk asıllı olmayan, ülkelerini işgal eden ve kendile-
rini devşiren Osmanlı Türk’üne karşı gizli kin besleyen bazı bü-
rokrat ve komutanlar, zaman zaman Türkler ve Türkçe aleyhine
girişimlere yeltenmiş ve Osmanlının kendilerine sağladığı imkân
ve fırsatları suistimal ettikleri gözlenmiştir.

5-Medreselerde ve edebiyat çevrelerinde Arapça ve Farsçaya
ağırlık verilmesi ise, köklü medeniyet birikimine ve hikmet eserle-
rine, tefsir ve hadis gibi İslami İlimlere kaynaklık etmeleri ve İslam
âlemiyle rahat irtibat kurabilecek diplomat ve bürokratları hazırla-
ma nedeniyledir.
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6- Ancak bütün Osmanlılar döneminde köy, kasaba ve şehir sa-
kinleri hep Türkçe konuşmuş; halk şairleri, tasavvuf erleri ve ma-
nevi terbiye öncüleri, saray kâtipleri ve tarihçileri, Süleyman Çele-
bi gibi gezginler hep Türkçe konuşup yazmış ve Osmanlı Türkçesi
resmi dil olarak kabul edilmiştir. Üstelik, -hiçbir zorlama ve baskı
olmaksızın- doğal bir ihtiyaçla ve kendi arzularıyla, yerli, Rum, Er-
meni, Yahudi toplulukları hatta fethedilen ve Müslümanlığı seçen
Balkan halklarının bir kısmı Türkçeyi öğrenmişlerdir.

7- Ne var ki, 1800 yılların başında padişah olan Sultan 2. Mah-
mut: “Muhiti (çevreyi) kollarken merkezin dağılacağını, başka ka-
vimleri kucaklarken asli unsur olan Türklerin ihmale uğradığını”
fark edip, bazı tedbirlere yönelmiştir.

Osmanlı tarihinde “Türk” ve “Türklük” kavramları lehine ilk ge-
lişme, Sultan 2. Mahmut zamanında, 1826 yılında Yeniçeri Oca-
ğı’nın kaldırılması ve yerine o zaman “Mansure Askerleri” denilen
ve doğrudan doğruya Anadolu’nun Türk Müslüman halkına daya-
nacak olan ordunun kurulma girişimlerinde görülmektedir. Bilindi-
ği gibi Yeniçeri Ordusu genellikle devşirme, yani gayr-ı Türk ve
gayr-ı Müslim halka dayanan bir tabandan gelmekteydi. Haziran
1826 tarihinden itibaren ise artık ordu devşirme kökenden değil da-
ha ziyade Türklerden ve Türkleşmiş kavimlerden teşkil edilecektir.

8- Meşruiyet döneminde, Sultan Abdulhamit Han’ın kabul etti-
ği Kanun-i Esasi’de ise:

“Osmanlı tebaasının devlet kademelerinde görev alabilmeleri
için resmi dil olan Türkçeyi bilme şartı” getirilmiştir. (Madde:18)

Ayrıca Kanuni Esasi 68. maddesine (3. fıkra): Türkçe bilmeyen-
lerin mebus (Milletvekili) seçilemeyeceği ve Mebus adaylarının
Türkçe okuma yazma mecburiyeti eklenmiştir.

9- İttihat ve Terakki sürecinde:

a- Mehmet Akif ve Yahya Kemal gibileri İslam kaynaklı Türk
Milliyetçiliğini.

b-Ama diğerleri de, “ırkçılık ve kafatasçılık” ağırlıklı bir ulus
kavmiyetçiliği benimsemişlerdir.
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Bu arada Avrupa’da, İslam’dan mayalanan Türk milliyetçiliği-
ne karşı ilk planlı ve kasıtlı düşmanlık kampanyasını başlatanla-
rın ise, komünizmin fikir öncüleri sayılan Yahudi kökenli Engels
ve Marx olduğunu da hatırlamamız gerekir.

10- Mustafa Kemal ise Türk Milliyetçiliğini, ırkçı bir anlayış
ve yaklaşımdan uzak, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir zihniyetle ve
zaten fikren ve fiilen dünyada öyle bilinen haliyle özümseyip
resmileştirilmiş. Ancak ondan sonraki süreçte, Türkçülük yeni-
den ittihatçıların mason kanadı gibi, ırkçı ve dışlayıcı bir mec-
raya evrilmiştir.

11- Rahmetli Erbakan Hoca ise, Türkçülüğün diğer unsurla-
rı inkârcı, horlayıcı ve yok sayıcı bir kavram olarak kullanılıp
dayatıldığı ve dış güçlerin bu haksız uygulamayı istismar edip
özellikle Kürt kardeşlerimizi ve PKK’yi kışkırtıp azdırmaya ça-
lıştığı bir ortamda: Milli birlik ve dirliğimizin mayası ve kaynaş-
tırıcı kimyası olan DİN kardeşliğini öne çıkarıp önemsemiş;
ama çok dikkatli ve rikkatli (merhametli) bir dille sık sık “Bin
(1000) yıllık kardeşliğimize” vurgu yaparak, Anadolu’muzun
Malazgirt zaferiyle fethedip, Selçuklu ve Osmanlı dönemleriyle
Türklere vatan yapılmasına özellikle dikkat çekmiştir. Ve hele,
Erbakan Hoca’nın müsbet milliyetçiliği tahkir edici söz ve ima-
larına rastlamak mümkün değildir. Ve zaten o devirdeki, dede-
sini bile gizlemek zorunda kalan sahte Türkçüler ve sabataist-
mason ittihatçı döküntüler ve diğer siyasi aktörler içerisinde,
yedi sülalesi özbeöz Türk olan, belki de tek şahsiyettir. Ve tabii,
hepsinden önemlisi Erbakan Hoca inançlı ve kararlı bir mü’min-
dir ve bizi Millet yapan asıl kimyanın İslam Dini ve Ehli Sünnet
disiplini olduğunun bilincindedir.

Erbakan Hoca’nın Türklerin dışında; Kürtler, Rum ve Ermeni
nesiller, Kafkas ve Balkan kökenliler gibi değişik kavim ve kültür-
lerden, İslam potasında kaynaşan, muhteşem Anadolu seramiği-
nin (mozaik değil!) bu mübarek ahengini ve rengini bozacak söy-
lem ve sloganlardan sakınması, Milli haysiyet ve hassasiyet gere-
ğidir. Kaldı ki, bir kişiyi önemli ve değerli kılan ve gerçek kimli-
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ğini oluşturan; Onun kökeni ve mensubiyeti değil, İnsanlığı,
inancı, amacı, ahlakı, ilmü irfanı ve yararlı çabaları gibi şeylerdir.

12- Şu tarihi ve tescilli gerçekte asla unutulmasın ki, Müslü-
man olmayan veya sonradan İslam’dan çıkan Türkler, Türklükle-
rini de, Türkçeyi de muhafaza edememişler (istisnai örnekler dı-
şında) başka kavimler ve kültürler içerisinde eriyip gitmişlerdir.
Hatta Ehli Sünnet istikametinden (Sünnilikten) koparılıp, geç-
mişte Şiilik, günümüzde Vehhabilik, El-Kaide’cilik, İranlı Ali Şe-
riat’çılık gibi aykırı mezheplere kayan Türklerin bile, tarihte Os-
manlı Devletine, şimdi de Türkiye Cumhuriyetine düşman hale
getirildikleri görülecektir. Mustafa Kemal’in şimdi kaldırılmaya
çalışılan Diyanet İşleri Başkanlığını kurarken, İslam’ın ehli Sün-
net çizgisini ve Maturidi’lik düşünce sistemini tercih etmesi bo-
şuna değildir.

Vücut, kanser hücrelerine tepkisiz kalır, çünkü kendinden sa-
nır!

Numan Kurtulmuş, “HAS Partiyi feshedip AKP’ye katılma” ne-
denini soran spikere “Biz aynı düşüncenin hücreleriyiz. Bu yüzden
Türkiye’nin yeniden inşası sürecinde birbirimize destek vermeli-
yiz.” Anlamında sözler edince hatırımıza gelmişti:

Bir Teşkilat ve camiadaki marazlı tipler, aynen kanser hücre-
leri gibidir.

Vücudumuz dışarıdan giren mikroplara karşı, doğal bağışıklık
sistemini devreye sokarak, ürettiği antikorlarla onları etkisiz bırak-
maya yönelir. Ancak kanser hücreleri, kendi içinde ürediği için, vü-
cudumuz onları “saldırgan bir yabancı” olarak değil, “bedenin bir
parçası” gibi algıladığından, onlarla mücadele gereği hissetmeyip,
kanser hücrelerini etkisizleştirmek üzere bağışıklık sistemini dev-
reye sokmadığı gözlenmektedir. Böylece kanser hücreleri urlaşma
ve tüm organları sarıp kuşatma fırsatına erişmektedir.

Bir dönem çok yaygın olan verem hastalığının iyileşmesi için uy-
gulanan çok özel beslenme yöntemlerinin ve alınan güçlü vitaminle-
rin vücudun direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve iyileş-
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me sonrası insana ekstra bir zindelik verdiği söylenirdi. Ancak bütün
bu “yan getirileri ve bazı yararlı neticeleri” ileri sürülerek verem has-
talığının reklamını yapmaya ve özendirecek şekilde hayırlı sonuçla-
rını anlatmaya girişilmezdi. İşte şu AKP, acaba Milli Görüş bünyesin-
de üreyen kanser ve verem hücreleri gibi miydi? Pek çok insanımızın
hala onları sağlam ve İslam düşünceli ve Milli Görüş takipçileri gör-
meleri, kalbi bir safiyet miydi, akli bir zafiyet miydi, boş bir temenni
ve teselli miydi, yoksa gizlenen bir gerçeğin ifadesi miydi?

Şiir:

“Bizsiz bizi yenemezlerdi, bizimle vurdular bizi
Mikrop saldılar kanımıza, o tıkadı kalbimizi” 

dizeleri, Milli Görüş’ten ayrılan dönekleri ne güzel ifade et-
mektedir. Evet, örneğin Mehmet Akif’in Sultan Abdülhamid’e ba-
zı şiirlerinde “korkak, müstebid (despot), Osmanlının gelişip
güçlenmesinin önündeki engel” görmesinden daha beter bir gaf-
let ve hıyaneti bunlar rahmetli Erbakan’a göstermişlerdir. Ve bu
yüzden maalesef, Abdülhamid sonrası Osmanlı ne hale gelmişse,
Türkiye’de Erbakan sonrası benzer felaketlere uğramış vaziyette-
dir. Umarız bu felaketlerden ders alınacak, Milli bir gayret ve me-
suliyetle bu vahim gidişe son verilecektir.

