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ÖNSÖZ

NASIL UYUTULUYORUZ?

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

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

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

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

İnsaf edin.. Adnan Menderes’i Milletvekilliğine teşvik eden ve
Meclis’e yetiştiren Mustafa kemal’di. Celal Bayar’ı, hatta İnönü’ye
rağmen Başbakanlığa getiren Mustafa kemal’di.. Şimdi niye hiç



kimse, Demokrat Parti’nin yanlış ve haksız bulduğu tavırlarını eleş-
tirirken “Bunlar Atatürk’ün talebeleri ve CHP’nin ürünleridir” diye
suçlamıyor da Erdoğan bahanesiyle habire Erbakan’a sataşıyordu?

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

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

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

E Atatürk’ün de eşi Latife Hanım Türbanlıydı!

“Tamam da Atatürk namaz kılmazdı, içki masasından kalkmaz-
dı…”

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

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

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

3- Soralım: İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı, Yunan’ı velhasıl Yahu-
di’si Hıristiyan’ı, Mustafa Kemal’e kurşun sıkarken şimdi bunlara
niçin madalya takıyorlardı?
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4- Atatürk Mason Locasını kapatırken bunlar baş Masonların
ayağına gidip elini niye öpüyorlardı ve bunun 4 kitaba ve 40 mez-
hep imamına göre hükmü ne olacaktı?

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

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

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

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

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

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

“Acaba bizim mübarek ve muhterem genel başkanımız ve Başba-
kanımızla, maneviyat aleminde, hiç buluşmanız var mıydı?!”

Bunun üzerine gözünü yumup boynunu eğen Şeyh Efendi bir
müddet sessiz durduktan sonra başını kaldırıp:

“Evet, o zatla, âlemi manada birkaç defa evliya sıfatıyla görüşüp
tanışmıştık. Ona siyaset dairesinde, bana ise tarikat hizmetinde gö-
revlendirme yapıldı” yanıtını verince, ben bu sahtekârlık senaryo-
larına daha fazla dayanamayıp ayağa kalktım ve oradaki cemaate:
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“Beyler, şimdi size önemli bir sırrı açıklıyorum, haberiniz olsun
o kişi “evliya” ise ben de “Enbiya”yım (yani peygamberim)” deyin-
ce herkes şaşırmış ve “Bu adam ya aklını kaçırdı veya Şeytana ka-
pılıp dinden çıktı” kanaatiyle beni susturup oturtmaya kalkışınca,
şu açıklamayı yapmıştım:

Yahu, sizler beni tanıyorsunuz. Öksüz ve yetim büyüdüğüm hal-
de on yaşından beri namazımı kıldığımı, rızkımı helalinden çalışıp
kazandığımı, kıt kanaat birikimlerimle çok şükür Haccımı yaptığı-
mı ve mümkün mertebe günahlardan ve haramlardan sakınıp hayır
işlere çabaladığımı biliyorsunuz. Şimdi izan ve insafla düşünüp söy-
leyin: Eğer Başbakan olacak Amerika’nın kâhyası, Masonların ya-
mağı ve şeriat düşmanı olduğu halde din istismarcılığıyla oy avcılı-
ğı yapan o adam EVLİYA ise, bana -hâşâ- ENBİYALIK bile az sayıl-
maz mı? Siz böylesi safsatalara ve uydurma reklamlara nasıl ina-
nırsınız? Allah affetsin, benim maksadım, bu şok iddialarla sizleri
uyandırmak ve aklınızı başınıza toplamaktı!..”

Ahirette kimin evliya, kimin eşkıya olduğuna sadece Allah ka-
rar verecektir. Burada Hindistan ve Nepal’daki gibi milyarlarca
insanın ineğe ve maymuna tapınması, bu hayvanları değil tanrı,
insan seviyesine bile eriştiremeyecektir. Yani insanların birilerini
veli, birilerini deli bilmeleri O’nun Allah katındaki değerini de-
ğiştirmeyecektir.

Elazığ ulemasından İmam Efendinin: “Ahiret, hayret âlemidir.
Herkesin gerçek yüzü ve değeri ortaya çıktığında, mahşer halkı şaş-
kınlığa düşecektir” sözleri çarpıcı bir gerçeğin ifadesidir.

İktidardakiler sık sık “Efendim, bize güvenip inanın, aleyhimiz-
deki propagandalara kanmayın” demektedir.

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

Gardıropta tren bekleyen mobilya ustası!

Bizim Elazığ’da yaşanan şöyle trajikomik bir olay anlatılır:

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

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

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

İşte tam o sırada, acil bir yolculuk nedeniyle, aniden eve gelen
evin beyi, elbise değiştirmek üzere yatak odasına girip dolabın kapı-
sını açtığında içindeki mobilyacıyla karşılaşmış, zaten olaydan habe-
ri olduğu için hiç şaşırmamış, ama şaka yollu çok kızmış numarası
yapınca, mobilya ustası, baskına uğramış bir şaşkın telaşıyla:

“Vallahi ağabeyim, her ne desen haklısın.. Çünkü ben bu dolap-
ta tren beklediğimi söylesem de bana inanmayacaksın!” diye korku-
dan titremeye başlamış, ama kalender yapılı ve olayın aslını bilen
ev sahibi:

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

Cenaze istismarı!

Doksanına yaklaşmış anne vefat ediyor. Allah hepimizin geç-
mişlerine rahmet eylesin! Yalaka medya öyle bir duygu istismarına
başlıyor ki haftalarca:
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Yok, Sn. Erdoğan şöyle karalar bağladı.
Yok, Başbakan şöyle ağladı.
Yok, her gün Karacaahmet’e uğradı.
Yok, hayatının en büyük acısını yaşadı.

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

Hem Atatürkçülük hem Masonluk sahtekârlıktır!

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

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

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

Orada bize: “Hiç inkâra kalkışmayın, elimizde sizin Ergenekon
tutuklularıyla önemli ve gizli bir toplantıya katıldığınızı belgeleyen
MİT’in video çekimleri var!”dediklerinde:

“Öyleyse artık başka ifade vermiyoruz, MİT’in o çekimleri bizim
savunma belgemizidir.” yanıtını vermiştik.

Çünkü bahsedilen o toplantıya, şimdi Türkiye dışında bir üni-
versitede rektörlük yapan –başı ağrımasın ve haksız hücuma uğra-
masın diye ismini vermiyorum- çok vicdanlı ve milli duyarlı solcu
bir profesörümüzün:

“Hocam, bağımsızlığına kavuşan Türki Cumhuriyetlerin sami-
mi heyecanını ve ihtiyacını istismar eden, Vahhabi ve Taliban kafa-
lı dini yayınların ve oyunların tuzağına düşmemeleri için, oralarda-
ki Milli Eğitim müfredatına koyulmak üzere yetkililerce bizden is-
tenen gerçekten ilmi, İslami ve insani bir özet program hazırlama
hususunda size güveniyoruz, bize bir doküman hazırlayıp yardım-
cı olur musunuz?” teklifine severek evet demiştik.
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Milli Çözüm’e Ergenekon yaftası

Milli Çözüm ekibiyle birlikte tarihi Pera Palas Otelinin konferans
salonuna, biraz da gecikerek girdiğimizde, Prof. Kemal Alemdaroğlu
divan başkanı, Prof. H.B. divan üyesi seçilip toplantı başlamıştı ve
Rauf Denktaş ise onur konuğu olarak konuşmasını yapmaktaydı. Sn.
Denktaş bizim dinlediğimiz konuşma kısmının tamamını başörtüsü-
ne ayırmış: “Kur’an’da başörtüsü emri bulunmadığından, Türbanın
bir İslami ve siyasi simge olarak takıldığından, böyle giderse gerici-
lerin önünün alınmayacağından ve AKP’nin bu nedenle Cumhuriyet
için en büyük tehdit sayıldığından” dem vurması bizleri şaşırtmıştı.
Çünkü yukarıda bahsettiğim, Türki Cumhuriyetlere kültürel yardım
konusunun tartışılması için çağrılmıştık.

Ardından Kemal Alemdaroğlu da sözü alıp yine “Başörtüsünün
tehlikelerinden ve en keskin tedbirlerle önlemesi gerektiğinden”
bahsedince artık dayanamayıp, söz hakkı istemek için el kaldırmış-
tık. Ancak, Alemdaroğlu’nun kasıtlı olarak bizi görmezden geldiği-
ni fark eden Prof. H.B.’ın “Ahmet Akgül Hocamızın söyleyecekleri
var!” uyarısı üzerine söz verince kürsüye çıkmıştık.

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

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

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

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

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

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

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

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

SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR!

Tam 13 Mehmetçiğin şehit edildiği, tabur komutanı dahil 7 as-
kerimizin ağır yaralanıp hastaneye gönderildiği kahpe pusuyla il-
gili olarak BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın söyledikleri
paslı bir hançer gibi ciğerlerimize saplanmıştı. PKK’nın sivil mi-
litanı Demirtaş, büyük bir zafer kazanmış edası ve gururuyla,
sahteliği sırıtan üzüntülerini belirtirken, PKK leşlerini de içine
katarak: “Bu ülkenin yetiştirdiği değerler olan gençlerimizin yiti-
rilmesinin üzüntüsünü paylaşıyoruz” sözleriyle aslında Türkiye
Cumhuriyetine meydan okumaktaydı. Ve zaten aynı gün
“ÖZERK KÜRDİSTANI İLAN ETTİKLERİNİ” duyurmaları da, ol-
dukça anlamlıydı.

Evet, BDP 14 Temmuz 2011’de, hem de 13 vatan evladının Sil-
van’da kahpece şehit edildiği günde ÖZERK KÜRDİSTANI İLAN
ETTİKLERİNİ açıklamıştı.

Hatırlayınız, 91 yıl önce SEVR anlaşması imzalanmıştı. Biz
yıllardır Milli Çözüm olarak ertelenen Sevr projesini gündeme ta-
şıdığımızda, bunlara komplo senaryoları diyenler şimdi hangi de-
liğe saklanacaktı?

Banu Avar’ın dediği gibi Sevr, iki aşamada uygulanacaktı. Ön-
ce ‘yerel özerklik’ sağlanacak; Suriye, Irak ve Türkiye sınırındaki
bölge özerk olacaktı. Sonra, Bağımsız Büyük Kürdistan kurula-



caktı. Milletler Cemiyeti özerklik isteyenlerin arkasında duracak-
tı! Türkiye, bu bölgeler üzerindeki bütün hak ve sıfatlarından
vazgeçmek zorunda kalacaktı. Plan 1920 de böyle kurgulanmıştı.
Ama şanlı Kurtuluş Savaşı sonunda, mecburen ertelenmek zo-
runda kalınmıştı.

Öcalan’ın avukatı Ahmet Zeki Okçuoğlu Yahudi Stratejist Da-
vid Philips’in Kürt raporunun ardından 2010 Kasım ayında yaz-
mıştı:

Özerkliğe giden yolda şunlar yapılmalıydı:

“Toplumsal, ekonomik ve siyasal istikrarsızlaştırmalar hızlan-
dırılmalı,

İç savaşlar ve bölgesel karışıklıklar, ekonomik yaptırımlar tır-
mandırılmalı,

Uzun vadeli ve karmaşık stratejilerle değişimin zamana yayıl-
ması sağlanmalı”

Böylece ÖZERK KÜRDİSTANIN İLANI’na zemin hazırlanma-
lı…

İşte birkaç yıldır bunlar yapılmaktaydı. İlk aşama tamamlan-
dı. BDP/PKK demokratik özerklik ilan ettiğini açıkladı. ‘Zaman-
lama’nın referandum öncesi AKP ile karara bağlandığını ise bir-
kaç gün önce duyurmuşlardı.

İkinci aşamada ‘BM Koruma Yasası’ çerçevesinde, Türkiye Gü-
neydoğu’daki tüm ‘hak ve sıfatlarını’ kaybetmiş olacaktı. BDP
uluslararası camiaya başvurusunu bile yapmıştı.

Kürdistan’dan sonra sırada, Karadeniz Pontus ve Marmara Bi-
zans özerk devletçiklerinin ilanı vardı.. Böylece Sevr adım adım
tamamlanacaktı! 

“Sahipsiz devletin, çökmesi haktır

Sahip çıksan vatan, batmayacaktır”

Ve asla unutmayalım ki, BDP-PKK bu hıyanetin küçük ortağıy-
dı; asıl suçlu ve sorumlu olan AKP iktidarıydı.
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İlker Başbuğ’un kitabı ve PKK’nın figüranları

Normalde, talebelik dahil neredeyse ömrünün yarım asrını TSK
içinde harcamış, Ordunun her kademesinde hizmete katılmış ve
önemli görevlere imza atmış ve sonunda Genelkurmay başkanlığı-
na ulaşmış İlker Başbuğ gibi bir şahsiyetin hem de Türkiye’nin en
öncelikli sorunu olan terör konusunda yazdığı bir kitabın kapışıl-
ması, basın-yayınla ilgili tanıtım programlarında gündemin birinci
sırasına oturması, yaptığı tespit ve tavsiyeler üzerine yazılar yazıl-
ması ve yorumlar yapılması gerekirken, tam tersine sanki de yok
sayılması ve unutturulmaya çalışılması oldukça anlamlıydı ve yan-
daş medyanın nasıl tek kutuplu bir hakimiyet sağladığının ispatıy-
dı. Bu tavır, aynı zamanda, Sn. Başbuğ’un “Terör Örgütlerinin So-
nu” kitabının, malum odaklarda ne denli rahatsızlığa yol açtığının
ve “suçüstü tutulmuşluk ve deşifre olmuşluk” paniği yaşattığının
da bir göstergesi sayılmalıydı.

Terörle mücadele ve sorunların üstesinden gelme konusunda,
hiçte konuyla ilgisi ve bilgisi bulunmayan ve Siyonist spekülatör
Soros’la bağlantılı kişi ve çevrelerden sık sık raporlar ve yol harita-
ları isteyen iktidarların böylesine yetkin ve yetişmiş bir şahsiyetin
deneyim ve birikimlerine itibar etmemesi ise şaşırtıcıydı. “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Devleti bu seçimlerde Kürtlere yenil-
miştir.” “Özerk Kürdistan’ı kurmak ve Kürtçeyi resmi eğitim dili
yapmak, asla taviz vermeyeceğimiz hedefimizdir” diyen ve her gün
üç-beş Mehmetçiği şehit edip ailesine gönderen PKK teröristlerini,
“özgürlük gerillaları” diye öven BDP’li seçilmiş militanlara;

İlle de Meclise gelip:

“Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koru-
yacağıma… Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzeri-
ne ant içerim…”!? diye yemin ettirme tiyatrosunda, Türkiye’miz
dahil 27 İslam ülkesinin (resmen değil ama fiilen) parçalanma pla-
nı olan BOP’un figüranlığını oynayanların böylesi yayınlar karşı-
sında elbette canları sıkılacak, keyifleri kaçacaktı.
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Sn. İker Başbuğ’un kitabında

“Osmanlılarda Etnisite” başlığı altında (sh. 32-33) “Osmanlı-
lar, tarih boyunca toplumsal bütünlüğü sağlamak için çaba harcadı.
Ancak, bunun için de fethettikleri ülkelerin halklarını zor kullanarak
asimile etmeye de çalışmadı. 

Buyrukları altına aldıkları toplulukları ve devletleri ortadan kal-
dırmak yerine, kendi yönetimleri altına almayı düşündü. Osmanlı dev-
leti zapt ettiği ülkelerin kültürlerini de değiştirmeye çalışmadı. Ele ge-
çirdikleri topraklarda, geniş bir kültürel, dini özerklik vererek ve yerel
yönetim hakkı tanıyarak halkı sisteme entegre etmeye çalıştı.

Osmanlılar ülkeyi tek bir etnik ya da dini grubun yararına ve ege-
men dini inanç doğrultusunda değil, yönetici sınıfın yararına ve hep-
sinden önemlisi "Osmanlı hanedanının egemenliğinin hem Doğu'da,
hem de Batı'da sürdürülmesi" ilkesine göre yönetti.

Bu yönetim şekli, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yüzyıllar-
ca etnik özelliklerin, dini inançların ve kültürlerin birbirleriyle karış-
masına ve karma bir toplumun ortaya çıkmasına neden oldu.

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında, bir kesimin Osmanlı olarak
görülüp görülmeyeceğini dinsel kimliği belirlemezdi. Hıristiyanlara
hem asker hem de sivil bürokraside görev verilirdi. En çok önem veri-
len yetenekti.

Bu düşünce, Osmanlı'da uzun süre hâkim oldu. II. Abdülhamid'in
bu konuya ilişkin şu sözleri ilginçtir:

"Görüyorsunuz asalete ya da servete özel bir önem vermiyorum.
Hep akıllı olanı tercih ederim, Saray nazırlarını okulların en iyi öğ-
rencileri arasından ya da başarıları gözüme çarpan gençler arasından
seçerim." gibi önyargısız ve tutarlı saptamalar yapmak yanında,
“Türk milletinin oluşumundaki doğal ve tarihi olguları” sayarken
(Bak: sh. 42 ve devamı) İslam gerçeğini ve din etkenini katma-
mak için kendisini zorlaması.

Ve yine terör örgütü PKK’nın dış desteklerini sıralarken (sh.
112-117) en çok bilinen ve en tehlikeli görülen ABD ve İsrail’in
PKK ilişkilerini her nedense yazmaması gibi sırıtan ve insanı şa-

20 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



şırtan noktalar bulunmasına rağmen, çarpıcı ve ufuk açıcı bilgi-
ler ve önerileri de barındırmaktadır. (Terör Örgütlerinin Sonu. İl-
ker Başbuğ. Remzi Kitabevi 2. basım)

Demokratikleşme dalavereleri ve Küreselleşme jelatiniyle, Tür-
kiye federasyon kılıflı parçalanmaya sürüklenirken işte tam bu “cin-
net” ortamının arasında, ömrüm kadar yılı TSK’da geçmiş emekli
Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un “Terör Örgütlerinin So-
nu” isimli kitabı çıktı. Bir iki ufak tefek haber dışında nedense hiç
ilgi bulmadı. Okuyunca nedeni anlaşıldı. Vallahi bu kitap Başbuğ’u
Silivri’ye götürmezse iyidir” diyen Müyesser Yıldız, haklıydı.

Çünkü: söyledikleri AB ve ABD güdümlü AKP politikalarına ta-
ban tabana aykırıydı. Sadece Türkiye’yi yıkma koalisyonuna değil,
adeta Başbakan Erdoğan’a satır satır cevap niteliği taşımaktaydı.

Buyurun okuyalım:

- “Türk kelimesinin, Türk etnik grubuna işaret ettiğini ileri sür-
mek tamamen bir saptırmadır…(Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Türkiye halkına Türk Milleti denir) şeklinde tanımı yapılan, ırkçılı-
ğı ve dini etkileri reddeden bu tanımdaki (Türk) sözcüğünü bir sıfat
olarak değil, herkese verilen ortak bir isim olarak kabul eden Türk
Ulusu tanımına neden karşı çıkılmaktadır? Bütün bu gerçeklere
karşın bugün (Türk) sözcüğüne itiraz edenlerin, yarın (Türkiye
Cumhuriyeti)’ndeki (Türkiye) sözcüğüne de aynı nedenlerle karşı
çıkacakları niçin görülmemektedir?”

-“Kürt sorunu vardır iddiası, ancak uluslararası politikalar veya
iç yapıda yer alan bazı politik çevreler için geçerli olabilir. Sosyolo-
jik anlamda ise böyle bir sorunu tanımlamak, bilimsel prensipler
dahilinde mümkün değildir… Türkiye’de (etnik sorun), diğer deyiş-
le (Kürt Sorunu) yoktur. Ancak böyle bir sorunun olmasını isteyen-
lerin var olduğu da unutulmamalıdır. Etnik farklılıkların, etnik so-
run haline dönüşmesi, elbette bir ülkenin geleceği için büyük bir
tehdittir.”

-Etnik konular üzerinde konuşulurken, kavramların doğru kul-
lanılması önemlidir. Kürt kimliğinin kabul edilip tanınmasıyla,
Kürt realitesinin kabul edilmesi aynı anlamda değildir. Kürt ger-
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çeğinin kabul edilmesi, Kürtlerin ayrı bir etnik kökenden geldikle-
rinin kabul edilmesidir. Bunda bir yanlışlık yoktur. Kendisinin
Kürt etnik kökenden geldiğini kabul eden birisine (hayır) denile-
mez. Kürt kimliğinin kabul edilmesi ise etnisitenin siyasallaştırıl-
masıdır. Liberal demokrasilerde devletlerin etnik farklılıkları tanı-
ması söz konusu değildir.”

-“Etnik farklılıkların derinleşmesine engel olmanın diğer bir ya-
nı, ortak değerlerin ve ideallerin daha çok öne çıkarılmasıdır. Bu
konuda da siyaset adamlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Yapı-
lan konuşmalarda farklılıkların üzerinde sık sık durulmasından zi-
yade, ortak değerlerin üzerinde durulmalıdır.”

-“Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında meydana gelen isyan-
lar nedeniyle, devlet elbette bazı tedbirler almıştır. Alınan bu ted-
birler asimilasyon politikası olarak değerlendirilemez. Gerek Os-
manlı İmparatorluğu, gerekse Cumhuriyet döneminde devlet tara-
fından sistematik bir asimilasyon politikası uygulanmamıştır. Asi-
milasyon olmadığına göre, ne olmuştur? Entegrasyon ve bütünleş-
me gerçekleşmiştir.”

Başbuğ’un tespit ve görüşlerine göre Kürt İsyanlarının amacı:

-“İngiltere için Kürtler, Türkiye’yi ve Türklerin özellikle Musul
sorunundaki durumunu zayıflatmak için kullanacağı bir unsurdu.
Bugün de yaşanan bazı olaylara bakılınca, ortada benzer durumla-
rın olduğu gözükmüyor mu? İç politika uğruna dinin alet edilmesi-
nin, Musul gibi hayati bölgenin kaybedilmesinde hiç rolü olmamış
mıdır? Şeyh Sait ayaklanması gerçekleşmeseydi, acaba Türkiye yi-
ne Musul’u kaybeder miydi? Tarih tarihten ders çıkarmayanlar için
acı derslerle doludur.”

Hedef Bütük Kürdistan

-“PKK’nın kuruluş amacı, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu böl-
gelerini, Irak, İran ve Suriye’nin de belirli bölgelerini kapsayacak
şekilde (Birleşik Büyük Kürdistan Devleti) kurmaktır. Bu hedefe
aşamalı olarak ulaşılması düşünüldü. 1. Aşamada, bulundukları ül-
kelerde Kürt kimliğinin kabul ettirilmesi, 2. aşamada özerk idare
kurulması, 3. aşamada bulunulan ülkelerde bağımsız Kürt devleti
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kurulması,4. Aşamada ise Birleşik Büyük Kürdistan Devletinin ku-
rulması hedeflendi. Şimdi Türkiye’de sık sık ifade edilen bir düşün-
ce var; Kimsenin bağımsız Kürdistan devletinin kurulması gibi dü-
şüncesi ve hedefi yoktur.Peki şu anda ileri sürülen, istenen hususlar
nelerdir?..”

Kürtçe Eğitim bir çözülme aşamasıdır!

-“Liberal demokraside, devletin bütün farklılıklara karşı tarafsız
kalması, aynı zamanda devletin farklı gruplara karşı, o özelliklerin-
den doğan yükümlülükler, sorumluluklar yüklenmesine de engeldir.
Resmi dilin dışındaki etnik grupların ana dillerinin devlet okullarında
öğretilmesi sorumluluğu, devlete ait sorumluluk değildir… Bir etnik
grubun, diğer etnik gruplardan ayrılarak, özel muameleye tabi tutul-
ması, en fazla müsaadeye mazhar kılınması, ilk önce demokrasinin
eşitlik ve etik kurallarına aykırı bir uygulama olur…”

-“Özerk idarelerin kurulması ise üniter devlet yapısının sorgulan-
ması demektir. Kürt kimliğinin tanınması ve özerk idarelerin kurulma-
sı düşüncelerinin, bağımsız Kürdistan devleti hedefine ulaşmada ilk iki
aşamayı oluşturduğu da gözden kaçmamalıdır.”

İlker Başbuğ’un İmralı’yla görüşme ve PKK’ya af konusundaki
tespitleri de anlamlı ve çarpıcıdır:

-“Terör örgütü liderinin yakalanması, terörle mücadele sürecinde
etkili unsurlardan birisidir. Burada önemli olan iki husus vardır; Yaka-
lanan ve hapse konan terör örgütü liderinin, örgütle olan iletişiminin
tamamen kesilmesi ve örgüt içinde liderin gözden düşmesidir. Yakala-
nan liderin hapse konulması, hukukun üstünlüğü, liderin bir suçlu ola-
rak kabul edilmesi, adaletin hâkim olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Bu süreçte terörün bir suç olduğunun, terör örgütünün ise bir
suç örgütü olduğunun ortaya konması gerekir. Aynı zamanda bu süreç-
te liderden, örgüte ilişkin istihbarat elde edilmesi de mümkündür.”

-“Abdullah Öcalan’ın yargılanmasının sona ermesinden sonra da
avukatları ile olan görüşmeleri devam etti. Peru’nun Guzman’a yaptı-
ğı muameleyi Türkiye, Abdullah Öcalan’a yapamadı veya yapmadı…
Yakalanan liderin başta halk önünde teşhir edilmesi, ancak sonraki
süreçte hapishaneden, örgütle olan iletişimine devam etmesi daha kö-

AHMET AKGÜL 23



tü sonuçlar doğurabilir. Onun için yakalanan liderin şiddeti teşvik ede-
cek tarzda iletişimlerde bulunması mutlaka önlenmelidir.”

-“Dünyada yaşanan diğer örnekler, koşulsuz silah bırakılmasından
ve örgütün tasfiye edilmesinden önce devletlerin herhangi bir adım at-
madığını göstermektedir… PKK’nın koşulsuz olarak silah bırakması
ve kendini tasfiye etmesiyle örgüte en sağlıklı şekilde son verilebilir.
Bundan sonra elbette devlete düşen görev de örgüt mensuplarına bir
entegrasyon planının uygulanmasıdır.”

“Barışçıl Yollar” PKK’ya ve Amerika’ya kolaylık anlamı taşı-
maktadır!

Bütün gücünü “silahlı gücünden” alan PKK’nın ancak sağlana-
cak uluslararası baskının yardımıyla silah bırakmaya zorlanıp, tas-
fiye edilebileceğine inanan eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, te-
rör örgütünün en azından marjinalize edilmesi için yapılması gere-
kenleri anlatırken, şu gerçeğe dikkat çekiyor:

“Türkiye, Irak’ın kuzeyindeki PKK açısından güvenli bölgelere bir
şekilde son vermelidir. Bu amaçla, Türkiye, ABD, merkezi Irak hüküme-
ti ve Kürt bölgesel yönetiminin aynı noktada olduğu söylenebilir. Ancak
bu amacın nasıl sağlanacağı konusunda farklılıklar vardır. Türkiye dı-
şında kalanlar, sorunun barışçıl yollarla çözümünü düşünmektedir. Ba-
rışçıl yollar ile kastedilen, Türkiye’nin üniter devlet ve ulus devlet yapı-
sında ciddi sapmaların gerçekleştirilmesi ise Türkiye ve Türk ulusunun
bunu kabul etmesinin mümkün olamayacağı ortadadır…”

“Düşünce ve konuşma özgürlüğü bizlerin en temel değerleri ara-
sındadır. Ancak bizler radikal ve şiddet yanlısı yaklaşımlara sessiz ka-
lamayız. Bu nedenle ortak değerlerimiz adına, şiddet yanlısı aşırı yak-
laşımlara meydanı bırakamayız. Bize düşen görev, sahip olduğumuz
hakları reddeden, parlamenter demokrasimizi ve kurumlarımızı kü-
çümseyen, hukuku yok sayan etnik ve dini ayrımları olumsuz yönde
kullanarak, istismar edenlerle mücadele etmektir.”

Görüldüğü gibi, ele veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkı-
mı!.. O halde bize düşen de emperyalistlerin dediğini değil, yaptı-
ğını yapmaktır!..”1
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‘Kürtler, Arap baharı’nın Türkiye bölge rolünü mü oynayacaktı?

Bloomberg köşe yazarı, Harvard öğretim üyesi, Meghan L.
O’Sullivan’ın yazısı 16 Haziran’da kendi köşesinde, daha sonra da
CFR Dış İlişkiler Konseyi sitesi www.cfr.org da yayınlanıyordu.
Başlığı ‘Kürtler Arap baharına giden yolu döşeyecektir!’ 

Yazı, seçimlerin hemen ardından, Cengiz Çandar’ın ‘Kürt Raporu’
ve Hasan Cemal’in Karayılan röportajının ortalığa döküldüğü,
BDP’nin ‘Amed’e meclis kurduğu’ zaman aralığında yayınlanıyordu.

Bugüne kadar benzer çok yazı yayınlanmıştı ama bu kadar net
ifadeler belki de ilk kez bu yazıda yer alıyordu.

Harvard’lı profesör yazısında “Batı yanlısı Kürtlerin bölgede güç
kazanması için elden gelen yapılmalı ama olası karşıt gelişmeler de
provoke edilmemeli!” diyor ve “ılık suya atılan kurbağanın az ateş-
te kaynama noktasına gelmesinin önemine” dikkat çekiyordu.
“ABD ve AB güç odaklarının herhangi bir acemiliğe karşı, Kürt bö-
lücülere net bir yol haritası çizmesi gereğinden” bahsediyordu.
Kürtlerin onlarca yıldır ilk kez tarihin en umut verici anını yaşa-
dıklarını belirten yazı, “ufukta görünen yeni anayasa sayesinde is-
tediklerine kavuşabileceklerinin” altını çiziyordu. 

Ve “Ortadoğu’da Kürtlerin değişim dalgasından yararlanarak ye-
ni bir devlet için harekete geçebileceklerini” yazıyordu. O’Sullivan
yazısında ‘Kürtlerin ‘yaygara koparmadan’ küresel strateji çerçeve-
sinde hareket etmeleri halinde başarının yakın olduğuna dikkat çe-
kiyordu.

BDP’liler kan ve intikam kokan ağızlarıyla, durmadan barış
çağrıları yaparken, PKK her gün asker, subay, polis ve memur
katlediyor, kaçırıyor ve dağa kaldırıyordu. Ya bu Öcalan denilen
terörist başının artık PKK’ya sözü geçmiyor, kimse onu adam ye-
rine koyup takmıyordu; veya devlet temsilcileriyle müzakereler
yürütüp, hükümetle birlikte barışa doğru yol haritası hazırlarken
sahtekarlık yapıyor, yani devleti ve hükümeti kandırıyordu!?..

Bu talihsiz gelişmeler ‘Küresel Strateji’nin bir parçasıydı!

Bir Kürdistan Devletinin oluşumuna gidilirken: “Küreselleşme
çağında ulus devletlerin sınırlarının önemsizliğinin sıkça vurgulan-
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ması, ülkeler arası kültürel ve ekonomik ilişkilerin artması, bölge
ülkelerindeki çeşitli kurum ve siyasi yapılarda ortak çalışmalara
odaklanılması” gerekiyordu.

‘Bu şekilde, dönüşen Ortadoğu’nun Kürtleri, bölge güçlerinin
öfkesini çekmeden birçok hayallerini gerçekleştirebileceklerdir’
şeklinde teşvik ve tahrik ediliyordu.

Ve O’Sullivan devam ediyor: ‘ABD ve müttefikleri, bu yol harita-
sını sadece Kürtlerin iyiliği için değil, kendi çıkarları için de çiz-
mektedirler’ diyor ve “Kürtlerin, Irak’ın, Türkiye’nin ve Suriye’nin
politikalarında oynadıkları rol ve bulundukları bölgenin ekonomik
ağırlığı göz önüne alındığında, Amerikan çıkarları için vazgeçilmez
önemde olduklarını” özellikle vurguluyordu.

Ve tüm açıklığıyla “Irak, Türkiye, Suriye’nin Kürtlerinin
İran’daki Kürtleri de rejime karşı ayaklandırabilecekleri gerçeği”
dile getiriliyor… O’Sullivan, yazısında, ‘ABD, Türkiye’deki yeni hü-
kümeti (AKP’yi) Kürt azınlığa cömert davranma konusunda cesa-
retlendirmelidir’ tavsiyesinde bulunuyordu. 

‘Türkiye başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın, geçmişte Kürt soru-
nunu dile getirme ihtiyacını duyduğunu, ABD’nin, Türkiye’nin
Kürt bölgesinde özerklik, ana dilde eğitim ve Kürt militanların affı
için kabul edilebilir bir yol bulunmasını desteklemesi lüzumunu’
belirtiyordu.

Şimdi Türkiye’nin bölünmesiyle sonuçlanacak olan bu ‘Kabul
edilebilir yol’un ilk adımı yeni Anayasa’nın yapılmasıdır. Şayet
MHP ve CHP kendilerinden beklenen ‘ipi’ bir kez daha iktidara
uzattıkları takdirde olası gelişmelerin vebali omuzlarında kalacak-
tır. Ilık suyun rehavetinde yüzerken ansızın haşlanmak da olasıdır!

Çünkü; kurbağa ılık suda gevrerken, sonunda pişmeye başladı-
ğını anlamış, ama tencereden dışarı sıçrayacak gücü kendinde bu-
lamamıştır.”2
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AKP-BDP gerginliği kontrollü bir horoz kavgasıydı

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, AKP-BDP gerginliğinin
belli merkezlerden koordine edildiğini ve kontrol altında yürütül-
düğünü belirterek, “Bu gerginlik yakında sona erer” ifadesini kul-
lanmıştı.

Solmaztürk, AKP ile BDP arasında yaşanan gerginliğin seçimler-
den kaynaklanan ve halkın uyutulup avutulmasını amaçlayan bir
gerginlik olduğunu dile getirerek, “suni bir senaryo” değerlendir-
mesini yapmıştı. Tuğgeneral Haldun Solmzatürk, “Muhalefete ve
orduya saldırmak için kullanılan bir tezgâhtı. AKP’ye oy kazanma-
ya yönelik oyunun bir parçasıydı. Bu oyundan iki taraf ta yararlan-
dı. Yaşanan suni AKP-BDP gerginliği yakın da sulha dönerse şaşır-
mamalıydı. 

Asıl hesap Abdullah Öcalan’a af çıkarmaktı. Yaşanan polemikler
kesinlikle hesaplıydı. Türkiye üzerine kurulan tezgâhlara direnen-
ler ringdeki boksör misali yıpratıla yıpratıla yenilmeye çalışılmak-
taydı. Direnenler bertaraf edilmeye uğraşılmaktaydı.

TESEV’in Kürt Raporu ve hatırlattıkları

Haftalar boyu Silivri’den milletvekilliğine seçilenlerin serbest
bırakılıp bırakılmayacağı, Hatip Dicle’nin durumunun ne olacağı
tartışılırken, Yahudi Soros’un çocukları sessiz sedasız bir Kürt ra-
poru açıklamıştı.

Gazetelerde, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TE-
SEV) tarafından gazeteci Cengiz Çandar‘a “PKK Nasıl Silah Bıra-
kır?” başlıklı bir Kürt raporu hazırlattığı; bu raporun “Geçiş Süre-
cinde Türkiye; Toplum, Siyaset, Yargı ve Medya” başlıklı konfe-
ransta açıklandığı haberi yer almıştı.

Raporda terörist başının talepleri galip bir ordunun komutanı
edasıyla dayatılmaktaydı. 

Raporda “PKK terör örgütünün eylemlerinin bir terör faaliyeti
olmayıp bir Kürt isyanı olarak değerlendirilmesinin” çözüm için
ilk ve önemli bir adım olacağı vurgulanmıştı.
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Bir ülkenin vatandaşları mensubu oldukları ülkeye karşı silahlı
kalkışma içinde bulunurlarsa ve hedefleri ülkenin üniter yapısını
yıkmak olursa, bunun adı nasıl “terör” değil “isyan” koyulacaktı?
Arzu edilen ve dış güçlerce desteklenen bir sonucu elde etmek için
yapılan yasa dışı silahlı eylem “terör eylemi” sayılmaz mıydı?

Tamamıyla üniter devlet anlayışı terk edilerek federatif bir yapı
demek olan “demokratik özerklik” taleplerine yer verildikten son-
ra, Karayılan’ın büyük bir lütufta bulunarak (!) Türk ordusunun
“Kürdistan’da üslenmesine karşı olmadıkları” hatırlatılmıştı. Ayrı-
ca KCK davalarının düşürülmesi, TCK ve terörle mücadele yasala-
rında değişiklik yapılması gerektiği, Abdullah Öcalan ile diyalogun
müzakereye dönüşmesi gerektiği hatırlatılmıştı.

Müzakere meşru olanlar arasında yapılırdı. Bir terör örgütü ele-
başısı ile müzakere eden devlet, devlet olmaktan çıkmaz mıydı?

Ayrıca Abdullah Öcalan’ın tutukluluk şartlarında bir değişiklik
yapılmasının barış (!) için şart olduğu açıklanmıştı. 40 bin kişinin
ölümüne neden olan bir elebaşının ev hapsi “barış” için bir ön şart
olarak sunulmaktaydı.

Bu konferans sırasında, konuşmacı olarak katılan CHP Genel
Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da Kürt sorununun çözümü
için Abdullah Öcalan’ın talepleri doğrultusunda “akil adamlar ko-
misyonu”nun Meclis tatile girmeden kurulması gerektiğini buyur-
muşlardı. Yani, Yeni CHP, AKP’nin suç ortağıydı.

Bu arada bu çalışmanın nemenem bir çalışma olduğunu anla-
mak için önce TESEV’i de yakından tanımak lazımdı.

Bu vakıf, Avrupa Birliği tarafından ve ayrıca Kırgızistan, Ukray-
na gibi eski Sovyet Rusya’nın peyklerinde Amerikancı sivil darbe-
lerin organizatörü olan George Soros‘un finanse ettiği, bu örgütler-
den aldığı paralarla Türk halkına demokrasi derleri veren kirli ve
karanlık bir yapılanmaydı.3
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SN. TAYYİP ERDOĞAN NİYE SIKINTILI?

Milli Görüşteki karanlık güçlerin temsilcileri olan Oğuzhan
Asiltürk ve Şevket Kazan ekibinin partide reklâmını yaparak üst
makamlara ve İstanbul Belediye Başkanlığına taşıyıp Erbakan’a kar-
şı şımarttıkları; ardından kendileri Hoca’ya bağlılık rolüyle, bu se-
fer sürekli dışlayıp kışkırtarak Milli Görüşten kopmalarını kolay-
laştırdıkları Recep Tayyip Erdoğan, davasına ve camiasına hıyane-
tinin karşılığı olarak, madalya aldığı Siyonist mahfillerce iktidara
taşınmıştır. Ancak kendisine aynı odaklarca ruhsat ve fırsat verile-
rek ve İslamcı rolüyle toplumdaki tahribatını daha kolay yürütme-
si gözetilerek müsaade edilen; “Davos horozlanması ve İsrail’e kafa
tutması” gibi kof kabadayılıklarının bile, şimdi hesabının sorulaca-
ğını ve pabucunun dama atılacağını sezmiş olmanın telaşı içinde
hırçınlaşmıştır. 

Bu tavırları bize şu fıkrayı hatırlatmıştır:

Kasabanın bilge ihtiyarı düğün hazırlığı yapan gence şu öğütle-
ri anlatır. “Alacağın gelin, biraz şımarık yerin kızıdır. Daha ilk ge-
ceden kendi sertliğini ve mertliğini göstermezsen, sonunda seni hiç
takmayacaktır. Bu nedenle, kapı aralığından odaya bırakılacak bir
kediyi “Bre hayvan niye huzurumuzu bozuyorsun!” diyerek bacak-
larından tutup öfkeyle pencereden dışarı fırlat ki, senin titizliğini ve
cesaretini anlayıp ona göre davransın”

Ancak ilk gecenin heyecanıyla, genç damat bu tavsiyeyi hiç ha-
tırlamamıştır. Bir müddet sonra gelin hanım huysuzlaşmaya ve ko-
casını horlamaya başlamıştır. Bunun üzerine bilge ihtiyarın tavsiye-
sini hatırlayan damat, hemen odaya giren bir kediyi hışımla yaka-
layıp dışarı fırlatınca, gelin hanım:

“Beyim, boşuna hava atma, bu yaptığın ilk gece lazımdı.. Artık
senin dişlerini saymış, karakterini anlamış bulunmaktayım!..”

“Ya Netenyahu hükümeti gidecek ya da AKP!” Hayır, bu söz ba-
na ait değil, AKP’nin çok önemli bir isminin ifadesidir ve bunu
32. Gün Programında aktaran da AKP’nin değer verdiği bir isim
olan Prof. Doğu Ergil’dir.
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Recep Bey’in öyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlardan
sayılmadığı ve duygularla değil çıkarları ve bilgi kaynakları doğrul-
tusunda davrandığı, Siyonistlerden aldığı madalyalarla sabittir.

Dün Yahudilerden madalyalar alan biri bugün onlara cihat
ilan ediyorsa, belli ki Erdoğan’ın hepimizin bildiklerinin dışında
özel bilgileri ve tedirginlikleri var demektir.

Cüneyt Zapsu’yu Washingtonlara gönderip Musevi Lobilerine
“Başbakanımızı deliğe süpürmeyin, kullanın” dedirten ya da öy-
le demesine ses etmeyen biri, bugün İsrail’e ve Yahudilere kin
kusma noktasında ise, bunun açıklaması, olsa olsa “kaleminin kı-
rılması kararına isyan” alametidir.

Evet, Tayyip Erdoğan’ın verdiği son eksen kayması ve Yahudi
düşmanlığı fotoğrafı, denize düşenin yılana sarılması gibi bir şeydir!

Acaba, “küresel devlet tarafından üstünün çizildiğini herkes-
ten iyi gören Erdoğan, son bir hamle ile karşı tarafa maliyet ha-
tırlatmaları yaparak kendini kurtarmanın arayışında(mı)dır?
(Yoksa, İsrail’e daha büyük yararlar sağlamak için, toplumun ve
tabanın havasını almak telaşında mıdır?)

Çünkü Türkiye bugün bir kasetle yılların karizmatik genel
başkanını (Baykal’ı) gömebilen bir ülke konumundadır ve dolayı-
sıyla benzer şeylerin Sn. R. T. Erdoğan’a yapılmayacağının garan-
tisi yoktur.

Hoşumuza gitsin gitmesin, Türkiye, Irak’taki PKK üslerini bi-
le ABD ve Heron olayı ile İsrail sayesinde vurmaktadır. Dolayı-
sıyla böyle teknolojiye sahip ülkelerin Ortadoğu’nun merkezi sa-
yılan Türkiye ve yönetenleri ile alakalı olarak uydular vasıtası ile
özel arşivler tutmadıklarını düşünmek yanlıştır.

MOSSAD gibi, “bölge liderlerinin sağlığı hakkında bilgi sahi-
bi olmak için, kaka avcılığını bile yapan bir yapının” siyasal İs-
lâm referanslı Türkiye Başbakanı Erdoğan’ı takibe almaması ve
arşiv stoku yapmaması ihtimal dışıdır.4
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Evet, Dünya Yahudi Konseyi tarafından, Musevi olmadığı halde
madalya verilen tek adam o!

Suriye sınırında mayınlı araziyi Yahudi’ye peşkeş için Meclis’te
yırtınan o, -ki hatırlayın o yasayı CHP Anayasa Mahkemesinde ip-
tal ettirdi.-

AKP’yi kurarken ADL Başkanı Abraham Foksman’dan icazet
alan o!

Cüneyt Zapsu’nun ABD’ye gittiğinde Yahudi Lobilerine yalvarır-
casına “Aman onu deliğe süpürmeyin, kullanın” demesi karşısında
sesini çıkaramayan o!

İsrail’i devreye koyup Bush’dan randevu alan o!

Ve şimdi, Kılıçdaroğlu’nu İsrail’ci diye suçlayan da o!

Oysa ikisi de aynı odakların tiyatrosunda oyuncuydu!

Peki, bu durumda hangi Erdoğan’a inanacağız?

Hatırlayınız, 28 Şubat krizini tetikleyerek AKP’nin iktidara gel-
mesinde belirleyici unsur olan odaklar, verdikleri ‘geçici’ icazete
rağmen, geçmişteki birtakım ‘İslamcı’ söylemleri ve çıkarıp attığı
Milli Görüş gömleği yüzünden Tayyip Erdoğan’a bir türlü güvene-
miyorlardı. Bu güven sorununu aşmak için seçimlerin hemen ar-
dından, Cüneyd Zapsu’nun öncülük ettiği bir TÜSİAD heyeti,
ABD’ye çıkarma yapmıştı.

Heyet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Dan Freid,
CIA üst düzey yöneticisi Marc Grossman ve Karanlıklar Prensi ola-
rak bilinen Richard Perle ile yemekte buluşmuşlardı. ABD yöneti-
minin üst düzey yöneticileri TÜSİAD üyelerine ve onların üzerin-
den AKP ileri gelenlerine şu mesajı gönderiyorlardı:

“Umarız AKP, Refah Partisi’nin yapmış olduğu hataları tekrarla-
maz ve Erbakan’ın başına gelenleri unutmaz!” 

Aynı tarihlerde ABD’de bulunan Tayyip Erdoğan, 10 Aralık
2002’de dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile görüştük-
ten sonra Monarch Oteli’nde Musevi örgütlerinin temsilcilerine ta-
nıtılmıştı.
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Erdoğan, görüşmede kendisini şöyle aklamaya çalışmıştı:

“İslamcı olduğumuz yolundaki söylemler doğru değildir, bunlara
katılmıyoruz. Devlet işleri ile devletlerarası ilişkilerde ancak laiklik
temeli üzerinden bir araya gelinebileceğine inanıyoruz. Şu andaki
Türk-İsrail ilişkilerini yeterli bulmuyorum. Biz bu ilişkilerin çok
daha ileri gitmesini istiyoruz. Bizim iktidarımız döneminde çok da-
ha ileri gittiğini göreceksiniz, bunun garantisini veriyorum.” 

Ve ekliyordu:

“Biz şahsen Yahudilerden çok şey öğrendik, beni İstanbul’daki
dostlarınızdan sorabilirsiniz.” 

Cenab-ı Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’in Maide süresinin 51’nci
ayetinde şöyle buyuruyor:

“Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar
birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşku-
suz o da onlardandır.”

İktidar koltuğuna oturabilmek için Allah’ın ayetlerini hiçe sa-
yan Tayyip Erdoğan, kapalı kapılar arkasında verdiği taahhütlerden
dolayı Amerika’daki Yahudi lobileri AJC ve ADL tarafından ‘cesaret’
ve ‘ebedi dost’ madalyaları ile ödüllendirilen insandı!

Kendisine umut bağlayan kitleleri sürekli bir şekilde ‘narkoz’
vererek uyutan Erdoğan da, bugüne kadar ‘ABD/AB/İsrail’ eksenin-
de ortaya koyduğu icraatlar ile aldığı ödüllerin bedelini ‘fazlası’ ile
ödeyip Siyonistlerin gözüne girmeye çabalamıştı. Peki, halen
omuzlarında parıldamakta olan ‘siyon yıldızlı’ madalyalara rağmen,
Erdoğan’dan İsrail’e karşı ‘ciddi’ bir hareket bekleyenler, Allah’ın
ayetinin ‘ne anlama’ geldiğini bilmiyorlar mıydı?5

AKP, CFR Partisi mi?

Türkiye’de halkı kandırmak için basit ama etkili yöntemler uygu-
lanıyordu. Mesela, 57’nci Hükümet döneminde, egemenliği AB’ye tes-
lim etme programına “Ulusal Program” adı veriliyordu. AKP hüküme-
ti de Türkiye’yi ayrıştırmaya başlayan “açılım”a hâlâ “Milli birlik ve
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kardeşlik projesi” diyebiliyordu. Ve ısrarla “Bu proje, bu süreç AK Par-
ti’nin değildir. Bu proje, bu süreç devletindir” vurgusu yapılıyordu. 

Peki, Devlet kim oluyordu? Projenin uygulayıcısı olan MİT Müste-
şarı Emre Taner mi? Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ
mu? Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal mı?

Birileri “devlet kişiler değildir” diyebilirdi, ama sonuçta kişiler ta-
rafından temsil ediliyordu. Yoksa devlet, bu üç kurum mu? İyi ama bu
üç kurum ve başındaki kişiler Hükümetin emrinde çalışıyordu! Veya
devlet, Cumhurbaşkanı mı sayılıyordu?

Kaldı ki, bir projenin sahibinin devlet olması bile, o projeyi akla-
mazdı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO’ya girişten itiba-
ren güvenlikle ilgili projelerini, doğrudan ABD’den almaktaydı. İşte
sürekli gündeme gelen Gladio, NATO’nun bir uzantısıydı. Demek ki
bir proje devletin ise arkasında ABD olup olmadığına mutlaka bakmak
lazımdı.

Ayrıca AKP’nin kendisi bir CFR projesiydi ve Parti programı,
2001’in Temmuz ayında ABD’den yollanmıştı. Bunu 26 Ağustos 2001
tarihinde belgesiyle ispat edip yazmıştık. O günden beri Tayyip Erdo-
ğan bu konuda hiçbir açıklama yapamamıştı.

O belgede Tayyip Erdoğan’a “Ankara, yerel yönetimlere otonomi
sağlamak ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi
olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya, bütün hükümetlerden bunu is-
teyip durmaktadır. Bu memoranduma göstereceğiniz ilgiden dolayı
takdirlerimizi sunarız...” deniliyordu.

İşte Erdoğan’ın “Milli birlik ve kardeşlik projesi” dediği proje, bu-
nun bir parçasıydı. Erdoğan, küresel örgütlerin taleplerini Ak Parti
Program ve tüzüğüne yerleştirmiş insandı:

- Kurucular Kurulu kitabının 8’inci sayfasında “Partimiz merkezi-
yetçi devlet anlayışından vazgeçilmesini öngörür” deniliyordu.

- Programın 35’inci sayfasında, “Çağımız bir yönüyle küreselleşme
çağı, diğer yönüyle yerelleşme ve yerel yönetimlerin devlet sistemleri
içindeki ağırlıklarının arttığı bir çağdır” ifadeleri yer alıyordu.
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Bu nedenle, AKP’nin kendisi bir CFR partisi mi, yoksa Türkiye
partisi mi olduğu tartışmaya açıktı!6 diyenler elbette haklıydı.

(Eski) Milliyet, bu konuda herhangi bir yanlış anlamaya yer
vermemek üzere Washington muhabiri Yasemin Çongar'ın elin-
deki teyp kaydından Cüneyt Zapsu'nun bu konudaki sözlerinin
İngilizce orijinali ile Türkçe çevirisini okurlarının dikkatine su-
nuyordu:

İngilizce teyp kaydı:

This man is an honest man. And he has his own beliefs and he
is true to his beliefs. Please try to... I'd say "exploit" is a bad word,
but kullanmak or use... (Zapsu burada Türkçe kullanmak sözcüğü-
nü telaffuz ediyor ve İngilizce nasıl denir anlamında dinleyicilere
bakıyor ve bir Türk dinleyicinin hatırlatması üzerine sözlerine de-
vam ediyor) take advantage of this man. Because this person has so
much credibility, because of his own beliefs in the Muslim world
and he believes in the Western style democracy. I think instead of
pushing him down, putting him to the drain, use... Here and in Eu-
rope you should take advantage of that. This is my offer...

Türkçe çevirisi

Bu adam dürüst bir adam. Kendi inançlarına sahip ve bu inanç-
larında samimi. Lütfen şunu yapmaya çalışın... "Sömürmek" kötü
bir kelime, ama kullanmak (yerinde)... Bu adamdan yararlanın.
Çünkü bu kişinin çok itibarı var, hem kendi inançları nedeniyle
Müslüman dünyasında, hem de Batı tipi demokrasiye inanıyor.
Bence onu devirmeye çalışmak, delikten aşağı süpürüp atmak yeri-
ne onu kullanın... Burada ve Avrupa'da bundan yararlanmalısınız.
Teklifim budur.”7

AKP Hükümeti ve CHP muhalefeti, halkımızın değil Yahudi
odakların gözüne girmeye çalışıyordu!

Arslan Bulut oldukça önemli ve tarihi tespitlerde bulunuyordu:

WikiLeaks belgelerinde, Hilmi Özkök ile Tayyip Erdoğan’ın,
Genelkurmay’daki milliyetçi ve Avrasyacı ittifakına karşı Atlantik-
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çi eksende kader birliği yaptıklarından söz ediliyordu ya, bugünler-
de aynı doğrultuda bakınız kimler, nasıl çalışıyordu.

CHP heyeti ABD’de temaslar yaparken, işadamı Mustafa Koç,
AKP-TÜSİAD, AKP-ABD ilişkilerini geliştirmesi ve “one minute”
adlı tiyatro eserini sahnelemesiyle ünlü Cüneyt Zapsu ile birlikte
Washington’da bulunuyordu. 

Vatan gazetesinde çıkan habere göre Türk-Amerikan İş Konseyi
Heyeti, bakan yardımcısı düzeyinde görevlilerle görüştükten sonra
Dünya Yahudi Kongresi Amerika Bölümü’nün Başkanı Rabbi Marc
Schneier, CSIS, CFR ve İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC yetkilile-
riyle de bir araya geliyordu.

Haluk Dinçer, Cüneyt Zapsu, Nuri Çolakoğlu ve Mustafa
Koç’dan oluşan heyet, Henry Kissinger ile de buluşmuştu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Kaddafi’ye bağlı güçlerin
sivillere saldırısını durdurmasını sağlamak ve ateşkes uygulanması
için NATO’nun gücünü kullanması gerektiğini söylüyordu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk ise parti heyeti
olarak ABD’nin başkenti Washington’daki temaslarında, “Görüşme-
lerimizde, Orta Doğu’daki halk hareketleri konusunda Türkiye’nin
daha aktif ve lider rolü oynaması bekleniyormuş, ama o rolün tam
oynandığı henüz görülmüyormuş kanaatini gözlemledik. Türki-
ye’nin bu olayların gerisinde kaldığı izlenimini edindik” diyordu.

Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan,
Umut Oran ve Faik Öztrak ile Genel Başkan Danışmanı Faruk Lo-
ğoğlu’dan oluşan CHP heyeti, ABD’nin üçüncü derecedeki devlet
yetkilileri ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı John McCain ile gö-
rüşüyordu. Heyet, “karşı tarafın talebi üzerine” bazı Yahudi kuru-
luşlarının temsilcileriyle de bir araya geliyordu. 

“Bazı Yahudi kuruluşları”ndan biri de, her halde “Rabbi”nin
kuruluşu oluyordu! 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Turkish Policy Qu-
arterly dergisine konuşuyor ve “AKP, Türk halkını Amerika’ya
karşı kışkırtıyor” diye şikâyet ediyordu. CHP lideri, Türkiye’ye
yönelik tehdidin komşu ülkelerden beklenmesi gerektiğini iddia
ederek, Suriye’yi hedef gösteriyordu.
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Kılıçdaroğlu, “Aslında AKP, Avro-Atlantik camiası üyeliğinde
kendini ’evinde’ gibi görmemektedir. AKP kendini başka coğraf-
yalarda, örneğin Orta Doğu’da daha rahat hissetmektedir. Öte
yandan bu coğrafyalarda izlediği politikalarla ve sürekli yaptığı
Osmanlı referanslarıyla rahatsızlık vermektedir. 

AKP, kapalı kapılar arkasında ABD makamlarıyla her konuda
mutabık olur ve buna göre davranırken, kamuoyuna yönelik ola-
rak en üst yetkililerinin ağzından ABD’nin politikalarını açıkça
eleştirmektedir.

Türk-Amerikan ilişkileri yeniden, eşitlik, karşılıklı güven ve
saygı ile birbirinin meşru çıkarlarını gözetmeye dayalı işlevsel
bir konuma getirilmelidir” (diyerek ABD ve Yahudi Lobilerine:
“AKP ve Erdoğan yerine, biraz da CHP’yi ve beni kullanın” deme-
ye getiriyordu. A.A.)

Bu tablo açıkça şu anlama geliyordu: 

CHP, Washington’da “Rabbi” yi ikna etmeye çalışıyor, bu se-
beple AKP’nin gerçekte Amerikan karşıtı olduğunu iddia ederek,
“Biz sizin projelerinize daha iyi hizmet sunarız. Büyük Orta Do-
ğu Projesi’nin eş başkanlığını da devralmaya hazırız. Komşuları-
mız üzerinde siz ne emrederseniz biz gereğini hemen yaparız, ye-
ter ki iktidara gelmemiz için bize yardım edin” demiş oluyordu. 

AKP de tehdidi algıladığından üzerine “sifon” çekilmesin diye
“Asıl Amerikancı biziz” i göstermek için Cüneyt Zapsu’nun ön-
derliğinde Koç gibi mücadele ediyordu! 

Demek ki iki lider de gerçek seçmen olarak Türk halkını değil
“Rabbi”yi yani Yahudi Lobilerini görüyordu!”8

Evet, bunların hükümeti de mühalefeti de liberelisti de sosyalis-
ti de İslamcı Recebi de Gandi Kemali de; hiç biri millete ve milli di-
namiklere dayanmıyor, ABD’ye ve Yahudi lobilerine güvenip yasla-
nıyordu. Bunların karşılıklı horozlanmaları ve bazen köprü altını
utandıran küfürlü atışmaları ise, artık iyice kabak tadı veriyordu.
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YAHUDİNİN TÜRK DÜŞMANLIĞI VE BUNU
ANAYASALLAŞTIRMA HAZIRLIĞI

“Türk” deyince Batılıların aklına, sadece Orta Asya kökenli ce-
sur ve gururlu bir kavminin geldiğini sanmak yanlıştır veya yanıl-
tıcıdır. Çünkü “Türk” onlara; yaratılışındaki yüksek fıtrat yetenek-
lerini9 İslam mayasıyla terbiye edip olgunlaştırmış, kendisini ülke-
sinde ve yeryüzünde hak ve adalet nizamını kurmaya ve korumaya
adamış Rahmani düşüncenin temsilcisi10 konumundaki bir milleti
hatırlatmaktadır. Barbar Batılılar (yani Siyonist Yahudi kafalılar ve
Haçlı Hıristiyanlar), “Türk kavmine” değil, “Türk Milletine” ve yu-
karıda izah ettiğimiz “düşünce ve düzene” düşmandır.

Mustafa Kemal’in en büyük iyiliklerinden birisi de:

Malum tabii gerekçeler ve mecburiyetler ve tarihi göçler sonu-
cu; Afganistan, İran ve Irak üzerinden Anadolu’ya gelmiş Orta As-
ya kökenli Selçuklular ve Osmanlılarla, bu coğrafyadaki yerli halk-
ların, Balkan topluluklarıyla Kafkas soylarının tamamını, ortak ve
mutlak kimlikleri ve kopmaz kardeşlik iksirleri olan “Müslümanlık
potasında” kaynaştırıp onlara, bütün dünyanın zaten öyle tanımla-
dığı “TÜRK” sıfatını yakıştırmasıdır. Bu sıfat; Türk’ünden Tatar’ına,
Kürt’ünden Laz’ına, Çerkez’inden Pomak’ına, Arap’ından Arna-
vut’una, Aziz Milletimizi oluşturan herkesin ortak tanımıdır. Ata-
türk bu sıfatı resmileştirmek ve bütün dünyaya tescil ettirmekle en
hayırlı işlerinden birini başarmıştır. 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin:

“(Bu ülkede İslam’ı dışlayan menfi bir Tük ırkçılığı yapılırsa) o
vakit hakiki Türkleri (zayıflatıp), ecnebilerin (siyasi, ekonomik ve
kültürel) boyunduruğu altına girmeye mecbur bırakacaktır. Veya
Türkleşmiş olan (Kürtler, Araplar, Arnavutlar gibi) sair unsurlar
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ırkçılık damarıyla, ecnebilere istinat edip ayaklanarak Türk mille-
tini tahakküm altına alacak (böylece milli birlik ve dirliği bozulmuş
olacaktır)”11

“Türklerin ve Türkleşmiş sair milletlerin, kalbinde yerleşen
iman ve itikat sebebiyle(dir ki, bu Millet), yeryüzünde (kendisinden
sayıca) yüz mislinden fazla kavimlere galebe çalmış, imanından ge-
len bir kahramanlıkla İslam’ın bayrağını Asya, Avrupa ve Afrika’ya
taşımıştır”12

İfadelerinde geçen “Türkleşmiş kavimler” tespiti, başka köken-
lere mensup insanların; Milli birlik ve dirlik adına “Türk” sıfatıyla
anılmalarının tabii, tarihi ve gerekli olduğuna bir delil sayılmalıdır.

Üstelik Bediüzzaman:

“Emin olunuz ki, biz Kürtler, başka (topluluk)lara benzemiyo-
ruz. Yakinen biliyoruz ki, içtimai hayatımız (sosyal ve siyasal huzur
kaynağımız ancak) Türklerin hayat, hürriyet ve saadetinden neş’et
edip (doğmaktadır)”13

İkazlarıyla; Kürtlerin yalnız ve sadece Türklerle birlik ve dirlik ha-
linde emniyet ve selamet içinde olacaklarını tavsiye buyurmaktadır.

Ve yine Üstat Hazretleri:

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde fenni bilimlerle Dini ilimlerin
birlikte okutulmasını arzu ettiği yeni medreselerde: “Arapça vacip,
Kürtçe caiz, Türkçe lazım kılınacak”14 diyerek, bu ülkede Kürtler
dahil herkesin Türkçe öğrenmesinin mutlaka “LAZIM” olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.

Evet, İslam Türk’ün aksesuarı değil, esasıdır; kaportası değil,
motoru ve mekanizmasıdır. İslam Türk’ün fiziki ve eğreti bir par-
çası değil, kimyevi mayasıdır. Bir zamanlar slogan olarak kullanı-
lan “Türklük kanımız, İslam canımız” benzetmesi, aslında tabii
bir gerçeği yansıtmaktadır.
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Radikal muhabiri İsmail Saymaz’ın “Milli Birlik ve Mutabakat
Cinayeti” kitabında yazdığı:

“Malatya Jandarma Komutanlığınca; AKP’li AB Bakanı Egemen
Bağış ile Protestan Emanuel Bağdaş arasında bir akrabalık ilişkisi
soruşturması” bilgisi bize göre; Anayasa’dan Türklük kavramını
çıkarmak isteyenlerin gerçek niyetini ve tıynetini yansıtan bir ib-
ret aynasıdır.

Şimdi, sanki bu ırkçılıkmış ve başka kavim ve kökenleri dışla-
mak ve horlamakmış gibi, Anayasadaki Türk sıfatını ve vatandaş-
lık tanımını yeniden düzenlemeye yönelik tüm girişimler maale-
sef hıyanet kokmaktadır ve şeytani amaçlıdır. Bu sinsi gayretler,
milletimizin asli ve birleştirici mayası olan İslam’dan koparma
hesaplıdır. Irkçılık kokan veya böyle algılanan maddeler ve söy-
lemler Anayasa ve kanunlarımızdan elbette ayıklanmalı, daha ku-
caklayıcı bir tavır takınılmalıdır. 

Ancak bu bahane ile Milli birlik ve dirliğimizin ortak tanımı
ve teminatı olan “Türk” kavramına savaş açılması tam bir sahte-
kârlıktır ve bunun perde arkası YAHUDİ’ye dayanmaktadır.

“İçlerinden birazı dışında onlardan (İsrailoğullarından) sürekli
ihanet görüp durursun”15

“Onları (İsrailoğullarını hile ve hıyanetleri, isyan ve fitneleri se-
bebiyle) yeryüzünde ayrı ayrı topluluklar halinde paramparça edip
dağıttık. (Bunların) kimileri Salih (davranışlarda bulunuyor, ama
genellikle) bunların dışında kalanlar aşağılık kimselerdir.”16 Ayet-
lerinin bildirdiği gibi, İsraioğulları içinde elbette bazı Salih ve sami-
mi insanlar da vardır, ama maalesef önemli bir kısmı “Siyonist Ya-
hudi” kafalıdır ve sapık Talmud inancını taşımakta ve kendileri dı-
şındaki herkese ve özellikle Müslüman Türklere hakaret ve hıyanet
etmek için fırsat kollamaktadır. Onların münafık fıtratları gereği,
yüzümüze gülmelerine ve sürekli barış ve demokrasi mesajları ver-
melerine asla kanmamalı, tedbiri elden bırakmamalıdır.
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Siyonist Yahudilerin Derin Türk Düşmanlığı

Georg Armtrong’un yazdığı, Dr. Mert Akcanbaş’ın Türkçemize
kazandırdığı: Rothschıld Para İmparatorluğu ve Derin Yahudi
Devleti17 kitabında şunları yazmaktadır.

“Talmud Gerçeği” kitabında, Yahudilerin seçkin ve gerçek insan
olarak yaratıldıkları, dünyadaki herkese ve her şeye sahip olmaya
hakları bulundukları yazmaktadır. Biz Yahudi olmayan insanlar ise
Yahudilere hizmetkâr ve köle olarak yaratılmışızdır. İnsan suretin-
de olmamıza rağmen biz Yahudi olmayanlar hayvanlardan farksı-
zızdır. Bizim kadın veya erkek olarak Yahudilerle evlenmemiz ola-
naksızdır ve evlenirsek nikâhımız geçersiz sayılır. Yahudiler bu ka-
nunlara dünyanın her yerinde yüz yıllardır titizlikle uymaktadır.”

Yahudi olmayan goyimi (yani kendileri dışındaki herkesi) yani
bizleri batıl inançlarına göre şöyle tanımlamaktadır:

“Onlar putperest vahşilerdir, en kötü yaratık kesimidir; onlar
Türklerden, katillerden, leş ve necis yiyenlerden, tecavüzcülerden
bile beterdir. Onlar insan olarak tanımlanamayacak kadar değer-
sizdir. Onlar sığır, domuz, eşek, maymun, hatta köpeklerden daha
düşük insan suretindeki sürüngenlerdir. Onlar hayvanlar gibidir ve
Şeytani soydan gelmektedir. Ruhları Şeytan'dan gelir ve sonunda öl-
düklerinde cehennemde Şeytan'a döneceklerdir.”

Bu Siyonist Yahudilerin, kendilerinden başka bütün kavimle-
ri, ama özellikle TÜRKLERİ, hayvanlardan ve canavarlardan bile
çok aşağı ve bayağı görme sapıklıkları, Meşhur Yahudi Darwin’de
de görülmektedir.

Darwin’in Türk Milletine Bakışı

Charles Darwin'i tüm dünyaya tanıtan; 1859'da yayınlanan ve
teorisinin temel çatısını içeren Türlerin Kökeni (Origin of Species)
adlı çalışmasıydı. Bir diğeri ise, "insanın evrimi" konusundaki bi-
lim dışı iddialarını ve ırkçı teorilerini dile getirdiği 1871 tarihli İn-
sanın Türeyişi (The Descent of Man) adlı kitabıydı. 
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Darwin'in görüşlerini, özellikle de bozuk iç âlemini ve yakın
çevresi ile paylaştığı düşüncelerini en iyi yansıtan kaynak ise, ölü-
münden altı yıl sonra oğlu Francis Darwin tarafından yayınlanan
Life and Letters of Charles Darwin (Charles Darwin'in Hayatı ve Mek-
tupları) adlı eseridir. Bu kitapta Darwin'in çok sayıda mektubu var-
dır ve bu mektuplarda Darwin'in karanlık dünyası açıkça gözler
önüne serilmektedir. 

Kitapta yer alan mektuplardan bir tanesi ise, oldukça önemli
siyasi mesajlar taşıdığı için büyük dikkat çekmiştir. Özellikle İn-
giltere'nin Osmanlı İmparatorluğu'na cephe aldığı, İngiliz başba-
kanı Gladstone'un "Türkler insanlığın, aslında insan olmayan ör-
nekleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri
sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz"18 gibi sözleri ısrarla tek-
rarladığı bir dönemde yayınlanan bu mektup kısa sürede önemli
bir propaganda malzemesi haline gelmiştir. Çünkü Darwin'in bu
mektuptaki çarpık fikirleri Gladstone'unkiyle örtüşmektedir, hat-
ta daha da fanatiktir.

Söz konusu mektup, Charles Darwin tarafından 3 Temmuz
1881 tarihinde W. Graham adlı bir bilim adamına yazılmıştır. Dar-
win, mektubun girişinde: “doğada bir amaç ve anlam olmadığı ve
yaratılışa inanmadığı” yönündeki klasik materyalist yalanlarını
tekrarlamıştır. Ancak sonrasında doğal seleksiyonun "geri ırkları"
eleyerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunduğunu savun-
maktadır. Darwin'in büyük bir cehalet ve derin bir nefretle "geri
ırk" kavramına kendince örnek olarak gösterdiği kavim ise Türk
Milleti olmaktadır. Darwin aynen şöyle yazmaktadır: 

"Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin
zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını belirtmem gerekir. Düşü-
nün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER tarafından işgal edildi-
ğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı, ama ar-
tık bugün Avrupa'nın TÜRKLER tarafından işgali bize ne kadar gülünç
gelmektedir. Çünkü Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam
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mücadelesinde TÜRKLERE karşı kesin galibiyet elde etmişlerdir. Dün-
yanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, TÜRKLER gibi
çok sayıdaki AŞAĞI IRKLARIN medenileşmiş yüksek ırklar tarafın-
dan ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) görmekteyim."19 

Bu satırlarda asil Türk Milleti için söylenen sözlerin birer heze-
yan ve iftira maksatlı uydurulduğu bellidir. Siyonist Yahudilerin
beynine işlenen fanatikçe bir nefretin ve İslamiyet ve Türklük hak-
kındaki derin bir cehaletin ürünü olduğu kesindir. Ancak bu nok-
tada yapılması gereken, Darwin'in bu sözlerini detaylı olarak ana-
liz etmek ve bu sözlerin amacını belirlemektir. Şimdi Yahudi Dar-
win'in bu hezeyanını cümle cümle inceleyelim:

1) Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine
sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını belirtmem ge-
rekir…

Darwin burada klasik Sosyal Darwinist mantığı kullanmakta ve
insanlığın ırklar arasındaki savaş ve mücadele ile geliştiği yalanını
savunmaktadır. 19. yüzyıl İngiliz emperyalizminin temel fikri da-
yanağını teşkil eden koyu ırkçı bir yaklaşımdır ve hiçbir bilimsel
dayanağı bulunmamaktadır.

2) ... Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından
işgal edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kal-
mıştı, ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne
kadar gülünç gelmektedir…

Darwin burada ise asil Türk Milleti'nin Osmanlı döneminde
Avrupa'daki, özellikle Balkan Yarımadası'ndaki fetihlerinden söz
etmektedir. Ancak kullandığı "işgal" kavramı tarihsel ve bilimsel
olarak yanlıştır ve aslında Türklere duyduğu kinin bir ifadesidir.
Çünkü Türk Milleti Balkanlar'ı "işgal" etmemiştir, fethetmiştir.
Bu ikisi arasında önemli bir farkı Batılılar ve gâvur kafalılar bil-
memektedir. Bir devlet bir toprağı işgal ederse, amacı orayı yağ-
malayıp talan etmek ve, üzerinde yaşayan halkı ise ya sürmek ya
da sömürmektir. Ancak "fetih" farklı bir kavram ve hedeftir. Fe-
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tih yapan devlet, ele geçirmiş olduğu toprağı ve üzerinde yaşayan
halkı sahiplenir, onu kendi bünyesine katar, onları diğer vatan-
daşları ile eşit konuma getirir. Fethettiği ülkeyi de imar eder, gü-
zelleştirir, kalkındırıp geliştirir.

Osmanlı İmparatorluğu da Balkanlar'ı fethetmiştir. Fethettiği
bu topraklardaki halklara büyük saygı ve hoşgörü göstermiş, on-
ları kendi tebaasının bir parçası sayıp sahiplenmiştir. Balkan-
lar'ın dört bir yanını da imar etmiş, kalkındırmış, geliştirmiştir.
Bölgede çok sayıda kervansaray, hamam, köprü, cami, kütüpha-
ne, aşevi inşa edilmiştir ve bunların üstün bir kültürün ürünü ol-
dukları bugün herkesçe kabul edilmektedir. 

Kısacası "işgal" ile "fetih" çok farklı şeylerdir. Bu nedenle
1453'teki zafer, dünya literatüründe "İstanbul'un işgali" olarak
değil, "İstanbul'un fethi" olarak geçmektedir. Darwin ise bu kav-
ramları kasıtlı olarak çarpıtıp özellikle "işgal" kavramını kullana-
rak amacı, kendi aklınca asil Türk Milleti'ni "barbar" bir toplum
olarak gösterebilmektir.

3) ... Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam müca-
delesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir...

Darwin bu cümlesinde cehaletini ve mantık sefaletini gözler önü-
ne sermektedir. Birincisi, Avrupalı ırkları "medeni ırklar" olarak ta-
nımlayarak klasik ırkçı ve Sosyal Darwinist bakış açısını yinelemek-
tedir. İkincisi, Sosyal Darwinizm'in bir diğer önemli iddiası olan
"ırklar arası yaşam mücadelesi" yalanını kullanarak savaş ve çatış-
manın milletleri geliştirdiğini, uygarlığı ilerlettiğini öne sürmektedir. 

4) ... Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda,
çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından
elimine edileceğini (yok edileceğini) görmekteyim…

Darwin, çarpık mantığının ve Yahudi sapıklığının en dikkat çe-
kici hezeyanını bu cümlesinde sergilemektedir. Söyledikleri açıktır:
Türk Milleti'nin yakında Avrupalılar tarafından yok edileceğini öne
sürmektedir. Bu işi gerçekleştirmesini umduğu Avrupalıları "mede-
nileşmiş yüksek ırklar" olarak tarif etmekte, Türk Milleti'ni de ken-
dince "aşağı ırk" olarak görmektedir. Ancak burada Darwin'in bu
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hezeyanını önemli bir mesajla birlikte dile getirdiğine dikkat etmek
gerekir. Darwin, bu cümleleri, "doğal seleksiyon medeniyetin iler-
leyişine katkıda bulunmaktadır" şeklinde bir giriş yaparak söyle-
mektedir. Yani Türk Milleti'nin yok edilmesi hedefinin, sözde doğa
kanunlarının bir gereği olduğunu ve medeniyetin ilerleyişine de
katkıda bulunacağını iddia etmektedir!...

Şimdi burada durup sormak gerekir:

Hem solcu sosyalist, hem koyu Kemalist, hem de sözde Türk
ulusalcısı geçinen ama aynı zamanda Yahudi Darwin’in inkârcı fel-
sefesini savunup sahiplenen şu fikir fukarası ve Türkçülük sahte-
kârı kesimler;

Acaba gerçekten koyu bir cehalet mi sergiliyordu?

Yoksa “Türk Milliyetçiliğini”, kendi dinsizliklerine kılıf olarak
mı kullanıyordu?

Darwinizm ile Türk düşmanlığı'nın kopmaz ilişkisi ve kaynağı

Darwin'in ortaya koyduğu bu sapkınlığın İngiliz emperyaliz-
minin Osmanlı düşmanlığı ile birebir uyum sağladığı ise çok
açıktır. Darwin, İngiltere'nin Osmanlı'yı sömürgeleştirme ve
Türk Milleti'ni de kendilerince tarihten silme planına sözde bi-
limsel bir zemin sağlamaya çalışmıştır. O süreçte İngiltere'nin
şimdi ABD’nin körüklediği Türk düşmanlığı akımına, bilimsel
bir görüntü kazandırmayı amaçlamıştı. Ve şimdi Siyonizm bu
şeytani planlarını AKP eliyle uygulamaktaydı.

Yahudi Darwin'in Türk Milleti ile ilgili bu hezeyanlarının, İn-
giltere'nin Mısır'ı işgalinden bir yıl önceye rastlaması da oldukça
anlamlıdır. Anlaşılan Siyonist Darwin, İngiliz yönetiminin Mı-
sır'ın işgali ile başlayacak bir "Osmanlı'yı parçalama" stratejisini
kurduğu sıralarda, "Türklerin yakında yok olacaklarını görüyo-
rum, bu doğal seleksiyonun gereğidir" diyerek, bu stratejiye kat-
kıda bulunmaktaydı.

Darwin'in bu sözlerinin o dönemde son derece etkili olduğunu
ise yeniden vurgulamak lazımdır. Darwin fikirlerini kuşkusuz sa-
dece bu mektupta değil, İngiliz devlet adamları ile olan temasların-
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da da ifade etmiş ve onlara Türk Milleti'nin yok edilmesi planına
sözde "bilimsel" destek sağlamıştır. Darwin'in bu mektubu 1888
yılında yayınlandığında ise, Türk Milleti'ne karşı yürütülmekte
olan propaganda savaşına büyük bir destek sağlamış, Türk düş-
manları Yahudi Darwin'in hezeyanlarından güç bulmuşlardır. 

Darwin'in Türk düşmanlığına sağladığı bu desteğin etkisi, gü-
nümüzde bile rastlanmaktadır. Başta Almanya olmak üzere çeşit-
li Batılı ülkelerdeki neo-Nazi ve faşist gruplar, Türklere karşı yü-
rüttükleri karalama kampanyasında hala Darwin'in bu hezeyan-
larına atıfta bulunmaktadırlar. Internet'teki çeşitli neo-Nazi site-
lerinde, Darwin'in "Ari ırkın üstünlüğü" hakkındaki sözlerinin
yanında Türk Milleti hakkındaki hezeyanı da yer almaktadır. Al-
manya'daki Türk soydaşlarımızı acımasızca katleden, evlerini
kundaklayan, işyerlerini yağmalayan "dazlak"lar, Yahudi Dar-
win'in gönüllü eşkıyalarıdır. 

Bu gerçekler, 19. yüzyılda Batı emperyalizmi tarafından kö-
rüklenen, o zamandan bu yana da çeşitli çevreler tarafından ısrar-
la ayakta tutulan "Türk düşmanlığı" akımının ardında, Yahudi
Darwinizm'in önemli bir yeri olduğunun ispatıdır. Elbette ki
Türklere düşman olan toplum, grup ya da kişiler tarihin her dö-
neminde var olmuşlardır. Ancak ilk kez Yahudi Darwin bu düş-
manlığa sözde bilimsel bir dayanak sağlamış, Türk Milleti'nin
"geri ve ilkel" bir millet olduğu şeklindeki safsatalara sözde bi-
limsel bir kılıf hazırlamıştır.

Bu ise elbette milletini ve vatanını seven her Türk'e, Darwi-
nizm'e karşı fikren tavır almak, bu ırkçı ve Siyonist ideolojinin
sahtekârlığını ve safsatasını ortaya koymak görevini yüklenmek-
te, aksi takdirde, eğer Darwinizm'i savunursa, kendi milletini
yok etmek isteyen bir dünya görüşüne hizmet etmiş olacaktır.”20

Değerli Hocamız ve duyarlı aydınımız Muhsin Bozkurt’un gü-
zel tespitiyle:

Millet kavramının ırka dayanmadığı bir gerçektir. Millet, aynı
doğuşta (ırktan) olanlarla, aynı doğuşta (ırktan) olmayanların, ay-
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nı oluşta (ortak inanç ve amaç potasında) birlik ve beraberlik teş-
kil etmelerinden meydana gelmiştir. Millet kuru bir kalabalık, rast-
gele bir karışım değil, ortak inançlar, amaçlar ve ihtiyaçlar doğrul-
tusunda bir ve beraber olmuş insanların kader birliği yaptığı, şuur-
lu bir toplumu ifade eder.

Kaldı ki, Türkiye'de yüzde doksan sekiz herkes Müslüman bili-
nir. Bu niteliğimizle din; birlik ve beraberliğimizin en büyük ve en
hayati teminatı yerindedir. Varlık ve birliğimizin, ikinci hayati ga-
rantisi ise, müşterek lisanımız olan Türkçedir. 

Dil o kadar önemlidir ki, bir insanın milliyetini, konuştuğu dil ta-
yin etmektedir. Nitekim bir Sahabi'nin "Arap kimdir, ey Allah'ın Re-
sulü?" sorusuna Hz. Muhammed'in: "Arapça konuşan herkestir.''21

diye cevap vermesi, buna en güzel ve büyük bir delildir. Türkiye'de,
Türkçe ortak dildir ve Türkçeyi bilmeyen yok gibidir. Şimdi Türklük
kavramını ve ortak lisanımızı yozlaştırmaya ve bunu anayasaya sok-
maya çalışanlar, eğer gafil ve cahil değilse, mutlaka haindir.

Bir ara “Cumhuriyet” mefhumuna dil uzatanlar; şimdilerde
“Anayasal Vatandaşlık” denen muğlâk ve yuvarlak bir sözü dillen-
dirmektedir.

Hâlbuki her türlü Muhtariyet / Özerklik'e kapı açacak olan
adım, sadece o unsuru değil, bütün unsurları yokluğa sürükleye-
cektir. Çünkü gemide açılan gedik; ne kadar küçük olursa olsun,
neticede gemiyi batırmaya yetecektir. 

Bütün bu yanlış ve tehlikeli bakış açıları, Türkiye’yi bir “moza-
ikler ülkesi” sanmış olmalarından kaynaklanan bir gaflettir. Çün-
kü Türkiye’de yaşayanlar, mozaik / karışım değil, bir terkiptir. Ya-
ni: "Anadolu, istendiğinde kendisini meydana getiren parçalara ay-
rılabilecek fiziki bir Mozaik değil, artık ayrışması mümkün olma-
yan kimyevi bir bileşimdir. Zira on asırlık birlik ve beraberlik Ana-
dolu insanını, kökeni farklı olanları karıştırıp kaynaştırmış, yepye-
ni bir yapı vücuda getirmiştir. 
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Türkiye'de bir avuç Hıristiyan ve Yahudi hariç; menşei ne olur-
sa olsun, herkes Müslüman kimliğindedir. Binaenaleyh "Din ve Dil
bir ise Millet birdir." Hatta: "Din bir ise Millet yine birdir." Madem-
ki Türkiye’de Din birdir, öyleyse Millet de birdir. Zira dinimiz bir-
dir, Devletimiz birdir ve resmi müşterek dilimiz birdir. 

Bedüzzaman Hazretleri: "Rahmet-i ilahiye'den (Allah'ın rahme-
tinden) ümit kesilmez. Çünkü, Cenab-ı Hak, bin seneden beri
Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği (hizmet ettirdiği) ve ona Bay-
raktar (Rehber, Önder ve Lider) tayin ettiği bu vatandaşların Muh-
teşem Ordu'sunu ve Muazzam Cemaat'ini muvakkat (geçici) arıza-
larla (kesintilerle) İnşallah perişan etmez (yani etmeyecektir). Yine
o nuru ışıklandırır (yani ışıklandıracak) ve vazifesini (görevini) ida-
me ettirir (yani görevini devam ettirecektir)." sözleriyle de Kürtle-
rin; her zaman ve her şartta Türklerin yanında yer almaları gerek-
tiğini ima etmektedir.

Bediüzzaman demek istiyor ki:

Evet, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kürtler; İngilizlerin tüm
kışkırtmaları, cazip tuzakları, kulağa hoş gelen tatlı vaatleri karşı-
sında bile, asla onlara kanmamışlar, İngiliz'in tuzaklarına zinhar
düşmemişler, İngilizleri Türklere tercih etmemişlerdir. Müslüman
Kürtler, kendileri gibi Müslüman olan Türklerden ayrılma teklifini
bir hakaret kabul etmişlerdir.

"Efendiler! Her şeyden evvel (ben) Müslüman'ım… Vilayat-ı
Şarkıye'de (Doğu Anadolu'da) dünyaya geldim. Fakat, Türklere
hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere
olmuş ve en çok hayatım Türkler içinde geçmiş ve en sadık ve en ha-
lis kardeşlerim Türklerden çıkmış ve İslamiyet Orduları'nın en kah-
ramanı Türkler olduğundan Meslek-i Kur'aniyem cihetiyle (Kur'an
hizmetinde, Kur'an yolunda olduğumdan dolayı) her milletten ziya-
de Türkleri sevmek ve (Türklere) taraftar olmak (onlara yan çık-
mak) kudsi (kutsal) hizmetimin muktezası (bir gereği) olduğun-
dan... Türk Milleti'ne hizmet ettiğimi, hakiki ve civanmerd (yiğit mi
yiğit) binlerce Türk gençlerini işhad edebilirim (şahit olarak göste-
rebilirim).
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"Civanmerd ve muhterem Türk Gençleri ve İhtiyarları içinde öy-
leleri var ki; onların bir tanesini, kendi milletim olan Kürtlerden
yüz adama değiştirmem... Onların içinde öyleleri var ki, aali (yük-
sek) seciyelerin (ahlakların) en halis (en temiz) numunelerini (ör-
neklerini) o aali cenab (şeref ve haysiyet sahibi) Türk arkadaşlarda
kemal-i hayret ve takdirle (tam bir hayret ve takdirle) gördüm. Ve
TÜRK MİLLETİ'NİN SIRR-I TEFEVVUKUNU (ÜSTÜNLÜK SIRRI-
NI) ONLARLA ANLADIM.

"Ben, vicdanımla ve çok emare (ve işaret)lerle temin ederim ki;
...Benim bunlara karşı bu hissim, onların kıymet-i zatiyeleri (kıy-
metli şahsiyetleri) içindir. Yoksa şahsıma karşı faidesi dokunması
(için) değildir. Çünkü ...(Onlardan) binler zarar görsem, yine onla-
rın kıymeti nazarımda tenzil etmez (düşmez)." diyen Bediüzza-
man’ın bu tavsiyelerini aslında, Türkiye dışındaki Kürtler de naza-
rı itibara alıp düşünmelidir. Allah göstermesin çıkacak bir savaşta
kime silah çekmiş olacaklarını şöyle bir düşünmeleri gerekir. Zira
onların da, geleceklerini ilgilendiren bu sözlere iyice kulak verme-
leri lazım gelir.

Velhasıl et-kemik misali kaynaştığımız bütün Kürt kardeşleri-
miz de geleceklerini Türkiye’nin aydın geleceğinde görmelidir.
Türkiye’ye köstek değil; destek oluvermelidir. Çünkü onların var
olması ve huzur içinde yaşaması Türkiye’nin var olmasına bağlıdır;
Türk Bayrağı’nın dalgalanmasına bağlıdır. Unutmasınlar ki el atına
binen çabuk inmek zorunda kalacaktır. Unutmasınlar ki Türkiye
hep burada olacak; ama peşine düştükleri devletler; yakında defo-
lup bölgeden ayrılacaktır.”…
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Batılı Güçlerin ve İşbirlikçilerin
AÇ VE BİİLAÇ BIRAKTIĞI AFRİKA DRAMI
Ve Recep T. Erdoğan’ın Riyakârlığı

İsrail’e horozlananlar Diplomat mı, yoksa “diplomalı at” mı?

Sina yarımadasındaki devriye askerlerine ateş açıp dört tanesini
öldüren İsrail’e Mısır, hemen ve sert bir ültimatom vermiş, bunun
üzerine 24 saat geçmeden İsrail Mısır’dan resmen özür dilemiş ve
tazminat ödeyeceğini belirtmişti.

Ama AKP iktidarının ve Dışişleri kadrolarının dişlerini defalar-
ca saydıkları ve bunları hesaba katmadıkları için, mavi Marmara
katliamında dokuz insanımızı, hem de uluslar arası sularda kahpe-
ce katletmelerine rağmen bir özür dilemeye bile tenezzül etmemiş-
lerdi. Bunun üzerine yandaş ve yalaka medya tarafından kahraman-
lık gibi takdim edilen beş ana maddelik yaptırım kararı ise tek ke-
lime ile gülünç düşmekteydi ve “dağ fare doğurdu” cinsindendi.

Neymiş:

1- İsrail’le diplomatik ikinci katip düzeyinde olacakmış… (ya-
ni resmen ve fiilen irtibat koparılmıyor.)

2- Askeri anlaşmalar askıya alınacakmış… (yani iptal edilmi-
yor)

3- Akdenizdeki gemiler Türkiye’nin güvencesinde olacak-
mış… (yani Akdeniz’de en uzun sahile sahip bulunduğumuz ve
bölgenin en güçlü devleti olduğumuz halde, şimdiye kadar bu gö-
revin İsrail tarafından yürütüldüğü itiraf ediliyor.)

4- Gazze ablukası BM kuruluna taşınacakmış… (oysa BM. Ma-
vi Marmara raporunda bu ablukayı zaten haklı görüyor.)

5- Mavi Marmaraya yönelik saldırı mağdurlarına sahip çıkıla-
cakmış… (peh peh peh.! kendi akıllarınca İsrail’e gözdağı verili-
yor ve Türk kamuoyunun havası alınıyor.)

Şimdi azgın ve saldırgan Siyonistleri hizaya getirmek üzere, ted-
bir ve yaptırım diye, “Gazze ablukasını BM kuruluna taşımakla”
tehdit eden şu AKP iktidarına ve Davutoğlu’nun kurmaylarına sor-
mak lazım:
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“Ya hu, sanki Siyonistler yazmış gibi açıklanan şu BM raporunda,
İsrail’in Gazze ablukası haklı ve Gazze’ye insani yardım taşıyan Ma-
vi Marmara gönüllüleri suçlu sayıldığı ve üstelik Doğu Akdeniz’in
bütün hâkimiyeti İsrail’e bırakıldığı halde, siz kalkıp İsrail’i BM’ye şi-
kayet etmekle, kendinizi mi yoksa milletimizi mi aldatıyorsunuz?

Bu içi kof yaptırım ve horozlanmaların, tam bu süreçte, İsrail’in
güvenliğini ve geleceğini korumak adına, İran’a karşı Türkiye’de ko-
nuşlandırılacak olan Füze savunma sistemlerine yönelik muhtemel
tepkileri törpülemek ve dikkatleri suni kriz senaryolarına çekmek
üzere gündeme taşındığını kimse anlamıyor mu sanıyorsunuz?

Herkes biliyor ki, İsrail, Amerika ve Avrupa’nın sayesinde şıma-
rıp kuduruyor! Siz ABD ve AB’ye yaranmak için can atarken, İsra-
il’e ciddi ve gerçekçi bir tavır koyamayacağınıza, ahmaklar dışında
herkesin aklı yatıyor, kimi kandırıyorsunuz?

Sabataist ve Mason İttihatcı Cemal Paşa’nın torunu Hasan Ce-
mal; “Bundan böyle iki ülke birbirinin canını acıtmak için elinden
geleni yapacak. Bu açıdan İsrail’in de eli uzundur. Türkiye’nin Ame-
rika’yla ilişkilerini bozmak, Amerikan Kongresi’nde 1915 dahil
Türkiye’yi ilgilendiren meseleleri kurcalamak, Kürt sorunu ve PKK
konusunu azdırmak gibi manevra alanları vardır. İsrail Türkiye’nin
canını acıtabilir.22

Diyerek aba altından sopa gösteriyor ve genlerinin gereği, İsrail
hesabına Türkiye’yi uyarıyordu. Hasan Cemal bu sözleriyle, aynı za-
manda, PKK ve Kürt sorununu kışkırtan ve Türkiye’ye karşı kulla-
nanların başında İsrail geldiğini de dolaylı biçimde itiraf ediyordu.

Hem BM’nin böyle bir rapor yayınlaması, AKP Türkiye’sini cid-
diye almadığını açıkça gösteriyordu. Öyle ya, Belçika ve Romanya
gibi gavurların bile kabul etmediği Füze Savunma Sistemlerini;
Türkiye’yi İran’ın, hatta Çin ve Rusya’nın “Mecburi Hedefi” haline
getirecek şekilde kendi ülkesine yerleştiren, üstelik komuta merke-
zi Almanya’da bulunacağından, asla müdahale fırsatı bile verilme-
yen bir AKP iktidarını, bu kof kabadayılıklarını kim ve niye ciddi-
ye alsındı…
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Somali Sahtekarlığı ve Mazlumların İstismarı!.