Kaan Turhan’ın saplantıları, Levent Gültekin’in safsataları!

Bir sayfa sonrasında, Erbakan’ la ilgili önceki temelsiz iddia ve
ithamlarından vazgeçmek zorunda kalarak ve: “ABD-RP ilişkileri
böylesine sıklaşmış olmasına rağmen ABD’nin çok geçmeden Erba-
kan kartını oynamaktan vazgeçtiği anlaşılıyor. Acaba neden?

-Birincisi, (Amerika) kökten dinci İslam’dan vazgeçerek, ılımlı
İslam’ı desteklemeye başladı.

-İkincisi, ABD önce Erbakan’ı yokladı, tartıp biçti. Onda aradı-
ğını bulamadı. O küresel hedeflerine hizmet edecek karakterde de-
ğildi. Erbakan teslimiyetçi değildi.”126 diyerek kendi kendini yalan-
layan bir yazarın bu tavrı hem kendisine haksızlık, hem de okurla-
rına saygısızlıktı.
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Aslında AKP’nin hangi odaklarca ve ne maksatlarla iktidara ta-
şındığı ve hangi tahribatları yaptığı konusunda gerekli ve yürekli
bir araştırma eseri olan “Ak Faşizim” kitabının yazarı Sn. Kaan
Turhan’ın sırf Erbakan’ı karalamak ve “İslam adına yola çıkanların
tamamının Haçlı Batı tarafından kurgulandığı” safsata ve iftirasını
beyinlere kazımak için, hem kitabının bütününe duyulan itimadı
zayıflatacak, hem de kendi itibarını sarsacak bu ön yargılı yakla-
şımları yanlış ve yakışıksızdı. Okuyanlar sormayacaklar mıydı:?
Madem Amerika Erbakan’ı iktidara taşımak ve onun şahsında İs-
lam’ı yozlaştırmak istiyordu da, neden Refah Yol hükümetine 11 ay
bile dayanamayıp 28 Şubat tezgâhıyla yıktırmıştı? Hem Sn. yazar,
Erbakan’ın 11 aylık iktidarı dönemimde ABD, AB ve İsrail’i ve içe-
rideki işbirlikçi sağcı solcu çevreleri çileden çıkaracak hangi icraat-
ları ve tarihi atılımları başlatıp başardığını niye birkaç satır olsun
yazmamıştı? Çünkü tarafsız ve tutarlı yazarlık haysiyeti, Milli ve
insani hassasiyeti böyle davranmayı gerekli kılardı.

Bunun gibi, Levent Gültekin 19 Mart 2012 tarihli “rezalet” ya-
zısında; Milli Görüş'ün marazlı takımından Oğuzhan Asiltürk’ün
“Erbakan cihat paralarını mala çevirip üzerine tapu etti” anlamın-
daki asılsız iddialarını ve daha sonra bizzat kendisinin savcılıkta
“yanlış anlaşılmadan kaynaklanan asılsız beyanlar” olduğunu iti-
raf ettiği iftiralarını tekrar gündeme getirip; üstelik Amerikan Ya-
hudi Lobilerinden, madalyalı ve BOP kâhyası AKP’nin kiralık ya-
lakaları Akit Gazetesindeki ağabeylerini de yalancı şahit gösterip
Erbakan’ı karalama kampanyasına katkı sunması, hem kendisi-
nin gevşek ayarını, hem de Hak davanın ve Rahmani tarafın tem-
silcisi olarak Erbakan’ın yüksek miyarını ortaya koymaktaydı.

Haydar Baş’ın Hayâsız Yalanı!

22 Kasım 2012 TV-8’de Zeyit Aslan’ın programında ve 24 Kasım
2012 Berlin 5. Ehli Beyt sempozyumunda, kendisine yöneltilen so-
rularla sıkışınca, Recep T. Erdoğan üzerinden Rahmetli Erbakan’ı
suçlama yoluna sapan Haydar Baş: “İsrail’le askeri anlaşmayı Senin
büyük’ün (Erbakan’ı kastediyor) yaptı!..” yalanını tekrarlamıştı.
Oysa İsrail’le o anlaşmayı Refah-Yol’dan önceki ANAP-Doğruyol
iktidarı döneminde Mesut Yılmaz’ın imzaladığını, E. 1. Ordu ko-
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mutanı ve Ergenekon Sanık’ı Çetin Doğan 8-16 Ekim 2012 tarihle-
rinde Aydınlık Gazetesindeki yazı dizisinde bizzat açıklamış ve
“Mesut Yılmaz’ın İsrail’le imzaladığı askeri-stratejik işbirliği an-
laşması gereği İsrailli pilotların Konya’da eğitilmesine karşı çı-
kan Başbakan Erbakan’ın huzurunda nasıl İsrail’i savundukları-
nı” böbürlenerek aktarmıştı.

MSP döneminde Trabzon İl Başkanlığı yapan ve yıllarca Erba-
kan’a ve Milli Görüş davasına övgüler yağdıran Haydar Baş, sahte
Profluk ünvanına ve sahte şeyhlik sıfatına yakışır bir tavırla “Erba-
kan İsrail’le askeri işbirliği anlaşması yaptı” iftirasından sıkılma-
mış ve yıllarca öptüğü eli şimdi ısırmaya başlamıştı.

İttihatçı Cemal Paşanın da aralarında bulunduğu bir heyet,
Sultan Abdülhamid,i ziyaret edip: “Çanakkale’ye saldırı hazırlığı
beklenmektedir. Boğaz’ı geçerlerse İstanbul’da düşecektir. Bu ne-
denle biz payitahtı (Başkenti) tedbiren Anadolu’ya (Konya’ya) taşı-
mak fikrindeyiz. Sizin düşünceniz nedir, hangi il münasiptir?” diye
sorduklarında onlara:

“Korkudan terk edilen payitaht düşmana peşinen teslim edilmiş
demektir. Ben Bizans imparatorundan daha korkak ve alçak deği-
lim, kanımın son damlasına kadar İstanbul’da savaşır, gerekirse ca-
nımı feda ederim. Kaldı ki iyi kullanılmasını bilirseniz, benim inşa
ettirdiğim tahkimattan, düşmanların Çanakkale saldırısına göğüs
germeye yeterlidir!...” diyecek ve belki de, bugün İstanbul’un hala
elimizde kalmasına sebebiyet verecektir. Ve acaba, marazlı medya
tarafından AKP’lilerin sürekli “İslamcı”lıklarına vurgu yapılması
ve bu yolla meşrulaştırılmaya çalışılması, bilinçli ve art niyetli
bir tercih miydi yoksa ağız alışkanlığının bir neticesi miydi?

İslamcılığın Müslümanlarla irtibatı

O kadar güzel, idealist, hatta ütopik "İslamcı" ve "İslamcılık" ta-
rifleri yazılıp çizilmektedir ki değil Müslümanlardan, "farklı inanç
mensuplarından bile" oraya dâhil olma hevesine kapılanlar görül-
mektedir. Fakat gerçekler sadece teoriden ve tariften ibaret değil-
dir. Teoriden ziyade pratikler, yani hayata yansıyan kısım her za-
man daha belirleyici ve ikna edicidir. Her ne kadar kaynağı, refe-
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ransı İslam olsa da "İslamcılık beşeri bir" ideolojidir. İdeolojilerin
genel karakterine uygun olarak toplumu dönüştürmekten çok, bi-
lakis "salt iktidarı" hedeflemiştir. “İslamcılık” ortaya çıkışı ve neş-
vü neva bulması üç tarzı siyasetle (Osmanlıcılık, Türkçülük, İslam-
cılık) ve haliyle İttihat ve Terakkiyle neredeyse örtüşmektedir.
Özellikle İttihatçılarla, siyasi düşünceleri farklı olsa da, birçok nok-
tada benzer karakter göstermişlerdir. Aynen İttihatçılar gibi alttan
(halktan) gelmemiştir, genel olarak toplumun "zayıflarının" ve
"gençlerinin" sahip çıktığı bir harekete dönüşmemiştir. Elit, "seç-
kinci" Müslümanların çabalarına rağmen etkin hale gelememiştir.

Müslüman ve İslamcı 

“Müslüman” tabiri kuşatıcı ve birleştiricidir. Dün olduğu gibi
bugün de yeterli ve geçerlidir. "İslamcı", "İslamcılık" ise sakat ve
eksiktir. Bu kavramı sahiplenenler içerisine her şeyi yerleştirebilir
ama işler sadece tanımlamayla yürümemektedir. İslamcıdan başka,
kendisini radikal, fundamentalist, ılımlı Müslüman (İslam) olarak
tanımlayanlar da görülmektedir. Batı ve daha geniş olarak "bâtıl",
İslam'ın önerdiği ve benimsediği kavramları terk edip, kendisi uy-
duruk kavramlar üretip, ayrıştırma yolunu seçmektedir. Zihinler
ilk bu yolla iğva ve iğdiş edilir. Çünkü bir kere sahih kavramlarla
olan irtibat kopartıldıktan sonra işin özünü saptırmak ve "manay-
la" istendiği gibi oynamak daha kolay hale gelmektedir. Bu yolla
toplumu kamplaştırmayı, sınıflara ayırmayı ve insanları, grupları
birbirlerinin "ötekisi", rakibi ve hatta "teröristi" yapmayı hedefle-
mektedir.127 diye özetlediğimiz yorumlar çok önemli bir gerçeği ve
çok sinsi bir tahripçiliği dile getirmektedir.

Batılıların Kürt yandaşlığı!

Uluslar arası Kriz Grubu yayınladığı raporda:

“Türkiye Devleti Hükümeti ve silahlı kuvvetleri, PKK’ya yönelik
top yekün savaş açma ve soruna askeri yöntemlerle aşma gaye ve
girişiminden vazgeçmelidir. Medya ve STK’lar bu anlayışa karşı di-
renmelidir. Sorun Kürt halkına daha geniş özgürlükler verilerek ve
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demokratik talepleri yerine getirerek çözülmelidir. Bu arada PKK’de
daha temkinli hareket etmelidir.” demektedir.

Hayret, ne zaman ki PKK biraz sıkışsa, Siyonist odaklar he-
men TSK’yı orantılı güç (!) kullanmaya ve Türkiye’yi demokratik
adımlar (!) atmaya davet etmektedir.