Somali kan kusuyor bütün dünya susuyor, AKP ise ABD’ye ta-
şeronluk adına yardımseverlik istismarı yapıyordu! ABD, Soma-
li'yi Irak yapmaya hazırlanıyordu

ABD'nin soğuk savaş sonrasında tüm işgal girişimleri için kul-
landığı El-Kaide bahanesi bu kez de mazlum Afrikalılar için kulla-
nılıyordu. Ortadoğu'daki kıskacı daha da daraltmak ve bölgede
yükselen İslami dalganın etkisini kırmak amacıyla geniş çaplı bir
işgal hareketine hazırlanan ABD, kendisiyle işbirliği yapmayan di-
ğer Afrika ülkelerini de tehdit ediyor, BM ve AB'nin desteğini arka-
sına alan ABD, Afrika işgalinin startını veriyordu.

Somali'de özellikle son yıllarda yükselen İslami dalga dolayısıy-
la endişe kapılan ABD, Afrika işlerinden sorumlu ABD Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Jendayi Frazer'i Kenya Somali ve Etiyopya'yı kapsa-
yan bir tura çıkarıyordu. ABD Dışişleri Sözcüsü Sean McCormack,
"el-kaide dâhil aşırlık yanlısı örgütlerle bağlantısı olan Somali'deki İs-
lamcı harekete mensup herhangi bir liderin Somali'den kaçması bizi
endişelendiriyor. Somali'nin ve Afrika boynuzu'nun kıyılarında varlık
göstererek bu kişilerin deniz yoluyla kaçmasını önlemeye çalışıyoruz"
diyerek, Somali kıyılarındaki ABD donanmasının takviye edileceği
sinyallerini veriyordu. ABD'li sözcü: “hem el-kaide'ye darbe vurmak,
hem de Sudan, Darfur, Etiyopya, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriye-
ti'nde sorunların aşılmasını kolaylaştıracak stratejik bir kazanım elde
etmek istedikleri" yalanını dile getiriyordu.

Birleşmiş Milletler, 15 yıldır Batılıların çıkardığı bir istikrarsız-
lık içinde bulunan Somali'de iki yıl önce geçici bir hükümet kur-
muştu. Bu hükümet, kabileler arası düşmanlığı sona erdirememiş
ve ülkede hakimiyeti sağlayamamıştı. Başkent Mogadişu'yu kontrol
eden “İslami Mahkemeler Birliği,” daha sonra ülkenin büyük kıs-
mını kontrol altına alıyordu.

Somali hükümeti ve Etiyopya ABD güdümlü hareket ediyordu.

2004 yılında BM tarafından kurulan Somali geçici hükümetinin
başına geçen ABD kuklası Abdullahi Yusuf, Etiyopya'nın önemli bir
müttefiki sayılıyordu. Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanan Erit-
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re'nin ise, İslami Mahkemeleri Birliği'ne destek vermek amacıyla
kendi askerlerini ülkeye sevk ettiği öne sürüyordu. Bu iddialara gö-
re, Somali'de Etiyopya'nın sekiz bin, Eritre'nin ise iki bin askeri bu-
lunuyordu.

Somali'nin güneyi ile Etiyopya arasında resmi ve uluslararası bir
sınır değil, idari bir hat bulunuyor, sınırın iki tarafındaki aşiretler
arasındaki akrabalık nedeniyle Etiyopya'nın çarpışmalara müdaha-
lesi krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini kaçınılmaz kılıyordu.

Abizaid şimdi de Somali'deki savaşı başlatıyordu!

ABD'nin Irak ordularını komuta eden General John Abizaid, o
sırada Etiyopya'ya gidiyor ve birkaç gün sonra Etiyopya ordusu
ABD ile birlikte saldırıya geçiyordu. Ne ilginç değil mi? Somali'de-
ki savaşla Lübnan ve Irak krizleri birbirini andırıyordu.

Böylece Orta Asya ve Ortadoğu'dan sonra üçüncü bir cephe açı-
lıyordu. Afganistan, Irak, Lübnan ve Filistin'den sonra beşinci iş sa-
vaş, en az Yemen, Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz kadar önemli
olan bir başka coğrafya'da, Doğu Afrika'da, Afrika Boynuzu olarak
nitelenen Somali'de başlatılıyordu. 11 Eylül'den hemen sonra Ci-
buti'de askeri üsler kuran Kızıldeniz'i abluka altına alan ABD, yine
İslamcılar, yine terör, yine El Kaide argümanını bahane ederek bir
ülkeyi daha işgal ediyordu. Ama bu sefer doğrudan değil, Soma-
li'nin sınır komşusu Etiyopya askerleriyle bu işi yapıyordu. ABD ta-
rafından eğitilen, silahlandırılan, finanse edilen Etiyopya askerleri
Somali topraklarını işgal ediyor, havadan bombalıyor, ABD donan-
ması da denizden kuşatıyordu. Bu süreçte ABD’nin hatırına, Soma-
li’ye sahip çıkmayan Recep T. Erdoğan, daha sonra camilerden top-
ladığı ramazan fitreleriyle, Somali’ye sözde yardıma koşuyor ve
ABD işgalini kolaylaştırmaya çalışıyordu. Çünkü BOP’un eşbaşka-
nıydı ve 27 İslam ülkesinin parçalanıp sömürülmesi projesinde
kâhyalık görevi bulunuyordu. Kendi itiraflarıyla: “Ilımlı İslamcı ve
Haçlı Papalık misyonunun parçası olan Fetullahcı okullar ise, Afri-
ka’nın her köşesinde Amerikan hakimiyetine ve kapitalizmin yer-
leşmesine zemin hazırlıyordu.
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AKP’lilerin Hidayeti Nasıl Kararıyordu?

Konya Milli çözüm ekibinden bir kardeşimiz, Üniversiteyi Kon-
ya’da okuyan Elazığ’lı Mü… Geç… isimli, önceleri koyu Milli Gö-
rüşçü bir gencimize bayram tebriki münasebetiyle:

“Zalimleri desteklemeyin. Haçlı Emperyalistleri ve Siyonist Ya-
hudileri dost edinip, onların himayesine ve hükmüne girmeyin” 

Mealindeki ayetleri, cep telefonuna gönderiyorlar… Onun ceva-
ben gönderdiği mesaj, AKP’lilerin ruh halini yansıtıyor ve rahmet-
li Erbakan Hoca’nın “Bunların hidayeti kararmış” sözünü hatırla-
tıyordu:

“Ben Saadet partili olmaktan vazgeçtim. Artık AK parti üyesi-
yim.”

Şimdi Kur’anı Kerim’den bir ayet okununca: “Ben artık Saadet
partili değilim, AK parti üyesiyim” yanıtını vermek ne anlama ge-
liyordu? Herhalde bunlar:

• Böyle ayet hadislerle, Milli Görüşçüler oyalanıp avunsun,
biz AKP’liler “reel politik gerçeklere” inanıyoruz!..

• Biz AKP’liler, artık Kur’an ayetlerini ölçü ve örnek almıyo-
ruz!...

• Uzun yıllar, ayet ve hadislere göre düşünüp davrandığımız
dönemlere acıyoruz, pişmanlık duyuyoruz ve geçmişimizi inkar
edip vazgeçiyoruz! anlamını taşıyordu.

Yani bu sözler: “Ey Milli Görüşçüler ve özellikle Milli Çözüm-
cüler!

Siz İslam birlikçi, biz ise ABD’ci ve AB’ciyiz!

Siz Millici, biz işbirlikçiyiz!

Siz “önce ahlak ve maneviyat” düşünceli, biz “zinayı suç olmak-
tan çıkaran” zihniyetliyiz.

Siz Adil Düzenci, yerli ve milli sanayici; biz AKP’liler ise, faizci,
rantiyeci ve İMF’ciyiz” gerçeğinin itirafı oluyordu.

Fakir ve iç savaşlarla harap olmuş Somali halkı perişanlık için-
de kıvranıyordu. İslamcı gruplar, savaş ağaları ve terör örgütlerine
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rağmen ülkenin büyük bölümünü ele geçiriyordu. Çatışmalar sıra-
sında ABD, İslamcılara karşı terör gruplarına açıkça finans ve silah
desteği veriyor ve örtülü operasyonlarla bu çatışmada yerini alıyor,
ama başarılı olamıyor, İslamcılar Mogadişu'yu ele geçiriyordu...

Daha önce İslamcılara karşıt grupları destekleyen ABD, bu sefer
kendi eğittiği, finanse edip silahlandırdığı 15 bin kişilik Etiyopya or-
dusuyla Somali'yi işgal ediyordu. Peki nedir bu savaşın gerekçesi?

ABD, 1993 yılında Somali'ye binlerce askerin katıldığı kanlı bir
operasyon düzenliyor, ama korkunç bir fiyasko yaşıyordu. Bu ope-
rasyon için "Black Hawk Down" adında bir film bile çevriliyordu.
Beş ABD firması Somali topraklarının üçte ikisini petrol ve doğal-
gaz sondajları için fiilen işgal etmiş bulunuyordu. İşte Operasyon,
bu şirketlerin çıkarlarını güvence altına almak için yapılıyordu. 

Somali, tıpkı Yemen gibi, enerji güvenliği için kritik bir konum-
da yer alıyordu. Başkalarının kontrolüne geçerse ABD'nin Afrika-
Ortadoğu bağlantısı tehlikeye giriyordu. 11 Eylül'den bu yana Afri-
ka Boynuzu'nu askeri muhasara altına alan ABD ve müttefikleri, El
Kaide ve terörle mücadele adı altında Kızıldeniz'i adeta işgal edi-
yordu. ABD'nin Afganistan'ı işgal gerekçesi neyse, Libya’ya müda-
hale gerekçesi neyse, Somali'yi kontrol etme gerekçesi de oydu... Ve
işte Recep T. Erdoğan, yardımseverlik kılıfı altında ABD’ye taşeron-
luk yapıyordu.

O sırada ABD'nin Irak ordularını komuta eden General John
Abizaid, Etiyopya'ya gidiyordu. Birkaç gün sonra Etiyopya ordusu
ABD ile birlikte saldırıya geçiyordu. Ne ilginç değil mi? Tam da Çin
Devlet Başkanı Hu Jintao'nun Kenya, Sudan ve Etiyopya'ya gidip
enerji anlaşmaları yapmasından sonra bunlar yaşanıyordu.

ABD'nin Recep Erdoğan'ı olan Afrika kökenli Barak Oba-
ma'nın yuları Yahudi Lobilerinin elinde bulunuyordu

Türkiye’ye geldiğinde: "Ben de Amerika'daki pek çok ailede gö-
rüleceği gibi Müslüman kökenli kişilerden biriyim" diyerek Müslü-
man milletimize yaranmaya çalışan Barak Obama, aslında Ameri-
ka'nın Recep T. Erdoğan'ı konumunda bulunuyordu.
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Barak'tan barış umanlar, yanılıyordu!

Yeni ABD başkanı (Yahudi Lobilerin Kuklası) Barak Obama ile
aynı adı taşıyan yüzsüz Siyonist İsrail'in eski Savunma Bakanı Ehud
Barak, ülkesinin, "İran'ın nükleer silah edinme çabalarını sürdür-
düğüne inandığını" söylüyordu. Barak, dört ülkeyi kapsayan Orta
Doğu gezisi kapsamında İsrail'e gelen ABD eski Dışişleri Bakanı
Condoleezza Rice'la görüşmeden sonra açıklama yaparak: İran'ın
bir taraftan görüşmeler yoluyla dünyayı aldatmaya devam ederken,
diğer taraftan da nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğünü ve
İsrail'in bundan şüphesi olmadığını” ifade ediyordu. Barak, "Hür
dünya liderlerinin de, gelecekle ilgili kararlarında dikkate alınması
gereken bu tür gelişmelerin farkında olduklarına inandığını" ve
alacakları tedbir girişimlerine destek çıkacaklarını belirtiyordu.
Ehud Barak, İsrail'in İran konusundaki tutumuyla ilgili olarak da,
"Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, İran'ın nükleer tehdidi
karşısında hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz" diyor ve diğer ülke-
lere de İran’a karşı her türlü tedbire hazır olmaları önerisinde bu-
lunuyor, yani hem İran'ı hem de yandaşlarını açıkça tehdit ediyor-
du. Ve zaten Obama'nın Dış Bakanı kancık Clinton: "İsrail'in ken-
dini savunma ve muhtemel tehditleri ortadan kaldırma hakkı bulun-
duğunu" vurguluyor, İsrail’in terörist başı Netanyahu ise "İran hi-
zaya sokulmadan İsrail'in huzura kavuşmayacağını" söylüyordu.

Irak'taki Amerikan neo-con katliamı Moğol istilasına bile rah-
met okutuyordu! 

Tam o sırada Uluslararası Bağdat Sempozyumu için İstanbul'da
bir araya gelen bilim adamları, Bağdat'ın içinde bulunduğu vahim
durumdan kurtarılması için insanlığa çağrı yapıyordu.

Sempozyumun açılışında konuşan M.Ü. Rektörü Prof. Dr. Nec-
la Pur, "Bu sempozyum herkes gibi beni de hüzünlendirip düşündü-
rüyor. Dünyanın lideri olan sözde kültürün, paranın, her şeyin tek
lideri olan ABD tarafından Bağdat'ın bugünkü haline getirilmesi,
Moğollarca gördüğü istiladan çok daha ağır ve çok daha vahimdir"
itirafında bulunuyordu.
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Ve işte böyle bir süreçte, Siyonist katil Ehud Barak'la aynı soya-
dı taşıyan (Yahudi annesinden dolayı) Barak Obama Amerika'da
başkan seçiliyordu. Hüseyin Barak Obama'nın, Annesinin kendisi
daha bebek iken boşadığı Kenyalı zenci Müslüman babasından ötü-
rü, İslam ve Afrikalı kökenini siyonistler istismar ediyordu. Oysa
Yahudi merkezler için: kullandıkları, kirlenip yıpranınca da kağıt
mendil gibi buruşturup atacakları kişilerin; siyah ve beyaz olmala-
rının, Müslüman veya Hıristiyan olmalarının hiç fark etmediği dü-
şünülmeden, zavallı milyarlar bedava bayram ediyordu!

Ortaokul yıllarımızda Elazığ Başaran Kur'an kursunda özel ders
aldığımız, sonra Medine-i Münevverede Kur'an-ı Kerim Kıraat üs-
tatlığı yapan, iki gözü ama olmasına rağmen ilk, orta, lise ve üni-
versiteyi bitirip diploma alan Hafız Mustafa Albayrak Hocaefendi
ilk eşinden ayrıldıktan sonra, oradaki bir zenci hanımla evleniyor-
du. Ziyaretine giden eski talebeleri:

"Hocam affınıza sığınarak ve haddimizi aşarak merakımızdan
soruyoruz, önceki beyaz eşiniz mi, şimdiki siyah eşiniz mi daha gü-
zel?" şeklinde bir şaka yapıyorlar. Mustafa Hocanın yanıtı bize, Ya-
hudi Lobilerini hatırlatıyordu:

"Oğlum ben, sadece hizmet ve hürmetlerine, sadakat ve teslimiyet-
lerine bakıyorum. Çünkü kör olduğumdan, zaten güzel çirkin seçemi-
yorum!.." diyordu.

Obama, Sadece "maşa"lık yapıyordu.

Babası Hüseyin Obama Kenyalı, Luo Kabilesi üyesi bir zenci ve
Müslümanlardan biliniyordu. Misyoner bursu ile Amerika'ya oku-
maya geliyor, burada beyaz bir Amerikalı (Yahudi asıllı) Hıristiyan
bir kadınla evleniyor ve Oğluna Barak Hüseyin adını veriyordu.
Çocukları çok küçükken karısı tarafından terk edilen Hüseyin
Kenya'ya dönüyor, Obama'yı Yahudi asıllı sözde Hıristiyan annesi
ve annesinin ailesi yetiştiriyor ve bu yüzden Hıristiyanlığı seçiyor-
du. Obama, "Amerika'da devrim" "zenci Lider" "Müslüman baş-
kan" ambalajıyla, ezilen dünyaya sevimli gösterilmeye çalışılıyor ve
bu sayede Amerika'nın kaybettiği prestiji tekrar kazanması hedef-
leniyordu. Oysa, Obama'nın, Müslüman ve mazlum Afrika'nın fet-
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hi için özel olarak seçildiği sırıtıyordu. Ve tabi esas hedef, BOP da-
yatmasıyla Afrika’nın Orta Asya'nın ve İslam Dünyasının kontrol
altına alınması oluyordu.

Obama'nın, kendisinin bile unuttuğu Kenya ayağı ve baba ta-
rafı karanlık ilişkileriyle biliniyordu!

Müslümanlığın Kuzey Afrika'da yayılması şöyle oluyordu.

İslam Peygamberi ve insanlığın kurtuluş rehberi Hz. Muham-
med (SAV) Mekke'deki baskılar yüzünden 615 tarihinde damadı
Osman bin Affan başkanlığında 11 erkek 4 kadın Müslüman Habe-
şistan'a yollamıştı. Habeş kralı Necaşi Eshame onları iyi karşılamış.
Afrika böylece Medine'den önce İslam ile tanışmıştı. 639'da Müslü-
man Arap Ordusu'nun Mısır'ı almasıyla ve ticaret yoluyla İslam, Af-
rika'nın kuzeyinde yayılmaya başlamıştı. Araplar da yerli kadınlar-
la evlenip nesilleri karışmıştı. Bu yüzden Kenya'da bu nesilden si-
yah, beyaz ve melez bebekler doğmaktaydı. Melez olayı Ameri-
ka'dan çok önce Afrika'da yaygınlaşmıştı. Arapça ile yerli diller ka-
rışarak Arapça "sahil" anlamına gelen ve Obama ailesinin de ko-
nuştuğu Svahili dili ortaya çıkmıştı.

Obama ailesi Luo Kabilesine bağlıydı. Obama ailesi, Afrika'nın
en büyük tatlı su gölü olan Victoria Gölü çevresinde yaşayan Luo
kabilesine mensuplardı. Luo Kabilesi, bugün Sudan, Uganda, Kon-
go, Kenya, Tanzanya'ya yayılmış bulunan köklü bir kabile konu-
mundaydı. Kenya'nın yüzde 13'ü Luo kabilesine bağlıydı. Luo'ların
büyük çoğunluğu Hıristiyan, çok azıda Müslüman olmuşlardı.

Luo ve Kikuyu kabileleri niye çatışıyordu?

Luolar, Kenya'nın en büyük etnik grubu Kikuyular ile sürekli
çatışıyorlardı. Luolar, içlerinde Müslümanlar da bulunan Kikuyu-
lar'a düşmandılar, ama nedense Somali'deki siyah renkli Yahudi ka-
bilesi Yabirsler ile çok sıcak ilişkileri vardı. Luolar ile Yabirsler din-
sel farklılık olmasına rağmen kız alıp veriyorlardı! Luo kabilesiyle
yahudi Yabirsler'in ilişkisi eskiye dayanmaktaydı. Yabirsler Hz. Da-
vud döneminde Somali'ye gelip Luolar ile ilişki kurmuşlardı.

Hıristiyan Luo Kabilesi, Yahudi Yabirs'lerle birlikte Amerika-
lılara zenci köle avlaması için yardımcı oluyordu.
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Batı basınında son dönemde yayımlanan haberlere göre, Luolar
Afrikalıları Yahudi Yabirsler aracılığıyla köle olarak Amerikalılara
satmışlardı! Yani beraber köle ticareti yapmışlardı. Ve bu yüzden
Luo Kabilesi, Batı ile oldukça iyi ilişkiler kurmuşlardı. Bu yüzden
Afrika kabileleri Luolar'dan pek hoşlanmazlardı.

Barak Hüseyin Obama'nın babası misyoner bursu ile ABD'ye
gidip okuyordu.

İşte Obama'nın babasının Amerikalı misyonerin bursuyla
ABD'ye gitmesi bu kirli ilişkiye dayanıyordu. Seçim çalışmaları sı-
rasında Obama hakkında sürekli, "Obama hiç köle olmadı" denilme-
sinin altında da bu yatıyordu. Bu propaganda ilginçti; sanki Afri-
ka'da yakalanıp Amerika'ya köle olarak getirilmek ayıptı, ama
Amerikalılarla işbirliği yapıp başkalarını köle diye satmak şeref sa-
yılıyordu.

Kikuyu iktidarı Batı karşıtı ve bağımsızlıkçı olduğu için dışla-
nıyordu!

Kenya'nın yüzde 13'ünü Obama'nın kabilesi Luolar, yüzde 22'si-
ni Kikuyular oluşturuyordu. Kenya bağımsızlığını kazandığından
beri, Batı'nın "totaliter" olarak değerlendirdiği Kikuyular iktidarda
bulunuyordu. Biraz da Sovyetler Birliği'nin desteği ile kısmen ba-
ğımsız bir duruş sergileniyordu.

Kenya'da Yahudi Soros darbesi gerçekleşiyordu.

27 Kasım 2007 seçimlerinde Kikuyu’ların adayı Mwai Kibaki,
Luo’ların adayı ise Raila Odinga olmuştu. Odinga, Barak Oba-
ma'nın kuzeni sayılıyordu. Ama Devlet Başkanlığını Kikuyular ka-
zanıyor, Obama ailesi kaybediyordu. Ancak Sırbistan, Gürcistan ve
Ukrayna'da olanlar Kenya'da da tezgâhlanıyordu. Luolar seçime hi-
le karıştırıldığı gerekçesiyle ayaklanıyordu. Ayaklanan Luoların ba-
şında, Barak Obama'nın kuzeni olan Turuncu Demokratik Hareke-
ti lideri Odinga yer alıyordu. Odinga'nın arkasında ABD vardı, pa-
ra yardımı ise Yahudi Soros'tan geliyordu. Luolar ile Kikiyuların ça-
tışması sonucu bin kişi ölüyor, 200 bin kişi yerinden yurdundan
oluyordu. Sonunda Kîbaki Devlet Başkanı, Odinga Başbakan yapı-
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larak çatışmalara son veriliyordu.

Aynı Soros, ABD seçimlerinde de Obama'yı destekliyordu. Oba-
ma ile Odinga artık Kenya'da Turuncu devrimi tamamlamaya çalı-
şıyordu. Soros desteği ile seçilen Obama ile yine Soros desteğinde
Kenya Başbakanlığı koltuğuna oturtulan Odinga, şimdi el ele verip
Kenya Devlet Başkanlığını da ele geçirerek Turuncu Soros Devri-
mi'ni tamamlamak, Kenya'yı kayıtsız şartsız ABD'ye bağlamak için
hazırlık yapıyordu.

Hedef olarak Afrika'nın işgali amaçlanıyordu.

Hedef Afrika'ydı, bunun için de ilk hedef Kenya ve Somali seçi-
liyordu. Nasıl Orta Doğu petrolleri için yapılan Büyük Ortadoğu
Projesi'nde ilk hedef Kuzey Irak ve ardından Büyük Kürdistan ise,
Afrika Petrolleri için de ilk hedef Kenya ve Somali oluyordu. Afri-
ka petrolleri ABD için çok önemli sayılıyordu. Çünkü uzun zaman-
dır Çin, sağlam zeminlere basan bir Afrika politikası uyguluyordu.
Çin'de geçen sene Afrika ülkelerinin katıldığı bir toplantı yapılıyor-
du. Çin, Afrika'da kalkınma projelerine yardım ediyor, batı gibi sö-
mürü şartları içermeyen bu yardımlardan Afrika ülkeleri çok etki-
leniyordu. Örneğin Batı'nın "katil" ilan etiği Sudan yönetimi, Çin
ile sıkı işbirliği içinde bulunuyor ve Çin, Sudan'dan petrol alıyor-
du. (Eğer Sudan, Batı sömürüsüne boyun eğse idi, şimdi "katil" de-
ğil, "teröristlere karşı savaşan kahraman" olarak el üstünde tutula-
caktı). Özetle ABD'nin amacı, yükselen Çin etkisini (ve İslam'a dö-
nüş sürecini) kırmak ve Afrika'yı denetim altına almaktı. İşte Re-
cep Bey bu maksatla Somali’ye sadaka götürmeye başlamıştı. 

Tayyibi Afrika yollarına bunlar düşürüyordu

Irak'ta işler kötüleştikçe, Amerika Petrol ve Enerji İşleri Dairesi,
2015 ve sonrası için bir plan yaptı. Bu plana göre şu anda ABD'nin
petrol ihtiyacının %7 sini karşılayan Afrika, ilk fırsatta bu oran
%10'a, 2015'de %20'ye, daha sonra %50'ye çıkaracaktı. Bunun için
de Afrika'da Avrupa etkisi ve bilhassa Çin etkisi kırılmalıydı. ABD,
ilk iş olarak Afrikalı Müslümanları kazanmak için BOP Eşbaşkanı
Tayyip Bey'i görevlendirip o bölgeye yollamıştı. Gazetelerimizin,
yazarlarımızın "Konsolosluğumuz bile olmayan ülkelerde başbaka-
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nın ne işi olur ki?" sorularının cevabı işte bunun altında yatmak-
taydı. Fetullah okulları zaten zemini hazırlamak, ABD muhibleri
yetiştirmek için çoktan oradaydı. ABD, 2000 yılında 10 milyar do-
lar olan Afrika kalkınma yardım bütçesini 2006'da 23 milyar dola-
ra çıkardığını ve AİDS mücadelesi için ayrıca 30 milyar dolar ek
ödenek ayırdığını açıklamıştı. Ve tabi bunlar sadece lafta kalacak,
ABD bu paraları, işbirlikçi yandaşlarına aktaracağı cüzi miktarlar
dışında, söz verdiği yerlere göndermekten aciz kalacaktı. Çünkü
kendisi dış borç batağı ve iflas krizi içinde çırpınmataydı.

Africom : "ABD Afrika Komuta Birimi" siyonizme hizmet ve-
riyordu.

Bu planın tabii ki silahsız yürümesi imkansızdı. ABD, Afrika
için bir komuta birimi kurdu: İşte Africom bu amaçlıydı. Africom
karargahı için, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Liberya seçilip hazır-
landı. İlerde Afrika'da kurulacak askeri üsler, bu komuta merkezi-
ne bağlanacaktı. Benin, Tanzanya, Ruanda, Gana, Liberya ve Soma-
li gibi zengin maden ve enerji kaynakları olan ülkeler böylece kont-
rol altına alınacaktı.

Tanzanya: "ABD petrol hırsızı" diyordu.

Bu niyetlere ilk uyanan Tanzanya, Buş'u "Petrol hırsızı" diye
karşılamıştı. Siyonist Hardley'in Amerika'nın Afrika ilgisini "Afri-
ka'ya şefkat" olarak yutturmaya çalışması böylece boşa çıkmıştı.
Tanzanya gibi zengin petrol rezervleri olan Benin, Liberya ve Soma-
li aydınları ise malum yöntemlerle susturulmuş ve muhalefet bas-
tırılmıştı.

Ve işte Obama Afrika’nın işgali için seçilip, ABD’ye "Kukla Baş-
kan" yapılmıştı. Afrika'da Buş'un bir türlü oluşturamadığı sempati-
nin üstelik antipatiye dönmesine karşı bulunan panzehir Oba-
ma'ydı. "Amerika'nın Afrikalı Başkanı" muhabbeti ile göz boyama
yoluyla Afrika'nın Obama ile fethi sağlanacaktı. Yeni dönemde ye-
ni hedef Afrika ve tabi Asya'ydı ve bunun için Obama ve Erdoğan
gibi maşalara ihtiyaç vardı. 

Ve Recep T. Erdoğan ailesi ve avanesiyle, ABD’nin gizli işgali al-
tındaki Somali’de aç ve biilaç insanlara, Erbakan Hoca’nın tabiriyle
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“göstermelik pansuman tedbirler” cinsinden sadaka dağıtıp Ameri-
ka’nın işini kolaylaştırırken, Afrika’nın başka bölgelerinde ve Fildi-
şi sahilinde görevli sözde BM Barış elçisi rütbeli askerler ise birer
ekmek ve çikolata karşılığı 11-14 yaşındaki yoksul kızlara cinsel
tecavüzde bulunmaktaydı.23

Ancak, şu nokta gözden kaçırılmaktaydı. Siyonist güdümlü
Amerika'nın bir hesabı varsa, elbette Allah'ın da bir hesabı vardı.
Bakalım, Obama'yı Şeytani cephe mi, insani cephe mi daha çok
kullanacaktı!?

Eski ABD Büyükelçisi Wilson net konuşuyordu: "Obama sade-
ce bir figür yerindedir; Bush ile zeka düzeyleri aynı seviyededir"

ABD'nin yeni Başkanı Obama'yla ‘dünya cennet olacak' beklenti-
lerini yorumlayan Washington'un eski Ankara Büyükelçisi Wilson,
"Politikalarımız ulusal çıkarlara dayanır, başkana göre değişmez" di-
yordu. Böylece “Obama'yla Amerika değişecek, dünyaya barış ve ada-
let gelecek" tartışmalarına noktayı koyuyordu. Cumhuriyet gazete-
sinden Leyla Tavşanoğlu'na konuşan Wilson, Barack Obama'nın ye-
ni başkan olmasını değerlendirirken; Ülkesine dönmesinden 10 gün
kadar önce: "ABD'de iktidardaki partiler değişebilir. Ama geriye dönüp
baktığınızda var olan politikaların yüzde 95'inin değişmeden sürdürül-
düğünü görürsünüz" ifadesini kullanıyordu. 

Önceliklerin zaman zaman değişebileceğini dile getiren Wilson:
"Yani gündemin bir numaralı konusu, o günün koşullarına göre ikinci
sıraya düşebilir. Hedeflerde yeni düzenlemeler yapılabilir. Ama genel-
de fazla bir sapma olmaz. Çünkü ülkelerin dış politikaları ulusal çı-
karlara dayanır. Bazen seçim kampanyalarında geçici ve cezbedici
söylemler kullanılabilir. Ama dediğim gibi pek çok konu konsensüse
dayanır" diyerek gafil şakşakçıların gözünü açıyor, yani "Türki-
ye'nin Obama'dan çekeceği var!" demeye getirip, tehdit ediyordu.

Bir Afrika’lı düşünürün şu itirafları oldukça anlamlı ve çarpı-
cıydı:

“Barbar Batılılar (Avrupalı ve Amerikalılar) Afrika’ya rahipler
ve yardımseverler eşliğinde ilk geldiklerinde, onların İncilleri ve Ki-
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liseleri, bizim ise ormanlarımız, verimli topraklarımız ve zengin
maden yataklarımız vardı. Ama şimdi, onların fabrikaları, tarım
alanları ve maden ocakları bulunmaktaydı, bizim ise elimizde sade-
ce İncilimiz ve kilisemiz kalmıştı.”

Evet Avrupalılar ve Amerikalılar Afrika’ya, onların zenginlik
kaynaklarını sömürmek ve halkını köleleştirmek için dadanmışlar-
dı. Onlara Hıristiyanlığı aşılamaları, manevi ve ahlaki bir duyarlı-
lıkla değil, sadece sömürge amaçlıydı, Çünkü Afrika’da Hıristiyan-
laştırdıkları insanları, hem Müslümanlara hem de diğer yerli halk-
lara karşı casusluk ve fesatlık aracı olarak kullanacak, bunları kış-
kırtarak sürekli iç savaşlar çıkaracak ve böylece Afrika ülkelerini ve
hükümetlerini daha rahat kontrollerinde tutacaklardı. İşte yakın
bir geçmişte Sudan’ın Darfur bölgesindeki Hıristiyan kabileleri kış-
kırtan ABD, AB ve İsrail’in sonunda bu ülkeyi parçaladığı unutul-
mamalıydı.

Oysa "güneyden-kuzeye baştan sonuna kadar bu ülkeyi yani
Sudan'ı kat eden Nil Nehri ile bu kıtanın en geniş ve verimli top-
rakları sulanıp ziraat yapılsa, yer altı ve yerüstü kaynakları ülke-
lerin kendi halkı için kullanılsa, "Afrika'daki açlık" ve açlığın se-
bebiyet verdiği "perişanlık" son bulacaktı... Ama zalim ve vahşi
Batı buna da fırsat vermiyor, bu ülkeleri başka şeylerle ve iç çe-
kişmelerle meşgul ediyordu!..

Ülkelerin ekonomik durumu değerlendirilirken "gelişmiş ve
geri kalmış ülkeler" ayırımı yapılıyordu. Bu ayırımda Kara Kıta
Afrika ülkelerine kara bir talih yani "geri kalmışlık" düşüyor, Af-
rika ülkelerinin tamamı açlık ve perişanlık içinde kıvranıyordu.
Aslında dünyada "gelişmiş ve geri kalmış ülkeler" değil, Batılılar
gibi "zalim, sömürgeci ve işgalci ülkeler" ile özellikle Afrika kıta-
sında olduğu gibi "zulmedilmiş, köleleştirilmiş ve ezilip perişan
edilmiş ülkeler" bulunuyordu.

Siyonist güdümlü Emperyalist Haçlı dünyasının "kuvvet ve
vahşet medeniyeti" çağında, güçlü olan ve bunu hak sebebi sa-
yan Batılılar, yüzyıllardan beri zayıf Afrika ülkelerinin bütün
maddî ve manevî kaynaklarını doyumsuzca soyup sömürmüş-
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ler, bunu yaparken de yüz milyonlarca Afrikalıyı acımasızca öl-
dürmüşlerdi. Sadece 100 (yüz) milyon Afrikalı, Avrupalı katil-
lerin Amerika'ya 10 (on) milyon Afrikalı köle götürülmesi için
katledilmişti. Üstelik bu bir son değil, sadece başlangıç gibidir,
çünkü benzeri katliamlar hala sürdürülmekteydi. Mazlum Kara
Kıta Afrika haritasına genel bir bakış yapıldığında, tek tek her
ülkede Batılı sömürgecilerin sebebiyet verdiği zulüm, sömürü,
katliam ve vahşet tarihi hemen hatıra gelecektir. Batılı bir düşü-
nürün itiraf edip dediği gibi: "Geçen bin yıllık zaman açısından
Batı, tarihin en büyük canisidir."

Evet "tarihin en büyük canisi Batı dünyası" bu sorunların baş
müsebbibi olarak, hala sömürüp zulmetme zihniyetini koruyor-
ken; Şimdi taktik değiştirip, Obama gibi zenci kökenlileri ve Recep
T. Erdoğan gibi ılımlı işbirlikçileri kullanmaya karar vermiştir.

Afrika tarihinde Türkler hep hayırla anılıyordu!

Yaşayan nesiller İstanbul'un Asya ve Avrupa kıtalarını birleştir-
diğini söyler ama, her nedense Osmanlı ecdadımızın üç kıtayı, ya-
ni Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirdiğini bilmemektedir.

Oysa, Türklerin Afrika açılımları bundan 1140 yıl önce başlayı-
vermiştir. Tolunoğlu Ahmet Bey, Kuzey Afrika'da Tolunoğlu Türk
Devleti'ni kurduğunda, tarih M.S. 15 Eylül 868'i göstermekteydi,
yani tam 11,5 yüzyıl öncesiydi. Tolunoğulları'ndan sonra sırasıyla
İhşîdîler, Eyyûbîler, Memlükler ve en sonunda Osmanlılar Afri-
ka’ya huzur ve barış getirmişti.

Müslüman Türkler bugünkü Batılıların yaptığı gibi Afrika'da as-
lâ Firavunvari sömürgeciliğe girişmemişler, tam aksine Osmanlılar
en zayıf döneminde bile Batı emperyalizminin sömürgecileriyle
mücadele etmişlerdir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin 18. asrın so-
nundan itibaren zayıflaması üzerine, Batılı sömürgeci güçler karşı-
sında Afrika'yı koruması imkânsız hale gelmiştir. Bunu fırsat bilen
Batılı sömürgeciler 19. ve 20. asır boyunca Afrika'yı insafsızca işgal
edip sömürmüşlerdir. Bu sömürü maalesef hâlen acımasızca sür-
dürmekte, AKP ise bunlara destek vermektedir.
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Sonuç:

Sömürünün, zulmün ve her türlü terörün kaynağı ve uygulayı-
cısı olan Batı (Avrupa ve Amerika) ve özellikle Siyonist Yahudi Lo-
bilerinin güdümüne girdikten sonra; başta Afrika olmak üzere, tüm
mazlum ve Müslüman ülkeleri, karıştırıp zayıflatmaya ve kendile-
rine mecbur ve mahkum duruma sokmaya çalışmaktadır. Sudan
Yönetiminin, milli çıkarlarını korumak niyetiyle, insani ve İslami
bir gayretle direnmesi, emperyalist güçleri çileden çıkarmış ve ma-
alesef sonunda bu ülkeyi parçalamışlardır. "Uluslararası Kuruluş"
dedikleri Siyonizm kuklası oluşumlar eliyle, Milli haysiyet ve cesa-
ret sahibi liderleri karalama kampanyası da bu maksatlıdır.

Tabi bütün bunlar, 57. T.C. Hükümetinin Efsane Başbakanı
Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın tarihi D-8 girişiminin ve
İslam Birliğinin ne denli gerekli olduğunu bir kez daha hatırlat-
maktadır. Evet, İnsanlık önce Osmanlı'nın, şimdi de Erbakan'ın
yokluğunun acısını yaşamaktadır. Ama İnşaallah AKP gibi Fecri
Kazipler yakında yerini Fecri Sadık’a bırakacak, Adil Düzen ve Ye-
ni Bir Dünya mutlaka kurulacaktır.

NORVEÇ KATLİAMINDA MOSSAD PARMAĞI!

Mason Locası bağlantılı ve Tapınak Şövalyeleri militanı 32 ya-
şındaki radikal Hıristiyan ve ırkçı Anders Behring adlı katilin, Nor-
veç İşçi Partisinin düzenlediği Gençlik Kampına, otomatik silahlar-
la saldırıp yüzden fazla masum genci vahşice öldürmesi üzerine;
Türkiye’deki TV yayınlarına katılan bazı ahlaksız yorumcuların he-
men ve peşinen: “İslamcı terör şüphesi”ni vurgulamaları, beş-on
dakika sonra fos çıkmış ve katilin kimliği açıklanınca yüzleri bile
kızarmamıştı.

“Kim bir kişiyi (haksız yere katlettiği başka) bir kişiye karşılık
olmaksızın ve yeryüzünde (çıkardığı anarşi ve) fesatlığın (cezası dı-
şında masum bir kimseyi durduk yerde ve uyduruk bahanelerle) öl-
dürürse, sanki bütün insanları katletmiş gibi (suçlu ve günahkâr sa-
yılır” (Maide: 32)
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Kur’an ayetine inanan ve Allah’tan korkan Müslümanlara, rasge-
le terörist damgası vurmaya çalışan, hatta ülkeleri işgale uğrayan
Müslümanların milli direniş ve diriliş gayretlerini anarşi sayan bu
soysuzların, şimdi PKK’yla savaşan TSK’yı suçlama çabaları da yay-
gınlaşmıştı.

Tyrifiorden Gölünün ortasında Utoya adasındaki kampı basan
Anders Behring Breivik adlı koyu İslam düşmanı ve yabancı karşıtı
anarşistin, arkasında uluslararası güçlü ve etkin bir örgüt olmadan,
bu büyük katliamı tek başına asla gerçekleştiremeyeceği kanaati yay-
gındı ve zaten Norveç polisi de bu ihtimal üzerine yoğunlaşmıştı.

Katilin internet sitesindeki yayınları ve İngiltere’deki Tapınak
Şövalyeleriyle bağlantıları, Onun Masonik irtibatının en açık kanıt-
larıydı. Norveç İstihbarat Ajansı PST’nin bu yılın Şubat ayında yap-
tığı: “Ülkede aşırı İslamcı radikal grupların, yakın bir tehdit oluş-
turduğu” yolundaki yanlış ve kışkırtıcı yayınlarının bu saldırılara
zemin hazırladığı da hesaba katılmalıydı.

Daha da önemli bir ayrıntı: Bu saldırılardan beş gün önce Nor-
veç hükümetinin Filistin’in temsilcilik düzeyini “diplomatik mis-
yon” seviyesine çıkarması ve daha önce 8 Ocak 2011 tarihinde ge-
nellikle solcu dernek ve partilerin 40 bin kişilik katılımla Oslo’da
“Filistin’e destek çıkma ve İsrail’i kınama” yürüyüşünün yapılma-
sıydı. Bu gelişmelerden Siyonist İsrail’in rahatsızlık duyması ve
MOSSAD’ı devreye sokması doğaldı. Saldırganın Mason kıyafetli
fotoğrafları ve tapınak şövalyeleri hayranlığı, Onun MOSSAD’ın
maşası olduğu kanaatini haklı çıkarmaktaydı. Henüz 14–19 yaşla-
rında bulunan ve mazlum Filistin halkına sahip çıkan bu gençlerin
hedef seçilmesi ve İsrail’i rahatsız eden girişimlere başlayan Norveç
hükümetine gözdağı verilmesi, Anders Behring gibi faşist kafalı bir
katilin tek başına tasarlayıp uygulayacağı bir plan olamazdı. Bu sal-
dırganın “İslam düşmanı aşırı Hıristiyan” diye takdime çalışılması,
olayın MOSSAD bağlantısını ve Siyonist İsrail parmağını saklama-
ya yönelik bir propagandaydı. Asıl amaç; İslam-Hıristiyan düşman-
lığını kamçılamak, Müslümanlarla Avrupalıları kapıştırıp, Siyoniz-
min dünya hâkimiyetine kolaylık sağlamaktı. Hatırlayınız, Ameri-
ka’daki 11 Eylül saldırılarını da yine aynı Siyonist odaklar ve hiz-



metlerindeki CIA gibi kuruluşlar tezgâhlayıp, bütün suçu ve so-
rumluluğu Bin Ladin üzerine yıkarak Irak ve Afganistan işgallerine
gerekçe hazırlamışlardı.

Batılıların Haçlı bağnazlığı ve Müslüman düşmanlığı elbette var-
dı ve bu kin Avrupalının ruhunda kök salmıştı. Ama onları asırlar-
dır İslam’a karşı kışkırtıp kullananların da yine Siyonist Yahudi ve
Masonlar olduğu gerçeği asla unutulmamalıydı. Bu şeytani odakla-
rın en büyük taktiği, kendilerini gizlemeyi çok iyi başarmalarıydı.
Ve zaten, Hz. İsa’dan hemen sonra, Hıristiyanlığı bozup şirkle ka-
rıştıran, daha sonra Protestanlığı çıkarıp genel ahlakı yozlaştıran
hep aynı Yahudi hahamlardı. Yeryüzünde, barış ve huzur isteyen
bütün Müslümanların, Hıristiyanların, başka din mensuplarının ve
de Siyonist olmayan tüm Yahudi unsurların, artık mutlaka bu ırk-
çı-emperyalist Siyonizm’e karşı işbirliği yapmaları ve şeytanın
oyunlarını bozmaları lazımdı.

Tapınakçılıktan Masonluğa geçiş macerası

Tapınakçıların tarihi incelendiğinde, zaman içinde büyük bir de-
ğişim gösterdikleri anlaşılmaktadır. İlk başta Hıristiyan bir kimlikle
ortaya çıkan Şövalyeler aradan uzun bir süre geçmeden, sapkın Ma-
sonik felsefe ve öğretilerle, karanlık bir dünyanın içine dalmışlardır.
Tapınakçıların bu Masonik değişiminde iki unsur belirleyici olmak-
tadır. Bunlardan birincisi, tarikat üyelerinin Kutsal Topraklarda bu-
lundukları süre boyunca başta Kabala olmak üzere, çeşitli Yahudi
mistik öğreti ve inançlarıyla karşılaşmışlardır. Kabalist Yahudi Ha-
hamlar bunların beynini yıkamış ve Siyonizme hizmet robotları
olup çıkmışlardır. Bu öğretilere, Haşhaşilerin sapkın anlayışı da ek-
lenmiş, böylece Tapınakçıların Hıristiyanlık inançları kaybolmuş,
yerini okültist (kara büyü ve gizliliğe dayalı) bir inanç almıştır. Ye-
ni inançla birlikte, Tapınakçıların idealleri ve amaçları da değişmiş,
tarikat Masonluğun bir parçası ve siyonizmin aracı yapılmıştır. 

Tarikatın değişiminde rol oynayan ikinci unsur ise, fakir şöval-
yelerin kısa süre içinde çok büyük maddi imkânlara kavuşmaları-
dır. Bu iki unsur, yani dünyayı ele geçirip kontrol etmeye fırsat sağ-
layacağına inanılan yeni karanlık inanç ve bunu destekleyen mad-
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di olanaklar, tarikat mensuplarının gözlerini daha yüksek hedefle-
re dikmelerine yol açmıştır.

Çok sayıda insan, büyük güçler veya maddi menfaatler elde et-
mek için, büyülere, karanlık güçlere ihtiyaç olduğuna inanmakta-
dır. Bu karanlık güçlerle bağlantı kurmak, onları kontrol altına al-
mak, çeşitli sayılarla büyülü şifreler hazırlamak, etkili zehirler,
ölümsüzlük veren ilaçlar üretmek, çeşitli madenleri altına çevir-
mek, o günlerin en bilimsel çalışmalarıdır. 

Bu karanlık dünyaya ait semboller, törenler, ritüeller, bu iş için
özel olarak inşa edilmiş şatolarda, tarikat tarafından bir sistem al-
tında toparlanmış ve sonraki bütün gizli ve anarşist akımların te-
melini oluşturmuşlardır. İşte, uzun yıllar süren mahkemeler sonu-
cunda bu gerçekler ortaya çıkmış, Tapınakçıların, bir Hıristiyan ta-
rikatı olmadığı, bu maske altında, dünyada Siyonist bir ideali yay-
mak için çalıştıkları saptanmıştır.

Mason kaynaklarında Tapınakçı itirafları

Tapınakçılar engizisyona yakalanmamak için kendilerini gizle-
miş bunun için çeşitli tarikatlara ve örgütlere sızmışlardır. Tarikat
mensupları bu amaca en uygun yol olarak masonluğa kaymış, ken-
di felsefe, inanç ve ritüellerini Masonlukla kaynaştırmışlardır. As-
lında Tapınakçılar aynı zamanda birer mason yani Siyonizmin gö-
nüllü hizmetkârı olarak yıllar boyunca eğitim almış, gotik sanatın
en önemli örneklerinden olan, büyük şatolar ve kiliseler kurmuş-
lardır. Bu yüzden zaten pratik olarak inşaat işi için örgütlenmiş
olan mason localarına sızmak veya onları kontrol etmek, Tapınak-
çılar için hiç zor olmamıştır. Masonlar tarafından kaleme alınan te-
mel eserlerde bu tarihsel birlikteliğin sembolik özelliklerine daha
çok yer verilirken, masonluğun Tapınakçılardan miras aldığı ka-
ranlık özellikler daha geri planda tutulmaktadır. 

Bu tapınakçı Tampliyeler ve masonlar, gerek Kudüs ve gerekse
Fransa'da iç içe yaşamışlardır. Bundan dolayı ezoterik yönden bir-
birlerini etkilemiş olmalıdırlar. Kudüs'ün Haçlılar tarafından alın-
masından sonra ortaya çıkan mimari üslup incelendiğinde, Avru-
pa'daki ilk plânlı kilise inşaatlarının bu tarihlerden sonra başladığı
ve Gotik tarzına geçildiği anlaşılmaktadır.
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Bunlardan anlaşılacağı gibi, Tapınakçılar, ortadan kalkmamış,
bilakis, atıl ve güçsüz mason localarına girmiş, Gül-Haç örgütünü
kurmuş, örgütlemiş, güç kazandırmış, kendi amaçlarına hizmet
eden korkunç bir silah haline sokmuşlardır Tapınakçıları, mason-
luğun bir parçası sanmak masonların iddia ettiği gibi, "masonluk
biraz da Tapınakçılıktan etkilenmiş" iddialarına kanmak saflıktır.
Çünkü Masonluk, sembolleriyle, tarihiyle, amaçlarıyla, farklı ada
sahip bir Tapınakçı yuvası olup çıkmıştır. Masonluk tarihinin Hz.
Süleyman Tapınağı'na bağlanması, temel sembol olan Hiram Usta
ve duvarcılık mesleği olması, Kabala'ya dayalı mistik sembollerin
kullanımı, şövalye örgütlenmesinin aynen uygulanması, tören, ye-
min, kıyafet, derecelendirme kurallarının Tapınakçıların nizamna-
mesine göre hazırlanması ve daha sayısız delil, Tapınakçı-mason
özdeşliğini kanıtlamaktadır. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikat üyeleri, daha önce de belirttiğimiz
gibi, dönemin işçi loncalarına sızmak konusunda hiç sıkıntı yaşa-
mamışlardır. Hatta İngiltere, Portekiz, Almanya gibi ülkelerde, kısa
sürede bu kuruluşları ele geçirerek farklı bir şekle sokmuşlar, hem
mükemmel bir kamuflaja hem de kendi amaçları doğrultusunda
yönlendirmeye müsait yeni, güçlü bir örgüte sahip olmuşlardır. 

İskoç Ritinin kaynağı!

Masonluğun en eski kolu olan İskoç Riti, bu amaçla devreye so-
kulan mason localarının ilki olarak, 14. yüzyılın başında İskoçya'ya
sığınan Tapınakçılar tarafından kurulmuş ve diğer localara örnek
ve öncülük yapmıştır. Nitekim İskoç Riti'nin en üst derecelerine
verilen isimler, Tapınakçı tarikatında asırlar önce şövalyelere veri-
len unvanlardır. Bu gelenek günümüzde de aynen korumaktadır.
On sekizinci yüzyılın en önemli masonlarından Baron Karl von
Hund, İskoç Riti ve Tapınak Şövalyeleri ile ilgili detaylı bir çalışma
yapmış ve İskoç ritini, Tapınakçıların "restorasyonu" olarak adlan-
dırmıştır. Hund'un anlattıklarına göre Tapınakçıların önde gelen 8
şövalyesi önce İrlanda'ya, sonra da İskoçya'ya kaçmış ve orada tek-
rar örgütlenmeyi başlatmışlardır. 

Özetle, Masonlukla kaynaşan Tapınak Şövalyelerinin asıl hede-
fi, başta Hıristiyanlık ve İslam olmak üzere, dine ve dini kurumla-
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ra karşı inkârcı, materyalist ve ahlaksız bir dünya düzeni kurmak
olan Siyonizme kolaylık sağlamaktır. 

Gül-Haç’ın ortaya çıkışı

Gül-Haç, Tapınakçılar tarafından kurulan, masonlukla kardeş
ama masonluktan farklı amaçları olan, daha gizli ve daha karanlık
bir örgüt konumundadır. Bugün bile Gül-Haç'ın ne zaman, nerede
kurulduğu hakkında fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu konuda
çeşitli efsaneler ve sahte belgeler üretilmiştir ancak bunların büyük
bir kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Gül-Haç'la ilgili ilk belgeler
1614-15 yıllarında Almanya'da ortaya çıkmıştır. 'Fama Fraternita-
tis' ve 'Confessio Rosae Crucis' adlı belgeler, Gül-Haç hakkında
önemli bazı bilgiler sunmaktadır. Bu belgeler ve daha sonra ortaya
çıkan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, Gül-Haç, kökleri Mısır Her-
metizmi, gnostisizm ve Kabala'ya dayanan, ezoterik-gizemci bir ta-
rikattır. Almanya'da basılan belgelere göre derneğin kurucusu
Christian Rosencreutz adlı bir Alman şövalyesidir; ancak Konuyla
ilgili uzmanların bazıları bu ismin sahte veya sembolik olduğunu
savunmuşlardır.

Aslında Gül-Haç tarikatı Tapınakçıların, mason localarına kıyas-
la daha rahat hareket ettikleri karanlık bir ocaktır. Mason localarına
Tapınakçı olmayan kişileri de kabul ederek, politik güçlerini arttıran
Tapınakçılar, bu localarda büyü, simya gibi karanlık faaliyetlerde bu-
lunmamış, bu faaliyetleri Gül-Haç örgütüne kaydırmışlardır. 

Bu açıdan bakıldığında, Gül-Haç, Tapınakçıların istedikleri bü-
yük değişimi gerçekleştirmek için kullanacakları Şeytani metotları
araştırma merkezi yapılmıştır. Olayın bir başka dikkat çekici yönü
de, her ikisi de Tapınakçı geleneğin devamı olan masonluk ve Gül-
Haç örgütleri arasında çok yakın bir ilişki olmasıdır. Bu ilişkinin en
açık göstergelerinden biri de, İskoç ritinin 18. derecesinin "Gül-
Haç Şövalyesi" olmasıdır.

"Basit bir açıklamaya göre Gül-Haç, Tapınakçıların Kızıl Haçın-
dan kaynaklanmaktadır. Hem mason hem de İlluminatus (Aydın-
lanmış) olan Mirabeau, ülkede kaldığı süre boyunca, Almanya'daki
gizli dernekler hakkında birçok şeyi keşfedecek bir pozisyonda ol-
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muştur ve kesinlikle belirtmektedir ki "17.yüzyılın Gül-Haç ma-
sonları, aslında gizlice devam eden eski Tapınakçı tarikatıydılar"24

Konunun uzmanı olan Lecouteulx de Canteleu ise durumu da-
ha açık bir şekilde ortaya koymaktadır:

"Fransa'da tarikattan ayrılan şövalyeler, bundan böyle gizlice,
15. yüzyılda Bohemya ve Silezya'da yayılan Flaming Star ve Gül-
Haç tarikatlarını kurmuşlardır. Bu tarikatların yüksek rütbeli su-
bayları bütün hayatları boyunca kızıl haç giyinmek ve her gün St.
Bernard duasını yapmak zorundaydılar."25

Gül-Haç örgütünün amaçlarını pratiğe geçirmeye çalışan ki-
şiler arasında en önemlisi ve en tanınmışı Sir Francis Ba-
con'dur. 1561 yılında doğan Bacon İngiltere tarihinde önemli
bir insandır. Yaptığı hizmetler sebebiyle 1. Verulam Baronu ve
Saint Albans Vikontu payeleri takılmıştır. Yaptığı felsefi-bilim-
sel çalışmalar, tarihte Bacon'a pozitif bilimin babası unvanını
kazandırmıştır. Ancak bütün bu sıfatlar Bacon'un gerçek kimli-
ğini açıklamaktan uzaktır. Çünkü Bacon aslında İngiliz Tapı-
nakçıları'nın Büyük Üstadıdır ve Yahudi asıllıdır. Gül-Haç Üsta-
dı olarak, gizli ilimler, özellikle de Kabala, büyü ve simya konu-
larında dönemin en önemli gizli hahamıdır. Bilimsel adı verilen
ve aslında bilimle ilgisi olmayan çalışmalarının esas amacı, mis-
tik-doğaüstü güçleri kullanarak dünyaya hâkim olmak ve Siyo-
nizmi hedefine ulaştırmaktır. Bacon, Tapınakçıların hayalinde-
ki devlet yapısını anlattığı “Yeni Atlantis” adlı eserinde tam bir
yeryüzü cenneti modeli sunmaktadır. Bacon, bu ütopik hikaye-
sinde Bensalem (Yeni Kudüs anlamına gelir) adlı hayali bir ada-
da yaşayan hayali insanların öyküsünü anlatır. En belirgin özel-
lik, adanın güya tam bir bilim dünyası olmasıdır; çok sayıda bi-
limsel icat vardır ve bunlar sayesinde de ada sakinleri "rüzgârı
kontrol etmek" gibi olağanüstü güçlerle donanmışlardır. Adada-
ki tüm bu sözde bilimsel çalışmaları denetleyen bir de "bilim
evi" vardır: Solomon's House (Süleyman'ın Evi) adı verilen bu
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ev aslında Tapınakçıların başlangıç ve hedef noktasıdır ve tabi
Siyonist felsefeden kaynaklanır. 

Sonuç olarak, farklı isimler altında aynı amaç için faaliyet yü-
rüten üç kardeş örgüt; yani Tapınakçılar, masonlar ve Gül-Haç,
tarih boyunca dünyanın çehresini kendi ideallerine göre değiştir-
meye, yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu gizli süreç boyunca her
türlü terör yöntemini kullanmış ve hiçbir barbarlıktan sakınma-
mışlardır. 

Sonuç: Norveç’te 14–19 yaş arası yüzden fazla masum çocuğu
acımasızca katleden canavarın bağlı olduğu Tapınak Şövalyeleri
Tarikatını ve bunların Masonik ve MOSSAD bağlantılarını hesa-
ba katmadan yapılacak tüm yorumlar sadece Siyonist Yahudilerin
işine yarayacaktır. Anders Behring Breivik adlı katilin akli denge-
sinin yerinde olmadığına dair iddia ve propagandalar da Onun Si-
yonist İsrail bağlantılarını ve Şeytani amaçlarını dikkatlerden ka-
çırmaya yönelik bir sahtekârlıktır.

SABAHATTİN ÖNKİBAR’IN VE
SİNAN MEYDAN’IN SAPTIRMALARI

“Kökü dışarıda bulunan hıyanet ocakları” olduğu gerekçesiyle,
Atatürk’ün kapattığı, ama maalesef İsmet İnönü’nün önünü açtığı
ve sonraki sağcı ve solcu malum siyasilerin uşaklığını yaptığı MA-
SON LOCALARI eliyle, Gizli Dünya Devletini kurup yürüten Sİ-

YONİST YAHUDİ odakların; çok partili Cumhuriyet Türkiyesinde
gerçekten korktukları ve sürekli kurtulmaya çalıştıkları bir tek Li-

der vardı; o da Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’dı…

Toplumu oyalamak ve oy almak için horoz dövüşü yaptırdıkla-
rı sağcıları ve solcuları, İslamcıları ve ulusalcıları besleyen ve yeri-
ne göre destekleyen ve son kullanma tarihi bitince emekliye sevk
eden bu şeytani odakların, sadece ERBAKAN’dan gıcık almaları ve
başarısız kılmak için her yola başvurmaları, milli haysiyet ve cesa-
ret sahibi tek Liderin ERBAKAN olduğunun en açık ispatıydı! Bu
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nedenle Erbakan’ı anlamak, yanında olmak ve sadık kalmak, bir in-
sanın izan ve insaf ayarını ortaya çıkaran bir kıstas aynasıydı.

Çünkü Erbakan Siyonizmin ve güdümündeki emperyalizmin,
kapitalist ve komünist sömürü ve zulüm sistemlerine alternatif, ge-
çerli ve gerekli ilmi bir proje olan Adil Düzen’i ve bunu hayata ge-
çirecek D-8’ler gibi siyasi ve evrensel organizeyi ortaya koymayı ba-
şaran tek insandı.

AKP’nin bile, Erbakan’a hıyanet yapıp ayrılmak ve Milli Görüş
gömleğini çıkarıp atmak karşılığı iktidara taşındığını hala anlama-
mak için herhalde zekâ özürlü olmak lazımdı.

Şu yeni Osmanlı misyonu palavrasıyla, elde kalan son sığınağı-
mız ve vatanımız Türkiye’yi bile federasyonlara ayırıp parçalama-
nın kâhyalığını ve 27 İslam ülkesini bölmeyi amaçlayan BOP’un eş-
başkanlığını yürüten Recep T. Erdoğan AKP’siyle, Ona mazeret ve
meşruiyet üretmekten, hatta sahte bir cesaret ve yiğitlik pozisyonu
edinmesine sebebiyet vermekten başka bir marifet ve meziyeti gö-
rülmeyen, güya sert muhalefet yapıyormuş gibi horozlanıp, sonun-
da teslimiyet gösteren CHP ve MHP’nin, aynı komünist ve inkârcı
felsefeyi benimseyen BDP ile Masonik Kemalistlerin ve ulusalcı ke-
simlerin, hepsinin aynı BATI zihniyetinin ve aynı Siyonist merkez-
lerin figüranları olduğunu idrak etmek, kurtuluşun ilk adımı ve
anahtarıdır.

Dışişleri Eski Bakanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz
Soysal Kıbrıs Barış Harekâtı’nın temelindeki ismin Necmettin Er-
bakan olduğunu vurgulamıştı.

Dışişleri Eski Bakanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz
Soysal Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 37'nci yıldönümü ile ilgili Milli Ga-
zeteye değerlendirmelerde bulunarak, harekâtın temelinde Erba-
kan'ın olduğunu vurgulamıştı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümünde Milli Gazete arşivinde
ortaya çıkardığımız o günlerin manşetleri de olayları apaçık ortaya
koymaktaydı. Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Mili Görüş Lideri
Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 19 Temmuz günü
TBMM'ye gizli oturumda bilgi verildiğini duyurduktan bir sonraki
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gün olan 20 Temmuzda ise 'Çıkarma Gemilerimiz Akdeniz'e açıldı'
manşetini atmıştı. 21 Temmuz günü ise Milli Gazete'nin sürmanşe-
tinden Erbakan şunları açıklamıştı:

“Kahraman Ordumuz dün Kıbrıs'a yaptığı çıkarma ve indirme
harekâtı yaptı. Cenab-ı Hak bu harekâttan dolayı milletimize ve bü-
tün insanlığa hayırlı neticeler versin.”

Aynı gün MSP'li vekillerin de birer maaşlarını Türk Silahlı Kuv-
vetleri'ne bağışladıkları bildirilmiş, 22 Temmuz günü ise gazete 'Or-
du Zafere Ulaştı' cümlesine yer verdiği manşetinde Yunan Birlikleri-
nin de geri püskürtüldüğü detaylı bir şekilde anlatılmıştı. 26 Tem-
muz Cuma günkü gazete de ise Erbakan ve beraberindeki dönemin
MSP'li bakanları ile yine dönemin Genel Kurmay Başkanı olan Or-
general Semih Sancar'ı ziyaret ederek, orduya teşekkür ziyaretinde
bulunduğu yer almıştı. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası kazanılan zafe-
ri oya dönüştürmek isteyen Ecevit’in aldığı seçim kararını 21 Eylül
günkü manşetinden duyuran Milli Gazete, TV'de hükümet bunalı-
mı konusunda konuşan Zafer Gazetesi Muhabiri Hüda Bıyık, 'Erba-
kan 3 gün vekil kaldı Kıbrıs'ın yarısını aldık, 13 gün vekil kalsaydı
tamamını alırdık' diyerek tarihi bir gerçeğe tercüman olmaktaydı.

Prof. Mümtaz Soysal da doğrulamıştı:

Dışişleri Eski Bakanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz
Soysal Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 37'inci yıldönümü ile ilgili Milli
Gazeteye değerlendirmelerde bulunarak, harekâtın temelinde Ece-
vit’in değil Erbakan'ın olduğunu şu sözlerle hatırlatmıştı:

“Kıbrıs Sorunu Türkiye için çok önemli olan bir uzlaşmayı sağla-
mıştı. “Ne Cumhuriyet din düşmanıdır ne de din cumhuriyet düşma-
nıdır” gerçeği ortaya çıkmıştı. Bunların bir araya gelişinde Erba-
kan'ın Kıbrıs’a bir harekât yapılması konusundaki ciddi ve cesaretli
tavrının büyük payı vardı. Sadece dış politika bakımından değil iç po-
litika bakımından da Cumhuriyetin ve toplumun temel nitelikleri ba-
kımından çok önemli bir adımdı. Sayın Erbakan kişilik yapısı, ağır-
başlılığı, sağduyusu, bilgisi ve milli duyarlılığıyla zaten geçmişimize
damgasını vurmuş olan ender yetiştirdiğimiz bir insandır.”26



Bütün bu gerçeklere rağmen Kanal 99 (Sağlık TV)de Sabahat-
tin Önkibar’ın programına konuk alınan Abdullah Terzi’nin, tam
bir terslik ve tereslikle:

“Dinlerarası diyalog safsatalarını, Kelime-i Tevhitten “Mu-
hammedün Resulüllah”ı çıkarma sapkınlığını ve AKP’nin bütün
tahribatlarını Erbakan’a ve Milli Görüş’e yamamak için
IGMG’nin bazı ferdi ve fevri yanlışlıklarını öne çıkarma, ama Fe-
tullahçıları hiç ağzına almama sahtekârlığını ve Sabahattin Önki-
bar’ın bu vartaları iştahla dinleyip çanak tutan sorularla önünü
açma tavrını izlerken şaşırmıştık, (9 Temmuz 2011 Cumartesi sa-
at: 24-01) haklı ve hayırlı yolda olmanın onurunu ve huzurunu
bir kez daha duyup ferahlamıştık. Ve zaten aynen AKP’liler misa-
li Haydar Baş gibi eski Milli Görüş döneği olan çakma profların
pohpohlayıcıların konuşturup-kusturup Erbakan ve Milli Görüş
hıncını tatmine çalışan tavırları ciddiyet ve milli haysiyetle bağ-
daştıramamıştık. 

Hem bu Sn. Sabahattin Önkibar bir zamanların çok hızlı ve
azılı ülkücülerinin, hatta Rahmetli Türkeş’in prensinin bugün
Recep T. Erdoğan’a yalakalık ve yanaşmalık yaptıklarını ve karşı-
lığında milletvekilliği, belediye reisliği ve yüksek bürokrasi ka-
zandıklarını niye hiç konuşmamaktadır? AKP’nin haydi % 20’si
eski Milli Görüşçü ise, diğer % 30’un eski sağcı ve solculardan
geldiğini niye hesaba katmamakta ve onları suçlamamaktadır?

Recep Erdoğan’ı Erbakan’ın devamı saymak;

a) Erbakan’ı ve Milli Görüş’ü karalayıp kökünü kurutmak

b) AKP’yi aklayıp temize çıkarmak ve Ona meşruiyet kazan-
dırmak isteyen Siyonist merkezlerin ve yerli hizmetçilerinin asıl-
sız bir çarpıtmasıdır. Acaba bunlar, bir tek Milli Görüşçü ve Sa-
adet Partili bile bırakmayıp, hepsini zorla AKP’li ve Siyonizm iş-
birlikçisi yapmak üzere, özel bir talimat mı almışlardır?

Bunun gibi: 

“AKP Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir seçim
zaferinden sonra yaptığı balkon konuşmasının satır aralarında çok
sinsi, ama sırıtan mesajlar vardı.
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Başbakan’ın, balkon konuşmasındaki bazı sözleri; Başbakan’ın artık
kendisini sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin bir başbakanı olarak değil de
Yeni Osmanlı’nın bir padişahı olarak gördüğünü ortaya koymaktaydı.

“…Gözlerini Türkiye’ye çevirmiş, gelen haberleri büyük bir heye-
canla takip eden, Şam, Kahire, Tunus, Saraybosna, Lefkoşe’yi dost ve
kardeş ülkeleri muhabbetle selamlıyorum… 

….İzmir kadar, Şam kazanmıştır, Diyarbakır kadar Ramallah,
Nablus, Cenin, Kudüs, Gazze kazanmıştır.” 

Diyen Başbakan’a kimse sormamıştı:

Neden, Şam, Kahire, Tunus, Saraybosna gözlerini Türkiye’ye çevi-
rip AKP’nin zafer haberlerini bekleyip durmuşlardı?

Neden, AKP’nin seçimi kazanmasıyla Şam, Ramallah, Nablus, Ce-
nin, Küdüs, Gazze kazanmıştı?

Sonuçta bu seçim başarısı “uluslararası bir başarı” değil “ulusal”
bir başarıdır. Bu seçim, Türkiye’de yapılmıştı ve AKP’ye de sadece
“Türkiye Cumhuriyeti” vatandaşları oy atmıştı. AKP, ne Şam’dan ne
Kahire’den, ne Tunus’tan, ne Ramallah’tan, ne Nablus’tan, ne Saray-
bosna’dan, ne de Cenin, Küdüs ve Gazze’den oy almamıştı.

Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Başbakan artık kendisini Türkiye Cum-
huriyeti’nin değil, bir Amerikan ütopyası olan Yeni Osmanlı’nın yeni
lideri havasına kaptırmıştı. O artık kendisini Saraybosna’dan Gaz-
ze’ye uzanan İslam coğrafyasına hükmeden Yeni Osmanlı’nın padişahı
sanmaktaydı.

Balkondaki Başbakan’ın sözlerinin satır aralarında Yeni Osmanlı-
cılığın yönetim biçimi olarak düşünülen “federasyona” yinelik de ipuç-
ları vardır. 

“Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zaza, Laz, Romen,
Gürcü tüm kardeşlerim 74 milyon kardeşim kazanmıştır… “ diyerek,
her zaman yaptığı gibi bir kere daha Türkiye Cumhuriyeti’ndeki “et-
nik unsurları” teker teker sayıp ortaya döken Sayın Başbakan, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi olan, Atatürk’ün, “Türkiye Cumhu-
riyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımını da bir ke-
re daha tartışmaya açmıştır. 
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Sosyolog Orhan Türkdoğan’ın belirttiği gibi, Başbakan, Türkiye
Cumhuriyeti’ndeki “etnik unsurları tek tek sıralayarak Türkleri “öte-
ki” konumuna taşımaktadır. Bu durum etnik bölünmeyi arttıracağı gi-
bi iç ve dış güçlere karşı vatanın bağımsızlığını korumaya çalışan güç-
lerin ulusal dirençlerini de kıracaktır.

Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken, “Türkiye Cumhuriyetini kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımıyla sağladığı “birlik bera-
berlik” ve bu birlik ve beraberlik üzerine oturttuğu “üniter yapı”yı da-
ğıtmak için Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki bu “Türk milleti” ta-
nımı şimdi altüst edilmeye çalışılmaktadır. 

Balkondaki Başbakan’ın seçim zaferini, Ortadoğu’dan Balkanlara
“bütün Müslümanların zaferi” olarak adlandırması ve “etnik unsur-
lar” vurgusu yapması, “üniter” Türkiye Cumhuriyeti’nin yerini “fede-
ral” Yeni Osmanlı’ya bırakmak üzere olduğunun en belirgin işaretle-
rinden biri sayılmalıdır.

Bu sorunun yanıtını vermeden önce, balkondaki Başbakan’ın Ad-
nan Menderes’e ve Turgut Özal’a neden gönderme yaptığını; “Merhum
Turgut Özal’ın hayalleri, özlemleri, artık yerini bulmuştur” diyen Baş-
bakan’ın, aslında ne demek istediğini iyi analiz etmek lazımdı. Neydi
Özal’ın hayali? Türk-Kürt Federasyonu ve Yeni Osmanlı’ydı!

Şimdi gelin tarihe kısa bir yolculuk yapalım:

İstanbul Devleti 

Türkiye’nin “idam fermanı” Sevr Antlaşması’na (10 Ağustos 1920)
göre İstanbul, başında “kukla” bir Padişah’ın bulunduğu “kısmen ba-
ğımsız” bir bölge olacaktır.

Ancak Müttefik Devletler, bu anlaşma imzalanmadan önce İstan-
bul’un geleceği ile ilgili çok gizli planlar yapmıştır. Örneğin, İngiliz ar-
şivlerinde CAB/23/35 numarayla kayıtlı bir belgeye göre İngilizler,
“İstanbul’un ayrı bir devlet olarak yeniden yapılanmasını” düşünmüş-
tür, ama sonradan bu düşünceden vazgeçmiştir. Bu belgeye göre Pa-
ris’te, İngiliz Başbakanı Lloyd George’un otel odasında yapılan ve ara-
larında Dışişleri Bakanı Earl Curzon, Bonar Law, Lord Birkenhead ve
Hindistan’taki İngiliz yönetiminin Dışişleri bakanı E. S. Montagu’nun
da olduğu bir grup, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından çıka-
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rılması ihtimaline karşı bir “proje” üreterek İstanbul’un ayrı bir devlet
olmasını tartışmıştır.

Belgeye göre İstanbul Devleti’nin Osmanlı Devleti’nden tamamen,
Müttefik Devletlerden ise kısmen bağımsız olması kararlaştırılmıştı.
İstanbul’un Müttefiklerden bağımsız olduğu konular sadece finans,
adalet ve jandarma olacaktı.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin Orta Doğu’yu, sınırları cet-
velle çizilen küçük devletlere bölüp yönetme arzusuna İstanbul’u da kat-
ması, Müttefiklerin İstanbul’u ve boğazları uluslararası bir komisyonun
aracılığıyla yönetme arzusu, (kısmen Lozan’a da yansımıştır. A.A.)

I. Dünya Savaşı sonlarında, 1920’de İngiltere’nin “böl” ve “yönet”
stratejisi çerçevesinde kurmayı planladığı “İstanbul Devleti”, II. Dün-
ya Savaşı sonlarında 1946’da ABD’nin “Tek Dünya Devleti” stratejisi
çerçevesinde kurmayı planladığı “İstanbul Federe Devleti” olarak kar-
şımıza çıkmıştır. (İsmet İnönü Siyonist Yahudi Lobileri güdümlü bu
ABD projesine resmiyet kazandıran kahraman(!)dır. A.A.)

Tek Dünya Devleti ve Federasyonculuk

William C. Bullitt, ABD’nin 1946’dan sonraki Soğuk Savaş strate-
jisini “Yalnızca Sovyetleri yıkmak için değil aynı zamanda Amerika
önderliğinde Tek Dünya Devleti kurmak için geliştirilmiş bir strateji”
olarak tanımlamıştır.

Bu bağlamda ABD tarafından kurulan “Avrupa Birliği” gibi, yine
ABD tarafından bir “Ortadoğu Federasyonu” oluşturulmaya çalışmış-
tır. Osmanlı örneğine dayalı olarak kurulmak istenen “Ortadoğu Fede-
rasyonu” da yalnıza Sovyetler Birliği’ni yıkmak için değil, aynı za-
manda “Tek Dünya Devleti” kurmak için gerekli sayılmıştır.

1946’da Bullitt’in ifade ettiği, “Amerika’ya bağlı ve dine dayalı böl-
gesel federasyonlar” kurma stratejisi bugün uygulanmaktadır.

Soğuk Savaş döneminde kurulacak federasyonlar (Avrupa Federas-
yonu, Ortadoğu Federasyonu, Asya Federasyonu) Sovyetler Birliği yı-
kıldıktan sonra “Tek Dünya Devleti” çatısı altında birleştirilmek üze-
re planlanmıştır.
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Tek Dünya Devleti’ne giden yolda önce Avrupa Birliği kurulmuş,
sonra Sovyetler Birliği yıkılmıştır, ama Ortadoğu veya Yakındoğu Fe-
derasyonu hala başarılamamıştır. Bu nedenle ABD bugün canla başla
Ortadoğu-Yakındoğu Federasyonu’nu kurmak için çalışmaktadır. Orta-
doğu Federasyonu’nun tarihsel dayanak noktası yüzyıllarca Ortado-
ğu’yu yöneten Osmanlı’dır. Bu esinlenmeden dolayı Ortadoğu Federas-
yonu’na giden yolda “Yeni Osmanlıcılık” akımından yararlanılmakta-
dır. Bu planın harekât üssü de Osmanlı mirası üzerinde yükselen Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Ortadoğu’daki İslam coğrafyasıdır. Ortadoğu Fe-
derasyonu’nu kurmak için her şeyden önce “yeniden Osmanlılaşmaya”,
yeniden Osmanlılaşmak için de “Türk Ulus Devleti”nden kurtulmaya
ihtiyaç vardır.” Şeklinde önemli ve isabetli saptamalar yapan ve
milli bir duyarlılık ortaya koyan Sinan Meydan’ın, birden bire kla-
sik solculuk saplantısıyla, sapla samanı karıştıran ve Erbakan’ı
karalamayı hedeflediği sırıtan iddialar ortaya atması hiç yakışık
olmamaktadır. (Bak: odatv.com 14.06.2011 Başbakanın Balkon)

“İşte, 1946’da başlayan, 12 Eylül 1980’den sonra hızlanarak de-
vam eden “Karşı Devrimi” bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bütün
amaç, yüzyılın başında Atatürk’ün kurduğu “bağımsız, çağdaş ve la-
ik” Türk Ulus Devleti’ni yeniden Osmanlı’ya dönüştürmektir. 1950’den
itibaren Türkiye’yi yöneten veya Türk siyasetinde etkili olan nerdeyse
bütün liderler; Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erba-
kan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan, bu dö-
nüşümün “zoraki” veya “gönüllü” aktörleridir. Anlayacağınız, son alt-
mış yılda Türkiye’yi yöneten bütün bu liderlerin birer “Osmanlı sevi-
cisi” olması kuru bir tesadüf değildir!”

“1993’te Özal’ın ölümünden sonra “Osmanlıcı”, “eyaletçi”, “fede-
rasyoncu” ve “ulus devlet karşıtı” söylemlerin bayraktarlığını Refah
Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan yapmaya başlamıştır.”

Necmettin Erbakan’dan sonra bayrağı Erbakan’ın kadrolarından
yetişen Recep Tayyip Erdoğan devralmıştır.

Menderes’in Demirel’in, Özal’ın ve Erbakan’ın “genetik mirasçısı”
olan Erdoğan, ABD desteği doğrultusunda 2002 genel seçimlerinden
önce AKP’yi kurarak “okyanus ötesinden esen sert bir rüzgârla” Tür-
kiye’de iktidara taşınmıştır.”
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Diyen Sn. Yazara şunları hatırlatalım:

1- Önce “Karşı Devrim” veya Amerika’ya teslimiyet süreci,
1946’da değil, 10 Kasım 1938’den sonra başlatılmıştır ve baş ak-
törü İsmet Paşa’dır.

2- Necmettin Erbakan’ı, Adnan Menderes, Süleyman Demirel
ve Turgut Özal’la aynı kefeye koymak ve Recep T. Erdoğan’ı Er-
bakan’ın devamı saymak, tam bir saptırma ve safsatadır. Çünkü
bu saydıklarına iktidar yolunu açan ABD ve malum merkezler,
sürekli Erbakan’ı iktidara getirmemek için çırpınmış, her engele
rağmen kurmayı başardığı koalisyon ortaklıklarının hepsini de
darbe türü zorbalıklarla yıktırmıştır.

3- Erbakan Hoca’nın D-8’ler atılımı ve Adil Düzen programıy-
la, Recep T. Erdoğanların “Yeni Osmanlı” palavrası arasında hiç-
bir benzerlik ve yakınlık bulunmamaktadır. Batılı merkezlerin
dayattığı ve AKP’nin getirmeye çalıştığı “federatif Özerklik”le,
Adil Düzen’deki “Bölge Valilikleri” sistemi tamamen farklı ve ay-
kırı şeylerdir; bizimki bütünleştirmeyi ve milli birliği pekiştirme-
yi, bunlarınki bölünmeyi ve çözülmeyi amaçlamaktadır.

Üstelik ABD kâhyası Süleyman Demirel, bugün solcu kırıntı-
sı ve Masonik ulusalcı takımının fikir babası ve son sığınağı olup
çıkmıştır.

4- Genellikle Erbakan gıcıklığı, eğer İslam’a olan soğukluktan
ve bilgi noksanlığından kaynaklanmıyorsa, yani bunlar tutsağı
bulundukları önyargılarının ve saplantılarının bir yansıması ola-
rak yazılmıyorsa; o zaman ya anlama ve algılama kısırlığı vardır..
Veya kasıtlı bir saptırma ve çarpıtma sahtekârlığıdır.

Sinan Yıldırım’ın Cumhuriyet Tarihi Yalanları Kitabında:
“Necmettin Erbakan’ın kapatılan Refah ve Fazilet Partileri döne-
minde siyasi çevrelerde büyük destek gören Cumhuriyet tarihi ya-
lancıları, öncelikle bütün güçleriyle Atatürk’e yüklenmişlerdir.”
(Bak: İnkılâp yy. sh. 26) 

İddiaları da, bugün tamamı AKP’ye kayan ve Milli Görüş’e sa-
vaş açıp Yahudi Lobilerine yaranmaya çalışan münafıkların güna-
hını Erbakan’a yükleme çabalarıdır.
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Şöyle devam ediyordu: 

“Haziran 1996’da Habitat II Toplantısının açılış başkanı olan Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Cumhurbaşkanı Süley-
man Demirel’i kürsüye, “Türkiye Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı” olarak çağırmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde Demirel bu “unvanın” yan-
lış olduğunu belirtmemiş, hiçbir düzeltme yapmamıştır.

Butros Gali konuşmasında, “insanlığın ve kentlerin geleceğine yö-
ne vermesi gereken ‘İstanbul Ruhu’nun adil, güvenli, yaşanabilir kasa-
balar ve şehirler yaratabilmek için hükümetlerle devlet dışı sivil ke-
simler arasında işbirliği ve dostluk anlamına geldiğini” vurgulayıp
“İstanbul Federe Devleti” değimini kullanmıştı. O toplantıda bu deği-
me de ses çıkartan olmamıştı. Gali konuşmasında ayrıca, “Dünya, 200
devletli olmaktan 2000 devletli olmaya gidiyor” yorumunu yapmıştı.

Aslında Butros Gali’nin konuşmasının arasına serpiştirdiği bütün
bu ifadeler, 1987 UNESCO toplantısında alınan, “ulus devletleri”, et-
nik ve dinsel küçük şehir devletçiklerine bölmeye yol açacak kararla-
rın adım adım uygulanmasıydı. 

İstanbul Başkentli Yakındoğu Federasyonu

1994 yılına gelindiğinde Türk basınında bir taraftan “İstanbul
Merkezli Bizans Devleti” tartışılırken, diğer taraftan “İstanbul Baş-
kentli Yakındoğu Federasyonu” tartışılmaya başlanmıştır.

Esguire Dergisi’nin 1 Şubat 1994 tarihli sayısında ortaya atılan “İs-
tanbul Merkezli Yakındoğu Federasyonu”, “bir entelektüel ütopya” alt
başlığıyla “aydınların tatlı düşü” olarak kamuoyuna sunulmaktaydı.

“Sanki Mete Tunçay, Cengiz Çandar gibi aydınlar bunu kendi ken-
dilerine düşünüp akıl etmişler ve bu içtenlikli düşüncelerini toplumla
paylaşıyorlardı.” Oysaki her şey daha önce başkaları tarafından düşü-
nülmüş ve planlanmıştı. Nitekim Genelkurmay ATASE Başkanlığı’nın
10 Mart 1981 tarihli “Özel Askeri Rapor Denemesi”nde “Türk-Yunan
Federasyonu” anlatılmıştı.

1 Şubat 1994 tarihli Esquaire dergisinde yayınlanan “Yakındoğu
Federasyonu” planının 12 Eylül’ün ATASE damgalı “Türk-Yunan Fe-
derasyonu” tasarısının kaynağı Robert D. Kaplan’ın kısa süre önce
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The New York Times Magazin’de yayımlanan, “Türkiye Balkanlar ve
Ortadoğu Birleşiyor” adlı yazısının çevirisi 28 Şubat 1994 tarihli Mil-
liyet gazetesinde yayımlanmıştır. 

Yahudi kökenli Amerikalı gazeteci yazar Robert D. Kaplan yazısında:

“Tarih Bölge Uzmanları tarafından belirlenen yanlış sınırları yeni-
den şekillendiriyor… Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu olarak adlandı-
rılan yer, tek bir bölge olarak ortaya çıkıyor. Avrupalılar burayı her
zaman ‘Büyük Yakındoğu’ olarak tanımlıyor… Türkler yaklaşık 850
yıl İslam dünyasının liderliğini yürüttü… Bütün Arap devletleri, Yu-
goslavya gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü izleyen kaos kar-
şısında… Büyük İsrail, Akdeniz’de Batı Şeria ve Gazze’yi kendine çe-
kecek bölgesel bir ekonomik mıknatıs olarak ortaya çıkacak.” kehane-
tinde bulunmaktadır.

Türk-Kürt Federasyonu ve Yeni Osmanlıcılık

ABD, Türkiye’ye, bir taraftan Osmanlı coğrafyasını kapsayan
alanda “İstanbul Merkezli Yakındoğu Federasyonu” önerirken, diğer
yandan “Türk-Kürt Federasyonu” dayatmaktadır.

Turgut Özal öldükten sonra Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demi-
rel, daha önce 1965’te Başbakan olur olmaz ABD tarafından kendisi-
ne dayatılan “Türk-Kürt Federasyonu” kurma önerisini 30 yıl sonra
Cumhurbaşkanı olunca yeniden masasında bulacaktı. Öneri, bu kez
ABD Hava Kuvvetleri’nin RAND araştırma kuruluşunca sunulmak-
taydı. Raporun savunucusu uzun yıllar CIA Türkiye masası şefliği ya-
pan Paul Henze adlı Yahudi Stratejist olacaktı.

Demirel’in “Türk-Kürt Federasyonu” raporuna herhangi bir rapor
vermemesi üzerine Henze, “gizli” damgalı bu ABD raporunu Aktüel
dergisine sızdırıp kamuoyunda tartışılmasını sağlamıştı. Nitekim ra-
por, 15 Haziran 1994 tarihinde Aktüel dergisinde “Türkiye’yi Feoda-
lizm Büyütecek” başlığıyla yayımlanmıştır. Bunun üzerine Demirel de,
“Batı Sevr’i istiyor!” diye demeçler vermeye başlamıştır. 

ABD, “Türk-Kürt Federasyonu” ve “Yakındoğu Federasyonu” pro-
jelerinden hiç vazgeçmemiştir. Bu projeleri hayata geçirmek için de Ye-
ni Osmanlıcılık akımına sarılmıştır. 
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Aslında, “Yeni Osmanlıcılık” söylemi Büyük Ortadoğu Projesi’nin
hayata geçirilmesi için bir kılıftı. Amerikalı Yahudi Yazar Noam
Chomsky, “yeniden Osmanlı” hazırlıklarının yıllar öncesinden başladı-
ğının belirtenlerden biridir. 90’lı yılların başında Türkçeye tercüme edi-
len kitabında şu önerilerde bulunmuştur: "Orta Doğu’da ulusallık ve
ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Orta Doğu Osmanlılaştırılma-
lıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç
kalmayacak, sistemin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en teh-
likeli düşman ve tehdit Bağımsızlık tehdidi. Asla hoş görülemez." 

İsrail yönetimi derinden etkileyen Kudüs Federal Araştırmalar
Enstitüsü Başkanı Daniel Elazar da Osmanlı’ya dönüşün ateşli taraf-
tarlarındandı. 

Abdullah Gül, Refah Partisi milletvekili olduğu dönemde, 19 Ara-
lık 1992’de Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri 3’üncü İstişare Top-
lantısı’nda yaptığı konuşmada “Osmanlı” vurgusu yapmıştı ve Siyonist
merkezlerin gözüne girmeye çalışmıştı.

1996 yılında CIA görevlisi ve CFR üyesi Samuel Huntington, “Tür-
kiye ılımlı İslam’ın lideri olmalı!” diye talimatlar yağdırmış,

1997 yılında CIA ajanı Paul Henze, “Atatürkçülük öldü; Nakşîler,
Nurcular ilericidir!” diye demeçler patlatmış,

1998 yılında CIA’nın eski Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller,
“Kemalizm’e son; Osmanlı’yla övünün, Fetullahçı olun!” şeklinde tari-
hi hatırlatmalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 1992’de, eski GKB Büyükanıt
2008’de ve Başbakan Erdoğan 2010 yılında, “Osmanlı modelini” öv-
meye başlamışlardı. ABD elçisi Edelman da göreve geldiğinde "Yeni
Osmanlı" brifingi düzenleyerek konuya sahip çıkmıştı.

AKP bir yandan komşularla "sıfır sorun" sloganıyla bölge ülkele-
rine “şirin” gözükmek için her yol denerken, diğer yandan yasalar çı-
kararak “üniter devletin” sonu anlamına gelen Büyük Ortadoğu Pro-
jesi’nin önünü açmıştır.

Türkiye yeni bir sürece doğru hızla ilerlemektedir: Bir yandan,
“Kürt açılımı” adı altında başlatılan tartışmalarla “üniter yapı” ve
“ulus devlet” aşındırılırken, "Türk kimliği" vurgusu “anti demokra-
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tik” bulunup, “çok kimliklilik” ve “mozaik” söylemi ön plana çıkartıl-
makta; diğer yandan ise komşularla “sıfır sorun” adı altında sınırlar
kaldırılmaktadır; Türkiye sınırlarını tanımayan Ermenistan’la proto-
koller imzalanmaktadır. ABD tarafından çizilen, Türkiye’nin de bazı
kısımlarını içine alan Sevr ve Büyük Ortadoğu Projesi haritaları yeni-
den elden ele dolaşmaktadır.” Diyen ve gerçekleri dile getiren yazar,
hemen ardından: “Bu yaşananlara paralel olarak, her geçen gün
artan biçimde Osmanlı, “asr-ı saadet dönemi” olarak parlatılmak-
tadır. Televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde “tarihimiz” di-
ye “vıcık vıcık Osmanlı seviciliği” yapılmaktadır.”

Sözleriyle milli duyarlılıkla bağdaşmayan duygularını dışarı
vurmaktadır. Şimdi bunlara sormak lazımdır:

Sevabıyla, hatasıyla, Osmanlı bizim tarihimiz ve ceddimiz de-
ğil midir?

1- Türklerin İslamlaştıktan ve bu din ve dinamizmle cihan me-
deniyetleri kurmaya başladıktan sonraki şanlı dönemi, kendi ta-
rihi ve geçmişi saymayan soysuz bir yaklaşıma bu millet nasıl iti-
bar edecektir?

2- Elbette Osmanlı bizim sahiplenmemiz ve saygı gösterme-
miz gereken tarihimizdir; ama ne Osmanlı sistemini, ne de tarih-
te kalmış ve asırlar öncesi şartlara göre hazırlanmış devlet model-
lerini günümüzde tekrar diriltmek mümkün de değildir, münasip
de değildir. Milli ve ahlaki yapımıza ve çağdaş ihtiyaçlara ve stan-
dartlara uygun yeni ve ilmi projeler üretilmelidir.

3- Ancak, İslam kokusu aldığı her şeye, Şeytan gibi hücuma
yeltenen ve Osmanlı gibi şanlı tarihini bu yüzden inkâr eden bir
zehirli zihniyet yüzünden, maalesef Müslüman halkımız AKP’yi
kurtuluş ümidi ve can simidi görmektedir. Yani bunca tahribatı-
na rağmen AKP’nin hala % 50 oy alması, işte bu sakat ve inkârcı
düşüncelere duyulan tepkinin bir neticesidir.
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AKP,  MİLLİ HEDEFLERİN DEĞİL,

DIŞ GÜÇLERİN GÜDÜMÜNDEDİR

Milli bir duyarlılık ve onurla, insani ve vicdani bir sorumluluk-
la, çeşitli görüşten aydınlar ve siyaset adamlarımızdan seçkin bir
heyetin Suriye ziyaretine, davetli olunmamıza rağmen AKP Genel
Başkanı ve Başbakan Recep T. Erdoğan’ın aleyhimize açtığı mahke-
me sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldığımızdan, maalesef katıla-
mamıştık.

Bizler, kardeş Suriye halkının:

• Çağdaş yaşam standartlarına, inancına ve ihtiyacına uyarlı

• Temel insan haklarına ve demokratik kurallara saygılı

• Toplumun huzur, özgürlük ve refahına duyarlı bir sistemin ve
yönetimin oluşturulmasını, bu yöndeki reform girişimlerinin inan-
dırıcı ve yatıştırıcı olacak şekilde hızlandırılmasını istiyoruz.

• Suriye halkının haklı taleplerinin çok katı ve kan akıtıcı yön-
temlerle bastırılmasını asla tasvip etmiyoruz.

• Ancak, dış güçler tarafından toplumun kışkırtılmasının, bir is-
yan ve iç savaş çıkartılarak, Suriye’nin işgaline ve BOP çerçevesin-
de bölünmesine bahane oluşturulmasının da, emperyalist bir tez-
gâh olduğunu düşünüyor ve AKP iktidarını bu şeytani oyunlara
alet olmaması için uyarıyoruz.

Bizler Kur’an’ın:

“Bir kişiyi haksız yere öldüren veya öldürülmesine izin ve destek
veren kimse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi zalim ve hain sa-
yılır” hükmünü hatırlatıyoruz. Suriye’nin de bir Irak ve Libya gibi
olmaması için, halkımıza ve özellikle AKP iktidarına sesleniyoruz.