M. Ali Birand, Afyonkarahisar’daki patlamayla ilgili:

“TSK hep böyleydi, sadece biz korkup ağzımızı açamazdık” de-
ğişen TSK değil, biziz, bizim dilimiz uzadı.”128 sözleriyle; “bize bu
yüksek onuru, şuuru ve huzuru AKP sağladı. Eskiden kimse TSK
aleyhine konuşup yazamazdı, yapılan hatalardan haberimiz dahi
olmazdı” demeye getirerek aynı Siyonist merkezlerin sabataist
temsilcisi olarak, AKP sayesinde nasıl TSK’ya karşı horozlanabil-
diklerini itiraf etmekteydi.

Bu arada “Herkesi kendisi gibi zannetme” psikolojisi Recep
Beyde de gözlenmektedir. Başbakan son dönemlerde 'ihanet' ke-
limesini sıkça dillendirmektedir. Bu tavır hem Milli Görüş’e yap-
tığı ihanetin vicdan azabını dindirme, hem de farkında olmadan
kendi içini ifşa etme ve ele verme halidir. 

11.09.2012 tarihli Vatan gazetesinde, “Bundan yaklaşık 10 yıl
önce ülkemiz İslamcılarının hatırı sayılır bir bölümü Türkiye’nin
Irak’ın işgaline dâhil olmasına, yani AKP’nin politikalarına karşı
çıkmış, bu uğurda sokaklara dökülmüşlerdi. 1 Mart 2003 tezkeresi-
nin geçmemesinde, diğer bir deyişle çok sayıda AKP milletvekilinin
hayır oyu kullanmasında bu İslamcı kampanyanın etkisi küçümse-
nemezdi. Günümüzdeyse İslami hareket içinde yer alıp da AKP’nin
Suriye politikalarını eleştirenler ciddi anlamda marjinal bir konu-
ma düşmüşlerdi” diyen Ruşen Çakır çok önemli bir gerçeği tespit
etmekteydi. Ancak: “Bana göreyse esas neden son 10 yıl içerisinde
İslami hareketin nerdeyse tümüyle bir “devlet projesi” haline gelmiş
olmasında gizliydi” diyerek, İslami duyarlılığın AKP eliyle törpüle-
nip dejenere edildiğini saklamaya ve AKP’yi aklayıp İslamcı bir par-
ti olduğu imajını aktarmaya yeltenmişti. Oysa işin gerçeği, dindar
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halkımızın AKP hücrelerini, “kendi bünyemizin doğal üretimi ve
Milli Görüş’ün talebeleri.” zannedip, biraz da kolaycılık ve çıkarcı-
lık hevesiyle onları benimsemeleridir.

Öyleki, Amerika’da çevrilen, Hz. Peygamberimize hakaret içe-
rikli filme ciddi ve etkili bir tepki bile gösterememişlerdi. İslam
dünyası çalkalanırken ve maalesef haklı tepkiler, yanlış ve haksız
eylemlerle boşa çıkarılırken AKP Türkiye’sinin sokakları niye bu
denli sessizdi? Erbakan’ın kısa Başbakanlığını zora sokmak için,
her Cuma çıkışı cami önlerini, kurbağa çığırtkanlığıyla velveleye
veren ucuz kahraman Müslümanlar, şimdi neredeydi? El cevap,
AKP iktidarı ve Fetullahçılık eliyle iğdiş edilmişlerdi. Ama Ruşen
Çakır gibi gözü açıklar bunu “İslamcılar olgunlaşıp kemale erdi”
şeklinde göstermektelerdi.

Mısır lideri Muhammed Mursi Avrupa ziyareti sırasında Lib-
ya’daki ABD büyükelçisinin öldürülmesini çok şiddetli bir dille kı-
nayan Barosso’nun ardından “iyi de Amerika’da Hz. Peygamberimi-
ze açıkça ve alçakça hakaret eden filmleri çekenlerin ve bunlara
izin veren ABD yöneticilerinin bu kışkırtıcı tavrını da kınamak ge-
rekiyor” bile diyememiş ve “haksız yere bir kişinin öldürülmesinin
bütün insanları öldürmek gibi günah sayılır” ayetini hatırlatarak
Barosso’yu tasdik etmiştir. Recep T. Erdoğan da aynı anlamda me-
sajlar vermiş, ABD’li Yahudi’ye hiç laf etmemiştir.

ABD Libya açıklarına savaş gemileri göndermiş, ABD ve AB
yetkilileri “Arap Baharıyla gelen yeni yönetimlerin radikal İslam-
cıları ve kökten dinci akımları cesaretlendirdiğini” söyleyip, yeni
işgal ve saldırı girişimlerine gerekçe uydurmaya yönelmişlerdir.
Öyle anlaşılıyor ki, bu tür film ve karikatürleri de aynı Siyonist
merkezler organize etmekte ve Hilary Clinton’un “Bireysel öz-
gürlükleri kısıtlayamayız” sözleriyle açığa vurduğu gibi Müslü-
manları kışkırtıp kendilerine bahane üretmektedir. Yani asıl he-
defleri, BOP istikametinde, İslam ülkeleri yönetimlerini kendi-
leri dizayn etmektir. 

Hala elimizde ve sitemizde bulunan videolara çekilmiş eski ko-
nuşmalarında: “Bugün Necmettin Erbakan Hocamız bile Refah Parti-
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sini bırakıp, sözgelimi Anavatan’a gidecek olsa biz yine Hak davanın
temsilcisi Refah Partisi’nde kalacağız!” diye sadakat numarası çeken
Bülent Arınç’lar ve Recep T. Erdoğan’lar şimdi, Hz. Peygamberimize
yönelik ahlaksız saldırılar karşısında bir iki beylik ve göstermelik kı-
nama dışında gayet ilgisiz ve tepkisizdir. Libya, Mısır, Yemen ve Af-
ganistan’daki gibi, suçsuz ve sorumsuz insanları hedef alan ve ma-
sum canlara kıyılan girişimler elbette tasvip edilemezdi. Ama etkin
ve gerçekçi tepkileri de iktidarların organize etmesi gerekirdi.

Fetullah Gülen’in layt tavrı:

Fetullah Gülen sözde, bu olaylar karşısında gösterilecek “Müs-
lüman’ca tepkiyi” anlatırken129

“Müslüman’ın oyuna gelmemesi sadece kollarını germesi lazım-
dır. Bunlar istihbarat örgütlerinin bir tuzağıdır… Efendimizin saçı-
na toz kondurulmamalıdır. Ancak bu kışkırtmalara karşı yapılacak
girişimler çok iyi düşünülüp taşınılmalı, sonunda bize ve hareketi-
mize zarar verecek davranışlara kalkışmamalıdır. Mesela dünya ça-
pında “Tüm kutsallara saygıyı” esas alan genel kanunlar çıkarılma-
sı için çalışılmalıdır” şeklinde hamasi ve havai laflar etmekteydi.
Dikkat ettik bu ahlaksız filmi çeken pornocu Yahudi’ye ve
mel’anete izin veren ABD yetkililerine tek kelime “tepki göster-
meyen” Fetullah Gülen; sürekli hakarete uğrayan ve kışkırtılan
Müslümanlara sükûnet tavsiye ederken aslında Amerikan gavu-
runa teslimiyeti öğütlemekteydi.

Bay Fetullah, İsrail’in İslam’a, Osmanlıya ve tüm Müslüman-
lara hakaret amacıyla, Filistin’deki Beersheva Camisi avlusunda
düzenleyeceği içki festivaline bile tek kelime tepki göstermemiş-
ti, gösteremezdi. Acaba peki o halde Fetullah Bey dünya çapında
organizeli okulların ve diplomatik bağlantıların başındaki kişi
olarak, üstelik bizzat Amerika’da yaşayan ve etkili lobilerle irti-
batlı birisi olarak tavsiye ettiği türden girişimleri niye bizzat baş-
latmayı düşünmezdi?

“Ey iman edenler, (kendiniz) yapmadığınız (imkân ve fırsatınız
olduğu halde, nefsi ve dünyevi çıkar endişeleriyle yapamadığınız)
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şeyi, niçin (riyakârlıkla) konuşup (başkalarına teklif ve tavsiye
edersiniz?) (Böyle) yapmayacağınız şeyi (sırf istismarcılık ve ucuz
kahramanlık için) söylemeniz, Allah katında bir günah olarak bü-
yümekte (ve gazabını celb etmektedir.)” (Saff: 2 ve 3) ayetini bil-
mez miydi?

Bu arada 27 Mayıs ihtilali mağduru merhum Adnan Menderes
için Sultan Ahmet Camiinde özel bir mevlid programını teşvik ve
tertip eden Fetullah Bey acaba kendisinin de bizzat kışkırtıp ar-
ka çıktığı 28 Şubat darbesinin mağduru Erbakan Hoca’dan özür
ve helallik makamında, Onun aziz ruhuna bir Fatiha okuma çağ-
rısı da yapacak mıydı? Herhalde, Siyonist Yahudi lobilerini üzüp
kızdıracak bir girişim onun haddini aşardı!?

Mısır'ın bahar devrimini hatırlayınız;

Ayaklanma olduğunda Washington'da bulunan Savunma Baka-
nı Tantavi, Obama'nın talimatı ile Başkan Mübarek'i dinlememiş ve
orduyu sokağa göndermemişti. Yani ayaklanan halkın önüne geç-
memiş ve yol vermişti. Bunu yapsaydı bugün Mübarek yine iktida-
rını sürecekti. Tıpkı Tunus'ta Bin Ali olayında olduğu gibi. Libya'da
ise Kaddafi'nin en yakın adamları CIA ve İngiliz Mİ6 tarafından ön-
ceden satın alınmış ve ele geçirilmişti. Generallerin müdahale et-
mediği 3 haftalık ayaklanma sürecinden sonraki seçimlerde Cum-
hurbaşkanı olan Mursi ise Washington'dan aldığı destekle kendisi-
ni iktidara taşıyan Tantavi, Anan ve 70 kadar yüksek rütbeli komu-
tanı emekliye sevk etmişti. Defalarca gittiğim Mısır’da açıkça göz-
lediğim gibi çoğu oruç tutan ya da Cuma namazına giden Mısırlı
generallerin laiklik konusunda Mursi iktidarı ile sorunlarının ola-
cağını hiç kimse beklemesindi. Çünkü 1979 yılında imzalanan
Camp David Anlaşması'ndan bu yana en az 40 bin Mısır subayı
ABD'de eğitilmişti.