Haydi diyelim, sizin de desteğinizle: iki milyon masum insa-
nın katledildiği, on binlerce kadının ırzına geçildiği, yüz binler-
ce çocuğun yetim kalmasına sebebiyet verildiği, ABD’nin Irak
vahşetine, resmen ve uluslararası hukuken engel olamazdınız;
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Ama ey Recep T. Erdoğan ve AKP kurmayları, siz Türkiye olarak
izin ve onay vermeseydiniz, NATO Libya’ya saldıramayacaktı.
Batılı kaynaklara göre tam 27 bin masum insan katliama uğrama-
yacaktı. Amerika isteseydi, Bin Ladin gibi, Kaddafi’yi de birkaç
saat içinde saklandığı yerden çıkaracak ve Libya’dan uzaklaştıra-
caktı. Ama öyle yapmadı. El altından hem isyancıları, hem Kad-
dafi yanlılarını silahlandırıp kışkırttı. Yoğun hava saldırıları so-
nucu Libya’nın tüm savunma mekanizmaları, Hava alanları, Li-
manları gemileri, uçakları bombalanıp hurdaya çıkarıldı. Tüm sa-
nayi tesisleri ve fabrikalarına hücum edilip yakıldı. Önemli kent-
ler viraneye çevrildi ve binalar yıkıldı. Çünkü Amerikalı ve Avru-
palı, çoğu Yahudi sermayeleri silah şirketleri, Yeni Libya’ya 30 yıl
boyunca yeni silahlarını satacaklardı. Büyük Siyonist firmalar,
Libya’nın yıllar sürecek yeniden imarı için inşaat ihaleleri kapa-
cak ve malzemelerini pazarlayacaklardı.

Ve zaten ajansların bildirdiğine göre, Libya’nın petrol ve do-
ğalgaz yataklarını korumak üzere, bu ülkeye “Batılı Barış Gücü”
göndermek üzere hazırlıklar yapılmaktaydı. Hatta Fransa Libya
petrolünün yüzde otuzunun kendilerine verilmesi konusunda an-
laştıklarını açıklamıştı.

İşte bütün bu barbarlıkların ve yağmacılıkların kılıfı demokra-
tikleşme konulmaktaydı. Rahmetli Erbakan Hoca’nın: “Arap Ba-
harı dedikleri, iyice yıpranan ve nefret duyulan eskimiş kadrolarını
değiştirmek üzere, Siyonizmin BOP çerçevesindeki yeni bir operas-
yonudur” tespitleri ne kadar haklıydı..

Ey Türkiye’miz dahil, 27 İslam ülkesinin resmen olmasa da fi-
ilen parçalanmasını hedefleyen BOP projesinin kahyaları ve boşba-
kanları! Bir yıl önce kucaklaşıp ellerinden madalya alırken Kadda-
fi ve Beşşar Esad halim selimdi de, birdenbire mi hain olmuşlardı?
O gün alim saydıklarınıza şimdi zalim muamelesi yapmak nasıl bir
karakter ve kafa yapısıydı?

Ey halkım, uyanın artık; bunların ülkemizde de, sivilleşme de-
dikleri sadece silikleşme; demokratikleşme dedikleri sadece bütün
değerlerimizin dejenere edilmesi olmaktaydı.
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Şimdi bütün bu gerçeklere ve gelişmelere rağmen hala kalkıp,
AKP’nin Milli Görüşün devamı olduğunu, Recep Erdoğan’ın Erba-
kan’ın adamı olduğunu ve AKP iktidarının “Milli Güçlerin hizmet
ve hedefinde bulunduğunu” iddia etmek, akla ziyandır, vicdana ay-
kırıdır. Bu tür isnatlar, AKP’nin ve Batılı güçlerin zulümlerini Erba-
kan’ın sırtına yıkmak; Erdoğan’ı aklamak pahasına kendi imanını
karartmaktır. Bu iddialar Muhterem Hocamızın 2007 Ağustos’unda
Altınoluk’taki Cuma sohbetinde söylediği:

“Bu AKP’liler Milli Görüş gömleğini çıkarıp şahsiyetsiz duruma
dönüştüler ve Siyonizmin işbirlikçisi haline geldiler” sözünü yalan-
lamaktır.

Bu nedenle, kendi kuruntu ve kurgularıyla Kur’ani kuralları
harmanlayarak, buğdayla samanı karıştırarak, doğrularla yanlışları
yamayarak yapılan yorumlar ve AKP’yi Erbakan’ın devamı gösteren
yaklaşımlar, sadece kuru bir zandır ve Erbakan’a iftiradır.

Aşağıdaki yazı da, işte böyle kaleme alınmış ve kendi tahmin ve
tahayyülleri hakikatmiş gibi anlatılmıştır. Elbette, AKP’nin sinsi ve
tehlikeli tahribat girişimlerine stratejik bir sabırla fırsat verip, son
bir manipüle ve manevra ile bunları Milli hedeflere yönlendirecek
DERİN BİR YAPI mutlaka vardır, her şey kontrol altındadır; ama iş-
birlikçilerin hidayetleri çoktan kararmıştır.

“Genelkurmay Başkanının 3 kuvvet komutanı ile birlikte hüküme-
te karşı tavır koyarak emekliliklerini istemeleri üzerine yaşanan bilek
güreşinin kısa zamanda krize dönüşmeden çözüme kavuşturulup Baş-
bakan Erdoğan’ın Yüksek Askeri Şura toplantısında verdiği görüntü ile
sivil iktidarın gücünü ve hâkim konumunu etkili şekilde kamuoyuna
yansıtması muhalefet partilerince de olumlu karşılandı.

Hükümet komutanların istifa restini görürken ve sorunu krize dö-
nüşmeden çözerken hiçbir şekilde zafer havasına girip kendi ordusuna
karşı galip gelmiş havası vermedi. Aksine yeni Genelkurmay Başkanı-
nın da işini kolaylaştıracak şekilde tutuklu generalleri emekliye sevk
etmeyip bir yıl daha beklemede tutulmaları kararlaştırıldı. Böylece si-
yasi iktidar taviz koparırken bir miktar taviz vermiş oldu.
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Açıkçası krizin çözümünden bir kahramanlık hikâyesi çıkartarak
siyasi ranta dönüştürme çabası sergilemeyen iktidara karşı başta mu-
halefet lideri CHP olmak üzere MHP ve BDP de hassasiyetleri kaşıya-
rak siyasi rant elde etme çabası içerisine girmeden olabilecek en bü-
yük desteği verdiler.

Milletimizin hasret kaldığı bu manzara Türkiye siyasi tarihinde bu-
güne kadar benzeri çokça görülen bir durum değildir. İktidarı ve muha-
lefeti ile bütün partilerin aynı doğrultuda hareket ettiği, medya ve sivil
toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin adeta ittifak kurduğu ve millî
çıkarlarımıza kesinlikle uygun olan bu yaklaşımın kendiliğinden ve ko-
layca gerçekleştiğini zannetmek son derece sığ bir anlayış olur.

Düşünün; bu makul, mantıklı ve olması gereken yaklaşımı Türkiye
neden 28 Şubat 1997 sürecinde de gösteremedi?

O zamanki 54. Hükümetin Başbakanı Erbakan çok daha olgun
davrandı. İthamlardan, tehditlerden korkmayan, paniklemeyen, teenni
ile görevini sürdüren, muhalefete destek isteme ziyaretlerinde bulunan,
ortağı DYP’den tehditle, çeşitli vaatlerle 50 milletvekili istifa ettirile-
rek iktidar çoğunluğu kalmayınca da seçime gitme kararı alıp koalis-
yon protokolü gereği dönüşümlü başbakanlığı Tansu Çiller’e devretmek
üzere 282 milletvekili imzasını Cumhurbaşkanına teslim eden Erba-
kan’a rağmen gösteremedi!

Demirel Gül’den daha engin siyasi tecrübesi olan, askeri darbelere
şerbetli bir Cumhurbaşkanı iken, Ecevit ile Mesut Yılmaz ise Kemal
Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’den deneyimli, birikimli ve devlet umu-
ru görmüş liderler olmalarına rağmen; neden Türkiye 28 Şubat krizi-
ni çözemedi?

Oysa hiç yoktan yapay şekilde çıkartılan 28 Şubat 1997 krizi, Ge-
nelkurmay Başkanı ve 4 kuvvet komutanın istifasından daha basit bir
krizdi. Üstelik ne Ergenekon gibi davalar vardı, ne muvazzaf, emekli
onlarca general tutukluydu. Ülke ise güllük gülistanlıktı. Bir koalis-
yon olmasına rağmen kısa sürede çok büyük başarılara imza atan 54.
Hükümet istatistiklere göre de en başarı hükümetti.

28 Şubat post modern darbesinin hedefindeki ve gelişmelerin mer-
kezindeki Erbakan iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra Avrupa Millî
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Görüş Teşkilatının daveti üzerine gittiği Almanya’da yaptığı konuşma-
da yaşananları tarihe ışık tutan şu sözlerle özetliyordu:

Türkiye 28 Şubat sürecine menfi sermaye, menfi medya, menfi si-
yaset yüzünden girdi. Bu süreçten ancak müspet sermaye, müspet med-
ya ve müspet siyaset sayesinde çıkabilir.

Erbakan’ın sermaye, medya, siyaset sıralamasını yaparak ülkenin
yaşadığı tüm sorunların nedeni ve de yegâne çıkış vesilesi olarak ifa-
de etmesi sadece bir tespitten ibaret değildi. Erbakan gereğini de yapa-
bilecek bir konumdaydı.

Çünkü Erbakan daha önce kurduğu, 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12
Eylül 1980 darbe süreçlerini kontrolüne alırken dayanak yaptığı millî
derin devlet oluşumunun başındaydı. Erbakan 28 Şubat post modern
darbe sürecini de yine bu millî derin devlet aracılığıyla tersyüz edip bu
dışarıdan destekli muarızlarını bertaraf edeceği imasında bulunuyordu.

Söz konusu sermaye elbette ki dış güdümlüydü. Medyayı da bu ser-
maye kontrol ediyordu. Siyaseti de medya dizayn ediyordu. Bankala-
rında emekli askerlerin yönetim kurulu üyesi olduğu sermaye hiç kuş-
kusuz ki orduyu da etkiliyordu.

Erbakan bu durumlarla daha önce de 12 Mart ve 12 Eylül süreçle-
rinde yüz yüze geldiği için nelerin yapılması gerektiğini çok iyi bili-
yordu. Zaten bu süreç işliyordu. Nitekim Başbakan Erdoğan’ın AKP ik-
tidarında muhatap olduğu medya saldırılarının daha şiddetlisine Baş-
bakan Özal da ANAP iktidarı boyunca hedef oldu. Başbakan Erba-
kan’ın 54. Hükümeti de bu medya saldırılarının hedefi oldu.

Bu yabancı sermaye kontrolündeki medya Başbakan Demirel’e de
Adalet Partisi iktidarlarında hep şiddetli muhalefet yapmıştı. Dış gü-
dümlü sermaye ve onun kontrolündeki medya en çok Türkiye’nin kal-
kınmasına, sanayileşmesine, kendi ayakları üzerinde durabilmesine,
çıkarlarını esas alan özgün iç ve dış politikalar izleyebilecek bağımsız
bir konuma gelmesine karşıdır.

Bu yüzden Başbakan Demirel AP iktidarında Boğaz Köprüsü’nü
yapmaya kalkışınca istemezükçü muhalefeti medya örgütledi. Başba-
kan Özal ise ANAP iktidarında, dediği gibi gerçekten ülkeye çağ atlat-
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tığı için medyanın örgütlediği eşi benzeri görülmemiş karalama kam-
panyalarına hedef yapıldı.

Başbakan Özal ANAP iktidarında daha modern, daha çok şeritli
ikinci boğaz köprüsünü daha kısa bir sürede gerçekleştirdi. Ayrıca
Türkiye’yi otobanlarla tanıştırdı. Karakaya ve Atatürk barajları gibi
büyükleri başta olmak üzere bir düzine barajı kısa sürede inşa edip
hizmete koydu. Ayrıca modern teknoloji ürünü büyük termik santral-
ler de inşa edip devreye soktu.

Başbakan Özal ANAP iktidarında enerji sahasında bu dev adımları
atarken telekomünikasyonda da bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye gün-
de sadece 4 saat siyah beyaz yayın yapabilen tek kanallı resmi TRT te-
kelinden, 24 saat renkli yayın yapan çok kanallı TRT ve sayısız özel te-
levizyona geçti; naklen yayınlar, telekonferans yöntemleri ile tanıştı.

Şimdilerde şu burun kıvırdığımız Suriye bile Türkiye’den önce
renkli televizyon izleyen bir ülke idi. İstemezükçüler renkli yayına
geçilmesine de ABD filmi izletmek için bunca israf yapılıyor diye
karşı çıktılar.

Türkiye 12 Eylül 1980’e kadar bölgesinin en geri kalmış, en ilkel
ülkesiydi. Müslümanlara özgürlük bugünkü Suriye’deki kadar bile
yoktu. Suriye’de Alevi azınlığı gibi, Türkiye’de de Sabetayist Yahudi
azınlık bir oligarşik düzen kurmuştu, dehşet bir İslam düşmanlığı ya-
pıyor, inananlara nefes bile aldırmıyordu.

Özal, belli aileler kontrolündeki kotaya bağlı ithalatı, ihracatı ala-
bildiğine serbest bırakıp ekonomiyi dışa açtı; döviz bulundurma yasa-
ğına son verdi. 1923’ten 1983 yılına kadar tam 60 yıl boyunca 2-3 mil-
yar $ bandında sürünen Türkiye’nin ihracatı patlamalarla katlanarak
büyüdü, bugün 120 milyara dayandı.

Sahiller bir baştan bir başa turistik tesislerle donatıldı. Turizmde
esamisi bile okunmayan Türkiye hızla dünyanın en önde gelen ülkele-
ri arasına girdi.

ANAP iktidarı boyunca ülkeye çağ atlatılırken dışarıdan güdümlü
sermayenin kontrolündeki medya da alabildiğine hırçınlaşıyor, Başba-
kan Turgut Özal’ı aile boyu yaylım ateşine tutuyordu. En başta kızı
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Zeynep ile damadı -medyanın tabiriyle- Davulcu Asım, Eşi Semra ve
Papatyaları, kardeşleri, oğulları, gelinleri ve hatta dünürleri bu acı-
masız karalama kampanyaları karşısında çok zor günler yaşadılar.
Ayrıca birlikte ülkeyi kalkındırmak için çalıştığı bürokratlarına da
Özal’ın prensleri diye aşağılayıcı imalar, göndermeler yapıyorlardı.

En sonunda da -kardeşi Korkut Özal’ın bir televizyon canlı yayı-
nında açıkladığı üzere- Hürriyet’in eski patronu Erol Simavi, ANAP
Büyük Kongresinde Başbakan Turgut Özal’a yönelik hain suikast giri-
şimini planlayarak işini bitirmeye kalkıştı.

Dış güdümlü sermaye, medya, siyaset şeytan üçgeni 12 Eylül 1980
öncesi sağ-sol anarşisini de çıkartıp körükleyerek Türkiye’yi bölmeye
çalıştı. Amaç Sevr Planını raftan indirip hayata geçirmek, doğuda
SSCB uydusu Marksist-Leninist bir Kürt devleti, batıda ise ABD’ye
bağlı faşist bir dikta yönetimi kurmaktı.

Türkiye’nin sağ-sol anarşisi ile bölünüp ABD ve SSCB arasında
paylaşılması planı, Vladivostok Zirvesindeki anlaşmada kararlaştırıl-
dı. 23-24 Kasım 1974 günleri Kuzey Sibirya’daki Vladivostok kasaba-
sında yapılan, ABD Başkanı Gerald Ford ile SSCB Lideri Leonid Brej-
nev’in katıldığı zirvenin sonrasında dünyada yaşanan şu gelişmeler
anlaşma konularının neler olduğunu gözler önüne seriyordu:

1-ABD Vietnam’dan çekilerek bu ülkeyi SSCB’ye terk etti. 2-SSCB
ise Mısır’dan çekilerek bu ülkeyi ABD’ye terk etti. 3-Pakistan ise Zül-
fikar Ali Butto ile Mucibburrahman arasındaki anarşiye dönüşen sağ-
sol kavgası ve liderlik yarışı ile ikiye bölündü. Böylece doğuda Bang-
ladeş diye bir yeni devlet kuruldu. 4- Türkiye de Ecevit-Demirel ara-
sındaki sağ-sol kavgası ve liderlik yarışının yol açtığı anarşik olaylar-
la bölünmek istendi ama başarılamadı.

ABD’nin Türkiye’yi bölme sürecini hızlandırmak için planlayıp
oluşturduğu 12 Eylül 1980 askeri darbe yönetimi Erbakan’ın başında
bulunduğu millî derin devlet kontrolüne geçince sağ-sol anarşinin üze-
rinden silindir gibi geçti, kısa sürede kökünü kazıdı. Anarşiye kaynak-
lık eden sağ-sol siyaset bataklığı da alınan bir dizi tedbirle kurutuldu.

İşte bu yüzden 12 Mart sürecinin CHP’li olan Başbakanı Prof. Dr.
Nihat Erim 4 resmi koruması ile birlikte bir sol anarşi örgütü tarafın-

90 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



dan katledildiğinde vakayı adiye gibi geçiştirilirken; buna karşın, tira-
jı itibariyle 4. sıradaki Milliyet Gazetesinin Başyazarı Abdi İpekçi bir
anarşik saldırı sonucu öldürüldüğünde adeta yer yerinden oynadı, ay-
larca gündemin başında yer aldı, yıllarca olay hiç unutturulmadı.

Abdi İpekçi, Türkiye’yi Siyonizm adına yöneten Ergenekon Derin
Devleti başındaki kişi olmalıydı. Bu nedenledir ki öldürülmesi Türki-
ye’nin millî derin devlet kontrolüne geçmesine yol açmış olmalı.

“Millî derin devlet desteği ile Başbakan Özal ANAP iktidarında 12
Eylül 1980 darbe yönetiminin de desteğine sahip oldu. Türk Silahlı
Kuvvetleri komuta kademesinden pek fazla etkilenmedi. Bu sayede
Necdet Öztorun ile Necdet Torumtay olaylarını Cumhurbaşkanı Ke-
nan Evren desteği ile halledip atlattı.

Konuya ilişkin internetten şu açıklayıcı bilgiyi aktaralım: Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ ile Kara Kuvvetleri Komuta-
nı Orgeneral Necdet Öztorun, 30 Ağustos 1987 tarihinde normal şart-
larda aynı anda emekli olmak zorundaydılar. Teamüllere göre Orgene-
ral Necip Torumtay bu göreve getirilecekti. Üruğ, bir an önce yerini
Öztorun’a bırakmak için haziran ayının ilk haftası emekli olmak iste-
diğini bildirdi. Bakanlar Kurulu kararı olmadan ve askerî şûraya gö-
türülmeden yapılan bu girişim üzerine dönemin Başbakanı Turgut
Özal, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in de olurunu alarak iki
generali de görevden aldı.

Şunu da ilave edelim ki; yıllık iznine ayrılan Genelkurmay Başka-
nı Necdet Üruğ koltuğunu vekil olarak Kara Kuvvetleri Komutanı
Necdet Öztorun’a teslim ettiği halde fiilen işgal ettiği makamdan
emekli edilerek uzaklaştırıldı! Yerine getirilen Necdet Torumtay Baş-
bakan Özal’a uyum sağlamadı, o da istifa etmek zorunda kaldı.

Ergenekoncuların 27 Mayıs’ı sahiplenip 12 Mart ve 12 Eylül’ü tu
kaka etmelerinin nedeni de her iki sürecin millî derin devlet kontrolün-
de yönetilmiş olmasıdır.

Aslında 12 Eylül 1980 Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası ile millî
derin devlet kontrolüne giren Türkiye’nin yeniden Ergenekon derin
devleti kontrolüne girmesini sağlamak amacıyla planlandı. Ecevit’in
Kontrgerilla diye nitelediği ve NATO’ya şikâyet ettiği ordu içerisinde-
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ki oluşum aslında sözünü ettiğimiz millî derin devletten başka bir şey
değildir. Sonradan NATO ve Gladyo ile ilintilendirilerek gayrimillî
gösterilmek istendi. Oysa Kontrgerilla eğer NATO tarafından oluştu-
rulsa idi Ecevit ne diye karşı çıksın? Ecevit’in NATO ile ne alıp vere-
meyeceği olabilirdi ki…

İşte Erbakan 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 Darbesi
sürecinden beri menfi nitelemesi ile ifade ettiği Siyonist sermaye, işbir-
likçi medya ve etkisindeki siyaset ile zaten şiddetli mücadele içerisin-
deydi; millî derin devlet desteğine sahip olduğu için de Millî Görüş’ün
kökü kazınamıyordu.

Önce Türkiye’nin gelmiş geçmiş en zorlu basın baronu Erol Simavi
“hürriyetim” dediği Hürriyet Gazetesini satıp ülkeyi terk etmek zo-
runda bırakıldı. Bunun için Turgut Özal İngiltere’den getirttiği Kıbrıs-
lı iş adamı Asil Nadir’e bir düzine gazete aldırttı ama o bu işi becere-
medi, hepsini batırdı.

Bunun için tek çare çiviyi çivi ile sökme yöntemiydi. İzmir’de böl-
gesel Yeni Asır Gazetesini çıkartan ve Erol Simavi gibi Selanikli bir
Sabetayist göçmen ailenin çocuğu olan Dinç Bilgin İstanbul’a getirildi
emrine astronomik miktarda paralar verilerek Sabah Gazetesi ve ATV
grubu kurduruldu. Ondan önce de bir ara Güneri Civaoğlu’na Güneş
Gazetesi kurdurulup birinci gazete yapıldı. Ama sahibi konumundaki
Çavuşoğlu ailesi ile davalık olunca o iş yürümedi.

Başbakan Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal ile Türkiye’nin ilk özel
televizyonu Star’ı kuran Uzan Grubu da kısa sürede bir medya ve eko-
nomi imparatorluğuna dönüştü. Böylece Haldun ve Erol Simavi kar-
deşlere tahsis edilen basın tekeli başka Sabetayist aileler tarafından da
paylaşıldı. Bu yüzden daha önce aralarında yaşanan kırgınlık ve gü-
cenikliklerin yerini hırçın bir rekabet aldı.

Dinç Bilgin Erol Simavi’den boşalan medya baronu tahtına otur-
mak istiyor, bunun için de kendisini desteklemiş olan millî derin dev-
let gölgesinden çıkmaya çalışıyordu. Bu yüzden 28 Şubat süreci tam
bir fırsat oluşturdu.

Dinç Bilgin ile Erol Simavi’nin Hürriyet’ini satın alan Aydın Doğan
birlikte 28 Şubat post modern darbe sürecini hararetle desteklediler.
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Yine ABD’den yapılan bu darbe planına göre henüz göverip palazlan-
maya başlayan yeşil sermaye batırılacak, Millî Görüş’ün bu kez iyice
kökü kazınacaktı. Böylece milli sermaye, milli medya, milli siyaset
gün ışığına çıkmadan boğulacak ve gömülecekti.

Ancak böyle olmadı. Tıpkı 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi gi-
bi 28 Şubat post modern darbe süreci de çok geçmeden millî derin dev-
let kontrolüne girdi ve de kısa sürede tersyüz edildi.

Millî derin devlet tarafından oluşturulup desteklenen yeşil sermaye
aslında yem olarak kullanıldı. Asıl, Ecevit Başbakanlığında oluşturu-
lan DSP-MHP-ANAP iktidarında çıkartılan ekonomik krizle dış gü-
dümlü menfi sermayeye ait 22 Banka batırıldı. Dinç Bilgin’in de ban-
kası batırılarak medya grubu elinden alındı ve üstelik de hortumcu di-
ye içeri tıkıldı. Sonunda kendi ifadesi ile geçiminden aciz kaldığı için
kızının evine sığınmak zorunda bırakıldı.

Bu kriz sürecinde Erbakan Başbakanlığında kurulan 54. Hüküme-
tin ekonomik başarıları fark edilip Millî Görüş’ün borsası yeniden
yükselmeye başladı. Ancak bu kez Millî Görüş içerisinde operasyon
başlatıldı. Talat Halman’ın Milliyet Gazetesindeki köşesinde bildirdiği
gibi Millî Görüş bölünecekti…

Erbakan bölünmenin kaçınılmaz olduğunu, başında kavak yelle-
ri esen Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşlarının söz dinlemeyeceğini
görüyordu. Bu yüzden süreci millî derin devlet desteğinde yürüttü.
Millî Görüş’ün tam ortasından bölünüp ANAP ve DYP gibi iki düş-
man kardeş parti halinde Meclis’e girmelerini ve vuruşarak tükenme-
lerini istemiyordu.

Bunun için de Saadet Partisi’nin başına Recai Kutan gibi siyasi ba-
kımdan adamakıllı bön, ak saçlı birini getirip olabildiğince küçük tu-
tarak; yalnızca AKP’nin Meclis’e girmesini, mümkünse tek başına ik-
tidar olmasını temin edecek önlemleri aldı.

Hatta Erbakan’a “Saadet Partisi Genel Başkanlığına beni getirir-
sen AKP’ye gitmem” diyen Bülent Arınç gözleri yaşlı arkasına baka-
rak ayrılıp gitti!

AKP dış güçlerden ve onların içerideki uzantılarından destek ala-
rak Millî Görüş borsasının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde ku-
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ruldu ve tek başına iktidar oldu. Bu ilk kez Erbakan’ın karşılaştığı bir
durum değildi. Daha önce de Turgut ve Korkut Özal kardeşler yine bir
askeri darbe sürecinde Millî Görüş tabanı ve kadrolarını sermaye ya-
parak 4 eğilimi birleştirme projesi ile ANAP’ı kurarak tek başına ikti-
dar olmuşlar ve Refah Partisi oylarını % 3’e düşürmüşlerdi.

Erbakan millî derin devlet aracılığıyla 12 Eylül darbe yönetimini
kontrolüne alarak ANAP iktidarına ülkeye büyük hizmetler yaptır-
mıştı. AKP iktidarını da bu şekilde ülkeye hizmet ettirecekti. Nitekim
de öyle oldu.

Tayip Erdoğan’ın milletvekilliğine izin verilmedi; AKP tek başına
iktidar olmuştu ama genel başkanı milletvekili değildi. Bu yüzden hü-
kümeti Abdullah Gül kurdu. Bu arada Tayip Erdoğan Avrupa Birliği
başkentlerinde ve Washington’da devlet başkanları protokolü ile kır-
mızı halılar üzerinde karşılanıp uğurlanıyordu. Uzun süre bu ülkeler
arasında mekik dokuyan Tayip Erdoğan’ın giderek umutları tükenme-
ye, yıldızı sönmeye başlarken, Başbakan olarak karizma yapan Ab-
dullah Gül’ün yıldızı parlamaya başlamıştı.

Recep Tayip Erdoğan dış güçlerden ve onların içerideki uzantıların-
dan ümidini tamamen kesince millî derin devlet kendisine sahip çıktı
ve Siirt formülü ile milletvekili seçtirip Başbakanlığa getirdi.

Ondan sonra durumu bir süre izleyen dış güçler ve içerideki uzan-
tıları artık adamakıllı millî derin devlet kontrolüne girdiğini tespit
edince bu kez Turgut Özal ve ANAP iktidarına karşı yürütülen kara-
lama kampanyalarını ve suikast girişimlerini Başbakan Erdoğan ve
AKP iktidarı karşısında başlattılar.

Ancak bu süreçte millî derin devlet AKP iktidarı üzerinden Merkez
Bankası’nı, Çankaya Köşkü’nü, YÖK’ü, üniversiteleri, askeri ve sivil
bürokrasiyi, yargıyı ele geçirerek sistemi bütünüyle kontrolüne geçirdi.
Böylece dış güdümden kurtarılan ve millileştirilen menfi sermaye,
medya, siyaset müspet hale getirildi.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birlikte iktidara
rest çekip istifa etmeleri Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi olmaya
adayken birkaç saat içerisinde çok kolay çözülüp halledilebildiyse
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eğer; bu müspet sermaye, müspet medya, müspet siyaset üçlüsü saye-
sinde mümkün oldu.

CHP’nin bu kriz karşısındaki tutumu tamamen müspet ve ülke ya-
rarına olmuştur. MHP keza krizin çözümünde asla olumsuz bir yakla-
şım sergilemeyerek olabildiğince müspet davranmıştır. Hatta BDP de
Abdullah Öcalan ile birlikte müspet bir siyaset izlemeye çalışırken dış
güdümlü Kandil yönetimi tarafından etkisizleştirilmek isteniyor.

Ancak bu da terörün toplumsal bir tabandan mahrum kalıp bölücü
faktör olmaktan çıkmasına yol açacaktır. Çünkü terör toplumsal taban
bulamadan asla Türkiye’yi bölemez. Toplumsal desteği olan ise İmra-
lı ve BDP’dir, Kandil’in hiçbir tabanı yok.

Türkiye bu duruma kendiliğinden gelmediği gibi yalnız AKP ikti-
darı döneminde de gelmiş değildir. Bu, Erbakan’ın 40 yıl yürüttüğü
Millî Görüş mücadele süreci sonunda gelinen bir durumdur. Millî Gö-
rüş mücadelesi Erbakan’ın kurduğu sadece 5 tane siyasi parti ile yürü-
tülmedi. Aynı zamanda Erbakan’ın kurup yönettiği millî derin devlet
yapılanması ile de bu mücadele çeşitli şekillerde ve değişik yöntemler-
le desteklendi.

• Erbakan son döneminde millî derin devlet mekanizmasını kendisi
olmadan da işleyebilir duruma getirerek Türkiye’yi Millî Görüş hedefle-
ri doğrultusunda geri dönülmez noktada bırakıp öyle hayata veda etti.

Ancak Erbakan millî derin devlet aracılığıyla kontrol edip yönetti-
ği ANAP ve AKP iktidarlarına asla resmen sahip çıkmadı; Millî Gö-
rüş’ün tek temsilcisi dediği Saadet Partisi Genel başkanı olarak son
nefesini verdi. Hiç şüphesiz ki bunun çok büyük bir anlamı vardır.

Bunun anlamı şudur: Dün ANAP iktidarı ülkeye büyük hizmetler
yaptı. Bugün ise AKP iktidarı yine büyük hizmetler yapıyor. Ancak bir
ülkeye hizmet sürgit göz kararı ve el yordamı ile yapılamaz. Bir siste-
min kurulması ve öyle hizmetlerin yürütülmesi gerekir. Oysa ne ANAP
ve ne de AKP böyle bir sisteme sahip oldu. ANAP bu yüzden dağıldığı
gibi AKP de bu nedenle önünde sonunda dağılır.

Çünkü kurumsal oluşumu ve yapılanması bir sistem partisi olma-
ya ya da bir sistem kurmaya uygun değildir. Turgut Özal sonrası
ANAP gibi Tayip Erdoğan sonrası AKP de ister istemez dağılacaktır.
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• Ancak Millî Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi Adil Düzen
sistemini kurup iktidar yapmaya aday parti olarak büyük bir gelecek
vaat etmektedir.

Erbakan sağlığında Saadet Partisi’nin başına Numan Kurtul-
muş’un getirilmesine fırsat verip sonra ebedi olarak Millî Görüş’ten
tasfiye etti. Böylece büyük ve kesin bir tehlikeden kurtardı.

Şu anda Saadet Partisi’nin başında Millî Görüş’ten pek anlamayan
Prof. Dr. Mustafa Kamalak var. Oğuzhan Asiltürk ise onun üzerinden
Başta Saadet Partisi, Millî Görüş kuruluşlarını kontrolü altına alıp
başına karanlık odanın hazırladığı bir yönetimi getirmeye çalışıyor.
Bu asla mümkün değildir, başaramaz.

Kaldı ki Erbakan’ın ülke yönetimini teslim ettiği millî derin devlet
mekanizması Saadet Partisi’nin başka ellere geçmesine asla izin ver-
mez. Nitekim Numan Kurtulmuş da Saadet Partisi teşkilatı desteği ile
değil, yargı sayesinde tasfiye edilebildi. Yargıya o kararları, millî de-
rin devlet mekanizması olmasa kim aldırabilirdi?

Ey Millî Görüşçüler; istikbal sizindir, Saadet Partisi’ne sahip çıkın.
Nasıl ki Hz. Muhammed (SAS) sonrası çıkan ihtilaflar İslam’ın önünü
kesmek yerine aksine parlayarak hızla yayılmasına yol açtı ise; Millî
Görüş de Erbakan’dan sonra içeride ve dışarıda kurduğu mekanizma-
lar sayesinde çok kısa sürede Türkiye ve dünyaya hâkim olacaktır.

Bu Allah’ın vaadidir, Allah vaadinden caymaz!

İnanıyorsanız en üstün sizsiniz… Zafer inananlarındır ve zafer
yakındır.”27

Şimdi burada yanlışlığı açıkça sırıtan şu beş noktaya dikkat
çekelim:

1- Zan ve iddia edildiği gibi Erbakan sonrası kongrede, SP sadık
ve sağlam kadroların değil, tamamen Oğuzhan Asiltürk’ün kuklası
insanların eline geçmiş durumdaydı.

2- Meşhur iki Necdet Paşayı devre dışı bırakıp Necip Torum-
tay’ın Genel Kurmay Başkanlığı yolunu açan da Turgut Özal’dı.

96 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK

27 www.elaziz.com / İşte “Müspet” Siyaset / 10 Ağustos 2011



Rahmetli Torumtay emekli olduktan sonra yazdığı kitapta istifa ne-
denini açıklarken:

“Türk ordusunu Kuzey Irak bataklığına sokmaya çalışanlar, Mil-
li çıkarlarımızın değil dış odakların (yani Amerika’nın) hesaplarına
hizmet edildiğinin farkında olmalıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Burada şu tarihi gerçeğin hatırlanması lazımdı.

Mustafa Kemal, çözümü Siyonist Yahudi güdümlü Cemiyeti Ak-
vam’a (Birleşmiş Milletlere) havale edilen ve Türkiye’den koparıl-
ması hedeflenen Musul ve Kerkük’te fiili bir durum oluşturmak ve
elimizi güçlü kılmak için, Kazım Karabekir Paşa’ya yeterli bir aske-
ri harekâtla bu bölgeye girmesini emretmiş, ancak hala anlaşılama-
yan bahanelerle, Kazı Karabekir bu emri yerine getirmekten kaçı-
nıp, ordudan istifa ederek Meclise kapağı atmış ve Atatürk’e muha-
lefet başlatmıştı.

Şimdi soruyoruz:

Musul ve Kerkük’e (yani Kuzey Irak’a) girip kontrol altına al-
mak Milli ve anti Siyonist bir hedefse, niye Atatürk’e hain ve Süf-
yan muamelesi yapılmaktadır?

Yok, eğer bu girişim emperyalizme hizmet ise, niye Turgut Özal
kahraman sayılmaktadır? Kaldı ki sadece dönemin GKB. Necip To-
rumtay değil, Özal’ın kendi eliyle partinin başına getirip Başbakan
yaptığı Yıldırım Akbulut ve Bakanları da bu harekâta karşıydı.

3- Erbakan Hoca’nın da defalarca vurguladığı gibi, Türkiye’nin
Irak işgaline ve batının vahşetine ortak olması, sadece emperyaliz-
min (Yahudi ve Hıristiyan zalimlerin) işine yarayacaktı.

4- Bütün İslam âlimleri ve Kur’an müfessirleri aşağıdaki ayet-
ten şu hükümleri çıkarmaktadır:

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost ve yönetici
tutmayın (onların velayet ve himayesine sığınmayın)! Zira, onlar,
biribirinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost ittihaz ederse, o
kimse de onların (sınıfında ve safında sayılır). Şüphesiz Allahu Te-
ala, (Yahudi ve Hıristiyanları dost edinen) zalimleri asla hidayete
ulaştırmayacaktır.”28
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Yani: “Ey müminler! Yahudi ve Hıristiyanları:

a- Din ve inanç noktasında onları dost tutmayın; makbul ve
meşru oldukları yönündeki yalanlara kanmayın.

b- Savaşlarda onlara yardımcı olmayın ve onlara arka çıkmayın.
Zulüm ve tahribatlarına taşeronluk etmeye kalkışmayın.

c- Onların batıl kural ve kurumlarına, bozuk örf, adet ve ahlak-
larına uymayın.

d- Onları veliyyü’l umûr, yönetici ve karar verici yapmayın, on-
ların şeytani plan ve projelerinde görev almayın.

e- Onlara ta’zimde ve medhu senada bulunmayın.

f- Onları kalben sevmeyin ve asla güven duymayın.

g- Dünyevi ve uhrevi muamelatta onları sırdaş ve yoldaş sayma-
yın diyalog kılıfıyla Siyonist Yahudileri ve Hıristiyan emperyalistle-
ri meşrulaştırmayın muhterem ve muteber konuma taşımayın..

h- Onları cizye vasıtasıyla devamlı zillet içerisinde bırakın; size
karşı şevket ve kuvvet sahibi olmalarına fırsat tanımayın.

Irak işgalini ve Barbar Batılıların BOP çerçevesinde diğer İs-
lam ülkelerine müdahalesini “21. Haçlı seferi ve Siyonizmin dün-
yaya hâkimiyet hedefi” olarak niteleyen Erbakan Hoca’yı böyle
bir vebalin perde arkası müsebbibi ve işbirlikçisi göstermek, şey-
tanı bile şaşırtan bir iddiadır.

Kendi ülkelerini hedef haline getireceği ve büyük risklere ite-
ceği için Belçika gibi batılı devletlerin bile kabul etmediği “Füze
savunma sistemlerinin” Türkiye’ye konuşlanacağını Dışişleri yet-
kilileri artık resmen açıklamış bulunmaktaydı. Bu sistem aslında
İsrail’i korumak amaçlı bir ABD-NATO planıydı. Son zamanlarda
İsrail’e karşı horozlanmaların da, aslında halkımızın havasını al-
maya ve İran’ı hedef alan bu füze savunma sistemine karşı tepki-
leri bastırmaya yönelik bir tiyatro olduğu sırıtmaktaydı.

5- Bir yandan:

“İşte, Millî Görüş mücadelesini ta baştan itibaren Dünya Siyo-
nizm’i ile mücadeleye ve İsrail ile savaşa yönelik dizayn eden Erba-
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kan’ın gençliğinden itibaren siyasete kazandırıp yetiştirdiği Başba-
kan Erdoğan bugün dünyanın tek süper gücü olan ABD merkezin-
de İsrail ile gerekirse savaşırız diye meydan okuyor!

Erbakan’ın Dünya Siyonizm’i, İsrail ve içerideki uzantısı hile re-
jimi ve köle düzeni karşısında hiç istisnasız hep düşeş attığını şim-
di çok daha net görüyoruz. Bu kesinlikle tam bir mucizedir!

Erbakan’ın hayatta iken talebelerini yönetimine getirdiği Türki-
ye’nin İsrail ile kaçınılmaz hale gelen savaşı kazanacağından şüphe
edilmemelidir. Şüphe edenlerin aklına şaşmak gerekir.”

“Eğer Başbakan Erdoğan hem de ABD’de yaptığı konuşmada
açıkça İsrail ile gerekirse savaşırız diyorsa bunun nedeni Filistin ya
da Gazze olabilir mi; bu olacak şey midir?

Arap ülkeleri sessiz sedasız seyirci kalırken, hatta bizzat Filis-
tin yönetimi topraklarının tamamına yakınını işgal altında tutan İs-
rail ile barış yapmaya can atarken, Türkiye’nin Gazze yüzünden
bir savaşı göze almasının makul ve mantıklı bir yanı var mı?”

“Zaten Başbakan ağzından ABD’de yapılan açıklamada İsrail ile
gerekirse savaşırız açıklaması savaşı başlatmaktan çok farklı değil-
dir. Aslında açıklama savaş sürecine girildiğinin bir ifadesi olarak
algılanmak durumundadır.

Günümüz dünyasında Türkiye gibi bir ülkenin üstelik de İsrail
gibi bir devlete en yetkili ağızdan gerekirse savaşırız açıklaması
yapması hiçbir şekilde hafife alınabilecek bir durum değildir. Bu sa-
atten sonra Türkiye ve İsrail artık savaşmak zorundadırlar, buna
tamamen mahkûmdurlar.”29

“Erbakan’ın Millî Görüş hareketinin daha ilk gününde deklare
ettiği, hayali bile zor hedeflerin büyük bir kısmı şu anda gerçekleş-
miş bulunuyor. Erbakan’ın geride bıraktığı Türkiye, talebelerinin
elinde bölgenin lideri bir küresel güç haline gelmiş durumdadır. Hep
yardım alan, Lüksemburg gibi bir kıytırık ülkeden 1 milyon $ borç
isterken kapılardan kovulan Türkiye, şimdi 1 milyar $ dış yardım
yapan bir ülke haline geldi.
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Erbakan’ın siyasete kazandırıp yetiştirdiği talebelerinden biri
Cumhurbaşkanı olarak Almanya’ya yaptığı ziyarette Avrupa Birli-
ği’ne meydan okurken… Aynı günlerde bir diğeri de Başbakan ola-
rak ABD’ye yaptığı ziyarette gerekirse İsrail ile savaşırız diye mey-
dan okudu…

Henüz resmen ilan edilmiş olmasa bile İslam Birliği fiilen Türki-
ye liderliğinde şekillenmekte, İslam Âlemi İstanbul’a müstakbel
dünya başkenti gözüyle bakmaktadır. Dünyanın tek süper gücü
ABD küresel ekonomik kriz nedeniyle sarsılırken dağılan SSCB’nin
akıbetine doğru sürüklenmektedir.”30

diye övüp Recep T. Erdoğan’ı göklere çıkaran ve “İsrail’e savaş açan
Milli Kahraman” diye alkışlayan gafillerin, hemen bunların ardın-
dan da:

“Bütün başarıları Millî Görüş hesabına geçmesine rağmen Millî
Görüş’ü temsil etme kabiliyetinde olmayan AKP iktidarının temsil-
cileri de, Erbakan’ın bıraktığı iman hakikatleri sancağını taşıyacak
ve yeni burçlara dikecek bir lider çıkartamazlar.

Çıplak gözle görülebildiği kadarıyla Saadet Partisi yönetimi ve
AKP iktidarı temsilcileri içerisinde, Bediüzzaman Hazretleri ve Er-
bakan çizgisinde iman ve İslam hakikatlerini dava edebilecek bir li-
der görülmemektedir.”

diyecek kadar akli bir şaşkınlık ve ruhi perişanlık içerisinde boca-
lamaktadır. Öyle ya, madem Erbakan’ın İslam Birliği AKP’nin ön-
derliğinde gerçekleşecekse ve Başbakan İsrail’e savaş açıp dize geti-
recekse, o zaman beklenen Kahraman Liderin Sn. Recep T. Erdoğan
olması lazımdır. Buna rağmen kalkıp: “AKP iktidarının temsilcileri
de, Erbakan’ın bıraktığı iman hakikatleri sancağını taşıyacak ve ye-
ni burçlara dikecek bir lider çıkaramazlar” demek, çelişki içindeki
tutarsızlığın ve kendi zan ve kuruntularını hakikat sanmanın açık
bir alameti sayılmalıdır.
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FİLİSTİN SORUNUNA VE AKP’NİN YAKLAŞIMI

Batı, acaba Arap Baharı denen ve demokratikleşme kılıfı geçiri-
len gelişmelerde ne kadar samimidir?

Çünkü çözümün temeli Filistin sorununda düğümlenmektedir.
ABD ve AB, gerçekten bağımsız bir Filistin Devletini tanıyacak ve
İsrail işgalini ve vahşetini desteklemekten vazgeçecek midir?

ABD kongresinde konuşturulan Netanyahu 18 dakikada 28 se-
fer alkışlanıyor ve önünde saygıyla sıraya geçiliyorsa, “ABD’yi Si-
yonist Yahudi Lobilerinin yönettiği” tezleri güçlenmektedir.

“Batı Şeria- Gazze’de Filistin Devleti kurulsun” diyen Clinton’a bir
gün sonra geri adım attıran ve tükürdüğünü yalatan hangi güçlerdir?

İsrail Türkiye’den özür dilemez, dilemeyecektir. Çünkü o kendi-
sini üstün ve seçkin ırk görmekte, zulüm ve katliamların hakları ol-
duğu inancını gütmektedir. Üstelik Türkiye’den özür dilerse, ardın-
dan Filistinlilerden özür dileme mecburiyeti gündeme getirilecektir.

Hem Osmanlıya ve İslam coğrafyasına ilk hıyanet dalgasını baş-
latan İngiliz ve ABD siyonist yönetimlerinin tabii ve değişmez işbir-
likçisi olduğu bilinen Suudi yönetimine niye hiç müdahale edilme-
mekte, Hicaz halkına niye demokrasi reva görülmemektedir? Ay-
lardır her gün 30–40 kişinin katledildiği Yemen’de niye ABD kendi
kuklası olan yönetimin değişmesine izin vermemektedir?

Recep T. Erdoğan’ın “Gazze’ye gitme planımızı, Mısırlı yetkili-
lerle görüşüp duruma göre karar vereceğiz” sözleri topu taca atmak
ve sorumluluğu Mısır’a bırakmak içindir. Çünkü Mısır’ın Filistin
ve Gazze kahramanlığının Türkiye’nin eline geçmesine razı olma-
dığını bilmekte ve ucuz bir politika izlemektedir.

Ya hu, Siyonizm güdümlü BM ve NATO üyesi ve AB heveslisi bir
AKP Türkiye’sinin İsrail’e zarar verecek ciddi tedbirlere tevessül
edebileceğini düşünmek saflık alameti değil midir?

Mavi Marmara saldırısında İsrail tamamıyla haksız ve Türkiye
iddiasında bütünüyle haklı olduğu, ama Recep T. Erdoğan’ın bu
konuda ciddiyet ve cesaretten uzak, sadece tribüne oynayan halkı
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avutucu bir tavır ortaya koyduğu halde, CHP Genel Başkanı Kılıç-
daroğlu’nun çıkıp İsrail ağzıyla sözde muhalefet yapması, AKP’nin
en önemli şansı değil de nedir?