Bu rahatlığı yaşayan Mursi şimdi de Tantavi ve Anan'ı yargıla-
yabileceğinin sinyalini vermekteydi. Siyasal ve sosyal alanda ise
Mursi önce medyaya el atmış ve devlete bağlı gazete, televizyon,
radyo ve ajans yöneticilerini değiştirmişti. Peşinden televizyonlar-
da türbanlı spikerleri görevlendirmiş ve türbanlıların uçaklarda
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hostes olarak çalışabileceklerini ilan ettirmişti. Sırada liberal kim-
likli yüksek yargı elemanlarından kurtulmak gelecekti. Yani
HSYK'yı ele geçirmekti. Mısır Lideri Mursi, böylece adım adım
AKP’yi takip ve taklit etmekteydi. Strateji belliydi: İslam görüntü-
süyle halkı oyalayıp-umutlandırıp, gerçekte Siyonist yörüngeyi
güçlendirmekti. Mursi'nin tüm bunları kolayca yapabileceği kesin-
di. Çünkü normalde bir kadınla tokalaşmayan Mursi kendisini
kutlamak için özel olarak Kahire'ye gelen Hillary Clinton'le teke
tek görüşmüş ve beklediği destek sözü verilmişti. Şu anda Ameri-
ka'nın en büyük 50 şirketinin yöneticisi ile devlete bağlı 50 farklı
kurumun temsilcileri Mısır'da önemli görüşmeler yürütmekteydi.
Katar Şeyhi Hamed ABD talimatı ile Mısır'da 18 milyar dolarlık ya-
tırım yapacaklarını söylemişti. Libya'daki ayaklanma sürecine 2
milyar dolar harcayan aynı Hamed geçen ay Mısır Merkez Banka-
sı'na 2 milyar dolarlık nakit desteğinde bulunma sözü vermişti.
Amaç Müslüman Kardeş Muhammed Mursi'nin başarılı olmasını
sağlamak ve halkın günlük sorunlarını çözme konusunda onu des-
teklemekti. Bu sağlandığında Mursi'nin liberal-laik muhaliflerini
bastırması ve kendi dindarlığını kanıtlaması daha kolay hale gele-
cekti. Böyle olmasaydı Mursi'nin seçimlerdeki rakibi Ahmet Şefik
hakkında dava açılma yoluna gidilmezdi.

Oyların % 45 kadarını alan ve Mübarek'in başbakanı olan Şefik
şu anda Abu Dabi'ye yerleşmişti ve yeni bir siyasi parti kuracağını
söyleyerek gerekirse bu partiyi bulunduğu yerden yöneteceğini be-
lirtmişti. Şefik'e oy veren farklı siyasal, sosyal ve dinsel grupların
kendi aralarında çekişmeleri ise Mursi'nin ve ABD’nin işine gel-
mekteydi. Geriye nüfusun yaklaşık % 12'sini oluşturan Hıristiyan
Kıptiler kalıyordu ki işte Amerika’daki mel’un Yahudi oradaki bir
Kıpti ekibine Hz. Peygamberimize hakaret içeren filmi, ortalık ka-
rışsın ve Mısır’daki Kıptilere karşı, Müslümanlar kışkırtılsın diye
çevirdikleri kesindi” tespitlerine kim itiraz edebilirdi?

“Yahu şu Mısır’daki gelişmeler, Türkiye’deki AKP sürecine ne ka-
darda benzemekteydi!” ve unutmayalım Muhammed Mursi, seçim-
ler öncesi verdiği bir demeçte “Mübarek rejimiyle İsrail arasındaki
bütün anlaşmalara sadık kalacağını” söylemişti.
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Amerika’daki bir Yahudi de zaten açıkça: Hz. Peygamberimize
hakaret yağdıran ve Müslümanları kışkırtan filmini savunarak, “İs-
lam kanserden farksızdır ve kökünün kurutulması lazımdır. Bu fil-
mi ülkem İsrail’in haklı davasına yardımcı olmak ve dünyayı İslam
tehlikesine karşı uyarmak için yaptım” demişti. Ve zaten Hilary
Clinton da “bu filmi kınıyoruz ama bireysel özgürlüklere saygı ge-
reği yasaklama yoluna gidemezdik” sözleriyle niyetini gizlememiş-
ti. Oysa aynı ABD, İsrail’i eleştirmeyi bile ağır suç sayan düzenle-
melere gidebilmektedir.

Amerika Irak’ta, Vietnam’dan sonraki en acı ve alçaltıcı yenil-
gisini almış, ekonomik ve siyasi imajını temelinden sarsacak ağır
bir fatura ödemek zorunda kalmıştır. Bu neticeyi, daha önceden
de hesap ettiği için, Irak bataklığına kendisi yerine Türkiye’yi
sokmaya çalışmış, malum tezkere çıkmayınca bu hesabı da tut-
mamıştır. Tezkerenin Meclisten geçmemesinin suçlusu olarak
gördüğü TSK’dan intikam alma girişimleri işte bu kızgınlığın de-
vamıdır. Daha önce Irak’a sokamadığı Türkiye’yi şimdi Suriye’ye
sokma tezgâhını kuran da Amerika’dır. Erdoğan’dan sonra parti-
nin başına konuşulan emanetçilerden biri olan Yalçın Akdoğan 11
Eylül 2012 Star gazetesinde: “Değişen ve dönüşen Türkiye’nin yeni
hedeflere yelken açması, kendisine yeni misyonlar tanımlaması gereki-
yor. Bölgesel güç haline gelen Türkiye’nin daha ileri hedeflere gide-
bilmesi yapısal dönüşümünü tamamlamasından, reformcu anlayışla
kendisini dönüştürmeye devam etmesinden geçiyor. 12 Haziran se-
çimlerinde ortaya konan 2023 vizyonu, proje ve icraat ağırlıklıy-
ken, 30 Eylül’deki kongrede Türkiye’yi bu hedefe ulaştıracak siyasi
vizyon ve tasavvur ele alınacaktır. AK Parti, yerel yönetimlerden
AB’ye, Kürt meselesinden terörle mücadeleye, dış politikadan eko-
nomiye, seçim sisteminden azınlık meselelerine kadar temel konu
başlıklarında siyasi tasavvurunu güncelleyecek, Türk siyasetinin
geleceğinde yine ‘ben varım’ diyecektir.”

İfadeleri:

a-Hem AKP’nin, ABD ve İsrail’in sinsi projeleri doğrultusunda

• PKK’ya siyasi meşruiyet ve resmiyet kazandırılıp, özerk Kür-
distan’a taşeronluk yapılacağının
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• Türkiye’nin AB’nin bir eyaleti konumuna sokulacağının

• Küreselleşme palavrasıyla Siyonist sömürü sistemine köle-
leşme sürecini tamamlayacağının bir itirafıydı.

b- Hem de Bay Yalçın Akdoğan’ın ABD Yahudi Lobilerine “Re-
cep Beyin yerine, demokratik delege seçimiyle beni atarsanız aynı
hizmet ve hedeflere daha bir azim ve teslimiyetle koşacağım” me-
sajlarıydı.

AKP’nin fahiş hataları

Üstad Süleyman Karagülle: “Ben Bülent Arınç'a çok kıymet verir
onu fazla değerlendirirdim... Bendeki hatalardan biri de bu olmuş-
tur, insanlardan fazla şeyler beklerim” itirafından sonra;

“Bülent Arınç, TRT'deki programda, gelecekleri en yüksek sevi-
yeye geldiğini, vazifesini yaptığını ve artık istirahat edeceğini” be-
yan etmiştir... Bülent Arınç, “AK Parti'nin de büyük başarılar kay-
dettiğini, ülke sorunlarının çözüldüğünü, mevcut kadronun çekil-
mesinde bir sıkıntı olmayacağını” söylemiştir... Benden 20 yaş kü-
çük olan Bülent Arınç yapacaklarının bittiğini iddia etmektedir!
Asıl kötü taraf, yapılacak çok şey kalmadığını söylemesidir! Bu söz-
ler, AKP’nin iflas edip tükendiğinin, Milli Görüşe ait bütün idealle-
rini yitirdiğinin belgesidir.

İşte AKP’nin Karnesi:

• 1960'da Türkiye'nin dış borcu 30 milyar dolardı, şimdi 600
milyar dolara erişmiştir.

1950-1960 dönemindeki on sene içinde Türkiye "tarım döne-
mi"nden "sanayi dönemi"ne geçmiştir. Ayrıca yine bu dönemde
KİT'ler etkili bir şekilde harekete geçirilmiştir.

1997'de Refah-Yol iktidarı bıraktığı zaman dış borç 70 milyar
dolar seviyesindedir. 37 senede borcumuz 50 milyar dolar artırıl-
mış ama ülke mamur hâle getirilmiştir.

28 Şubat hükümetleri beş yılda 80 milyar borç yaparak Türki-
ye'nin dış borcunu 150 milyar dolara çıkarıp gitmişlerdir.

Bugün -yani AK Parti iktidarının onuncu yılında- dış borç 650
milyarın üzerindedir.

Yani... Türkiye, Demokrat Parti döneminin 20 katı Refah Yol’un
nerdeyse 10 katı borçlandırılmıştır vaziyettedir!
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Bu arada Türkiye'nin birikimi KİT'ler de satılıp çoğu yabancıla-
ra peşkeş çekilmiştir.

• Türkiye'nin tarımı çökmüştür, çiftçiler köyünü terk etmiştir.

Köyler boşalmış, kalanlar da hazır dışarıdan satın alıp yemekte-
dir. AK Parti iktidarı on yıldan beri Anadolu'yu ekmemiş/ektirme-
miş, borçlanarak daha fazla buğdayı ve yiyeceği dışarıdan getirmiş,
Afrika'ya satılacak buğday Türkiye'ye satılmış ve bu sebeple Afri-
ka'daki insanlar açlıktan ölmektedir. Köylülere, tarlasını ekmeyip
boş bıraksın diye karşılıksız para verilmekte bankalardan yüksek
faizle borç alınan paralarla dışarıdan tahıl ithal edilmekte ve böyle-
ce geleceğimiz körletilmektedir.

• Türkiye'nin basın yani millî olmayan medya sorunu tam bir
felakettir. Dış sermayenin emrinde olan basın, üretilen her türlü
yalanları kullanarak istedikleri kimseleri ve sistemleri değiştir-
mektedir.