Üstelik Sn. Cumhurbaşkanı Gül’den Başbakan Recep Bey’e ve
Hüseyin Çelik gibi AKP sözcülerine kadar hepsinin aynı mahfiller-
ce eğitilip öğretilmiş gibi, ikide bir çıkıp:

“Bizim kızgınlığımız İsrail devletine ve Yahudi milletine değil,
Netanyahu hükümetinedir. İsrail’le diplomatik ve stratejik ilişkileri-
miz devam etmektedir” yollu açıklamaları, siyonist ve saldırgan İs-
rail’e meşruiyet kazandırmaktan başka ne ifade etmektedir? Oysa
asıl sorun bu hükümet değil, bölgemize bir çıbanbaşı gibi yerleşti-
rilen ve tam bir terör şebekesi gibi hareket eden gayri meşru İsrail
Devletidir.

Akif Emre ve Ali Bulaç gibi AKP yalakası İslamcı yazarların bi-
le, ara sıra okurların gazını almak ve doğruculuk taslayıp başka ya-
mukluklarını rahat yutturmak amacıyla:

“İslam dünyasına rağmen, aynı Batı bloku içinde yer alan ve ay-
nı ABD ve AB safında bulunan Türkiye ve İsrail’in, bazı konularda
bozuşmaları ve karşılıklı atışmaları, temelli ve köktenci değişimle-
rin işareti değil, görsel ve yüzeysel didişmelerin alametidir” anla-
mındaki tespitleri de yerindedir.

Unutmayalım, Gazze’ye 1967’ye kadar Mısır sahipti. Yani Mısır
için Gazze hem iç hem dış meseledir.

Yakın bir tarihte Camp Davit anlaşmasının bir maddesi İsrail ta-
rafından kaldırılarak, Sina’da Mısır’ın asker bulundurmasına izin
verilmiştir.

“İsrail’in yalnızlaştığı, güvenliğinin zayıfladığı” yolundaki yo-
rumlar boş ve kof avuntulardır. İsrail bölge ülkelerine değil ABD ve
AB’ye dayanarak Filistin’de kalabilecek şekilde yola çıkmıştır.

Recep T. Erdoğan, “Gazze ve Filistin’e sahip çıkan kahraman ve
İsrail’e kafa tutan başbakan” rolüyle, ABD’nin ılımlı İslam’ını İslam
dünyasına taşıma taşeronu yapılmaktadır.
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Gazze’de 1,5 milyon insan yaşıyor. Yarıdan çoğu dışarıdan gelen
Filistinli mültecilerden oluşuyor.

Türkiye’nin Ortadoğu’ya “rol model” olacağı söylemi de havada
kalıyor. Çünkü kendi milli modeli olmayan, anayasasını bile tartış-
maya açıp ortaya ne koyacağı ve nasıl bir rejime kayacağı belli ol-
mayan bir AKP Türkiye’si nasıl model sayılıyor?

Şu anda Ortadoğu yıkılmış devlet enkazlarıyla doludur. Irak’ta,
Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta, Yemen’de ve Suriye’de eskileri yıkılmış
yenileri konulamamış bir harabe devletler yığınını andırıyor.

Biz Başbakanın Mısır’la başlayan Kuzey Afrika ülkeleri ziyareti-
ne hazırlık aşamasında, “Gazze’ye de gidebileceğini” açıklaması
üzerine, arkadaşlarımızdan;

“Recep Bey Gazze’ye asla gidemez. Çünkü kendisini önce kahra-
man, sonra başbakan yapan ve boynuna madalya takan güç odakla-
rına karşı gelemez, İsrail’e rağmen bu işe girişemez. Ancak bu kor-
kaklığının suçunu “Güvenlik gerekçesiyle münasip görmediler” diye-
rek, Mısır’ın üzerine yıkmak için bahaneler üretecektir dediğimde,
önce katılmayanlar, sonunda haklı çıktığımı itiraf etmişlerdi.

Füze savunma sistemleri İran ve Suriye’ye karşı konuşlanacaktır.
Füzeler Akdeniz’deki NATO ve ABD gemilerinden fırlatılacaktır. Ko-
muta merkezi Almanya’da bulunacak ve Malatya’da kurulacaktır.

Asıl amaç İsrail’in güvenliğini sağlamak, İsrail’e yönelik muhte-
mel saldırıları karşılamak ve Türkiye ile İran’ı kapıştırmaktır.

Önce “Libya’da NATO’nun ne işi var? Libyalı kardeşlerimize sal-
dıranların yanında olamayız” diyen AKP, sonunda Fransa ve
ABD’nin kuyruğuna takılmaktan sıkılmamıştır.

Şimdi ise, “Batılılar Libya’nın zenginlik kaynaklarının peşinde”
diyerek, ortak olduğu suçtan ve sorumluluktan kurtulmaya çalış-
maktadır.

Filistin’i tanımak dünyanın vicdan borcudur

“Filistin, Yaser Arafat zamanında veya sonrasında kaç kere tanın-
dı bunu hatırlayan var mı? Bu tanınmalar, hep heyecan uyandırdı, an-
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cak sonuç alınamadı. Bugün görülüyor ki onlar, ‘tanıma’ değil tiyatro
oynamakmış. Her defasında Filistinli hüsrana uğradı. Ardından büyük
zulümler yaşadı. Filistin, insanlık için kanayan bir yaradır.

İnşallah, bu defa 20 Eylül 2011 tarihinde BM’de tiyatro oynanama-
yacaktır. Bu defa Filistin, eşit bir dünya devleti olarak tanınacaktır. Bu
defa mazlum ve çilekeş Filistin milletini ivazsız ve garezsiz olarak des-
tekleyen 80 milyonluk bölge lideri Türkiye vardır. Türkiye başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylülde BM 66. genel kurul toplantısında üye
devletlerin diplomatlarına ve onların şahsında da dünyanın vicdanına
seslenecek, o vicdanları sarsacaktır. Başbakanımız, hedefe yüklenerek
tavizsiz, riyasız ve cesur bir konuşma ortaya koyacaktır. Diyebiliriz ki
o gün, BM’nin 66 yıllık mazisinin en muhtevalı ve en kararlı konuşma-
sı yapılacaktır. Böylece Doğunun gamsızlarıyla Batının insafsızları So-
mali’yle kara kıtanın aç insanları için uyandırılmaya ve utandırılmaya
çalışılacak, Palmer Raporunun bizim zaviyemizden gündeme dahi alın-
mayacak kadar ciddiyetten mahrum olduğu bir kere daha anlatılacak-
tır. Terörde ise yüzlere ayna tutularak Türkiye’nin çalınmış yıllarına
işaret edilerek teröristlere destek veren ülkelerin canı acıtılacaktır.”31

Diyenler bir kere daha hayal kırıklığına uğramıştı.

Yüzde 75 Filistin’i tanıyor

Tanımayan Cephe

ABD
AB Ülkeleri
İsrail
Japonya

Tanıyan Cephe

Rusya
Çin
İran
Türkiye
Suriye
Hindistan
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Brezilya
Venezüella

Dünyada son durum

BM’ye üye 193 ülkeden 126’sı Filistin’i bağımsız ve egemen bir
devlet olarak tanıyor. Bu ülkelerin toplam nüfusu 5,2 milyarı geçi-
yor ve dünya nüfusunun yüzde 75’ine denk geliyor. Tanınma için,
BM Genel Kurulunda üçte ikilik bir çoğunluğun lehte oy kullan-
ması gerekiyor. Bu da 128 ülkeye karşılık geliyor. Filistin’in bağım-
sızlığını 6 ülkenin daha tanıması bekleniyor. Bu durumda ABD’nin
karşı oyu işe yaramıyor.

Haritada dikkat çeken noktalar:

• Harita, dünyanın Filistin konusunda, Kuzeybatı ve Güneydo-
ğu şeklinde iki ayrı kutba bölündüğünü çok açık bir şekilde ortaya
koyuyor. Bu bölünme dünyada Suriye, Libya ve birçok konudaki
cepheleşmeye de ışık tutuyor.

• Türkiye’nin komşularından Filistin’i tanımayan birkaç ülke
arasında Ermenistan, Yunanistan ve İsrail bulunuyor.

• ABD’nin Latin Amerika’daki sadık müttefikleri Meksika ve
Kolombiya Filistin’i tanımazken, Venezüella cumhurbaşkanı Huga
Chavez’in öncülüğünde sol ve sosyalist hareketin adım adım ikti-
dar olduğu diğer ülkeler Filistin’i tanıyor.

• ABD’nin uzak Asya’da vazgeçilmez müttefikleri Japonya ve
Güney Kore Filistin’i tanımazken, Kore Demokratik Halk Cumhu-
riyeti (Kuzey Kore) ve Çin Filistin’i tanıyor.

• Kara kıta Afrika’da Filistin’i, -Kamerun haricinde- tanımayan
tek ülke, batı baskısıyla Sudan’dan koparılan Güney Sudan oluyor.

ABD, bir yandan Filistin devletini onaylayan ülkelerin sayısını
128'in altında tutmaya çabalarken, diğer yandan Filistin Devlet Baş-
kanı Mahmud Abbas'ın BM'ye başvurmasını engellemeye çalışıyor.

ABD yine İsrail’i kolluyordu

Amerikan yönetimi bir yandan Filistin'i bağımsız devlet olarak ta-
nıyan ülkelerin sayısının 128'e çıkmaması için çabalarken, diğer ta-
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raftan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'ye başvurması-
nı engellemeye çalışıyordu. Üçte ikilik bir çoğunluk sağlandığı anda,
ABD'nin karşı oyu işe yaramıyordu. Bu nedenle ABD yönetimi, Rus-
ya ile Çin başta olmak üzere birçok ülkenin girişimlerini engellemek
amacıyla, yeni bir diplomatik hamleye hazırlanıyordu. New York Ti-
mes gazetesinin haberine göre, Obama yönetimi, İsrail ile Filistin yö-
netimi arasındaki barış görüşmelerinin tekrar başlaması için bir öne-
ri geliştiriyordu. Washington görüşmelere yeniden başlanması halin-
de, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Filistin devletinin ta-
nınması isteğini BM’ye götürmekten vazgeçeceğini umuyor. Ancak
"çok geç kalmış" olabileceklerini de kabul ediyordu.

Veto tehdidi çaresizlik göstergesi sayılıyordu

Amerikan yönetimi, Filistin devletinin ancak İsrail ile yapılacak
görüşmeler sonunda tanınmasını istiyor ve konunun Güvenlik
Konseyi’ne gelmesi halinde, veto yetkisini kullanma tehdidinde bu-
lunuyordu. Ancak ABD’nin BM Genel Kurulu’nda Filistin devleti-
nin oy hakkı olmayan devlet olarak tanınmasını engelleme gücü
yoktu. Oy hakkı olmayan devlet statüsü, Filistin yönetimine BM
kuruluş ve toplantılarında temsil edilme olanağı sağlıyordu. Oba-
ma yönetiminin, Filistin devletine karşı çıkmak zorunda kalması
halinde, Arap dünyasında esecek Amerikan aleyhtarı havadan kay-
gı duyduğu da anlaşılıyordu.

Baskı için özel elçi gönderiliyordu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Başdanışmanı Yaser
Abed Rabbo, “ABD’nin baskıları bizim BM’ye başvurmamıza engel
olamaz” diyordu. Rabbo, Beyaz Sarayın David Hale ve Dennis Ross
adlı iki elçiyi bölgeye yolladığını ve İsrail ile Filistin arasında yeni
barış görüşmeleri yapılması ve Abbas’ın BM’ye başvurudan vazgeç-
mesi için baskı yaptığını belirtiyordu. Ayrıca, İsrail’in Filistin’deki
Yahudi yerleşimcilere silah dağıttığını vurguluyordu.

Bağlantısızlar tanıyordu

Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr, Bağlantısızlar
Hareketinin, BM Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıyacağını

106 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



ve tanınmasına destek vereceğini açıklıyordu. Sırbistan Dışişleri
Bakanı Vuk Yeremiç de ülkesinin Filistin konusunda görüşünün
açık olduğunu ve bu ülkeye her türlü desteği verdiklerini ve ver-
meye devam edeceklerini söylüyordu.

Çin’den destek geliyordu

Çin, Filistinlilerin bağımsız devlet kurmasını desteklediğini
açıklıyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cian Yü,”Filistin’in ba-
ğımsız bir devlet kurmanın vazgeçilmez bir yasal hakkı olduğunu”
vurguluyordu.

Ankara, muhtemel İsrail senaryolarına hazırlanıyordu

İsrail'in Mavi Marmara baskını dolayısıyla özür dilememesi kar-
şısında hukuki ve diplomatik tedbirler içeren B planını devreye so-
kan Türkiye, bundan sonraki süreçte muhtemel senaryolara da ha-
zırlık yapıyordu.

Ankara'nın kanaatine göre İsrail er ya da geç Türkiye'den özür di-
leyecek ve tazminat ödeyecekti. Bu süreçte İsrail, Türkiye'nin açıkla-
dığı 5 önemli yaptırımdan geri atım atmasını isteyecekti. Bunların
arasında Tel Aviv yönetimi açısından en önemlisi İsrailli asker ve yet-
kililer aleyhine açılan davaların iptaliydi. Zaman'a konuşan bir Türk
yetkiliye göre, İsrail "Özür ve tazminata hazırım. Ama ilişkilerin nor-
malleşmesini istiyoruz. Açıklanan yaptırımlara artık gerek kalmadı"
diyordu. Kısaca AKP iktidarı, ABD’nin ve Yahudi Lobilerinin baskı-
sıyla, İsrail’le yeniden uzlaşmak için bahane arıyordu.

İşte Aralık 2005 tarihli Milli Çözüm Dergisinde yayınlanan ve

tüm öngörüleri aynen çıkan bir yazı…

AKP, SURİYE VE İRAN’I SATTI MI?
AKP, ABD’NİN TRUVA ATI MI?

Bu yazıyı 6 yıl önce Milli Çözüm Dergimizde yayınladığımız-
da bizi “Komplo teorileri uydurmak” ve “AKP’yi karalamak için
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fırsat kollamak” la suçlayanlar, acaba şimdi kendi feraset körlük-
lerinden, ABD ve AKP köleliklerinden dolayı biraz olsun yüzleri
kızaracak ve utanacaklar mıydı?

Milli bir duyarlılık ve onurla, insani ve vicdani bir sorumluluk-
la, Milli Gazete yazarı ve saadet Partisi kurmaylarından Eski Ada-
let Bakanı Sn. İsmail Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu seç-
kin bir heyetin Suriye ziyaretine, AKP Genel Başkanı ve Başbakan
Recep T. Erdoğan’ın aleyhimize açtığı mahkeme sorunlarıyla uğ-
raşmak zorunda kaldığımızdan, maalesef katılamamıştık.

Bizler, kardeş Suriye halkının:

• Çağdaş yaşam standartlarına, inancına ve ihtiyacına uyarlı

• Temel insan haklarına ve demokratik kurallara saygılı

• Toplumun huzur, özgürlük ve refahına duyarlı bir sistemin
ve yönetimin oluşturulmasını, bu yöndeki reform girişimlerinin
inandırıcı ve yatıştırıcı olacak şekilde hızlandırılmasını istiyoruz.

• Suriye halkının haklı taleplerinin çok katı ve kan akıtıcı yön-
temlerle bastırılmasını asla tasvip etmiyoruz.

• Ancak, dış güçler tarafından toplumun kışkırtılmasının, bir
isyan ve iç savaş çıkartılarak, Suriye’nin işgaline ve BOP çerçeve-
sinde bölünmesine bahane oluşturulmasının da, emperyalist bir
tezgah olduğunu düşünüyor ve AKP iktidarını bu şeytani oyunla-
ra alet olmaması için uyarıyoruz.

Sn. Banu Avar’ın 11 Eylül’de İstanbul’da yapılmasını önerdiği
“Şehitlere Saygı ve Suriye ile Savaşa Hayır” yürüyüşünü destek-
lemeyi tarihi bir sorumluluk sayıyoruz. Suriye’den sonra, sıranın
Türkiye’ye geleceğini biliyoruz.

Suriye'de "Rejim Değişimi" Senaryoları!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Steve Hadley'in 2005’te ger-
çekleşen Ankara gezisi, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da siya-
si haritanın yeniden şekillenmesine neden olacak kritik gelişmeler
öncesinde, Ankara ve Washington arasında "Talimat diplomasisi"
niteliğindeydi.
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Hadley'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak "ilk dış gezisini"
apar topar Ankara'ya yapmasına neden olan gelişme, geçen şubat
ayında öldürülen Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin suikastını
araştıran bağımsız Birleşmiş Milletler soruşturmasının Şam'a ka-
dar genişletilmesiydi.

Alman Savcı Detlev Mehlis tarafından yürütülen soruşturma-
sındaki gidişat, Lübnan'daki istihbaratçı ve yetkililerin de ifade ver-
mesiyle, parmakların Şam'ı göstermesine yetmişti. Uluslararası ca-
miadaki beklenti, soruşturma tamamlanınca BM'nin Esad rejimine
yönelik "yaptırımlar" uygulayabileceği yönündedir. Bu durumda
kurulacak uluslararası bir mahkeme, Beşar Esad'ı da koltuğundan
etme gayretindedir. Çünkü BOP çerçevesinde Suriye’de istikrarın
bozulması ve parçalanması gerekmektedir.

Bu yüzden de Washington ve İsrail, soruşturmanın Esad hükü-
metini "sallayabileceği," kasımdan itibaren Suriye'de "rejim deği-
şikliği" senaryolarının gündeme gelebileceği beklentisi içindedir.
Washington Post gazetesi, geçenlerde Suriye'nin el altından bir
teklif yaparak, "güvenlikten sorumlu bazı bireylerin iadesi" karşılı-
ğı rejimin tepesindeki isimler için dokunulmazlık garantisi istedi-
ğini bildirmiştir. Ancak hem Avrupa hem de Washington, bu tekli-
fi kabul etmedi. Bush yönetiminde Esad'ın "zayıf" bir lider olduğu
ve Suriye'de güvenlik ve demokratikleşme konusunda "faydalı"
olamayacağı görüşü hâkimdir. Bunun anlamı Beşşar Esad’ın şahsi-
yetli ve Milli gayretli birisi olması onların işine gelmemektedir.
Hem Ankara hem de Batı başkentlerinde, Esad'ın yerine kimin
gelebileceği bile görüşülmektedir. Konu, Hadley'in Ankara gezi-
sinde de gündeme geldi. Washington'daki hesap, "istikrarsızlığı
önlemek" amacıyla, Alevi ağırlıklı rejimin içinden gelen "güçlü"
bir ismin Beşar'ın yerine geçmesi seçeneği üzerinde dönmektedir.
Bu bağlamda telaffuz edilen isimler arasında Beşar'ın amcası Refik
Esad gibi "aile içinden" ya da rejimin tepe noktalarından gelenler
gelmektedir. Kısaca Amerika yeni bir amigo peşindedir. 

Ankara ise, BM aracılığıyla olsa dahi, Suriye'de rejim değişimi-
nin "kaos" yaratacağından endişelidir. Ama hükümet, artık Esad
rejiminin "büyük ağabeyi" rolünü oynamaya pek hevesli görünme-
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mektedir. Bu yüzden Recep Bey Esad'la tatil programını ya da New
York'daki Erdoğan-Esad buluşmasını Amerika’nın baskısıyla iptal
etmiştir. Ancak milli Ankara, Suriye'de Irak benzeri bir istikrar-
sızlık istememektedir. Ama AKP BM soruşturmasının ortaya koya-
cağı "somut" delillere güvenmektedir. Bu mesaj Hadley'e de veril-
di. Washington, Ankara'ya Suriye konusundaki talimatlarını iletip
gitmiştir. Ve maalesef Recep T. Erdoğan’ın ABD taleplerine hayır di-
yecek mecali çoktan tükenmiştir.

Türkiye Suriye'yi Satacak mı?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan eski Başbakanı
Refik Hariri'ye yönelik suikasttan Suriye'yi peşinen sorumlu tutup
resmen suçlamıştır. Ardından Şam yönetimine siyasi ve ekonomik
ambargo uygulamaya başlamıştır. Böylece ABD'nin bu ülkeyle ilgi-
li planları için ortam hazırlanmıştır. 

Hatırlanırsa ABD, işgal öncesi Irak'ı da yine BM üzerinden mah-
kûm etmiş, yapacağı işgale dünyayı yönlendirmişti. Güvenlik Kon-
seyi'nde Irak'ın mobil nükleer/kimyasal silahlarına ilişkin iddialı
gösteriler sergilemişti. Bunların ne kadar büyük palavralar olduğu
sonra ortaya çıktı. Dışişleri eski Bakanı Colin Powell, Güvenlik
Konseyi'ndeki şovunun utanç verici olduğunu kendisi söylemişti.

Ama olsun, amaca ulaşıldı. İşgal tamamlandı ve Irak perişan
edilip üç bölgeye ayrıldı. Artık ABD ve İngiltere katliamlar ve utanç
verici uygulamalarla anılacaktı. Bu harekat BOP’un bir aşamasıydı.. 

Şimdi Suriye macerasını başlatıyorlar. ABD Şam'ı da BM üzerin-
den köşeye sıkıştıracak. Gerekçe bu sefer nükleer silahlar değil,
Hariri suikastı olacak... Suriye'nin Iraklı direnişçilere destek verdi-
ği iddiasıyla süslenecek yeni bir oyun sahnelenecek yani Irak mü-
dahalesiyle yöntem aynı, gerekçe farklıydı.

Ancak Hariri suikastı çözülmeyecek, bizler çözüldüğünü zanne-
deceğiz. Suikast sadece Suriye gündemi için kullanılacaktı. Çünkü
Hariri suikastı çözülürse, kirli dosyalar açığa çıkacak. Irak'tan Lüb-
nan'a uzanan kuşağa yönelik ABD/İsrail hedefleri, bölgede dönen
para trafiği, Türkiye'ye yönelen sermayenin niteliği, Hamas/Hiz-
bullah gibi örgütlere yönelik projeleri, Büyük Ortadoğu Projesi'nin
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siyasi ve ekonomik boyutu gibi CIA ve MOSSAD destekli Siyonist
tezgâhlar deşifre olacaktı!

11 Eylül saldırılarından birkaç gün önce öldürülen Afgan ko-
mutan Ahmet Şah Mesud'a yönelik suikast ile Refik Hariri'ye yöne-
lik suikast, bölgesel etkileri açısından birbirini hatırlatmıştı. Hariri
suikastı ABD'nin Suriye-Lübnan-Filistin bölgesinde önünde hiçbir
engel bırakmamıştı. Mes'ud Suikasti'de Orta Asya kapılarını
ABD'ye açmıştı!. 

ABD'nin Suriye ile bağlantılı BM gündemine paralel biçimde
Türkiye-Suriye ilişkileri masaya yatırıldı. Başbakan Tayip Erdo-
ğan'ın New York'taki BM zirvesi çerçevesinde Suriye Devlet Başka-
nı Beşar Esad'ın görüşme talebini reddettiği, Esad'ın Türkiye ziya-
retinin aynı gerekçeyle ertelendiği, Türkiye-Suriye ilişkilerinin kö-
tüye gittiği, Türkiye'nin araya mesafe koymaya çalıştığı gibi iddi-
alar ortaya atılmıştı. Yasemin Çongar'ın Milliyet gazetesindeki ya-
zısına bakarsanız, “AK Parti yönetimi aklını başına almaya başla-
mıştı”! Şimdi Esad'la, Gaziantep'teki Suriye Konsolosluğu'nun açı-
lışında yapılacak görüşme bekleniyordu! 

Oysa Türkiye-Suriye yakınlaşması, terör ve güvenliğin çok öte-
sinde bizim için hayati önem taşıyordu. Özellikle Irak işgalinin or-
taya çıkardığı kaos, Türkiye'nin aklını başına getirmiş olmalıydı.
ABD/İngiltere/İsrail üçlüsünün Suriye'yi de denetim altına alması
hem bu kaosu bütün bölgeye yayacak, hem Türkiye'nin sınırlarını
tartışmalı hale sokacak hem de Türkiye'nin güneyle bağlantısını
Washington ve Londra'nın inisiyatifine bırakacaktır. Irak'tan sonra
Suriye'nin de Batı istilasına maruz kalması, Ortadoğu'da Arapların
da Türklerin de bir geleceği olmayacağının açıkça ilan edilmesi an-
lamını taşımaktaydı. Kuzey Irak-Doğu Akdeniz hattında oluşacak
kuşak, Türkiye'yi boğacaktır. Irak'taki trajediye şimdi Suriye işgali
eklenecek, Türkiye kamuoyu derin sarsıntılar yaşayacaktır. 

Türkiye-Suriye yakınlaşmasının, Esad rejiminin çok ötesinde
anlamları ve önemi vardır. Dolayısıyla AKP’nin Suriye yakınlaşma-
sından geri adım atması çok yanlıştı ve Türkiye için hiç de akıllıca
sayılmazdı. Ancak son dönemde AKP’nin dış politikasında kendini
gösteren eğilim, şüphelere yol açıyor. Şöyle: 
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• ABD'nin "Suriye muhalefeti" olarak öne çıkardığı ancak bu ül-
kede hiçbir karşılığı olmayan çevreler "muhalefet" kimliği ile Tür-
kiye'ye gelip görüşmeler yapıyordu.

• Türkiye'nin desteğiyle İsrail'in Pakistan ve bazı Müslüman ül-
kelerle yakınlaşması, yeni bir kamplaşmanın temellerini atıyordu.

• İran ve Suriye'yi de bölmeyi amaçlayan Büyük Ortadoğu Pro-
jesine Recep Erdoğan’ın eşbaşkanlık yapması Türkiye için yeni ve
tehlikeli riskleri öne çıkıyordu.

• Irak'taki İran kuşkuları, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ara-
sında bir çeşit "Sünni refleks" olarak ortaya çıkıyor, İran ve Suri-
ye'yi karşı tarafa itiyordu.

• Türkiye-İran-Suriye üçlü inisiyatifi zayıflıyordu.

• ABD yönetimi, PKK'yı Türkiye'nin İran ve Suriye ile ilişkileri-
ni bozacak şekilde etkili bir kart olarak kullanıyordu.

• Tam bu sırada Ankara'ya gelen ziyaretçilerin hemen hepsinin
ortak gündemi PKK pazarlığı ile kamufle edilmiş biçimde Suriye ve
İran oluyordu.

• Tezkere reddinden sonra Paul Wolfowitz "güneydeki komşu-
nuza karşı işbirliği yapın affedelim" şeklindeki aptalca önerileri
AKP’ye dayatıyordu.

• ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'ye yakın ve neo-con kad-
rodan Stephen Hadley, Ankara'ya aynı gündemle geliyordu. Silah
şirketlerinde ve CIA'da kariyer edinen bu kişi, Irak'ın nükleer si-
lahları, 11 Eylül sanığı Muhammed Atta'nın Çek Cumhuriyeti'nde
Irak istihbarat mensubu Samir el Ani ile görüştüğü palavralarının
da en önemli savunucusuydu ve tabi sonunda fos çıkıyordu. Had-
ley, Ankara'da Suriye ve İran'ı konuşuyor ve Wolfowitz'in söyledik-
lerini tekrarlıyordu. 

Bunlar Türkiye'yi İran ve Suriye'ye karşı kışkırtma hileleridir.
Bunlar, Türkiye'yi Doğu-Batı kırılmasının tam merkezinde intihara
sürükleme tezleridir. Bu tezler, Türkiye'yi neo-con hayalperestliği-
ne kurban etme girişimleridir. 
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Türkiye-Suriye ilişkileri geri dönülmez şekilde tahrip edilmek-
tedir. İsrail'in bölgesel hâkimiyetinin önünü açacak olan BOP pro-
jesine taşeronluk, ülkemizi de, bölgemizi de felakete sürükleyecek-
tir. Çünkü bu yol barışa değil, yeni sömürge harekâtına hizmet ede-
cek ve Türkiye'ye çok zararlar verecektir. 

Peki, Türkiye, ABD ve İsrail'in Suriye'yi yok etme stratejisine
kapılıp arkadan vuracak mı? 

Suriye demek Baas rejimi demek değildir. Suriye'nin işgali de-
mek, Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e, Kızıldeniz'e kadar bütün
bölgenin istilası demektir. Suriye demek Türkiye için "su" demek,
hayat demektir. 

“Türkiye Suriye'yi satmamalı, AKP bu vebali sırtına almamalı-
dır… Bunun, Baas rejimini savunmakla hiç bir ilgisi yok. Türki-
ye'nin böyle bir lüksü yok. Bunun özellikle Irak işgalinden sonra
çok iyi anlaşıldığı ortadadır. Irak'tan ders almadık mı? Daha fazla-
sına tahammül edebilecek miyiz?” diyen İbrahim Karagül haklıydı,
ama maalesef sonunda O da AKP’nin hıyanetlerine mazeret ve ke-
ramet uydurmaya başlayacaktı.

Hedef: Suriye ve İran mı?

Washington Tahran ile karşı karşıya geleceği noktaya giderek
yaklaşırken Ankara’nın bu rolleri üstlenmeye göstereceği isteklilik,
Türk-Amerikan stratejik ortaklığının boyutunu gösterecekti.

İran’ın nükleerleşme ihtimalinin artması da “Türkiye’de derin
kaygı nedeni” olarak gündeme getirilmekteydi. Erdoğan Mayıs
2005’teki İsrail ziyaretinde Başkan Moşe Katzav’a “Tehdit altında
olan sadece siz değilsiniz. Biz de, bütün dünya da tehdit altında”
demişti..! Ve Siyonistlerden yana olduğunu ima etmişti.

Ankara’daki siyaset belirleyiciler, şimdi Washington’la yeniden
barışmanın yollarını aramaktaydı. Haziran başında Erdoğan
ABD’ye yüksek profilli bir ziyarette bulunarak Beyaz Saray’la diplo-
matik ilişkilerini düzeltmeye çalıştı. Kamuoyunun fazlasıyla gözü-
nün önünde gerçekleşen bu şirinlik atağı, daha anlamlı bir strate-
jik açılımla pekişti: Türk hükümeti Bush yönetiminin son derece
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iyi işleyen bir küresel silahsızlanma ortaklığı olan Silahsızlanma
Güvenlik Girişimi’nde, önemli bir rol üstlenmeyi resmen onayla-
mıştı. ABD Siyonist odakların şu aralar İran’ın giderek artan nükle-
er ve balistik füze kapasitesine uyarlamaya ve böylece daha da et-
kinleştirmeye çalıştığı bu girişime Türkiye’nin de katılması, girişim
açısından çok önemli bir adımdı. 

Dahası AKP’nin, gerek Doğu Akdeniz’de İran’ın silah alım-satı-
mına engel çıkararak, gerekse Kafkaslar ve Orta Asya’da İran’ın si-
yasi İslam markasına karşı ağırlık merkezi olarak Amerikan strate-
jisine katkılar sağlayacağı konuşulmaktaydı. 

Washington Tahran ile karşı karşıya geleceği noktaya giderek
yaklaşırken Recep Erdoğan iktidarının bu rolleri üstlenmeye göste-
receği isteklilik, Türk-Amerikan stratejik ortaklığının gerçekten
geçmişte mi kaldığını, yoksa bu söylentilerin abartıldığını mı orta-
ya koyacaktır?

Irak’ı Bölmeye Çalışan İşgalcilerin Foyası Resmen Ortaya Çık-
mıştı:

Irak’ta Lawrence Taktiği uygulanıyor!

Irak’ın Basra şehrinde, Arap giysileri içindeki iki kişiden şüphele-
nerek kimlik soran Irak polisi, İngiliz ajanı oldukları ortaya çıkan bu
iki kişi tarafından öldürülüyordu. Gözaltına alınarak hapishaneye
konan İngiliz ajanları, işgalci İngiliz kuvvetleri tarafından hapisha-
nenin duvarları yıkılarak kurtarılmaya çalışılıyordu. Iraklılar ise
tankların etrafını sararak İngiliz askerleriyle çatışmaya giriyordu

Halk İngiliz Askerlerine Saldırıyor!

İngiliz tanklarının katil ajanları kurtarmak için hapishanenin
duvarlarını yıktığını öğrenen sivil Iraklılar ise tanklara Molotof
kokteylleriyle saldırıyordu. Halka ateş açan İngiliz askerleri iki si-
vili öldürürken, hapishanedeki 150 mahkûm da yıkılan duvarlar-
dan kaçıyordu. İngiliz istihbaratından olan 2 ajanın arabasında çok
sayıda mayının bulunması ise Irak’ta gelişen olaylar üzerindeki şa-
ibeleri artıyordu. Yani El Kaide ve Bin Ladin’e mal edilen kanlı ey-
lemlerin çoğunu İngiliz ABD ve İsrail ajanları yapıyordu.
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Kapadokya’dan Uçan Kargalar güldürüyor! 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın çağrısı doğrultusunda bütün
dünya 24 saat süreyle savaşa ara veriyordu. Annan'ın çağrısına 151
ülke uyarken, kardeşçe yaşamın, hoşgörünün merkezi Kapadokya
da barışa ev sahipliği yapıyordu. Bunların kukla konukları ise sava-
şın acısını en çok çeken 54 ülkeden 950 yerel yöneticisi oluyordu.

İsrailli ile Filistinli, Pakistanlı ile Hindistanlı, Felluceli ile Bağ-
datlı ve diğerleri yan yana getirilip göz boyanıyordu...

El ele tutuşmuş bir şekilde, kendi ana dillerinden dünyaya dün
şöyle haykırıyorlardı: "Barış istiyoruz..."

Birleşmiş Milletler HABITAT'ın öncülüğünde, yerel yönetim ve
kalkınma ile ilgili uluslararası kuruluşların ortaklığında, Nevşehir
Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıdaki görüntü tam
bir tiyatro oynanıyordu. Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Yerel
Yönetimler Barış Konferansı için özellikle Kapadokya seçiliyor, bu
Siyonist senaryoya AKP Türkiyesi alet ediliyordu!

İstanbul’daki Ritz Carlton Oteli'nin Sırrı ve Siyasi Kırılma
Noktası!

“Türkiye ciddi bir 'siyasi kırılma'nın eşiğinde bulunuyordu. Bu
nedenle iç ve dış siyasi güçler bütün hesaplarını buna göre yapıyor-
du. Fehmi Koru, Yeni Şafak'ta Taha Kıvanç imzasıyla ilginç bir ya-
zıya imza atıyordu. Yazıya geçmeden önce bir kaç noktaya vurgu
yapalım. 

Son dönemlerde ABD'de önemli iki gazetede Türkiye'yle ilgili
'garip' denecek yazılar yayınlanıyordu. Yazıların ana eksenini kısa-
ca 'Türkiye'de darbe dönemi hâlâ kapanmadı' fikri oluşturuyordu. 

Peki, dışarıda dile getirilen bu beklentinin Türkiye ayağı var
mıydı? İşte Taha Kıvanç'ın yazısı bu adresi işaret ediyordu. 

Kıvanç şöyle yazıyordu: "İstanbul'dayım ve Washington Times
gazetesinde Frank Gaffney imzasıyla o gün yayınlanmış saçma sa-
pan yazıdan söz ediyor, böylesine aptalca bir yazının neden yazıl-
mış olabileceğini sorguluyordum. Ritz Carlton Oteli'ne gittiğimde,
'Neden?' soruma cevap alabileceğime dair cümle işte o sırada fısıl-
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dandı. Bilirkişi durumdaki kişinin, 'Yazının içindeki şifreleri kendin
de çözebilirsin, ama şu kadarını söyleyebilirim.' dedikten sonraki
cümlesi de önemliydi: 'Pollack, Pipes, Ruben ve Gaffney... Bunların
dördü de American Enterprise Instite çevresinden Neo-Con tipler.
Richard Perle'ü patron bilirler."

Bu tespiti yapan Taha Kıvanç, Perle ile Ritz Carlton Oteli'nin sa-
hibi Mustafa Süzer arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekiyor ve biri-
nin kulağına "Perle şu sıralar Süzer Ailesi ile yanak yanağa" sö-
zünü fısıldadığını yazıyordu. 

Gerçekten de ilginçti; Richard Perle'ün özellikle 28 Şubat süre-
ci döneminden bu yana Türkiye'ye her geldiğinde kaldığı tek yer
Ritz Carlton Oteli oluyordu. Hatta Ankara'nın siyasi kulislerini ya-
kından bilen biri Perle'ün birkaç gün önce de Ankara'da olduğunu
belirtiyor ve şöyle diyordu:

"Perle, şimdi iş takibi yapıyor. İstanbul'a her geldiğinde Ritz
Carlton'da kalıyor ve ücret ödemediği de konuşuluyor." 

Şimdi gelelim Richard Perle ve 'gazeteci' ekibinin Türkiye ta-
kıntılarına. İstanbul'un siyaset kulislerinde son dönemin kulaktan
kulağa konuşulan en önemli konusu buydu. İşin püf noktası da
Mustafa Süzer ve hükümet ilişkisinde gizleniyordu. Süzer'in hü-
kümete negatif bakışı, sık sık Washington'da kamp kurması ve Per-
le ile yakın teması kimsenin dikkatinden kaçmıyordu. 

Bu yakın ilişkinin sonucu ise ABD'deki gazetelerde çıkan yazılar
gösteriliyordu ve işin uzmanı:

"O gazetecilerin Türkiye'ye bakışlarında, kendi problemlerini
Amerika üzerinden çözmek isteyen bazı işadamlarının önemli etki-
si gözleniyor. Bunlardan birinin de Mustafa Süzer olduğu konuşulu-
yor. Dikkat edin, Frank Gaffney, satır aralarında istihbaratçıların
gözünden kaçmayacak ince mesajlar da veriyor. Körfez sermayesi-
nin Türkiye'ye gelmesini 'terörist hareketler Türkiye'den finanse
edilebilir' gibi 'tehlikeli' bir noktaya taşıdılar." diyordu.

İşin bir başka ilginç yanı, Siyonist sratejist Richard Perle’nin
aynı zamanda, “Suriye’nin parçalanması ve AKP’nin bu işte taşe-
ron olarak kullanılması” için de hazırlık yaptığı biliniyordu.
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Amerikan Ordusu, Suriye'ye 12 Kilometre Mesafedeki Sadea
Kentinde yaptığı Katliam aslında Suriye’ye gözdağıydı!

Amerikan ordusu, Irak'ta Suriye sınırı yakınındaki bir kente hiç
yoktan saldırı başlatmıştı. Amerikan ordusu, 1000 kadar Amerikan
askerinin katıldığı “Demir Yumruk” adlı operasyonun batıdaki An-
bar eyaletinde Irak-Suriye sınırına 12 kilometre mesafedeki Sadea
kentinde yapıldığını açıklamıştı. 

Bu saldırıda yine aynı gerekçe gösteriliyordu; "kentin El Kaide
örgütü direnişçilerinden temizlenmesi, kent içi ve dışındaki destek
sistemlerinin yok edilmesi." İşgal kuvvetleri tarafından yapılan
açıklamada, direnişçilerin son aylarda Sadea kentine yerleştiği ve
buradan Iraklı sivillerle, Amerikalı ve Iraklı askerlere saldırılar dü-
zenlediği iddia ediliyordu.

Açıklamada, saldırıyla ayrıca Suriye'den Irak'a yabancı direniş-
çilerin girmesinin engellenmesi ve 15 Ekim'de yapılacak anayasa
taslağı referandumundan önce bölgede güvenlik durumunun dü-
zeltilmesinin hedeflendiği öne sürülüyordu. Bu arada Irak polisi ve
görgü tanıkları, helikopterler desteğindeki Amerikalı ve işbirlikçi
Iraklı ask erlerin batıdaki Suriye sınırı yakınında Kaim, Karabila ve
Sadea kentine saldırdığını söylüyordu. 

Kaim'de bir hastanede görevli doktor, saldırıda 10 kişinin öldü-
ğünü ve 8 kişinin yaralandığını belirtiyordu. Bölgede daha önce de
saldırılar düzenleyen Amerikan ordusu, saldırılarına kılıf bulmak
için Kaim ve Suriye sınırı yakınındaki diğer kentlerin Irak'a silah ve
üyelik girişinde kullanıldığını iddia ediyordu. 

BAŞBAKANIN BOP LAİKLİĞİ VE AVCI KEKLİĞİ

Bize göre; Din hizmetleriyle devlet işlerinin karıştırılması yan-
lıştır. Dinle devletin çatıştırılması daha da yanlıştır. Doğru olan
dinle devletin barışması ve her birinin kendi sahasında topluma
hizmet sunmasıdır. Dinsizliğe kılıf olarak geçirilen veya devletin
dini kontrol edip kullanmasını hedefleyen laiklik dayatması tam
bir sahtekârlıktır ve baskı aracıdır. Ama ilmi ve insani temellere da-
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yalı, genel hak ve hürriyetlere duyarlı, her din mensubuna aynı me-
safede saygılı ve yardımcı, dinin istismarına da, inkârına da karşı
bir Laiklik anlayışı elbette yararlıdır ve lazımdır.

Rahmetli Erbakan Hoca'nın dile getirdiği laiklik tanımlaması,
sorunun temeline inmekte ve çözümü bildirmektedir: 

'Laiklik kelimesinin bizde maalesef ilmi bir tarifi yapılmış değil-
dir. Bundan dolayı da laiklik adına sadece laiklik katledilmektedir.
Türkiye'de laiklik kelimesi ecnebi Laicus kelimesinden gelmektedir.
Laicus sözünün manası: Mesela Sokrat talebelerine: “bize göre bir
ülkede toplumun yapısının temelini ahlak nizamı teşkil eder. Ama
Laicus'tan bazı mekteplere göre ise, hukuk nizamı teşkil eder” de-
mektedir.

Bizim kendi tarihimizde ve milli bünyemizde de bu tabirin mü-
tekabilleri (eş anlamlı kelimeleri) vardır. Mesela içtihat ehli bir Ha-
nefi imamı şunu söylemektedir: "bizim mezhebimizde bir insan ab-
dest aldıktan sonra vücudunun bir yerinden kan akarsa abdesti bo-
zulur" kanaati hâkimdir. Ama diğer bazı mezheplerde kan akarsa
"bozulmaz" hükmü verilmiştir.” İşte buradaki “diğer mezhepler”
sözü, “laik” kelimesinin lügatteki kökünden gelen bir kelimedir. 

Bu kelimede iki özellik sezilmektedir. Bir tanesi "bizden başka-
ları da var" demek, onların da mevcudiyetini kabul etmektir. İkinci-
si; "bizden başkaları var ya, onlar asla düşman görülmeyecektir.”
Onun için laiklik; bizden başkaları da vardır ve fakat onlar da aynı
derecede itibara layık ve müstahaktır” demektir. Kelimenin lügat ve
iştikak (aynı kökten gelen kelimelerin birbiriyle benzerlik ilişkileri)
böyledir.'

'Şimdi Anayasa önemle ve özellikle “resmi dilin Türkçe olacağı-
nı” belirtmektedir ve Anayasa'da çelişki olmaması gerekir. Şunların
haline bakın ki, daha ilk üç satırda işi çorbaya çevirmişlerdir. Hem
“Anayasa Türkçe olacak” kaydı getirilmekte, hem de bu kadar
önemli bir mefhum (kavram) halkın anlayamayacağı yabancı bir
dille ifade edilmektedir.'32
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Özetle bizim geleneğimizde "dayatma ve zorlama" yasak edil-
miş, başkalarına hakaret sayılmamak ve genel ahlakı bozmamak
kaydıyla diğer inanç ve yaşam tarzlarına özgürlük ve özgüven esa-
sı getirilmiştir. Eğer Laiklikten kastedilen farklı din ve kökenden,
herkesin barış ve bereket içinde özgürce yaşamasının sağlanması
ise; Erbakan Hoca'nın ifadesi ile "bunun bekçisi biziz"dir. O neden-
le laikliğin tanımlanması bir mecburiyettir.

Şimdi; İslam’ın barış ve bereket nizamının kurulması davası
olan Milli Görüş gömleğini, yani önceki imani ve vicdani kimliğini
çıkarıp attığını açıklayan Sn. Recep T. Erdoğan..

İçlerinde Sabahattin Zaim ve Hayrettin Karamanın da bulun-
duğu 14 profesörü görevlendirip “Erbakan’a Adil Düzen’in yanlış-
lığını ve İslam’a uymadığını ispatlamaya” çalışan Sn. Recep T. Er-
doğan…

Bir zamanlar “Bu sorunu çözmek, bizim namus meselemiz, şe-
ref ve haysiyetimiz” dedikleri halde: Başörtüsü yasağı, sekiz yıllık
eğitim dayatması, Kur’an Kursuna yaş sınırı ve İmam Hatiplerin
Üniversite ve askeri okullara sokulmaması gibi haksızlıklara 9 yıl-
dır dokunmayan Sn. Recep T. Erdoğan..

“Faizi dünya gerçeği” sayan, zinayı suç olmaktan çıkaran ve do-
muz etini serbest bırakan Sn. Recep T. Erdoğan…

Fazilet Partisi’nin 14 Mayıs 1998 yılındaki, Gelenekçi-Yenilikçi
ayrımının yapıldığı kongrede, Abdullah Gül’ün “Bizim Medeniyeti-
miz Batı Medeniyeti karşısında yenilmiştir. Artık bunu kabul etme-
miz gerekmektedir” sözlerini alkışlayan, ardından Erbakan Ho-
ca’nın D-8’ler ve İslam Birliği atılımlarını hayali bulup karşı çıkan;
ama şimdi Birleşmiş Milletlerin yapısından ve Batının çifte standar-
dından şikâyetçi olup tribünlere oynayan Sn. Recep T. Erdoğan…

Ve dahi 27 İslam ülkesini parçalamayı amaçlayan BOP’un eş
başkanı olduğunu 32 yerde kendi itirafıyla ortaya koyduğunu gö-
rüntü CD’leri ve gazete kupürleriyle mahkemeye sunduğumuz Sn.
Recep T. Erdoğan, şimdi başta Fehmi Koru, Ali Bulaç, Hakan Al-
bayrak, Ahmet Taşgetiren, Akif Emre, Rasim Ödenören ve Hayret-
tin Karaman gibi yalaka hayranlarını da, Müslüman tabanı karşı-
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sında çok zor durumda bırakarak, TÜRKİYE TİPİ LAİKLİĞİ, Arap
Baharı yaşayan Müslüman ülkelere önemle tavsiye ediyordu. Yani
Barbar Batının (Amerika ve Avrupa’nın) ulaklığını yapıyordu.

Bu talihsiz tavırlar bize “avcı kekliğini” hatırlatıyordu. Bilindiği
gibi avcılar, yabani keklikleri aldatıp kurdukları tuzağa çekmek
üzere, özel keklik besleyip yetiştiriyordu. Onların ötüşüne, yani
hemcinslerinin davetine aldanan ve avcılar namına kendilerine
ölüm tuzağı hazırlandığını anlamayan zavallı keklikler, kendi ka-
natlarıyla felakete koşuyordu. Eh herhalde yabani keklikleri avla-
mak için, ehlileştirilmiş işbirlikçi bir keklik kullanmak gerekiyor-
du. Çünkü kargaların veya akbabaların ötüşüne kekliklerin gelme-
yeceğini herkes biliyordu.

İslam ülkelerini laikleştirme girişimleri

Siyonizmin güdümündeki Batılı ülkelerin ortak hedefleri, Müslü-
man ülkeleri İslam'dan uzaklaştırmaktır. Ama taktik icabı, laikleş-
tirmek girişimi ile işe başlamışlardır. Yani dinsizliği Laiklik diye
yutturmaya çalışmışlardır. Bu konuda Milli Gazetede oldukça ay-
dınlatıcı bir yazı yayınlanmıştı: 

1- Cumhuriyet Devri:

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Mustafa Kemal Paşa, Balıke-
sir'deki Zağanos Paşa Camii'nde, halka hutbe irad ediyor ve:

– Şüphesiz ki bizim ANAYASAMIZ KUR'AN-I KERİM'dir, diyordu.

Fakat ne yazık ki, Paşa bu kararda bırakılmıyor, çevresindeki
bazı Sabataist ve masonik kişilerin telkinleri, hatta Amerika ve Av-
rupa’yı Türkiye’ye saldırtma tehditleri ağır basıyordu. (Belki de
Mustafa Kemal, zaman kazanmak ve zemin hazırlamak üzere ma-
lum güç odaklarına bu tavizleri vermek zorunda kalıyor ve “ayak-
larım yere basarsa, ilk fırsatta yeniden milli bir anayasa yaparım”
diye düşünüyordu. Ama her şeye rağmen Laikliği anayasaya koy-
durtmuyordu.)

Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Türk Ceza Ka-
nunu ve diğer kanunların her biri başka başka ülkelerden alınıp yü-
rürlüğe konuluyordu. Hâlbuki doğru ve doğal olan çözüm: her mil-
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letin kendi kanunlarını halkın karakterini, özelliklerini, milli, dini
ve manevi değerlerini bilen kendi hukukçuları eliyle yapması gere-
kiyordu. Atatürk sonrası daha da hızlanıp azgınlaşan; Milletimizi
aslından uzaklaştırma ve dejenerasyona uğratma girişimleri yetmi-
yormuş gibi, "Biz Avrupa Birliği'ne gideceğiz" diye, AB'nin bütün
kanunları, AKP eliyle yine 'üstünkörü' olarak virgülüne ve noktası-
na dokunulmaksızın habire tercüme edilip yürürlüğü konuluyordu.
Bizim karakterimize, dinimize, milli bünyemize, örf ve adetlerimi-
ze uymayan bu taklit mevzuat neticesinde, halkımız bir karmaşa
içine sürükleniyordu. 

2- Turgut Özal'ın Türkî Cumhuriyetleri laikleştirme gayretleri

Hatırlanacağı gibi Turgut Özal Cumhurbaşkanı ve Yıldırım Ak-
bulut ise Başbakan iken Komünizm ani olarak çöküyor ve Sovyetler
haritadan siliniyordu. Türkî Cumhuriyetler birer birer bağımsızlık-
larını ilan etmeye başlıyordu. Turgut Bey değişen bu durum üzerine
dostu ABD senatörü Rabirt Bört aracılığıyla baba Bush'a bir teklif
iletiyordu:

“Sakın ha, Amerika, “artık Komünizm belası ortadan kalktı di-
ye Türkiye'nin stratejik önemi kalmadı” fikrine kendini kaptır-
masın, ABD'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı daha da artmıştır. Çün-
kü Türkî Cumhuriyetler bağımsızlığına kavuşunca, şimdi onlar
pek tabii olarak siyasi sistem olarak, İslam'a sarılacaklardır. Oy-
sa Türkiye olarak biz onların LAİKLEŞTİRİLMESİNE gayret ede-
rek, ABD'nin politikalarına katkı sunarız; ayrıca Orta Asya'daki
stratejik madenlerin ABD'ye yönlendirilmesine taşeronluk yapa-
rız” diye teklifler iletiyor ve Ona şu cevap veriliyordu:

– Doğru söylüyorsunuz amma, sizin Başbakanınız Yıldırım Ak-
bulut'la bu anlattıklarınız asla gerçekleştirilemez, Çünkü Anavatan
Partisi'nde Akbulut'un etrafında Milliyetçi Muhafazakâr tandansta
150'ye yakın milletvekili mevcut!”

Bu ABD uyarısı üzerine hemen düğmeye basılıyor, Sayın Akbu-
lut değiştiriliyor, Mesut Yılmaz Başbakan yapılıyordu. Mesut Yıl-
maz'ın, Başbakan olmak üzere iken verdiği ilk beyanat:
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– Ben şayet başbakan olursam, kökten dinciliğe karşı çıkaca-
ğım, sanayi ve teknoloji ihtiyacımızı ABD’den karşılayacağım”
şeklinde oluyordu.

3- "Gelelim Arap Baharı adı verilen ve ABD'nin tertibiyle lider-
leri değiştirilen Mısır, Tunus, Libya gibi ülkelerin, yeniden yapılan-
dırılması sürecinde Başbakan Erdoğanca yürütülen laikleştirilme
çabalarına:

Sayın Başbakan'ın laikleştirme ve ona benzer "Ilımlı İslam" de-
yimleriyle alevlenmiş olan tartışmalarda, yine ABD'nin rolü olduğu
açıkça sırıtıyordu.

İlk itiraz Mısır'daki İhvani Müslimin (Müslüman Kardeşler) ca-
miasından geliyordu.

Tabi bu konuda İhvanı Müslimin sözcüleri yerden göğe kadar
haklıydı. Bilindiği gibi daha önceleri sırf İhvanı Müslimin mensup-
larını ezmek için ABD, General Muhammed Necib'e ve Cemal Ab-
dunnasır'a kanlı bir darbe yaptırmıştı. Zaten bu kanlı devrimlerde,
aslında bir laikleştirme operasyonlarıydı. Hüsnü Mübarek gibi kişi-
ler yine ABD desteğiyle meydanı boş bulmuşlar ve en üstün hima-
yeye mazhar dost ülke lideri muamelesine tabi tutulmuşlardı.

Bu safhada Türkiye'nin rolü, BOP kâhyalığı ve laiklik reklamcı-
lığı değil, tam tersine ABD'den ve AB ülkelerinden gelen dayatmacı
girişimlere karşı koymak olmalıydı.

ABD'nin eski ve yeni başkanları ve eski Dışişleri Bakanları, “Bü-
yük Ortadoğu projesini mutlaka yürüteceğiz, 22 İslam ülkesinin si-
yasi haritalarını baştanbaşa değiştireceğiz” diye bütün dünyaya du-
yurmuşlardı. Bu işgal, saldırı, istila ve siyasi harita değişiklikleri
şimdi hızla uygulanmaktaydı. Sayın Başbakan'ın “bu bir barışçı
projedir” sözünün artık inandırıcılığı kalmamıştır. Şu Eşbaşkanlık
sevdasından vazgeçmeyen bir Başbakan İslam ülkelerine hangi La-
ikliği taşıyacaktı?33

Aslında ılımlı İslam’a ve Laiklik dayatmasına gerekçe gösteri-
len Bin Ladin ve benzerleri sadece bir maşa ve bir semboldü..
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Hüsnü Mübarek, Zeynelabidin ve Kaddafi gibi diğer ülkelerdeki
diktatörler de birer semboldü. Sömürü sermayesi Irak'taki Sad-
dam örneğinde olduğu gibi bu sembolleri, bu maşaları tepe tepe
kullanıyor, işi bitince de paçavra gibi bir kenara atıveriyordu. Si-
yonizmin; sağ-sol; kapitalizm-komünizm, ılımlı-radikal serüveni
bu semboller üzerinden devam edip gidiyordu.

Kur'an her konuda olduğu gibi kavimler konusunda da tek ör-
nek veriyor ve kitabın henüz başındaki Bakara Suresi’nde, İsrail
oğullarından söz ediyordu.

İsrail oğulları kavimler meselesinin anlatılıp anlaşılması için
seçilmiş kavimdir. Dünyadaki en büyük zulümleri ve kötülükleri
de onların yaptığı bilinir, bunun yanında birçok yenilik ve geliş-
melere öncülük ettikleri de bir gerçektir. Hazreti Ömer, Kudüs'ü
teslim aldıktan sonra, orası artık onların da şehridir, o tarihten
beri hiçbir zaman Kudüs'ten sürülmemişlerdir. Ayrıca Osmanlı-
lar onlara İstanbul'da ve İzmir ile Selanik gibi diğer Osmanlı şe-
hirlerinde de merkez kurmalarına izin vermiş, onları İspanya'dan
getirip yerleştirmiştir. Yahudiler 1900'lü yıllara kadar Hıristiyan-
lık-İslâmiyet çatışmasından yararlanarak varlıklarını geliştirmiş,
dünyanın en zengini ve etkini haline gelmişlerdir. Dinler arası
denge yerine rejimler arası dengeyi geliştirip, dinleri ortadan kal-
dırmaya girişmişlerdir. Ancak Üstat Bediüzzaman gibi zatların
üstün gayretiyle fikren, Erbakan Hoca’nın yüksek stratejisiyle si-
yaseten çözülen Yahudi Siyonizmi, şimdi fiilen çökeceği mukad-
der akıbetine doğru hızla sürüklenmektedir.

Müslüman ülkelere Laiklik salyangozu satmak: 

Sadrettin Karaduman’ın güzel tespitleriyle:

“Geçtiğimiz yüz yılda Siyonistlerin teşviki ve Batılıların eliyle
birinci ve ikinci Dünya savaşı çıkarıldı. Her iki savaşta 60 milyon
insanın hayatı karardı. Ocaklar söndü, dünya cehenneme döndü,
şehirler yakılıp yıkıldı. Ülkeler işgal edildi; Batıya bağlı kukla yö-
netimler oluşturuldu, milletlerin zenginlikleri yerli işbirlikçiler
eliyle Batı ülkelerine taşındı.
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İçinde bulunduğumuz yüz yılda henüz dünya savaşı çıkmadı,
ama Batılılar gene alışkanlıklarını bırakamadı. İşe saldırılarla başla-
dılar; Irak ve Afganistan işgal edildi, milyonlarca masum insan
hunharca katledildi. Sudan ikiye bölündü. Kuzey Afrika'da eski re-
jimler yıkıldı. Tamamı Müslüman olan bu ülkelerin neyi var neyi
yoksa hepsi Batılıların kontrolündeydi zaten. Ancak bu müdaha-
leyle -tabir yerindeyse- yeni yüz yılın kontratı tazelenmiş oldu.

Önce Tunus'ta 1957 yılında Habib Burgiba'nın kurduğu ve ken-
disinden sonra Zeynel Abidin Bin Ali'nin temsil ettiği rejim sarsılıp
tarih çöplüğüne atıldı.

Mısır'da kalabalıklar Tahrir meydanında toplandı. Hüsnü Müba-
rek'i istifaya çağırdılar. Mübarek yakın adamlarından ve yıllarca
hizmet ettiği Amerika’dan beklediği desteği bulamadı ve tutuklan-
dı. Kolay pes etmeye yanaşmayan Kaddafi, Türkiye'nin de katıldığı
NATO operasyonuyla dağıtıldı. Suriye kaosun pençesinde kıvran-
maktaydı, Yemen'de durum aynıydı. Daha başka ülkeler sıradaydı.
Zaten Cezayir 1990'larda hizaya sokulmuştu.

Şimdilik Tunus, Mısır ve Libya'da Batılıların desteğiyle bu gün-
lere gelen diktatörler bir bir devriliyordu.

Batılılara ve bağımlı kafalara göre cehennemin ortasında "ba-
har" yaşanıyordu. Adı: "Arap baharı" konuluyordu!? Irak'a girer-
ken halk ABD tanklarını çiçeklerle karşılıyor, ama şimdi gafletinin
cezasını çekiyordu. 

Dilerseniz bu ülkeleri biraz yakından tanıyalım:

Bahse konu ülkeler - Cezayir dâhil - önce Batılılar tarafından iş-
gal edilmiş ve Osmanlı'dan koparılıp alınmışlardı.

Mısır: 1805- 1952 yılları arasında merkeze isyan eden "Kavala-
lı" ailesi tarafından yönetiliyordu. İşgal yıllarında da Batılılar bun-
larla çalışmayı sürdürüyordu. Bu hanedan'ın son temsilcisi Kral Fa-
ruk 23 Temmuz 1952'de Cemal Abdünnasır ve Enver Sedat'ın başı-
nı çektiği "Hür Subaylar" darbesiyle devriliyordu. O zamanlar he-
nüz otuzlu yaşlarda bulunan Marksist ve Arap milliyetçisi olan ko-
mitacılar, önce perde gerisinde durarak Sudan asıllı olan General
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Muhammed Necib'i Cumhurbaşkanı ilan ediyor, düzen kurulduk-
tan sonra Necib'i kenara çekip ülkeyi kendileri yönetiyordu. Ab-
dünnasır'ın ölümünden sonra yönetime gelen Enver Sedat, Mısırı
SSCB yörüngesinden çıkarıyor, İsrail'le Camp David sürecini başla-
tıyor ve Mısır’ı ABD güdümüne sokuyordu. 1981'den bu yana da
Mısır'ı daha önce Enver Sedat'ın yardımcısı olan Hüsnü Mübarek
yönetiyordu. Her iki dönem de baskı ve zulüm dönemleri olarak
hafızalara kazınıyordu.

Tunus: 12 Mayıs 1881'de, Fransa tarafından işgal altına alını-
yordu. Bundan sonra Fransızlar ülkeye "yüksek komiser" dedikle-
ri genel vali tayin ederek zulümle yönetmeye başlıyordu. Bağımsız-
lık talepleri yükselince, diğer ülkelerde olduğu gibi, kendi elleriyle
yetiştirdikleri Habib Burgiba'yı, bağımsızlık mücadelesinde önemli
bir konuma getirmeyi başarıyordu. Habib Burgiba başlangıçta ca-
milerde namaz kıldırıp hutbeler veriyor, konuşmalarında İslâmi
kavramlar ve özellikle cihad konusu üzerinde ağırlıklı bir şekilde
duruyordu. Oysa Burgiba’nın çocukluğundan beri Fransızların gö-
zetiminde bulunmuş, bir Fransız ailenin yanında büyümüş, Fran-
sa'da hukuk öğrenimi görmüş ve Fransız bir albayın dul eşiyle ev-
lenmiş birisi olduğu unutuluyordu.

Fransızlar (aynen Recep T. Erdoğan’ın parlatılası gibi A.A.) Bur-
giba'yı Tunus halkına kabul ettirebilmek amacıyla 1934 – 36 ve
1938 – 42 yılları arasında hapse de atılıyordu. Derken Fransızlar
kendi adamları olan Burgiba'nın konumunu sağlama aldıktan son-
ra 20 Mart 1956'da işgale son vererek Tunus'a kontrollü bağımsız-
lık veriliyordu. Bağımsızlık sonrasında Burgiba, Tunus Cumhur-
başkanlığına taşındı. Ancak tutumunu birden bire değiştirerek İs-
lâm aleyhtarı bir siyaset izlemeye başladı. Zaman içinde camileri de
sıkı denetim altına alarak belli vakitlerin dışında namaz kılınması-
nı yasakladı. (Burgiba yeterince kullanılıp iyice yıpranınca A.A.)
Onun bu zulümleri karşısında oluşan halk tepkisini kendi lehine
bir destek unsuru olarak değerlendirmek isteyen içişleri bakanı
Zeynelabidin bin Ali (yine Batının desteği ile) 7 Kasım 1987'de
Burgiba'ya karşı bir darbe gerçekleştirerek yönetimi ele aldı. 

AHMET AKGÜL 125



Libya: 1911 yılında italya'nın işgaline uğradı. Ömer Muhtar'ın
şanlı direnişi netice vermedi, yakalandı ve asıldı. İkinci Dünya sa-
vaşından sonra Fransa ve İngiltere'nin işgaline uğradı. —Lütfen
dikkat buyurun: Başbakan Tayyip Erdoğan'dan bir gün önce bu iki
ülke liderleri birlikte Libya'ya ani bir ziyaret yapmış ve varlıklarını
ispatlamışlardı. Bizimkinin toplantısına kaç kişinin katıldığı, onla-
rı kaç kişinin karşıladığı ise sadece magazin boyutunda kalacaktı.
1951–1969 yılları arasında Libya'yı yöneten Kral İdris'i deviren
Kaddafi, 1969 yılından beri Libya'yı yöneten ve daha bir yıl önce
Bizim Başbakan’a madalya veren insandı.

Batılılar 100 yıldan fazladır, buradaydılar. Klasik uygulama şuy-
du: Başta Cezayir olmak üzere büyük soykırımlara giriştiler, yerli
işbirlikçileri destekleyip iktidara getirdiler, Dini tamamen dışlayan
rejimler ve bu zulümleri ayakta tutacak sol görüşlü partiler kurdu-
rup desteklediler. Uzun yıllar tek partili yönetimler eliyle Batı'yı
kanıksamış nesiller yetiştirdiler. Kendi kontrolleri dışında sivrilen-
leri ya yok ettiler ya da değiştirip, dönüştürüp onlarla yola devam
ettiler. Şimdilerin gözde rejimi ise; Ilımlı, laik, liberal demokrasiy-
di (ve kukla demokrasi havarileriydi).

Yani kısaca; İstiklal mücadelesi yapan Milletlerin bir marşı ve
bir bayrağı oluyor, ama sömürü devam ediyordu. Ve tabi İnsanlık
tarihi kadar eski olan doğru ile yanlışın mücadelesi hala tüm şidde-
tiyle sürüp gidiyordu. Ülkemizde ve dünyada yaşanan son gelişme-
leri, mutlaka Siyonizm gerçeğini ve Hak-Batıl mücadelesini hesaba
katarak okumamız gerekiyordu. Ve yeniden hatırlatalım ki Kuzey
Afrika seferine çıkan Başbakan'ın bölge ülkelerine "laik düzen"
önerisi BOP eşbaşkanlık görevinin gereği olarak yapılıyordu.”

Çok önemli ve değerli ilim adamlarımızdan Muhterem Süley-
man Karagülle üstadın, Reşat Nuri Erol vasıtasıyla Milli Gazete-
de açıkladıkları gibi:

Sayın Başbakan R. T. Erdoğan'ın yıllar öncesindeki görevlendir-
mesiyle, "bu derin meseleleri çözen yegâne medeniyet projesi olan
"Adil Düzen"den Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vazgeçirmek için"
her hafta toplantılar yapıp "gizli raporlar" yazan 14 "prof" ayarlan-
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mıştı. Sabahattin Zaim ile Hayrettin Karaman da bunların arasın-
daydı, çıkıp raporlarının bir kısmını yayınlamışlardı, biz de her sa-
tırına gerekli cevapları yazmıştık. Hepsinden daha önemlisi; Rah-
metli Erbakan "Adil (Ekonomik) Düzen"den ve haklı hedeflerin-
den bir adım bile geri atmamıştı. Tam aksine "Yeni Bir Dünya ve
ADİL DÜZEN" diye bir kitap yazmıştı.

Sayın Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Kuzey Afrika'daki Arap ül-
kelerine gitmiş, bizden yarım yamalak öğrendiği "lâikliği" pazarla-
maya kalkışmıştır... Oysa biz, "Adil Düzen" çalışmalarımızda Millî
Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'la birlikte "lâikliği" an-
latmış ve açıklamıştık. Mezkûr İstanbul uleması (14 profesör) bu-
na şiddetle karşı çıkmış ve bizzat R. Tayyip Erdoğan'ın görevlendir-
mesiyle hazırladıkları raporlarda Erbakan'ı vazgeçirmeye çalışmış-
lardı... R. Tayyip Erdoğan, o zaman "bir insan hem lâik hem Müs-
lüman olamaz" diye çıkışmış "Adil Düzen"i bunun için bırakmıştı. 

Yeri gelmişken şu gerçeği belirtelim ki: İslâmiyet hem "demok-
ratik, lâik, sosyal ve serbest girişimci düzen"in temel esaslarını
özünde barındırmaktadır; hem de İslâmiyet'ten başka "demokratik,
lâik, sosyal ve adil bir düzen" zaten bulunmamaktadır, bunların
gerçeği yalnız İslâm'da vardır. Diğerleri bu kavramların sadece sah-
tekârlığını ve istismarını yapmaktadır.

Bu nedenle, R. Tayyip Erdoğan Müslüman Araplara demeliydi ki: 

1- İslâmiyet demokratik düzendir. Demokratik düzen; doğal ve
sosyal yasaları esas alan içtihat düzeni demektir. Bilenler, kendi iç-
tihadı ile amel etmekle mükelleftir. Onların etrafında hür tercihi ile
oluşan topluluklar da kendi icmaları ile amel edecektir. Batı de-
mokrasisindeki dayatma "ekseriyet sistemi"dir. İslâm demokrasi-
sinde "ekseriyet" yerine, "hicret demokrasisi" geçerlidir. Siz böyle
bir demokrasiyi benimseyiniz. Başkanlarınız bu demokrasiyi geti-
rirlerse, yerlerinde kalabilir. Yoksa sadece başkanın değişmesi ve
Batılıların desteği ile demokrasi geleceğini beklemek hayaldir.. İn-
giltere rejimi krallıktır ama demokrasi yürümektedir.

2- İslâmiyet lâik düzendir. Çünkü İslâmiyet'te zorlama yoktur.
Herkes istediği dini benimser, istediği ibadeti yapar. Siyaset dine
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karışmaz. Herkes kendi sahasında tamamen serbesttir. Bu sayede
barış mümkün olmaktadır. Şeriat demokrasi kurallarını, İslâmiyet
de lâiklik esaslarını bünyesinde barındırmaktadır.

3- İslâmiyet Serbest girişimci düzendir. Çünkü İslâm sistemin-
de sermaye ve üretim vergisi esas, faiz ve sömürü yasaktır. Bunun
dışında kimse kimsenin kazancına ve yatırım sahasına karışmaz.
Buna "Adil Ekonomik Düzen" denmektedir.

4- İslâmiyet sosyal düzendir. Çünkü "zekât ve infak müessese-
si" ile tüm insanların hayatları "sosyal güvence" altına alınmıştır.
Hakka dayalıdır ve halkın yararına olan kural ve kurumlardır.

“Demokratik (=ilmi içtihat ve icmaya dayalı şeriat prensibini),
Laik (=çoğulculuk ve gruplardan oluşan akile “dayanışma” sistemi-
ni), Liberal (=faizsiz kredileşme ve karz-ı hasen rejimini) Sosyal
(=zekât ve infak müessesesini), temel ve genel ortak anayasaya bağ-
lı, özel Çoklu Hukuk (= ilmi, dini, mesleki ve siyasi gruplar hiyerar-
şisini) ve Hakemlik Sistemini benimseyen bir düzen kurulmalıdır.”

Batı liberalizmi de doğru tarif etmemektedir; “herkesin kendi kâ-
rına çalışması, bunun topluluk için yararlı olacağı” görüşündedir.
Kapitalizmin fikir babası Adam Smith'in 'bırakınız yapsınlar' sözü
bugün artık geçerliliğini kaybetmiş, 'bırakınız tekel sermayesi yap-
sın'a çevrilmiştir. Siyonist sömürü sermayesinin demokrat köleleri
haline getirilen insanlık çetin bir mücadele vermektedir. Bir taraftan
"merkezî Yahudi firmalar" dünyayı tekellerine almaya çalışırken, di-
ğer taraftan "halk ekonomisi" sömürüye karşı direnmektedir.

MUCİZE KUR'AN ise fiyat, ücret ve kiraları serbest bırakmıştır,
ancak sömürüyü önlemek için de tedbirler almıştır. a) Nakitten
vergi yerine üretimden vergiyi önermiştir. b) Faiz yerine kredileş-
me sistemini getirmiştir. c) Gelir vergisi yerine sermaye vergisini
emretmiştir. d) Karşılıksız, prim ödemeden herkese sosyal güvenli-
ği garantilemiştir. Böylece işverenin tekele gitmesini ve işçiyi ezme-
sini önlemiştir. 

Bundan daha iyi bir sisteminiz varsa, getirin de görelim, ama ge-
tiremezsiniz. Fakirlik ve işsizlik sorununu bundan başka bir sis-
temle çözemezsiniz.

128 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



Batıdaki sosyal güvenlik sistemi zengini korumaktan ibarettir.
Pirime dayanan “mecburi sigorta” sermayenin çıkarları için gelişti-
rilmiş bir sistemdir. Ağır vergiler ve sigorta yükü halkı kendi başı-
na iş yapma imkânından mahrum etmiştir. Herkes Siyonist patron-
lara işçi olmak zorunda bırakılmış, sonra işçiye iş verilememiştir.
Kişi gerekli gıdaları alıp sağlıklı yaşayacağına, insanları vitaminsiz
bırakıp ilaç sanayisinin desteklenmesi hedeflemiştir. Zenginsen gü-
vendesin, fakirsen sürüneceksin. Bu sistem sosyal güvenlik değil,
sosyal çöküntü ve çözülmedir.

MUCİZE KUR'AN ise yeryüzünün bütün insanlığa ait olduğu il-
kesini getirmiştir. Çalışanlar toplumun ve devlet kurumunun sağ-
ladığı imkân ve fırsatlardan yararlanarak üretecekler, çalışma ve ka-
zanma imkânı bulamayanlara dağıtılmak üzere kira paylarını vere-
ceklerdir. Beşte biri oluşturan bu pay ile kamu alanlarının imarına
girişilecektir. Böylece çalışsın çalışmasın herkes sigortalı olup gü-
vencededir. Bu uygulama ekonomideki krizleri atlatmak için de bir
tedbirdir. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan zekât mallarının satılması
piyasaya canlılık getirecek, fabrikalar harekete geçecek, işçinin ce-
bine para girecek; böylece ekonomi çarkı dönecektir. Batılı Ekono-
mist Keynes bunu sanayiciye kredi vermekle sağlamaya çalışmış,
ama enflasyona sebebiyet vermiştir.

Siyonist Yahudiler İçin Afrika; 
KÖLE VE HAMMADDE PAZARI

Beşeriyetin bünyesinin (insanlık aleminin) kanser hücrelerine
benzeyen, etrafını çürütüp mahvederek gelişip güçlenen SİYO-
NİZM’i (sapık yahudilerin, diğer bütün insanları köleleştirme ve
dünyaya hakimiyet (küreselleşme) hedeflerini bilmeden, dünya-
daki bu haksızlık ve ahlaksızlık medeniyetini ve bu zulüm düze-
ninin şeytani prensiplerini, siyonizmin sağ ve sol kolu gibi hare-
ket eden kapitalist ve kominist rejimleri anlamak ve bunlara kar-
şı gerekli ve yeterli tedbirleri almak imkansızdır. İşte rahmetli
Prof. Dr. Necmettin Erbakan, bu gerçeklere dikkat çektiği, insan-
lığa huzur ve kurtuluş yolunu gösterdiği için; siyonist Yahudi lo-
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bilerinin ve emperyalist güçlerin hücumuna uğramış, bütün olu-
şum ve kuruluşları ele geçirilip çürütülmeye çalışılmış, dört par-
tisi kapatılmış, her türlü engellemeye rağmen başardığı koalis-
yon ortaklıkları ve Refah-Yol iktidarı, malum dış merkezler ve iş-
birlikçi mahfiller marifetiyle yıktırılmıştır.

Dış güçler, son çare olarak, makam ve menfaat hırsıyla kandı-
rıp, Erbakan’a ve İslam davasına hıyanet karşılığı iktidara taşı-
dıkları AKP’yi bir yandan da “Milli Görüş’ün devamı ve Erba-
kan’ın adamları” diye reklam edip, ülkemizdeki ve İslam alemin-
deki sömürü sistemlerine, Afrika ve Asya’daki 27 İslam ülkesini
parçalanmayı hedefleyen BOP (Büyük Ortadoğu Projelerine) eş-
başkan tayin ettikleri Recep T. Erdoğan vasıtasıyla, “Ilımlı İslam,
Yeni Osmanlıcılık” gibi yaldızlı yaftalariyle, şeytani emellerini
gerçekleştirme çabasındadır.

Bu yöndeki tertip ve tezgahlarını deşifre eden, Milli Çözüm
Dergisi ve ekibi alyhinde iftira kampanyaları başlatılmış, peşpe-
şe mahkemeler açılmış, “Ergenekon’un İslamcı kanadı” diye tu-
tuklamalar yapılmış ve akla hayale gelmeyen baskı ve yöntemler-
le susturulmaya çalışılmıştır.

Evet bir siyonist Yahudi projesi olan BOP’un kahyalığına ata-
nacak ve ABD Lobilerince üstün cesaret madalyası takılacak ka-
dar işbirlikçi kuklalığa razı olmuş sahte kahramanların, danışık-
lı dövüş gereği, İsrail’e horozlanmaları ancak saf insanları aldat-
maya yönelik bir tiyatro tavrıdır.

Tarih Boyunca Köle Ticareti ve Yahudilerin Kirli Kazancı!

Yahudiler, en eski çağlardan modern zamanlara kadar, köle tica-
reti işiyle yakından ilgileniyordu... İspanya'da 9. yüzyılda Baena
kentindeki büyük köle pazarı Yahudi köle tüccarlarının elinde bu-
lunuyordu. Köleler Yahudiler tarafından da, özellikle zengin Yahu-
dilerin ev hizmetinde ve tarlalarında kullanılıyordu. Majorca bölge-
sinde Yahudilerin çok sayıda kölesi vardı, öyle ki 13. yüzyılda I. Ja-
mes, Yahudilerin köle edinmeleriyle ilgili olarak bazı kısıtlamalar
koymuştu... Kiliseler sık sık Yahudilerin yasak olmasına rağmen
Hıristiyanları da köle olarak kullandıklarını ilan ediyor, fakat bu
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yakınmalarının pek etkisi olmuyordu. Amerika'daki köle ticaretin-
de de Yahudiler başı çekiyordu. 1730'lara dek Yahudilerin güdü-
mündeki Dutch West India Company, Amerika kıtasındaki tüm
Hollanda kolonilerine yapılan köle ticaretini elinde bulunduruyor-
du. Bu monopol içinde Yahudiler özellikle Brezilya'daki Hollanda
kolonisine (1630-1654) yılları arası yapılan köle ticaretini yönlen-
diriyordu. Yahudilerin hazır parası vardı ve köle ticareti büyük ka-
zanç sağlıyordu. 1648'de Yahudilere, ticaretini yaptıkları her köle
için 5 soldo vergi kondu. Güney Amerika'daki köle ticaretinin mer-
kezi olan Curacao kentinde, Amsterdam'dan gelmiş iki büyük Ya-
hudi köle taciri olan, David ve Jacob Senior kardeşler köle patro-
nuydu. Bir başka Curacaolu Yahudi olan Manuel Alvares Correa
uzun yıllar köle ticaretiyle uğraşıyordu. Correa, Hollanda ve Porte-
kiz'in kurdukları West India Co. şirketlerinin Africa'dan Meksi-
ka'ya getirdikleri köleler için aracı oluyordu... Barbados'ta 1706'ya
dek, Yahudilerin sahip olabilecekleri köle sayısına belirli bir sınır
konmuştu. Jamaika'da ise böyle bir sınırlama yoktu. Köle ticaretin-
de uzmanlaşmış Jamaikalı Yahudi tacirler arasında David Henriqu-
es, Hyman Levy ve özellikle Alexander Lindo, 1782-1792 yılları
arasında en fazla köle satan patrondu. 1789'da Jamaika'da köle
ölümleriyle ilgili olarak yapılan bir soruşturmada, Lindo'ya ait bir
gemide 150 kölenin kötü şartlar nedeniyle öldüğü ortaya çıkıyor-
du... Ayrıca ünlü Yahudi ailesi Gradis'ler de, Batı Afrika'dan Fran-
sız sömürgelerine yapılan köle ticaretinin içinde önemli yer tutu-
yordu. Kuzey Amerika'da Yahudiler, çok kötü bir üne sahip olan üç
aşamalı köle ticaretini gerçekleştiriyordu. Bu üç aşamalı ticaret şöy-
leydi: Köle tacirleri Afrika'dan zor kullanarak getirdikleri köleleri
Amerika'da pazalıyor, bundan kazandıkları parayla New Eng-
land'da (bugünkü ABD) büyük miktarda içki alıyor ve bu içkiler de
tekrar Afrikalılar'a satılıyordu. Philadelphia'daki Yahudi cemaatin-
den David Franks yine Yahudi olan Aaron Lopez ve Jacop Rodrigu-
ez Amerika'daki köle ticaretinin başını çekiyordu. Aynı anda sekiz
gemiyle birden Afrika'dan köle getirdikleri oluyordu. Bir başka Ya-
hudi Isaac Da Costa da büyük rakamlarla köle ticaretiyle uğraşıyor-
du. Amerikan iç savaşının bitimine kadar, güney eyaletlerindeki
Yahudi tacirler köle alım-satımına devam ediyordu. İki önemli kö-
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le taciri olan Güney Carolina'lı Jacob Levin ve Alabam'lı Israel I. Jo-
nes'un aynı zamanda bölgelerindeki Yahudi cemaatlerinin liderleri
olmaları, Yahudi toplumunun da köle ticaretinden rahatsız olmadı-
ğını gösteriyordu. Bunların yanısıra Amerika'da köle ticareti yapan
önemli Yahudiler arasında şu isimler sayılabilir: 1820'lerde New
Orleans ve Mobile'de güçlü olan Levy Jacobs, Richmond, Virginia
ve Petersburg'da etkili olan Ansley, Benjamin, George ve Solomon
Davis'ler, Charleston'daki pazarı kontrol eden B. Mordecai...34

Yahudilerin köle ticaretindeki rollerini tarihçi-sosyolog Eric R.
Wolf da şöyle vurguluyordu: "Yahudiler, Portekiz'den Yeni Dün-
ya'ya olan köle ve şeker ticaretinde lider konumdaydılar. Bu yete-
neklerini daha sonra da Hollanda için kullanacaklardı."35

İlginç olan, köle ticaretinde bu denli önde gelen Yahudilerin,
kendi bozuk inançlarına göre bu işle uğraşırken bir yandan da "iba-
det" yaptıklarını sanmalarıydı. Çünkü köle ticareti ve köle sahibi
olmak, Batıl Yahudi dininde övülen ve hatta emredilen bir davra-
nıştı. Muharref Tevrat, Yahudilere, diğer milletlerden köleler edin-
melerini öğütlüyordu:

“Etrafınızda olan milletlerden, onlardan köle ve cariye satın ala-
caksınız. Ve aranızda oturan gariplerin de çocuklarından, onlardan
ve diyarınızda doğmuş olup yanınızda bulunan aşiretlerden (köle)
satın alacaksınız; fakat kardeşlerinize, İsrailoğulları'na, birbirinize
sertlikle efendilik etmeye kalkışmayacaksınız.36

Şeytan Yahudi Lord Milner; Bir 'Rothschild Ajanı'

Rothschild hanedanının, Dünya Savaşı'nın ardından oluşan ye-
ni düzeni kontrol etmek için oluşturduğu politik kurumlar, hane-
danın önemli bir "ajanı", bir "sağ kolu" tarafından kurulmuştur:
Lord Alfred Milner. 

Milner, kariyerini Rothschild hanedanına hizmet ederek yapı-
yordu. Hanedana verdiği ilk büyük hizmet, Rothschildlar'ın Güney
Afrika'daki temsilcilerine, yani Cecil Rhodes'a yardım etmek ol-
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muştu. Rhodes, Rothschildlar'ı temsil etmek için gerekli özellikle-
re sahipti: Irk bilinci yüksek bir Yahudi olan Rhodes, aynı zaman-
da üst dereceli bir masondu.37 Güney Afrika'daki İngiliz sömürge-
sinin Genel Valiliğine atanan Milner'ın Rhodes'a yaptığı "yardım"
ise ülkedeki elmas yataklarının Rothschildlar'ın kontrolü altına
geçmesini garantilemek için girişilen soykırımı organize etmek
oluyordu. Eustace Mullins, Rothschild "ajanları"nın Güney Afri-
ka'daki icraatlarından şöyle söz ediyordu:

“Güney Afrika'da sömürgeci İngiliz yönetimine karşı koyan 'Bo-
er'lere (Boerler, Güney Afrika'ya İngilizlerden önce yerleşen Hollanda-
lılardır) yönelik savaş, Rothschild tarafından organize edildi. 1889'da
Güney Afrika'daki zengin altın ve elmas yatakları keşfedilince,
Rothschild, 400 bin İngiliz askeriyle, 30 binlik köylü birliğine ('Bo-
er'ler) saldırılmasına karar verdi. Savaşı başlatan, Rothschild'ın ajanı
konumundaki Lord Alfred Milner idi. Milner'a bir başka Rothschild
ajanı Cecil Rhodes da yardım etti.”38

İngilizler "esir almama" prensibine dayalı bir savaş yürütüyor,
ele geçirilenler, hemen öldürülüyordu. Boerler acımasızca öldürül-
dü, tarlaları yakıldı. Dünya tarihinde "toplama kampı" terimi ilk
kez bu savaşta kullanıldı: Boerler'i destekledikleri belirlenenler,
çok kötü şartlardaki kamplara toplandılar. Kamplara konan binler-
ce kadın ve çocuk işkenceye varan koşullardan dolayı öldü...

Lord Milner, bu vahşeti Rothschild hanedanın yüksek çıkarları
için organize ediyordu. "Ajan"ın kariyeri ise 1864'de Londra'da ku-
rulan Colonial Society (Koloniler Derneği) ile başlamıştı. 1868'de
dernek, Royal Colonial Institute (Kraliyet Koloniler Enstitüsü) adı-
nı aldı. Milner'ın aktif olduğu enstitü, Barclays Bank ve Asya'daki
uyuşturucu pazarını kontrol eden Hong Kong Shanghai Bank tara-
fından finanse ediliyordu. 1884'de Milner, Royal Colonial Society'i,
sömürgelerle ilgili bir başka kuruluşla, Imperial Federation League
(Emperyal Federasyon Birliği) ile birleştirdi ve böylece Royal Em-
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pire Society (Kraliyet İmparatorluk Derneği) kurulmuş oldu. Lord
Milner and the Empire kitabının yazarı, Vladimir Halperin, Mil-
ner'ın bir sonraki icraatını şöyle anlatıyordu: 

“Milner ve bazı arkadaşları Round Table Group'u kurdular. Bu ör-
güt, kurulduğu günden sonra ekonomik konularda büyük etki sahibi
olmuştur. Milner Round Table'ı kurmak için, Lord Astor'dan 30.000,
Lord Rothschild'dan 10.000, Bedford Dükü'nden 10.000 ve Lord Ive-
agh'dan 10.000 sterlin almıştı.”39

Ekonomik bir lobi örgütü sayılabilecek olan Round Table'ı ku-
ran Milner'ın, bu iş için kullandığı 60 bin sterlinin 40 binini Yahu-
di finansörlerden, yani Lord Rothschild ve Lord Astor'dan alması
dikkat çekiyordu. Vladimir Halper, ayrıca Milner'ın bir başka yanı-
nı daha bildiriyor ve şöyle diyordu: "Aralık 1917'de yayınlanan Bal-
four Deklarasyonu'nda Milner'in büyük rolü vardır. Şu bir gerçek-
tir ki, Milner, deklarasyonu Balfour'la beraber yazmıştır. Milner, za-
ten 1915'ten itibaren Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına bü-
yük destek vermiştir."40

Milner'a "Rothschild'ın ajanı"' denmesi boşuna değildi. Rothsc-
hild imparatorluğunun çıkarlarını koruyan Milner, aynı zamanda
Siyonizmin İngiltere'deki en büyük destekçilerinden biriydi. Siyo-
nizme destek çıkan ve İsrail’in kurulmasına zemin hazırlayan, Bal-
four Deklarasyonu'ndaki rolü bunun bir göstergesiydi. Eustace
Mullins, Milner-Rothschild arasındaki "Siyonist" ilişkiyi şöyle
açıklıyordu:

“Milner-Rothschild ilişkisi, Terence O'Brien'ın yazdığı 'Milner'
adlı biyografide şöyle bildirilir: 'Milner, Alphonse de Rothschild'le bir
iş görüşmesi için Paris'e gittiğinde, hafta sonunu da Rothschild'ın
Tring'deki villasında geçirdi. Tring'de Rothschild'la birlikte geçirdiği
uykusuz bir gecede O'Brien daha ayrıntılı bilgi vermiyor saatlerce
konuştular. Sonra Lord Rothschild, Milner'ın da katıldığı ve Siyo-
nizm konusu üzerine düzenlenen bir yemekli toplantı düzenledi. Top-
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lantıda Milner'a, Kral Faysal'la konuşması için Arabistanlı Lawren-
ce tercümanlık ediyordu.”41

Kısacası Milner, Rothschild'la çok yakın ilişkiler içinde olan ve
Siyonizme büyük destek veren bir kişiydi. Ama bu destek, yalnızca
Rothschild İmparatorluğunun çıkarları için Güney Afrika'da yapı-
lan soykırımla, ya da Siyonizme resmi İngiliz desteği olan Balfour
Deklarasyonu ile sınırlı değildi. Milner, asıl büyük icraatını, Chat-
ham House olarak da bilinen ve Abdullah Gül’e verdiği madalyalar-
la gündeme gelen Royal Institute of International Affairs'ı kurmak-
la gösterecekti.

İsrail Kimleri ve Niçin Silahlandırmıştı?

Bu bölümde kendisine en çok başvuracağımız kaynak, İsrail
Hayfa Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Benjamin Beit-Hal-
lahmi'nin The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why (İsrail
Bağlantısı: İsrail Kimi Neden Silahlandırıyor) adlı kitabı oluyordu.
Hallahmi, bir Yahudi, hatta bir İsrail vatandaşı olmasına karşın, ki-
tap boyunca tarafsız bir bakış açısıyla Yahudi Devleti'nin Üçüncü
Dünya'daki kirli çamaşırlarını ortaya döküyordu. Sonuçta ortaya
çıkan tablo, Hallahmi'nin de dediği gibi inanılması zor, ancak son
derece gerçek bir tabloydu.