• Yargı tıkanmıştır, kırk senede davalar bitmiyor, tutukluluk
yıllarca sürmektedir. On yıllardan başlayıp kırk yıla kadar süren
davalarla sorun çözülmek yerine, düğümlenmektedir. Devlet de-
mek adil yargı demektir, adil yargıyı uygulayan güç demektir. Ma-
alesef Türkiye'de hâkimler bağımsız değildirler. Yargılama usulü
bir zulüm mekanizması olarak işlemektedir.130

• Türkiye’nin AKP eliyle parsel parsel satılmasına Vali bile is-
yan etti:

AKP tarafından yabancılara toprak satışının 25 dönümden 600
dönüme çıkartılmasının ardından, ülke toprakları adeta açık pazar
haline gelmiştir. Yabancılar akbaba gibi özellikle belirli bölgelerde-
ki arazilere üşüşmüşlerdir. Bu vahim durumun ulaştığı son nokta,
Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya'yı da isyan ettirmiştir. Yabancıların
Trakya'da arazi topladığına dikkat çeken Yerlikaya, "Valiniz olarak,
ben dahi '1 dekar araziyi bana verin, parası neyse alayım dersem'
buna cevap vermeyin" demiştir.

Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) ve Alman Tarım Birliği (DLG) tara-
fından Tekirdağ'ın Karaevli köyündeki 190 bin metre kare arazi
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üzerine kurulu tarla günleri fuarının açılışında konuşan Tekirdağ
Valisi Ali Yerlikaya'nın sözleri tarihi bir tepkiydi. Trakya'dan arazi-
lerin toplandığını söyleyen Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, çiftçilere
arazilerini satmamalarını söylemişti. Dünyanın ilk 4 zengininin
arazi topladığını ifade eden Vali Yerlikaya, "Valiniz olarak, ben da-
hi 1 dekar arazi bana verin parası neyse alayım dersem, buna cevap
vermeyin" demişti.

Türkiye Yahudilere peşkeş çekilmektedir.

• Dünyadaki belli başlı Telekom şirketlerine el atanlar hep on-
lardı... Telekom özelleştirmelerinde hep onlar birincil rolde oyna-
maktadır...

• Rothschild’ler Musevi ve Alman asıllı bankerler ailesi olarak
kendilerini tanıtmaktadır...

• ABD’deki Rockefeller’le birlikte dünyayı yöneten aile olarak
meşhur olmuşlardır;

• Reuters"i bu aileler kurmuşlardır.

• Yahudi bankerlerin en tepesinde yer alan Siyonist hanedandır.

• 500 seçkin gazeteciyi malikânelerinde ağırlayanlar yine bun-
lardır.

Gazeteci Güneri Civaoğlu da bu ailenin 'malikâne’sinde ağırla-
nan 500 seçkin gazeteci arasındadır.

AKP’nin diplomatik feraseti!:

Trablus Türk Büyükelçiliği internet sitesinde, sorulan sorular
üzerine, “Libya asayiş ve güvenlik bakımından oldukça müsaittir. İş
adamları ve ziyaretçiler asla endişe etmemelidir.” Duyurusu yayın-
lanıyordu. Ama 24 saat sonra: Libya’da iç savaş çıkıyor, elçilik ka-
patılıyor, NATO Libya’yı bombalıyor ve Büyükelçi Tunus’a kaçıyor-
du. 18 yıl Türkiye’de ABD ajanı olarak görev yapan Philiph Giral-
di, şu an Türkiye’de en az 20 üst düzey CIA ajanı ve yine Fransız,
İngiliz ve Almanların yine 60’tan fazla önemli ajanı bulunduğunu
itiraf ediyordu. Bunların irtibat sağladığı ve istihbaratçı olarak kul-
landığı insanların sayısı ise 200’ü aşıyordu. Yani AKP Türkiye’yi bir
ajan cennetine çeviriyordu!..
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SON SÖZ YERİNE

TÜRKİYE, KÜRDİSTAN’IN HAMİSİ Mİ,?
İSRAİL'İN HİZMETÇİSİ Mİ YAPILIYOR?

1. ve 2. Dünya Savaşını tertipleyip, tetikleyip, dünyayı Siyo-
nist sömürü düzenine göre yeniden dizayn eden ve özellikle Or-
tadoğu İslam ülkelerinin haritalarını cetvelle çizen odaklar, şim-
di bu haritalarda değişiklik yapma kararı almıştır. Bu sinsi plan-
da, piyon olarak kullanılan işbirlikçi figüranlara, "bölgesel pat-
ron" kılıfı ve kahramanlığı geçirilip, görevleri kolaylaştırılmakta-
dır. Başbakan Erdoğan'ın NTV'de yaptığı "Bazı konuları gündem
oluşturmak niyetiyle tartışmaya açıyorum" beyanları... Ve yine da-
ha önce ağzından kaçırdığı "Ben halkın gazını almak için uğraşı-
yorum" itirafları ise, toplumun ülkemizin nereye sürüklendiği
konusundan uzak tutulmaya çalışıldığını, boş gündemlerle oyala-
nıp havasının alındığını ortaya koymaktadır. 

Siyonizm’in "Arz-ı Mev'ud" merkezli İsrail'in Dünya hâkimi-
yeti hedefini, Büyük Ortadoğu Projesiyle gerçekleştirmenin son
aşaması; Irak, Suriye ve Türkiye'nin parçalanmasıdır. Bunun
önemli bir adımı olarak, "Irak, Suriye ve Türkiye KÜRDİSTAN'la-
rının kurulması ve tek çatı altında toplanması" planlanmıştır. An-
cak bu sonuca karşı, özellikle Türkiye'den gelecek haklı tepkile-
ri törpülemek ve halkı ikna etmek üzere, parlak ve palavra bir kı-
lıf hazırlamıştır:

"Artık Barzani bölgesinin Irak'la, PYD bölgesinin Suriye ile
birlik kalması imkânsızdır. Türkiye'nin de Kürt sorununa çözüm



bulması ve anarşi belasından kurtulması için Güneydoğusuna
özel ve özerk bir statü kazandırması kaçınılmazdır. Üstelik Kür-
distan, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu zengin petrol yatak-
larını barındırmaktadır. Bu nedenle bölgede oluşacak birleşik
Kürdistan'ın hamiliği Türkiye için tarihi bir fırsattır. Böylece
Türkiye, Amerika ve Avrupa'ya rağmen bölgesel bir güç ve küre-
sel bir aktör olacaktır!?"

“Türkiye’nin Parçalanmasına, birleşik Kürdistan’ın kurulmasına
ve İsrail’in Arz-ı Mev’ud amacına kolaylık sağlamasına yarayacak
böyle bir plana, ABD ve AB’nin güya karşı oldukları ve AKP Türki-
yesinin onları takmayarak kendi başına, Osmanlı’nın varisi ve böl-
genin hamisi olma sorumluluğuyla sahip çıktığı” kanaatini yaygın-
laştırıp, bu hıyanete mazeret ve meşruiyet kazandırmak üzere, yan-
daş yazarlar ve kiralık yorumcularca nice hikmet ve kerametler uy-
durulmaktadır.

Radikal’de Cengiz Çandar, “Daily Star” adlı Lübnan gazetesin-
den Davit Hirst’in yazdığına göre:

“Erdoğan Barzani’ye, Merkezi Irak yönetiminin bir askeri saldı-
rısı durumunda, onları koruyacağına söz vermiş” olduğunu aktar-
maktadır. Peki, askeri bir harekâtı ve Irak’la savaşmayı gerektiren
bir konudan TBMM’nin ve TSK’nın haberi var mıdır?

İşte Kanalhaber’de Altan Tan’ın itirafları!

“Daha önceleri de defalarca vurguladığımız gibi Ortadoğu’da kök-
lü dönüşümler yaşanıyor. Bu yaşananlar Batının inisiyatifi dışında,
hatta Batıya rağmen gerçekleşiyor. Bununla paralel olarak Avrupa’da-
ki ekonomik krizlerin siyasi krizlere dönüşerek büyümesi ve yayılma-
sı, ABD’nin projelerinin hezimetle sonuçlanmasının getirdiği psikolo-
jik çöküntü, Türkiye’nin her geçen gün daha avantajlı hale gelmesine
vesile oluyor. Bu tavır Türkiye’yi, bölgede ve dünyada daha öne çıka-
rıyor. ABD, Avrupa ve Rusya, Türkiye’yi devre dışı bırakarak bu böl-
gede proje yürütemez hale geldi. Çünkü Ankara’yı göz ardı ederek yü-
rütülmeye çalışılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Defalarca deneme-
ler neticesi elde edilen bu tecrübe Ankara’nın uğrak yeri haline gelme-
sini sağladı. 
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Türkiye’nin dış politikasının önündeki en önemli engel, belli öl-
çüde çözüm aşamasına gelmiş olan Kürt meselesinin terör boyutu.
Aslında bu mesele sadece Türkiye’nin özel meselesi de değil. İran,
Irak ve Suriye’yi de içine alan bölgesel bir konu.. Gelişen hadiseler
aslında Türkler için de Kürtler için de kaçırılmaz tarihi fırsatlar su-
nuyor. Çünkü Irak’ta merkezi Bağdat yönetimi ile özerk Kürdistan
idaresinin birbirinden kopma noktasına gelmiş olmaları, Suriye’de,
halkı baskı altında yöneten diktatörlüğün yıkılmak üzere olması ve
Yeni Ankara’nın Kürtlere dair yeni stratejisi, hem Türkleri hem de
bu bölgedeki Kürtleri kapsamlı bir entegrasyona zorluyor. 

Önümüzdeki süreçte Türkiye, Irak ve Suriye Kürtleri, gelişen olay-
lar karşısında coğrafi olarak kendi aralarında bütünleşebilirler. Ancak
Kürtlerin kendi aralarında bağımsız, siyasi bir bütünleşmesinin hem
zemini yok hem de bu gerçekçi ve akılcı değil. Bölgedeki Kürtler eğer
siyasi olarak Türkiye ile bütünleşip makul bir entegrasyona destek ve-
rirlerse, oluşacak güç birliği devasa bir etkiye kavuşulmasını sağlaya-
bilir. Böyle bir süreç PKK terörünü ilginç biçimde gündemden düşüre-
rek bir daha ortaya çıkmayacak şekilde etkisiz hale de getirebilir.

Türkiye, Irak Kürtleri ile uzun zamandır entegrasyon konusunu
görüşüyor. Bu konuda iki taraf arasında bir ihtilaf görünmüyor. Son
zamanlarda sadece bu konunun detayları üzerinde çalışılıyor. 

Buna Suriye’nin geleceği noktayı da hesaba katarak bakmak ge-
rekiyor. İki seneye yaklaşan bir iç savaştan sonra Suriye’de Baas re-
jimi düşse bile –ki düşecek- ülkenin bütünlüğünü koruyarak devam
etmesini ne kadar düşünebiliriz! Dolayısıyla Suriye’de de belli böl-
gelerin Türkiye’ye dâhil olma talepleri gelirse şaşırmamak gerekir.
Türkiye’de tesis edilecek devlet sisteminin bütün bu ihtimaller göze-
tilerek kurulması gerekiyor. Başbakanın, “Başkanlık” ısrarı da te-
mel de buraya dayanıyor.

Ortadoğu’da haritalar baştan aşağı değişecek. Türkiye’de veya
başka ülkelerde siyaset yapanların düşünce üretenlerin, mevcut si-
yasi, coğrafi veya sosyal sınırları düşünerek üretecekleri tüm fikir-
ler çöpe gitmeye mahkûmdur. Gelecek senaryoları üzerinde kafa
yormak gerekiyor.”121
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PKK sözcüsü Gündem Gazetesinden Günay Aslan, ABD pro-
jesini şöyle açıklamıştı:

Türkiye’nin yeni bir manevra yapması, Irak’ta olduğu gibi Suri-
ye’de de Kürtler üzerinden denkleme dâhil olması mümkün; ancak,
kendi Kürt sorununu çözemediği için bu şimdilik zor görünüyor.
Suriye’de Cenevre Anlaşması gereği bütün kesimlerin temsil edile-
ceği bir “geçiş Hükümeti”nin kurulacağı söyleniyor.

“Geçiş hükümetinde” Kürtler de yer alacaklardır. Kürtler
Irak’tan sonra Suriye’de de anayasal statü elde edecek ve yeni siste-
min önemli bir bileşeni haline geleceklerdir. PYD lideri Salih Müs-
lim belki de yakın erimde Suriye Kürdistan’ı Bölgesel Başkanı ola-
rak anayasal statü elde etmiş olarak siyasi hayatına devam edecek-
tir. Türkiye’nin de önünde tıpkı Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de
Kürtleri kabul etmekten, onların haklarına saygı göstermekten baş-
ka bir yol görünmemektedir.

Nesnel süreç Türkiye’ye Kürtlerle birlikte Edirne’den Ker-
kük’e (Suriye Kürdistanı’nı da içine alacak şekilde) özgürlüğe,
eşitliğe, kardeşliğe ve gönüllü birlikteliğe dayalı yeni bir gelecek
kurmayı dayatıyor. Türkiye -ne yaparsa yapsın- siyasal bütünlü-
ğünden vazgeçmeden bundan kaçamaz.”

Bakan Ahmet Davutoğlu’ndan PKK/PYD’ye yol haritası

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da PKK’nın Suriye’deki kolu
PYD’yi de kastederek, kendi ülkelerinde “sistem içinde etkin rol oy-
namalarını, haklarının genişletilmesini” istediğini söylemiş ve
Kürtlerin yaşadıkları ülkelerde federasyona karşı olmadığını da ekle-
miştir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Marakeş’ten Abu Dabi’ye
geçerken yolda gazetecilere açıklamalarda bulunurken “Türkiye
Kürtlerin ülkelerinde sistem içinde etkin rol oynamalarını, haklarının
genişletilmesini ister ve bu konuda hiçbir rezerv de koymaz. İkincisi,
hiçbir ülkeye sistem dayatmayız. Federal devlet olsun, ulusal devlet
olsun” demişti. Yani Suriye’de AKP ile PKK ittifak halindeydi.

Oysa ABD ve onun derin devleti Yahudi Lobileri çok sinsi ve
şeytani maksatlarla, AKP Türkiye’sini pohpohlamakta, “Güçlü
ve bağımsız bölgesel kahraman!” rolüne ruhsat ve fırsat tanı-
maktadır.
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“Irak, Suriye ve Türkiye’nin parçalanmasıyla oluşacak Kürdis-
tan’ı, Türkiye’nin himayesine bırakma” yemi şu amaçlarla oltaya
takılıyordu:

1- İsrail’in Arz-ı Mev’ud hedeflerini unutturmak ve Siyonizm’e
yönelik tepkileri bastırmak

2- “Küçük İsrail” olacak Birleşik Kürdistan’ı güya ABD ve AB’ye
rağmen Türkiye’ye kurdurtup, Ortadoğu’da ve bütün dünyada
Amerika ve Avrupa’ya yönelik itiraz ve ihtilaflardan kurtulmak

3- İslam Dünyasında Türkiye’nin Amerika ve İsrail’den daha
tehlikeli ve işgalci bir devlet olarak algılanmasına, hatta bu yeni
tehdit karşısında biraz daha Amerika’ya sığınmasına yol açmak

4- Bu vesile ile özellikle İran’la Türkiye’yi daha kolay kapıştır-
mak ve Siyonizm’in-emperyalizmin önündeki iki büyük engeli
birbiriyle boğuşturup kolayca aşmak

5- Türkiye’deki milli muhalefeti de böylece daha rahat bastır-
mak ve muhtemel tepkileri yozlaştırıp toplumu avutmak ve
umutlandırmak için bütün bu palavralar atılmakta ve propagan-
dalar yapılmaktadır. Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, iş-
te bu Siyonist senaryoda, uyumlu figüran olmak üzere, Mali-
ki’nin daveti üzerine Bağdat’a gideceğini, ama dönüşte Erbil’i zi-
yaret edip Barzani ile görüşeceğini açıklamıştır.

Peter Galbraith’in ‘Exit the Conciliator’ (Uzlaştırıcının Terk Edi-
şi) başlıklı yazısı Foreign Policy dergisinde yayımlanmış ve Celal
Talabani’nin cumhurbaşkanlığı makamını terk etmesi halinde,
Irak’ın durumu, yerini kimin alacağı konusu tartışılmıştır. Peter
Galbraith, ABD’nin tartışmasız ‘bir numaralı Kürt uzmanı’dır. Irak
Anayasası’nın hazırlanmasında Kürtlerin danışmanı olarak rol al-
mıştır ve Irak Anayasası’nın birçok maddesinin Kürtler lehine yo-
rumlanacak biçimde yazılmasında onun belirleyici önemde ‘par-
mak izi’ vardır. “Şimdi, eğer cumhurbaşkanı Talabani değil ise,
Kürtler, Irak Cumhurbaşkanlığı’nı pek önemli saymıyorlar. Kürtler,
(bundan ziyade) Bağdat’ın KBG’nin (Kürdistan Bölgesel Yönetimi)
petrole ilişkin anayasa haklarını tanımasını ve Kerkük ile diğer ih-

AHMET AKGÜL 447



tilaflı bölgeler için anayasa gereği olan referandumları yerine getir-
mesini istiyorlar. Başbakan Nuri el-Maliki’yi bu amaçlarının önün-
de başlıca engel olarak gördükleri gibi, artan ölçüde diktatörce eği-
limler ortaya koyduğu algısıyla ondan korkuyorlar da...”

Kürtlerin, Talabani’den sonra Irak Cumhurbaşkanlığı makamı-
na talip olmayabilecekleri vurgulanıyordu. Bu, bir yönüyle de Kürt-
lerin Bağdat ile bağlarının –Nuri el-Maliki başbakan kaldıkça ve ik-
tidarını pekiştirdikçe- giderek pamuk ipliğine bağlı hale gelmeye
başladığını da ifade ediyordu. O ‘pamuk ipliği’nin kopması ise, ‘ba-
ğımsız Kürdistan’ anlamına geliyordu.

Bu arada Neçirvan Barzani’yi, “Eğer büyüyen Türk-Kürt yakın-
laşmasının şeref payesini hak edecek tek bir adam varsa, o, Irak
Kürdistanı’nın Başbakanı Neçirvan Barzani’dir” diye tanıtıyor ve
onunla yapılan ilginç bir röportajı aktarıyordu:

Soru: Bağımsız bir Kürdistan’a her zamandan daha fazla yakın
olduğunuzu söylemek mümkün mü?

“Evet, gayet iyi bir fırsata sahip olduğumuz kanısındayım. Ama
birçok zorluğumuz da var. Bir bağımsız Kürdistan için, en başta,
çevremizdekilerden en az bir ülkeyi (Türkiye’yi) buna ikna etmeli-
yiz. Onları ikna etmeden bunu yapamayız. Denize çıkışı olmayan
bir ülke olarak, bir ortağımız olmalı. Bölgesel güç olan bir ortağı-
mız buna ikna olmalı ve uluslararası düzeyde, bir büyük güç de bu-
nu desteklemeli. Tam şu sırada istediğimiz, Irak içinde ekonomik
bağımsızlığa sahip olmak... Aramızdaki tek sorun o, PKK meselesi.
Türkiye’nin bir şeyi anlaması gerekiyor: Bu, siyasi bir sorundur. As-
keri olarak çözülemez. Bu sorunu çözmek için siyasi bir karar ge-
reklidir. Bu konuyu Türkiye ile sürekli olarak gündeme getirdik ve
tartıştık. Her zaman. Ve böyle yapmaya devam edeceğiz. Bu rolü
oynamaya çalışıyoruz ki bu soruna bir siyasi çözüm bulunabilsin.”

Cengiz Çandar: Bölgede bağımsız Kürdistan, -eğer olursa- Tür-
kiye’nin onayı, ABD desteğiyle mümkün olacaktır. Gidiş o yönde-
dir.”132 diyerek emperyalist planları ve piyonları deşifre ediyordu!
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Neçirvan Barzani’nin “PKK’ya siyasi çözüm” formülünü, Meh-
met Ali Birand şöyle anlatıp baklayı ağzından çıkarıyordu: Apo
çıkacak, siyaset yapacak!

Kendisi Sabatasit, hanımı NATO’dan emekli Mehmet Ali Birand,
Kürt sorununun çözülebilmesi için Abdullah Öcalan’ın dışarı çıka-
rılması gerektiğini ve sürecin de buna gittiğini belirtiyordu. Bir tele-
vizyon programında konuşan Birand’ın: “Ben Ak Parti iktidarı Ab-
dullah Öcalan’ı dışarı çıkaracak bir adım atıyor, bu nedenle kamu-
oyunu haberdar edeyim diye yazmadım. Ben bu gidişe bakıyorum şu-
nu görüyorum. Benim tahminime göre bir gün Kürt sorununu çözmek
için silahlar bırakılacak, PKK’ya genel af çıkacak, arkasından da
Öcalan dışarı salınacak ve siyasete girebilecek” sözleri aslında Yahu-
di Lobilerinin niyetini ve kendi tıynetini açığa vuruyordu.

İşte bu maksatla, sözde ‘Akil Adamlar’ Brüksel’de sahaya ini-
yor ve Abdullah Öcalan için düğmeye basılıyordu!

Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu ve eski Amerikan
Başkanı Jimmy Carter’ın öncülüğünü yaptığı “Kürt sorununda di-
yalog yeniden başlasın” talebiyle oluşturulan Uluslararası Barış İni-
siyatifi Brüksel’de ilan ediliyordu. ABD’nin gayri resmi olarak des-
teklediği, AKP Hükümeti ve Öcalan arasında müzakerelerin yeni-
den başlamasını isteyen Uluslararası Barış İnisiyatifi (IPI) adlı olu-
şum, Brüksel’deki basın toplantısıyla ilan ediliyordu. Nobel Barış
Ödülü sahibi Başpiskopos Desmond Tutu’nun çağrısıyla kurulan
IPI ilk imzacıları arasında Tibet’te Çin karşıtı ayrılıkçı politikalar
nedeniyle ABD’nin korumasında bulunan Dalai Lama, İrlanda
Cumhuriyet Ordusu’nun yasal partisi Sinn Fein Başkanı Gerry
Adams ve ABD Eski Başkanlarından Jimmy Carter dikkat çekiyor-
du. Brüksel’deki Uluslararası Basın Merkezi’nde yapılan toplantı-
nın açılış konuşmasını Uluslararası Barış İnisiyatifi Sekretaryasın-
dan Anna Irvin yapıyor, Irvin, inisiyatifin amacının, Türk hüküme-
ti ile Abdullah Öcalan arasında diyalogun bir an önce başlatılması-
nı talep etmek olduğunu söylüyordu.

Türkiye’ye Mandela modeli öneriliyordu!

Desmond Tutu, basın toplantısına yolladığı videolu mesajda,
Öcalan ile devlet arasında bir an önce diyalogun başlaması gerek-
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tiğini belirtip, son yaşanan gelişmelerle birlikte Öcalan’ın Kürt
sorununun çözümünde vazgeçilmez bir lider olduğunun ortaya
çıktığını savunuyordu. Dalai Lama’nın Belçika temsilcisi Rigzin
Choedon Genkhang ile Güney Afrikalı avukat Essa Mossa ise,
Güney Afrika’da Nelson Mandela modelini örnek gösteriyordu.
Hatırlayacaksınız Güney Afrika’da ırkçı rejime karşı mücadele
eden Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Nelson Mandela 1990
yılında serbest bırakılıyordu.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde anadilde savunmaya hızlı gi-
riş yapılıyordu:

Bu üniversitenin ‘Kürtçe Hukuk Terminolojisi’ için 2 yıldır ça-
lıştıkları anlaşılıyordu. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Kadri Yıldırım, anadilde savunma hakkı getirilmesine iliş-
kin düzenleme kapsamında Kürtçe İdare ve Hukuk Terminolojisi
kitabı hazırladıklarını bildiriyordu. Rektör Yardımcısı ve Yaşayan
Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım, bazı siyasi tutuk-
luların anadilde savunma yapma talebi olduğunu hatırlatıp, iki yıl
sonra bunun yasal zemininin hazırlandığını belirterek, konunun
artık yasal bir çerçeveye oturtulacağını söylüyordu. 

ABD ve TSK arasındaki "Derin" mutabakat komisyondan ge-
çiyordu!

Genelkurmay ile ABD Özel kuvvetleri arasında 'işbirliği' öngö-
ren tasarı kabul ediliyor, askeri yetkili tasarının kapsamı için
TBMM'de 'derin konular' diyordu. Hükümet tarafından TBMM'ye
sunulan ve Genelkurmay Başkanlığı ile ABD Özel Kuvvetleri ara-
sında işbirliğini öngören "Birleşik Özel Harekât Kuvvetleri Tatbi-
katlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Komisyo-
nu'nda kabul ediliyordu. İki taraf arasında süresiz "işbirliği" öngö-
ren tasarı ile ABD Delta Force birliklerinin Türkiye'ye gelmesinin
önü açılmış oluyordu.

ABD operasyonlarına yasal kılıf hazırlanıyordu!

Oysa, ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in geçen ay
yaptığı, “Türkiye'ye ABD Özel Kuvvetler mensupları gönderildi"
açıklamaları Türk Genelkurmayı'nca yalanlanmıştı. Bu durumu ha-
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tırlatan uzmanlar, "Bu tasarıyla ABD Özel Kuvvetleri'nin Türkiye
ve bölgedeki operasyonlarına yasal kılıf sağlanıyor olabilir" yoru-
mu yapılıyordu.

Ve Türkiye fiilen NATO işgaline alınmış bulunuyordu!

Türkiye'ye kurulan radar sistemi ve gelecek olan Patriot füzele-
ri gündemdeki sıcaklığını korurken, Türkiye'nin zaten fiilen NATO
işgali altında olduğu ortaya çıkıyordu. Türkiye’nin NATO üyesi ol-
ması nedeniyle soğuk savaş döneminde aktif olarak kullanılan bir-
çok radar ve füze üssü hala aktif. NATO'nun Türkiye'de bilinen 28
adet üssü var. Bu üslerin dışında gizli üslerin varlığı da biliniyordu. 

1949 yılında kurulan ve Türkiye'nin de 1952 yılında Kore Sava-
şı'nda askerlerini şehit vermesi ile üye yapılan soğuk savaşın, savaş
aygıtı olan NATO'nun o günden bu güne Türkiye'de bulundurdu-
ğu üslerin sayısı her geçen gün artıyordu. İlk dönemler Rusya'ya
karşı Türkiye'nin doğusuna kurulan füze ve radar üsleri 1990 yılın-
dan sonra yönünü İslam coğrafyalarına çeviriyordu. Suriye ile Tür-
kiye arasında yaşanan gerilimler sonrası kendini dost kuruluş ola-
rak hatırlatan NATO Patriot füze bataryalarını ülkemize konuşlan-
dırıyordu. Türkiye'ye zorla talep ettirilerek getirilecek olan Patriot-
lardan önce bölgede yabancı askerler incelemelerde bulunuyordu. 

Türk askeri tesislerinde ABD’nin kara, deniz ve hava üsleri ol-
duğu belirtiliyordu!

Adana İncirlik Üssü ile sürekli Türkiye'nin gündemine gelen
NATO'nun aslında Türkiye'de birkaç tane değil onlarca radar ve
askeri üssü olduğu ortaya çıkıyordu. Adana başta olmak üzere
Diyarbakır, Malatya'da üsleri olan NATO'nun ayrıca birçok as-
keri tesisimizde kara, deniz ve hava üsleri olduğu belirtiliyor-
du. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile
yakın ilişkileri bulunan Washington Enstitüsü'nün yayınladığı
bir rapor gerçeği gözler önüne seriyordu. Enstitünün yayınladı-
ğı raporda Türkiye'de NATO radarları, ABD üslerinin Türkiye
toprakları üzerine konuşlandığı, buralarda füze üsleri, radar üs-
leri ve bomba üsleri olduğu belirtiliyordu. Açıklanan haritaya
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göre Türkiye tamamen ABD ve NATO üsleri tarafından işgal
edilmiş görünüyordu.

İşte tek tek o üsler

İncirlik Hava Üssü - Adana (ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üs-
sü burada görev yapıyor), İzmir Hava Üssü (42 uçak ve 300 asker-
personel bulunan üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuş-
landırılmıştır), Şile üssü (Stinger füzelerinin fırlatılması için ulus-
lararası standartlarda bir atış alanıdır), Konya 3. Ana Jet Üs Komu-
tanlığı (Irak savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS'lar
burada üslenmiştir), Balıkesir 9. Hava Jet Üssü (Bu üsde 6 adet "va-
ult" denilen füze rampası bulunmaktadır.) Ayrıca Muğla Aksaz De-
niz Üssü, Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon, Bartın, Çanakkale,
Diyarbakır-Pirinçlik, Eskişehir, İzmir-Bornova, İzmit, Kütahya, Lü-
leburgaz, Sivas-Şarkışla, İskenderun, Ordu-Perşembe, Rize-Pazar,
Erzurum, Van-Pirreşit ve Mardin'de NATO'ya bağlı Birleştirilmiş
Hava Harekât Merkezleri (CAOC6), Malatya Kürecik-Füze Kalka-
nı radarları, Afyonkarahisar Askeri havaalanı - NATO tarafından
"Ana Jet Bakım Üssü" olarak kullanılmaktadır ve NATO'nun en bü-
yük 2. havaalanı, Tekirdağ Çorlu Havaalanı- AWACS'lar burada üs-
lenmişti. Lojistik destek üssü, Hatay Kisecik Radar Üssü.133

“Türkiye himayesinde Kürdistan” Planını, ABD 50 yıldır ha-
zırlıyordu!

Biz resmi törenlerle Adana’nın, Maraş’ın, Antep’in kurtuluş
bayramlarını kutlayaduralım, yerleştirilen Patriot'lar sayesinde
artık Adana'yı Haçlı Hollandalılar, Kahramanmaraş'ı Almanlar ve
Gaziantep'i Amerikalılar koruyordu!? Ve AKP Türkiyesi, İsrail'in
NATO özel strateji toplantılarına katılması önündeki engeli kal-
dırıyordu…134

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin hazırladığı “Küresel Trend-
ler 2030” raporu, tahmini senaryoları değil stratejik saptamaları
ve Washington’un planlarını içeriyordu. Bu nedenle raporda yer
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alan “Kürdistan’ın yükselişi nedeniyle önümüzdeki yıllarda Tür-
kiye’nin bölünme riski var” ifadesi bir müttefik uyarısı değil,
ABD’nin stratejik hedefi oluyordu.

ABD Kürdistan’ın kurulması ve Türkiye ile federal bir çatı al-
tında birleştirilmesi şeklindeki tarihi projesini Ankara’nın önüne
ilk olarak 1965 yılında getiriyordu.

Emekli Amiral Vedii Bilget’in, 24 Şubat 1987 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayımlanan yazısına göre ABD, 1965 yılında Türki-
ye’ye bağlanacak bir “Federe Kürt Cumhuriyeti” için dönemin baş-
bakanı Süleyman Demirel’in ağzını aramıştı. Bilget’e göre “Federe
Kürt Cumhuriyeti”, Türkiye, Irak ve İran Kürtlerini kapsayacak ve
Türkiye ile federal bir çatı altında bileştirilecekti.

Yine dönemim Senato Üyesi Sadi Koçaş, anılarında, “ABD’nin
AP’yi ve Demirel’i 1965’te iktidara getirdiğinde, ‘Irak-İran ve Tür-
kiye Kürtlerini Federe bir Cumhuriyet haline getirelim, bunu
Türkiye’ye bağlayalım’ isteğinde bulunduğunu,” belirtiyordu.135

ABD, bu projeyi bir kez 12 Mart’tan sonra 1974’te ve bir kez
de 12 Eylül sürecinde 1986’da Türkiye’nin önüne koyuyordu. 7
Kasım 1986 günü Ankara’ya gelen Pentagon’un iki numarası, Sa-
vunma Bakan Yardımcısı William Taft çantasında “Pentagon’un
Kürt Senaryosu”nu getirmişti. Özal’ın kabul ettiği planı, döne-
min Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Üruğ reddediyordu.

ABD’nin Irak’a saldırısından hemen önce, 13 Ocak 1991 tari-
hinde dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker planın güncel-
lenmiş halini yine Ankara’ya dayatıyordu. Yüzyıl Dergisi’nin 10
Şubat 1991 tarihli “ABD’nin Üç İsrail Planı” başlıklı kapağıyla ka-
muoyuna duyurduğu plana göre ABD, Körfez Savaşı’ndaki desteği
karşılığında Türkiye’ye “Kürdistan’ın hamiliğini” öneriyordu!

Plan, Çekiç Güç’ün 17 Nisan 1991 tarihli Huzur Operasyonu
ile işleme sokuluyor. 36. Paralel ile Irak’ın kuzeyini uçuşa yasak
ilan eden Çekiç Güç, Bağdat’tan kopardığı bu bölgede Kürdis-
tan’ın temelini atıyordu.
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Öcalan bu maksatla Türkiye’ye teslim ediliyordu!

ABD, 1999 yılında yeni bir Kürt Planı’nı devreye sokmuştu. Pen-
tagon tarafından Alan Makovsky başkanlığındaki bir ekibe hazırlatı-
lan plan, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın onayı
ve ABD Başkanı Bill Clinton’un parafıyla yürürlüğe konuyordu. Pla-
nın esasını, Irak’ın kuzeyinde beş aşamada kurulacak bağımsız Kürt
devleti ile Türkiye’de bir Kürt federe devleti oluşturulması ve bu iki
yapının daha sonra birleştirilmesi oluşturuyordu.

Öcalan ülke ülke dolaştırılırken, 25 Ocak 1999’da ABD’den ge-
len bir heyet, “Türkiye himayesinde Kürdistan” planını Ankara’ya
sunuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakındoğu Dairesi Başkan
Yardımcısı Elizabeth Jones, ABD’nin Kuzey Irak Koordinatörü
Francis Ricciardone ve Pentagon yetkililerinin bulunduğu heyet,
12 maddelik planı Ankara’ya kabul ettiriyordu.

ABD 2 yıl süren hazırlığını, Haziran 2001’de Kürdistan’ı res-
men ilan ederek taçlandırmak istiyordu. Ancak Milli Türkiye bu-
nu kabul etmiyor ve Mayıs’ta “Kürt devletini casus belli (savaş
nedeni) saydığını” ilan ediyor, Türk Ordusu, sonraki aylarda,
ABD müdahalesinden önce Irak’ın kuzeyine girme planı hazırlı-
yordu. Ve işte, ABD’nin Türk Ordusu’na Ergenekon tertibi işte bu
süreçte başlatılıyordu.136

“Bölünerek büyüme” safsatası kafalara kazınıyordu!

Sürekli harita değişikliklerinin konuşulduğu stratejik raporla-
rın, renklendirilmiş haritaların sayfalara ve ekranlara sunulduğu
bir süreçten geçildiğini belirten Deniz Ülke Arıboğan da “bilimsel
tenkit ve tespit(!)”lerle bu girişimleri doğal ve sosyal bir değişim
olarak göstermeye çalışmaktadır.

Harita değişikliklerini tetikleyen koşulların yanı sıra, statüko-
nun devamını pekiştiren faktörler de var. Bunların da göz önünde
bulundurulması gerekir.

1- Ülkelerin bölünmesi ya da birleşmesi küresel dengelerin ta-
mamlayıcısı olmaları halinde mümkündür. Hemen bütün devletleş-
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me süreçleri dünya sathında trendlerin uzantısı olarak şekillenmiş-
tir. İmparatorlukların parçalanması da, sömürgelerin uluslaşması
da, blokların dağılışı da esen büyük çaplı rüzgârların neticesinde
gelişmiştir. Bu bakımdan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Arap Baha-
rı'nın esmeye devam etmesi ve bölünmenin epidemik hale gelmesiy-
le ayrışma süreçleri tamamlanabilir. 

2- Bölünme riski taşıyan bölgenin dünyanın kalanının istikrarı-
nı etkileme ihtimalinin varlığı süreci yavaşlatan faktörlerden birisi-
dir. Örneğin Kürt bölgesinin Irak'tan kopması ve bağımsızlığını ilan
etmesi küresel aktörlerin üzerinde konsensüs sağlamadan gerçek-
leştirilebilecek bir şey değildir. 

3- Küresel aktörlerin üzerinde uzlaşma sağlaması kadar bölge-
sel güçlerin de statükonun değişimine onay vermesi gerekir. Nite-
kim Neçirvan Barzani'nin, Time dergisine 'Türkiye bizim umut ka-
pımız. Eğer bu umut kapısı kapanırsa Bağdat'a mecburen teslim
oluruz ve hepimizin çıkarları tehlikeye girer' şeklindeki açıklama-
sı dikkat çekicidir.

ABD; ılımlı İslamcı ve kendisine bağımlı AKP iktidarının de-
ğiştirilmesinden niye kuşkulanıyordu?

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşleri'nden Sorumlu Dışişleri Bakan
Yardımcısı Philip H. Gordon. Gordon'un Ömer Taşpınar ile birlik-
te Ekim 2008'de "The Brookings Institution" adlı düşünce merke-
zi için kaleme aldıkları ve "gerçekleşmesi muhtemel" olarak adlan-
dırdıkları senaryo çalışması bu açıdan dikkat çekici. ("Türkiye'yi
Kazanmak: Türkiye Batı için Neden Vazgeçilmez" başlığıyla Türk-
çeye de tercüme edilmiş bulunan çalışmanın orjinal adı: "Winning
Turkey-How America, Europe, and Turkey can Revive").

Söz konusu senaryodaki sahne kabaca şöyle: ABD Devlet Baş-
kanı 2012'nin sonbaharının sonlarında bir sabah uyanıyor. Kahve-
sini yudumlarken ona kötü haber veriliyor. Buna göre 50 yıllık müt-
tefikleri Türkler kendi içlerinde bir hesaplaşmaya girmişler ve bu-
nun sonucunda ABD yanlısı İslamcı yönetim iktidardan düşürül-
müş, yerlerine gelenler ise bu sefer bırakın Batı'ya, ABD'ye bağlı-
lıklarını bildirmeyi, AB sürecine son vermişler, NATO üyeliğini as-
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kıya almış bunun yerine Doğu (Rusya, Çin ve İran) ile işbirliğini
çok yönlü olarak geliştirme kararı almışlar. Hatta, bununla da ye-
tinmemişler Kuzey Irak'a da girmişler...

Şimdi böylesi bir durumda "Başkan ne yapmalı" diye soruyorlar
ve ardından da şu türden bir cevap veriyorlar; "Önemli olan başka-
na bu soruyu sordurmamak, Türkiye'yi Batı limanında tutabil-
mek."

Peki, ama nasıl? Bunun için de şu önerileri sıralıyorlar: 1. Tür-
kiye ve Kürtler arasında bir "Büyük Pazarlık"ın teşvik edilmesi;
2. Türkiye'de liberalizm ve demokrasinin desteklenmesi; 3. Tür-
kiye'nin AB üyeliği taahhüdünün yenilenmesi; 4. Ermenistan ile
tarihi uzlaşının devam ettirilmesi; 5. Kıbrıs'ta siyasi bir çözümün
teşvik edilmesi.”137

ABD’nin Afrika işgali İsrail’i korumayı amaçlıyordu!

ABD Savunma Bakanlığı önümüzdeki yıl 35 Afrika ülkesine as-
ker göndermek için hazırlıklara başlamıştı. İşgalci ABD askerleri-
nin misyonu, Müslüman direnişçilere karşı, bu ülkelerdeki asker-
leri eğitmek ve silahlandırmaktı! ABD Savunma Bakanlığı Penta-
gon, Afrika kıtasında Müslüman direnişçilerle mücadele etmek için
35 ülkeye asker gönderme kararı almıştı. Önümüzdeki yıl Afrika'da
görev yapmaya başlayacak işgalci ABD askerleri şu anda Kansas
eyaletindeki Fort Riley askeri üssünde hazırlanmaktaydı. Afrika'da
35 ülkede görevlendirilecek işgalci ABD askerleri, güya operasyon-
lara katılmayacak ancak bulundukları ülkelerin işbirlikçi askerleri-
ne eğitim sağlayacaktı. ABD askerlerinin operasyonlara katılması
ise, ABD Savunma Bakanı'nın imzalı kararına bağlı olacaktı.

Mali ve Sudan ilk sırada bulunuyordu

ABD'nin ilk aşamada asker göndermeyi planladığı Afrika ülke-
leri ise şunlardı: Mali, Sudan, Libya, Cezayir, Nijerya, Kenya ve So-
mali. Afrika ülkelerine gönderilecek askerlerin 3 bin 500 civarında
olacağı açıklanmıştı. Bazı ülkelerde küçük gruplar eğitim verecek
ancak tatbikatların büyüklüğüne göre asker sayısı 800'e kadar çıka-
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caktı. ABD'nin Afrika'daki askeri birliklerinin komutanı General
Carter Ham, Afrika ülkelerinde görev yapacak askerlerin orta öl-
çekli insansız hava araçları da kullanacağını da hatırlatmıştı. Ancak
insansız hava araçlarının kullanımı da güya 'izne bağlı' olacaktı.

Evet, Afrika’daki İslam ülkelerini kıstırmak ve kendisine mec-
bur ve mahkûm konuma sokmak için askeri hazırlık yapan
ABD'nin, petrol kaynağı Kürdistan'ı AKP Türkiyesinin güdümü-
ne bırakmasını hayra yoranların ahmaklıktan öte alçaklık yaptık-
larını artık anlamak ve uyanmak lazımdı. Ve işte Sn. Recep T. Er-
doğan’ın tam da böyle bir sırada yaptığı Afrika gezisine, bir de
“ABD’nin işini kolaylaştırmak ve gizli işgaline altyapı hazırlamak”
açısından bakılmalıydı!?
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