Hallahmi, kitabının "Vorster Kudüs'te" başlıklı girişinde böyle
bir kitap yazmaya neden gerek duyduğunu şöyle anlatıyordu:

“Beni bu kitabı yazmaya iten olaylar dizisi, 1976 Nisan'ının bir ge-
cesinde başladı. Hayfa'daki dairemde İsrail televizyonunun akşam ha-
berlerini izliyordum... Haber bültenindeki diğer haberleri hatırlamıyo-
rum, ama özellikle bir olay hemen dikkatimi çekti. Bu haberde, Güney
Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Balthazar Johannes Vorster'in, İsrail'e
yaptığı resmi ziyaretin ilk günü gösteriliyordu. İsrail televizyonu ha-
ber bülteninin seyircilere yansıttığı sahneler ise Vorster'ın İsrail'deki
Soykırım müzesi Yad Vashem'i ziyaret ettiği görüntülerdi. İsrail'e ya-
pılan her resmi gezi Yad Vashem'e yapılan bir ziyaret ile başlamıştı.
Burası, havaalanından Kudüs'teki herhangi bir otele giderken yol üs-
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tünde durulan ilk noktaydı. Bu ayinin amacı, İsrail'in Soykırımla olan
ilgisini vurgulamak, ülkeyi Soykırımdan kurtulanlar için bir cennet-
miş gibi yansıtmak ve diasporadaki Yahudi varlığının bir tehlike oldu-
ğunu iddia edenlere karşı bir yanıt vermiş olmaktı. Bunun ikinci ama-
cı ise ziyaretçide suçluluk duygusu oluşturmaktı. Bir çok İsrailli için,
Vorster'ın ziyareti sadece bir yabancı lider tarafından yapılan normal
ve resmi ziyaret sanılmaktaydı. Vorster, İsrail basını tarafından, İsra-
il'in yakın bir dostu ve Kutsal Topraklar'a kutsal bir gezi yapan din-
dar bir adam gibi sunulmaktaydı. Sadece, İsrail'in New York Times'ı
sayılan Haaretz gazetesinin editörü, Vorster'ın bir Nazi işbirlikçisi ol-
duğunu ve İsrail kanununa göre tutuklanması ve İsrail topraklarına
ayak bastığı anda yargılanması gerektiğini yazmıştı. Oysa, Vorster
Tel-Aviv havaalanına, yere serilen kırmızı halılarla karşılanmış ve İs-
rail'in başbakanı Yitzhak Rabin onu sıcak bir şekilde kucaklamıştı. İs-
rail basınında bir çok sıcak karşılama haberi çıktı. Zaman geçtikçe,
İsrail-Güney Afrika ittifakı üzerinde hazırladığım dosyaların sayısı
basından kestiğim haberler ve raporlarla artmıştı. 1970'lerin sonla-
rında, bu kez dünyanın başka bir bölümü basının ilgi odağıydı. Tem-
muz 1979'da bir Cuma gecesi, haberlerde, Nikaragua'nın başkenti
Managua'ya doğru ilerleyen Sandinista asileri, iktidardaki son günle-
rini yaşayan Anastasio Somoza'ya gönderilen yepyeni İsrail silahları-
nı çıkarırken gösteriliyorlardı. Böylece yeni bir dosya oluşturmaya
başladım, bu sefer Orta Amerika üzerine yoğunlaştım. Çok kısa za-
man içinde bu dosya da gazete haberleri ve kitapçıklarla dolup taşmış-
tı. (Filipinler Başkenti) Manila'dan (Nikaragua başkenti) Mana-
gua'ya kadar dünyanın her tarafına ulaşan İsrail müdahalelerini orta-
ya koyan dosyalar biriktikçe, (siyonizmin) global stratejisini keşfet-
meye başladığımı ve bu stratejiyi anlamak için daha çok çaba sarfet-
mem gerektiğini anladım. Üçüncü Dünya'daki İsrail faaliyetlerinin ça-
pı, İsrail'in dostları için de düşmanları için de şaşırtıcı ve endişe veri-
ci boyutlardaydı. Bu tablonun geneline bakıldığında ve bunun altında
yatan model araştırıldığında, bu stratejinin şeytani amaçlar taşıdığı
ortaya çıkmaktaydı. Son elli yılda Üçüncü Dünya'daki hangi olaylı
noktaya bakarsanız bakın, gazete sayfalarında soğuk soğuk gülümse-
yen İsrail subaylarıyla ve parlayan İsrail silahlarıyla karşılaşırsınız.
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Artık bu görüntüler sıradan olmuştur; Uzi hafif makineli tüfeği ve Ga-
lil saldırı tüfeğinin adıyla anılan Uzi, Galil veya Golan adındaki İsra-
il subayları... Onlara Güney Afrika'da, İran'da, Nikaragua'da, El Sal-
vador'da, Guatemala'da, Haiti'de, Namibya'da, Tayvan'da, Endonez-
ya'da, Filipinler'de, Şili'de, Bolivya'da ve PKK gibi birçok terör olu-
şumlarında rastlanmaktadır. İlerideki bölümlerde, İsrail'in Üçüncü
Dünya'daki müdahalelerini ortaya koyacak ve sonra da bu müdahale-
lerin ne açıdan Siyonizmin tarihi ve İsrail Devletiyle bağlantılı oldu-
ğunu ortaya koyacağım. Birçok gerçek artık tartışılmayacak kadar
açıktır. Asıl tartışılması gereken, bu gerçeklerin anlamı ve onları açık-
lamak için ne gibi yollara başvurulacağıdır. Benim amacım şu sorula-
ra cevap bulmaktır; birbirinden tamamen farklı görünen bu faaliyetle-
ri açıklayan tutarlı bir strateji, tutarlı bir politika, tutarlı bir bakış
açısı var mıdır? Ve eğer varsa, bunun esas amacı nedir? İsrail’in dün-
ya hakimiyeti planlarının bir parçası mıdır? İsrail'in dış politika ide-
olojisini değerlendirmek için İsrail'in dünya çapındaki faaliyetlerini
bir kaç düzeyde incelemek lazımdır. Birincisi, devlet diyaloğuyla veya
Birleşmiş Milletler'de yapılan diplomatik temaslar ve açıklamalardan
oluşan resmi diplomatik yollardır. İkincisi İsrail’in, silah satışlarından
müşteri ülkede bulunan askeri danışmanlara, ev sahibi ülkede verilen
askeri eğitime kadar uzanan askeri işbirliği alanıdır. Bu alan, genelde
İsrail hükümeti tarafından gizli tutulmaktadır. Üçüncüsü, Mossad ta-
rafından yürütülen, nüfuz ve istihbarat kazanmaya yönelik yapılan
gizli operasyonlardır. Ve dördüncüsü, yukarıdaki girişimlerle bağlantı-
lı olan özel açılımlardır.

Üçüncü Dünya'daki son İsrail müdahalelerini anlamak için
1950'lerdeki, 1960'lardaki, hatta daha evvelki olaylara bakmak la-
zımdır. Böylece izlenen yolları belirlemeye çalışırken, Nikaragua'daki
Somoza, İran'daki Şah, Uganda'daki İdi Amin, Portekiz ve Afrika ko-
lonileriyle olan ilişkiler gibi belirli olayların tarihine bakarak siyo-
nistlerin kürt kartını ve PKK bağlantılarını mercek altına alarak İsra-
il'deki 'modus operandi' hakkında daha çok şey öğrenme imkanı bulu-
nacaktır. Geçmişin bize öğrettikleri çok açıktır. Birincisi, İsrail'in
Üçüncü Dünya'daki belirli rejimleri ciddi ve köklü bir şekilde destek-
lerken izlediği bir yol vardır. İkincisi, bu müdahalelerin detaylarına
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olaylar esnasında inilememekte, bu yüzden eldeki kaynaklar bu mü-
dahalelerin önemini tam olarak açıklayamamaktadır. Dolayısıyla, İs-
rail'in mevcut faaliyetleri medyada ya da halka açık platformlarda
söylenenlerden çok daha geniş ve çok daha derin boyutlardadır.”

Hallahmi, kitabının girişinde yazdığı bu satırların ardından son
olarak; İsrail'in "Manila'dan Managua'ya" Üçüncü Dünya'nın dört
bir yanına uzanan faaliyetlerini "İsrail'in dünya savaşı" olarak yo-
rumlamaktadır. Evet, İsrail'in bir "dünya savaşı" vardır. Ancak bu
savaşta İsrail'in hedeflediği düşman çoğu kez devletler değil, ezilip
horlanan, baskı altına alınan ve bu nedenle de kurulu dünya siste-
mine, Düzen'e karşı çıkan, Düzen'e karşı "radikalleşen" Üçüncü
Dünya halklarıdır ve özellikle Müslümanlardır. 

Şimdi "İsrail'in bu kirli ve gizli dünya savaşı"nın farklı cephele-
rini incelemeye başlayabiliriz.

Siyonist İsrail'in Afrika'daki Şeytani Hesapları

İsrail, Üçüncü Dünya'daki dekolonizasyon (sömürgeden kurtul-
ma) sürecinden son derece rahatsız olmuş ve elinden geldiğince bu
süreci engellemeye çalışmıştı. Bunun ardındaki mantık: ezilen
halkların geliştireceği başkaldırının, Filistin halkını sindiren ve Va-
adedilmiş Topraklar'daki diğer halkları da pusturmayı ve baskı al-
tına almayı hedefleyen Yahudi Devleti'ne de yöneleceği hesabıydı.
Bunun yanı sıra İsrail, Siyonist Dünya Düzeni açısından da ezen za-
lim iktidarların ve ezilen halkların var olması gerektiği kanaatini
taşımaktadır. 

Ancak İsrail'in 1950'lerdeki dekolonizasyonu (sömürgelikten
kurtuluş yolunu) engelleme stratejisi fazla işe yaramamıştır.
1950'lerin sonundan itibaren Üçüncü Dünya'daki, özellikle de Af-
rika'daki bağımsız ülkelerin sayısında patlama yaşanmıştır. 1950'de
Afrika'nın tümünde sadece 4 resmi bağımsız ülke vardı. 1962'de
bağımsız ülkelerin sayısı otuza çıkmış, 1977'de Güney Afrika'nın
Namibya üzerinde kurduğu egemenlik dışında kıtanın tümü he-
men hemen resmiyette bağımsızlaşmıştı.

Ancak bu bağımsızlık, özellikle de halk açısından, sadece lafta
kalmıştı. Çünkü eski sömürgeci yönetimler gitmişti ama ülkelerin
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yönetimi bu sefer işbirlikçilere bırakılmıştı. Çoğu Afrika ülkesi son
derece otoriter, baskıcı ve zalim, kısacası faşist diktatörlerin yöne-
timi altındaydı. Bu diktatörlerin hemen hepsi de eski sömürgeci
güçlere, yani Batılı büyük devletlere ve onları güden Siyonist mah-
fillere bağlıydı. Bazı ülkelerde ise Sovyet müttefiki diktatörler var-
dı ki, bunlar da gerçekte Batı yanlısı faşistlerden pek farklı sayıl-
mazdı. Bunlara "sol faşist' demek lazımdı. Zaten Rahmetli Erba-
kan’ın benzetmesiyle: Kapitalizm ve Komünizm, aslında timsahın
alt ve üst çeneleri konumundaydı.

Dolayısıyla bağımsızlık Üçüncü Dünya halklarına beklenen öz-
gürlükleri sağlamamıştı. Özgürlük gelmeyince de Üçüncü Dün-
ya'nın sorunları azalmayıp artmıştı. Üçüncü Dünya ülkelerinin ço-
ğunda, iktidarı zor kullanarak elinde tutan faşistlere karşı çeşitli
halk hareketleri başlamıştı. Bu halk hareketleri, ülkelerindeki dik-
tatörlere karşı çıkarak, dünyadaki Siyonist sömürü Düzenine de
karşı çıkmış oluyorlardı. Çünkü o diktatörleri o ülkelerin başına
getiren güç, Gizli dünya Düzeninin patronlarıydı. Bu Düzen'e kar-
şı çıkan herhangi bir hareket ise İsrail için tehlike sayılmaktaydı. 

Bu nedenle de İsrail, bu bağımsızlaşmaya karşı büyük bir savaş
açtı. Savaşın mantığı, Üçüncü Dünya ülkelerindeki faşistlerin des-
teklenmesi yolundaydı. Bu diktatörler hem para ve silahla destek-
lenecek, hem de "halk hareketlerinin nasıl durdurulabileceği" ko-
nusunda taktik yardım alacaklardı. Aslında bir "çete devleti" olan
İsrail, zaten bu konularda son derece uzmandı.

Mobutu Sese Seko: İsrailin Zaireli Uşağı

Çok değil, yirmi yıl öncesine kadar, New York'un Doğu Yakasın-
daki ünlü bir kuaför, hatırlı bir müşterisinin daveti üzerine ayda bir
kere Afrika'ya uçardı. İsterse yolda kendisine refakat etmek üzere
birkaç arkadaşını da beraberinde götürebilen bu kuaför, zengin ve
güçlülerin kuaförüne yakışacak bir yolculuk sürer, Concorde'la
yaptığı seyahatinde Eski Dünya'da sadece bir kaç saat kaldıktan
sonra New York'a geri yollanırdı. Bütün bunların parasını ödeyen,
yani tıraş olmak için New York'tan Concorde uçakla özel kuaför ge-
tirten kişi ise dünyanın en rezil diktatörlerinden Zaire Devlet Baş-
kanı Mobutu Sese Seko denen İsrail uşağıydı. 
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Zaire, bir yandan inanılmaz bir doğal kaynak servetine sahipken
(bakır, kobalt, elmaslar, çinko, tin, uranyum, su gücü), bir yandan
da inanılmaz ve anormal bir yoksullukla karşı karşıya olan bir ül-
ke konumundaydı. Mobutu'nun inanılmaz lükslerine karşın, Zaire
insanı, Afrika'nın en fakir insanları arasındaydı ve hayatının büyük
kısmını yarı aç bir durumda geçirmek zorundaydı. 

Ülke 1960'da bağımsızlığını kazanmıştı. Ancak bu bağımsızlık,
az önce değindiğimiz türdendi; halk yine köle hayatı yaşamaktay-
dı. General Mobutu, 1965'deki darbeyle başkan yapılmış ve kurdu-
ğu rejim, tek kelimeyle canavarlaşmıştı. Amnesty International, ha-
zırladığı raporlarda sürekli olarak Mobutu'yu Afrika'nın en baskıcı
yöneticilerinden biri olarak tanımlamıştı. Mobutu ayrıca ülkeyi
inanılmaz bir şekilde sömürmüş İsviçre'deki banka hesaplarına
milyarlar yatırmış, Zaire'nin insanları yılda 80 dolardan az bir ge-
lirle sürünüp ölmeye mahkum bırakılmıştı. Ülkenin zenginlikleri-
nin diktatör ve arkadaşları arasında sistematik bir şekilde yığılma-
sı ve paylaşılması sonucunda, Mobutu'nun şahsi servetinin 4 mil-
yar dolara ulaştığı hesaplanmıştı. Ve bu paralar sonunda Yahudi
bankerlerin kasalarında kalacaktı.

Amerikalı gazeteci J. Kwinity'nin yazdığı "Where Mobutu's Mil-
lions Go" (Mobutu'nun Milyarları Nereye Gidiyor) başlıklı bir ma-
kalede, Zaire sefaleti şöyle anlatılıyordu: "Kötü beslenme Zaire nü-
fusunun 1/3'ünden fazlasının ölümüne sebep olmakta ve pek çok
çocukta da kalıcı beyin zedelenmesine yol açmaktadır. Zaire'nin ya-
rısı çocuk olan 25 milyonluk nüfusu, çamur kulübelerinde açlıktan
ölmenin pençesine bırakılmıştır.”42

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zaire'yi bu şekilde sö-
müren Mobutu, doğal olarak, iktidarda kalışını kurduğu baskı reji-
mine borçluydu: Mobutu'ya karşı çıkmaya kalkanlar Mossad ajan-
larınca acımasızca yok ediliyor, özel polisin işkence yöntemleri
korku salıyordu... 

Peki bu rezil Üçüncü Dünya faşistleri sırtlarını hangi Siyonist
sırtlana dayanmaktaydı?
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En başta İsrail'e... İsrailli askeri uzmanlar, 1969 yılında Mobu-
tu'nun ordusundaki özel timleri eğitmeye başlamışlardı. İlerleyen
yıllarda ilişkiler daha da artmış; Mossad Zaire'de son derece aktif
hale ulaşmıştı. Savunma Bakanı Ezer Weizmann (Sonra İsrail Cum-
hurbaşkanı) 1979'da Zaire'yi gizlice ziyaret etmiş ve Mobutu'ya
destek çıkmıştı. 1981'de Mossad'ın ünlü ajanlarından David Kimc-
he Mobutu'nun konuğu olmuş, aynı yıl Savunma Bakanı Ariel Şa-
ron gizlice Zaire'ye gidip Mobutu'yla, diktatörün özel koruma bir-
liğini eğitmek için anlaşma imzalamıştı. 1982 yılında, Mobutu, İs-
rail'le ilişkilerini geliştirmesine karşılık yüz milyon dolar bahşiş al-
mıştı. 1983'de Ariel Şaron 4 günlük bir Zaire ziyareti yaptı ve Mo-
butu'nun özel koruma birliğinin sayısının 3.000'den 7.000'e çıkma-
sı ve İsrailli uzmanlar tarafından eğitilmesi kararlaştırıldı. 1984'de
İsrail Devlet Başkanı Haim Herzog, dünya Yahudilerini Zaire'de ya-
tırım yapmaya çağırdı. İlerleyen yıllarda İsrail lobisi, Washing-
ton'da Mobutu lehine lobilicilik yaptı. 1985'te Mobutu İsrail'e res-
mi ve anlı şanlı bir ziyaret yaptı. Zaire diktatörü, başkan Haim Her-
zog tarafından 21 el silah atışı ve İsrail hava gücü jetlerinin uçuşuy-
la gösterişli bir şekilde karşılandı.’’43

Bu dönemde Mobutu'nun İsrail'den iki büyük ricası vardı: Za-
ire'deki baskıcı gizli polis servisinin İsrail tarafından eğitilmesini ve
Yahudi lobisinin ABD'de Mobutu'yu desteklemesini istiyordu. Bu is-
teklerin ikisi de İsrail tarafından kabul edildi. Kısa bir süre sonra iki
İsrailli General, Ehud Barak (Sonra İçişleri bakanı) ve Abraham Ta-
mir'in Zaire'ye yaptığı ziyarette Mobutu'nun gizli polis teşkilatının,
sayıları yüzleri bulan özel "bodyguard"larının ve istihbarat servisi
elemanlarını İsrailli uzmanlar tarafından eğitilmesi kararlaştırıldı. 

İsrail Mobutu'ya yardım etmek için gerçekten Amerika'daki nü-
fuzunu kullandı. Dışişleri Bakanı Yitzhak Şamir'in Aralık 1982 Za-
ire ziyaretinde, iki Yahudi ABD Kongre üyesinin, Howard Wolpe ve
Stephen Solarz'ın Mobutu lehine lobi yapacağına söz alındı. Ger-
çekten de Solarz ve Wolpe Mobutu lehine lobi yaptılar ve etkili de
oldular. İsrail, bu iki Yahudi Kongre üyesi aracılığıyla, Zaire'ye ya-
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pılan Amerikan yardımının artmasını ve Reagan yönetiminin genel
olarak Mobutu rejimine olumlu yaklaşmasını sağladı. 

İsrail, Mobutu'nun Amerika'daki imajını değiştirmek için de ol-
dukça çaba harcadı. 1981'de İsrail'in iktidar partisi olan Likud'un
da seçim kampanyasını yürüten İsrail Zeev First firması, bir Ame-
rikan Yahudi delegasyonu tarafından 1982'de Zaire'ye yapılan ziya-
reti organize ediyordu.44

Bu arada Mossad ajanı Meir Meyouhas, "Mobutu'nun sağ kolu"
haline geliyor ve Afrika diktatörüne hemen her konuda danışman-
lık yapıyordu. Meyouhas, Zaire diktatörünün dış gezilerinin tü-
münde ona eşlik ediyor, özellikle Mobutu'nun Amerika gezisinde
önemli görüşmeler ayarlıyor: IMF'nin Mobutu rejimine cömert kre-
diler vermesini sağlıyordu. Hallahmi, Meir Meyouhas'ın "Mobu-
tu'nun en yakın dostu ve en iyi iş ortağı" olduğunu söylüyordu.45

Mobutu 1995 yılında halen iktidardayken, Ülkeyi, başkentten
değil, Gbadolite şehri kıyısında, nehir üzerine yaptırdığı saray-ge-
misinden yönetiyordu. Suikast korkusu nedeniyle buradan pek ay-
rılmıyor, kişisel servetinin 5 milyar dolara ulaştığı, İsviçre'de şato-
ları, Cote d'Azur'da pahalı yatırımları olduğu biliniyordu. Ülkede
Mobutu'nun dalkavukluğundan başka bir şey yapmayan bakanlara
yaklaşık 12 bin dolar aylık veriliyor, öğretmen maaşı ise 8 doları
geçmiyordu.

İsrail’in Uganda'da İdi Amin’i Kullanması

1971'de gerçekleşen bir askeri darbeyle eski Başkan Obote'yi
devirerek iktidarı ele geçiren İdi Amin, tüm diktatörler gibi İsra-
il'le çok yakın ilişkiler kurmak zorunda bırakılıyordu. Zaten İdi
Amin, darbe yapmadan önce de İsraillilerle yakın ilişki kurmuş-
tu. İsraillilerin Amin'in darbesini desteklemelerinin başta gelen
nedeni, onu önceden "gözlerine kestirmiş" oldukları söyleniyor-
du. İdi Amin'in söz konusu bağlantısı, Obote döneminde başlayan
İsrail-Uganda ilişkileri sırasında doğmuştu. Uri Dan, “Entebbe
Havaalanında 90 Dakika’’ adıyla Türkçe'ye çevrilen kitabında bu
konuda şöyle diyordu:
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“Uganda bağımsızlığını kazandıktan kısa bir müddet sonra, o za-
man İsrail Savunma Bakanlığında Müsteşar olan Şimon Peres bir zi-
yaret için Uganda'ya gelmişti. Ev sahipleri, Peres'ten kendi ordu ve ha-
va kuvvetlerini kurarlarken yardım etmesini istemişti. Peres uygun
buldu ve 1963 Nisanı'nda, o zaman Dışişleri Bakanı olan Golda Meir
İsrail'le Uganda arasındaki yardım ve işbirliği anlaşmasını gerçekleş-
tirdi. Anlaşmadan sonra, Albay Şaham, İsrail Savunma Bakanlığı he-
yetinin başında Uganda'ya geldi. Şöyle üstün körü yaptığı bir teftiş, İs-
rail tarafından yapılacak çok şey olduğunu gösterdi. Uganda ordusu,
700-800 askerden müteşekkil bir tek piyade taburundan ibaretti. Tabu-
run hem komutanı, hem de diğer bütün subayları İngiliz'di. Piyade ta-
buru, her şeyden önce merasimler ve resmigeçitler için meydana geti-
rilmişti. Genellikle bayramlarda sokaklardan geçiyor, pek başka bir
işe yaramıyordu. Zonik ve yanındaki İsrailli subaylar, işte bu komik-
opera taburunu, etkin bir savaş gücüne dönüştüreceklerdi.’’46

Uganda'nın 1960'lı yıllarda İsrail'le girdiği bu yakınlaşma süre-
ci sırasında, Uganda ordusunda general olan İdi Amin İsrail'le "ki-
şisel" bir yakınlık kurmaya başlıyordu. Uri Dan şöyle anlatıyordu:

“Zonik ve arkadaşları işe ufaktan başlayarak, sadece bir bölüğü
savaşabilecek düzeye dönüştürmeye koyulmuşlardı. Ugandalı askerler
eğitilmek için İsrail'e yollandı. Piyade bölüğünün eğitilmesinde İsrail-
li subayların gösterdikleri başarı, Cumhurbaşkanı Obote'nin, İsrail he-
yetine, Uganda'nın özel polis kuvvetlerini yetiştirmesi için istekte bu-
lunmasına yol açtı. İsrail'den gönderilen Fuga-Magista ve Dakota'ları
kullanan İsrailli havacı öğretmenler Uganda Hava Kuvvetlerinin te-
melini atmış ve hatta teknik bir okul bile açmışlardı. Uganda'nın ba-
ğımsızlığının ikinci yıldönümünde, İsrailli subayların gururlu bakışla-
rı önünde altı tane Fuga-Magista uçağı hava gösterilerinde bulunuyor-
du. İdi Amin, Kampala'daki İsrail misyonuyla özel ilişkiler kuruyor,
sık sık İsrail'i ziyaret ediyor ve her seferinde bu ülkeye duyduğu hay-
ranlık bir kat daha artıyordu. İsraillilerin çalışkanlığını öve öve biti-
remiyordu. Deniz ve karadan taşınmak üzere parçalara demonte edil-
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miş şekilde Uganda'ya getirilen ilk jet uçaklarının orada tekrar mon-
te edilişini görünce, İsraillilerin bu metal parçalarını nasıl bir jet uça-
ğına dönüştürdükleri karşısında hayretlerini gizleyemiyordu. Monte
edilen Fuga-Magista'nın ilk uçuşuna gönüllü olarak katılıyor ve bu iş-
ten son derece zevkleniyordu. Daha sonra İsrailliler Amin'e nadir kim-
selere verdikleri “Paraşütçülerin işareti” ödülünü veriyordu. 2 Tem-
muzda Moritanya'ya giderken bile, saklamadığı bir gururla bu işareti
taşıyordu... Aradaki ilişkiler o denli iyiydi ki, Amin bir gün, Kampa-
la'da askeri ateşe olarak görev yapan Yahudi Şaham'dan, Kongo'dan
çaldıkları muazzam miktarlardaki altının satışı için yardımcı olması-
nı istiyordu. Bankerler, işin esasını kurcalamak gereği hissetmeden al-
tınların satış işlemlerini ayarlıyordu.”47

Kısacası İsrail, Uganda devleti ile yakın ilişkiler kurarken, bir
yandan da kendi savaş yeteneklerine ve güçlerine hayran olan İdi
Amin gibi faşistleri de "özel" bağlantılarla kendi yanına çekiyordu
(Güce, hatta şiddete olan hayranlık, diktatörlerin değişmez özelli-
ği oluyordu.) 

İdi Amin'in henüz ordu görevlisi olduğu sıralarda İsrailliler ta-
rafından keşfedilmiş olduğuna, Amerikalı yazarlar Andrew ve Les-
lie Cockburn de değiniyordu. Buna göre İdi Amin ilk önce İsrail'in
Uganda Büyükelçisi Uri Lubrani'nin dikkatini çekiyordu. Lubrani,
Uganda'ya gelen İsrail askeri heyetine "Bu Amin bizim adamımız
sayılır, şimdi öyle olmasa da yakında öyle olacak" diyordu. Askeri
heyetin başındaki Mossad ajanı ve albay Baruch Bar Lev de İdi
Amin'i beğeniyor ve Lubrani'nin teşhisine katılıyordu.”48 Yani, İs-
railliler, Uganda'da uygun bir piyon keşfediyordu. 

Ve İsrail, kısa süre sonra İdi Amin'i Obote rejimine karşı kullan-
makta gecikmiyordu. Çünkü Obote, diğer bazı Afrika ülkeleri gibi
1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından İsrail'e soğuk davranıyor-
du. İsrail'in bu savaşta işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi, Obo-
te'ye ve benzeri liderlere eski sömürgecilik çağını hatırlatıyor ve bu
liderler Filistin davasına destek olmaya başlıyordu. Bu devletler
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1967 savaşının hemen ardından Birleşmiş Milletler'de İsrail aleyhi-
ne oy kullanarak tavırlarını gösteriyordu.

Bu durumda İsrail'in yapabileceği tek bir şey vardı: Üçüncü
Dünya ülkelerinde, Filistin davasına değil, kendi işgalci rejimine
sempati duyan güçleri iktidara getirmek gerekiyordu. İşgale sempa-
ti duymak; baskıya, şiddete, haksızlığa sempati duymayı, "güçlü
olan haklıdır" prensibini kabul etmeyi gerektiriyordu. Bu mantık,
bilindiği üzere, faşist mantığıydı ve güçlü olanın haklı olduğunu
kabul edebilecek insanlar, doğal olarak İsrail'in haklı olduğu sonu-
cuna varıyordu. İsrail'in Üçüncü Dünya'daki faşist rejimlere verdi-
ği desteğin en önemli nedenlerinden biri buydu.

İsrail'in "Uganda'daki adamı" olan İdi Amin'i ünlü yapan özelli-
ği ise uyguladığı vahşet oluyordu. Ülkedeki tüm rejim muhalifleri-
ni ortadan kaldıran Amin, 8 yıllık iktidarı boyunca binlerce insan
öldürtüyordu. Bunların bir kısmını Uganda nehirlerindeki timsah-
lara parçalattığı ve siyasi muhaliflerini öldürttükten sonra yemek
olarak onların karaciğerlerini çıkarttığı gibi iddiaları da, yine aynı
Siyonist odaklar uyduruyordu.

İdi Amin sözde Müslümandı ve Arabca “Iydi (Bayram) Emin”
ismini taşıyordu. Maalesef şahsi zaafları ve iktidar hırsıyla Siyonist
İsrailin tuzağına kapılıyor, pekçok zulme alet oluyordu. Ancak ye-
terince kullanılıp sonra gözden çıkarılıyordu. Bu sefer hem kendi-
sini hem mensup olduğu İslam Dinini kötülemek için, aleyhinde
akla hayale gelmeyen karalama kampanyaları başlatılıyordu. Ona
“İnsan yiyen canavar” denmesinin bir nedeni de, Afrikalıları ezme-
nin ve sömürmenin ayıp ve günah olmadığını, çünkü bunların in-
san sayılmadığını vurgulamak, Batılıların zulümlerine meşruiyet
kazandırmaktı.

İşte 1970'lerin sonuna doğru "yamyam"la İsrail arasındaki bala-
yı sona eriyordu. Artık İsrail'e ihtiyacı kalmadığını düşünen Amin
Siyonizm karşıtı cephenin renkli ismi Kaddafi ile yakın ilişkiler
kurmaya başlıyordu. Ancak Amin İsrail'e ihtiyacı kalmadığını dü-
şünmekle yanılıyor, Yahudi Devleti'nden aldığı destek sona erince,
iktidarı da fazla sürmüyordu. 29 Mart 1979'da Uganda'dan kaçmak
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zorunda bırakılıyordu. Hükümet birlikleri Uganda Halk Kurtuluş
Ordusu gerillaları tarafından yenilgiye uğratılıyor ve Amin de tek
çareyi kaçmakta buluyordu. Amin'i korumak için Kaddafi'nin yol-
ladığı birlikler ise bu hezimeti yalnızca bir kaç gün geciktirebiliyor-
du. Yamyam yaftalı işbirlikçi Iydi Emin yanlış müttefik seçmenin
cezasını çekiyor, hak ettiği akıbete uğruyordu.

Afrika’daki Angola ve Mozambik; İsrail'in Sömürge Savaşları

Angola ve Mozambik'in durumları birbirine paraleldir. İkisi de
1970'li yıllara kadar Portekiz sömürgesi olarak kalan ve Afrika'nın
en son bağımsızlığını kazanan iki ülkesi oldular. Ancak sömürge
yönetiminden kurtulmak kolay olmamış, faşist Portekiz rejimi, An-
gola ve Mozambik'teki Ulusal Kurtuluş hareketlerine karşı uzun
bir mücadele vermişti. Angola ve Mozambik halklarına karşı giriş-
tiği bu mücadelede faşist Portekiz'in en büyük yardımcısı ise İsra-
il'di. Tüm Üçüncü Dünya halklarının yerel faşist rejimler ya da sö-
mürge yönetimleri aracılığıyla kontrol altında tutulması gerektiği-
ne inanan İsrail sömürgeci Portekiz ordusunun silah ihtiyacını gi-
dermişti. Portekiz askerlerinin ellerinde çok sayıda Uzi vardı.49

Ancak Angola'nın sömürgecilikten kurtarılması için kurulan
MPLA (Angola Halk Kurtuluş Hareketi) hareketi, 1975'te İsrail'in
silahlandırdığı Portekiz ordusunu yenerek bağımsızlığını kazandı.
Fakat Angola huzura kavuşmamıştı. Çünkü ülke içinde MPLA'ya
karşı iki ayrı örgüt vardı: Ülke için-deki kabilelerden birini temsil
eden ve "kabile üstünlüğü" iddiasında bulunan faşist eğilimli
FNLA (Angola Bağımsızlık Milli Cephesi) ve Güney Afrika devleti-
nin ülkedeki bağımsızlık hareketini bastırmak için kurdurduğu
UNITA (Angola'nın Tam Bağımsızlığı için Ulusal Birlik) adlı aşırı
sağcı "kontra" örgütler fesatlığa başlamıştı. 

İsrail, hem FNLA'yı hem de UNITA'yı yoğun biçimde silahlandır-
dı ve ülkeyi kasıp kavuran iç savaşı kışkırttı. 1960'larda FNLA'nın
(Angola Bağımsızlık Milli Cephesi) lideri Holden Roberto İsraile ça-
ğırıldı. Roberto'yu doğrudan CIA’nın desteklediği 1963-1969 yılları
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arasında da İsrail’in FNLA'yı finanse ettiği açıkça ortaya çıktı. Bu
grubun gerillaları İsrail'de eğitim almaktaydı. İsrail'in Zaire'deki var-
lığı da; 1970'lerin ortasında Angola'daki FNLA'ya ve 1980'lerde UNI-
TA güçlerine silah yollamasını kolaylaştırdı. Aynı şekilde Mozam-
bik'teki aşırı sağcı "kontra" örgütü MNR de İsrail tarafından silah-
landırılmış ve İsrailli askeri uzmanlarca anarşist yapılmıştı.50

Ancak İsrail'in bu faaliyetleri, aynı diğer örneklerde olduğu gibi
büyük ölçüde gizli kaldı. İsrail'in bu tür faşist örgütlere desteğinin
gizli kalmasının birinci nedeni, bu örgütlere İsrail yapımı değil, İs-
rail'in savaş ve çatışmalarda ele geçirdiği Sovyet yapımı silahların
gönderilmesiydi. Afrika'nın bir ucunda elden ele gezen Kalaşnikof-
ların aslında İsrail'den geldiğini kimse farkedemezdi doğal olarak...

Kukla Orta Afrika Cumhuriyeti ve İsrail'in Yamyam Dostu Bo-
kassa ile İrtibatı

Bu ülkeyle İsrail'in en iyi ilişkiler kurduğu dönem, 1976-1979
yılları arasıydı. Bu dönemde ülkenin adı "Orta Afrika İmparatorlu-
ğu"ydu ve bu ülke vahşeti, zalimliği ve "psikopat"lığıyla ünlü Jean
Bédel Bokassa tarafından yönetiliyordu. Son derece fakir olan ülke-
de Bokassa da aynı Mobutu gibi inanılmaz bir lüks içinde yaşıyor-
du. "İmparator"luğunu ilan ettiği gün, arabasını çekmesi için yurt
dışından çok pahalı özel beyaz atlar satın alınmış, milyonlarca do-
lara mal olan bir taç yaptırılmış ve som altından bir taht kurulmuş-
tu. Buna karşın ülkenin iki milyonluk nüfusunun yarısına yakını
açlık sınırında yaşıyordu.

Bokassa'nın en iyi dostu ise yine İsrail'di. Bokassa'nın "impara-
torluk ordusu" İsrailli uzmanlar tarafından eğitiliyor ve İsrail ordu-
su tarafından da silahlandırılıyordu. Bokassa'nın en yakın danışma-
nı ise Shmuel Gonen adlı bir emekli İsrail generaliydi.51

Bokassa'nın iktidardan uzaklaştırılmasından sonra da ülkenin
İsrail'le olan ilişkileri sürüyordu. Ezer Weizman Aralık 1979'da
"İmparatorluk"tan "Cumhuriyet"e dönüşen ülkeye gizli bir ziyaret
yapıyordu. 1981 Kasım'ında Savunma Bakanı Ariel Şaron tarafın-
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dan yapılan gezi, gizli bir askeri anlaşmayla ve Ocak 1982'de ülke-
de bir Mossad istasyonu açılmasıyla sonuçlanıyordu. 

Deccal İsrail ve Güney Afrika; Irkçıların İttifakı

Bundan beş on yıl öncesine kadar, dünyada kendisine kötü göz-
le bakılan ülkelerin başında Güney Afrika Cumhuriyeti geliyordu.
Çünkü ülke nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturan zenciler, res-
mi olarak "ikinci sınıf insan" sayılıyordu. İktidar ise beyaz azınlı-
ğın elinde bulunuyordu. Ülkede son derece vahşi bir ırk ayrımı po-
litikası ("apartheid") uygulanıyor, siyahlar aşağılanıyor ve her tür-
lü siyasi haktan mahrum ediliyordu. Dünyanın hangi ülkesinde
olursa olsun, insanlara Güney Afrika ile ilgili olarak ne düşündük-
leri sorulduğunda, hepsi bu ülkenin ırkçı, baskıcı, zalim, ilkel bir
rejimi olduğunu söylüyordu.

Bir ülke hariç Resmi olarak bir "Yahudi Devleti" olan ve Yahudi
ırkına mensup olmayan herhangi bir kimseyi yurttaş olarak kabul
etmeyen İsrail, de Güney Afrika gibi ırkçı bir devletti; ve bu iki ül-
kenin arasında, hem bu ideolojik benzeşmeden, hem de stratejik
çıkarlardan kaynaklanan dev bir işbirliği sözkonusuydu. 

İsrailli insaflı yazar Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Con-
nection'ın oldukça geniş bir bölümünü sırf İsrail-Güney Afrika it-
tifakına ayırıyor ve konuya girerken şöyle diyordu:

“Güney Afrika ve İsrail arasındaki ittifak çok özeldir. Bu ittifakta,
İsrail'in dünyadaki en geniş kapsamlı ve en ciddi müdahalesine tanık-
lık ederiz. Ayrıca İsrail'in, ayrılıkçı (ırk ayrımına dayanan) bir reji-
min varlığını sürdürmesinde her geçen gün önemi daha da artan bir rol
oynadığını gözleriz. Bu ittifak sanılandan daha da güçlü ve derindir.
Haaretz'in önde gelen politik yorumcularından biri, Güney Afrika'yı
'İsrail'in Amerika'dan sonra gelen en önemli müttefiki' olarak belirt-
miştir. 5 Kasım 1984'de ise P. W. Botha'nın İsrail'e yaptığı ziyareti su-
nan İsrail devlet televizyonu sunucusu Victor Nahmias, 'Güney Afri-
ka-İsrail ilişkilerinde gizlenenler bilinenlerden çok daha fazladır' de-
miştir. 1960 yılında yapılan bir röportajda, Herut partisi (Likud'un en
büyük ortağı) lideri Yaakov Meridor, Herut'un ırk ayırımı (apartheid)
politikasını açıkça desteklediğini söylemişti. 1974'de Güney Afrika'yı
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ziyaret eden Moşe Dayan ise burada yaratılmış olan 'büyük medeni-
yet'e hayran kaldığını belirtmişti.”52

Evet, İsrail Güney Afrika'daki "büyük medeniyet" yaftası takılan
ırk ayrımcılığına, baskıya, sistematik işkence ve imhaya devlet dec-
callığına ve totaliter yapıya hayrandı. Çünkü Güney Afrika, İsrail'in
bir tür kopyasıydı ve İsrailliler bu ülkeye baktıklarında kendilerini
görüyorlardı. 

Benjamin Beit-Hallahmi, İsrail-Güney Afrika ittifakı ile ilgili
önemli gelişmeleri kronolojik sıra ile şöyle veriyordu:

1949, iki ülke de resmi olarak birbirlerini tanıyor.

1950, İsrail Dışişleri bakanı Moşe Şaret, Güney Afrika'ya gidiyor.

1953, Güney Afrika'dan Daniel F. Malan İsrail'e geliyor.

1955, nükleer alanda ilk işbirliği gerçekleşiyor ve ayrıca Güney
Afrikalılar İsrail'den Uzi makineli tüfekleri alıyor.

1957, Güney Afrika ilk kez İsrail'e atom nükleer silah yapımın-
da kullanması için uranyum gönderiyor.

1962, bu kez 10 ton uranyum İsrail'e hediye ediliyor!

1967, Güney Afrikalı bir askeri heyet gizli bir İsrail ziyareti ya-
pıyor.

1972, Nükleer ve konvansiyonel silahlar konusunda gizli bir iş-
birliği anlaşması imzalanıyor, Tel-Aviv'de bir Güney Afrika konso-
losluğu açılıyor. 

1975, diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarılıyor.

1976, Güney Afrika Devlet Başkanı John Vorster İsrail'e resmi
ziyarette bulunuyor. Gizli anlaşmalar imzalanıyor. İsrail Güney Af-
rika'nın uluslararası topluluktaki imajının düzeltilmesi işini üzeri-
ne alıyor.

1977, Güney Afrika Dışişleri Bakanı R, F. Botha, İsrail'e gidiyor.

1979, iki ülke arasında gizli bir ortak nükleer deneme gerçek-
leştiriliyor.
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1984, R, F. Botha yeniden İsrail'e koşuyor.

1985-1987, İsrail bakanları Rabin, Arens ve Şaron, Güney Afri-
ka'ya gizli ziyaretler yapıyor.

İki ülke arasındaki işbirliği çok geniş bir yelpazede gelişiyordu.
Nükleer alanda İsrail teknolojisi ile Güney Afrika'nın uranyum kay-
nakları birleştiriliyordu. İki ülkenin silahlı kuvvetleri de bir çok yön-
de ortak çalışmalar yapıyordu. Bu konuda asıl kaynak İsrail oluyor-
du. İsrail, Güney Afrika ordusunu eğitiyor ve silahlandırıyordu. Hal-
lahmi, "Güney Afrika hava gücü tamamen bir İsrail ürünüdür" di-
yordu. İki ülke arasında Birleşmiş Milletler kararlarına karşı da bir it-
tifak oluşuyordu. BM'nin Güney Afrika'ya silah satışını yasaklayan
181 ve 418 numaralı kararlar, yanlızca İsrail tarafından değil aynı şe-
kilde Güney Afrika da İsrail'e yönelik BM kararlarını tanımıyordu.
Ayrıca Güney Afrika'daki elmas ve altın yataklarını elinde tutan Ya-
hudi şirketler de bu işbirliği içinde önemli rol oynuyorlardı.53

Ancak tüm bu ilişkiler incelendiğinde ortaya çıkan tablo, Hallah-
mi'nin de kabul ettiği gibi, “iki ülke arasında bir ittifakın var oldu-
ğundan çok, Güney Afrika'nın bir İsrail uydusu” olduğuydu. Çünkü
İsrail, Güney Afrika'yı bir üs olarak kullanıyordu. İsrail Güney Afri-
ka'nın stratejisinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyordu. Ay-
rıca iki ülke arasında psikolojik üstünlük de İsrail'e aitti; çünkü bi-
raz sonra değineceğimiz gibi İsrail Güney Afrika için bir ilham kay-
nağıydı ve Güney Afrikalılar İsraillileri örnek almaya çalışıyordu. 
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İsrail'in Güney Afrika'nın stratejisini belirlemesinin en açık ör-
neği, Güney Afrika rejiminin 1970'lerin ortasında bağımsızlıklarını
kazanan eski Portekiz sömürgelerini, Namibya üzerinden Angola'yı
ve Mozambik'i işgal etmesiydi. Bu işgaller, tamamen İsrail'in "anti-
sömürgeci güçlerin doğurduğu radikalizasyon tehlikesine karşı
müdahale" doktrini çerçevesinde gelişmiş ve zaten İsrailli askeri
uzmanlar tarafından yönlendirilmişti. 

Hallahmi bu konuda şunları aktarıyordu:

“Güney Afrika'nın 5 Haziran 1986'da Güney Angola'daki Na-
mibya limanlarına yaptığı deniz baskını İsrail etkisi ve eğitiminin
bir sonucuydu... İsrail askeri danışmanları Angola işgalinin plan-
lanmasını da yapıyordu. Bu uzmanlar 1975'den beri Namibiya'da
üslenmiş bulunuyordu. Güney Afrika'nın şimdi uyguladığı strateji
İsrail'in FKÖ ve komşu Arap ülkelerine karşı izlediği politikaları
aynen takip ediyordu. Aslında İsrail deneyimlerinden yola çıkan
Güney Afrikalılar sadece 'sıcak takip' operasyonlarına girişmiyor,
aynı zamanda diğer ülkelerin gerilla birliklerine karşı önceden
planlanan darbeler de yapıyordu. Güney Afrika'nın Mozambik ve
Angola'ya yaptığı baskınlar İsrail basınında 'İsrail stilinde cesur ko-
mando baskınları' olarak alkışlanıyordu.”54
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Bugün İsrail, Güney Afrika'nın ve Tüm Faşistlerin 'İlham Kay-
nağı'

Hallahmi'nin de vurguladığı gibi: “İsrail'in Güney Afrika'ya ver-
diği en önemli şey, düşünce yapısıydı.” İsrailliler, bir halkı (Filistinli-
leri) nasıl ezip pusturmak, onların direniş örgütlerine karşı nasıl
savaşmak, sivil halka karşı ne tür terör yöntemleri kullanmak ge-
rektiği konusunda uzmandı. İktidarlarını halkı ezerek ayakta tutan
tüm rejimler de, bu yüzden İsrail'le yakınlaşmaya ve İsrail'in bu ko-
nudaki tecrübesinden yararlanmaya çalışmıştı. Güney Afrika, bu
devletlerin basındaydı. İsrail'in "terörizmle mücadele" adını verdi-
ği bu "halkları ezme politikası", Güney Afrika'da her alanda örnek
alındı. Hallahmi şunları aktarıyordu:

“Terörizmle mücadele eden İsrail ordusunun örgütsel gücü, bir-
çok Güney Afrikalının şevkini arttırıyor, ve İsrail'in komşu ülkeler-
deki FKÖ'ne karşı terörist baskınları, Güney Afrika ordusunun Le-
sotho, Angola ve Mozambik'teki üslerine önceden planlanmış sal-
dırılar yapmasında önemli bir ilham kaynağı oluyordu. 19 Mayıs
1986'da Zimbabve, Zambia ve Botsvana başkentlerine yapılan bas-
kınlar da İsrail'den alınan ilham ve taktiklerin tipik örneklerini
oluşturmaktaydı. Helikopter birlikleri ve bombacılar bu kentlerde
Afrika Milli Kongresi üssü olduğu söylenen hedeflere saldırmıştı;
tıpkı İsrail'in 1960'lardan beri Lübnan ve Ürdün'deki Filistin üsle-
rini hedef aldığı gibi...”55

İşte bu noktada son derece ilginç bir gerçekle karşılaşmaktayız:
İsrail'e hayranlık besleyen Güney Afrikalı liderlerin büyük bir bö-
lümü, Nazi kökenlidir. II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında
yer alan ve Nazi ideolojisini benimseyen bu liderlerin en başında,
Hallahmi'nin kitabının girişinde anlattığı John Vorster gelir. Bir
Güney Afrikalı yazar Breyten Breytenbach, bu ilginç durumu şöyle
bildirmektedir:

“Afrikanerlerin (Güney Afrikalı beyazlar) İsrail'le olan ilişkileri
son derece gariptir. Çünkü bu ülkede her zaman için güçlü bir anti-
semitizm gözlenmiştir ve dahası, bugünkü Güney Afrika liderleri de
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Nazi ideologlarının takipçisidir. Ve bu liderler İsrail'e karşı da en bü-
yük hayranlığı besleyen kimselerdir. Kendilerini İsrail'le özdeşleşti-
rirler: Kendilerini, aynı İsrailliler gibi Tanrı'nın Kutsal Kitap'ta seçti-
ği insanlar olarak görmektedir ve yine aynı İsrailliler gibi bir düşman
deniziyle çevrili; savaşçı, modern bir ülke olarak kabul etmektedir.”56

Bu mantık oldukça şaşırtıcı bir durumu ortaya koyuyordu: Hal-
lahmi, bu olayı açıklarken, faşistlerin bilinçaltındaki ilginç bir
mantığa dikkat çekiyordu. Faşistler, dünyanın dört bir yanına da-
ğılmış olan fakir ve pasif diaspora Yahudilerine antipati beslerken,
bir yandan da İsraillilere hayranlık duyuyordu. Çünkü diasporada-
ki fakir ve pasif Yahudiler, güçlü değillerdir, ırkçı değillerdir (çün-
kü İsrail'e göç etmemektedirler), bir azınlık olarak çoğu kez zayıf
durumdadırlar. Oysa İsrailliler, sert, güçlü, acımasız ve ırkçıdırlar.
(Naziler'in Almanya'da oturmak isteyen pasif Yahudilere [asimilas-
yonistler] duydukları antipati ve buna karşılık Siyonistlere duy-
dukları hayranlık da bunun bir örneğiydi).

Bu paradoksal durum, faşistlerin bilinçaltındaki güç kompleksi-
ne dayanır: Faşist, güce tapmaktadır. İçinde, güçlü ve acımasız
olanlara yönelik karşı konulmaz bir hayranlık duygusu vardır. Bu-
na karşın, zayıf ve ezilmiş insanlara karşı da öfke duymaktadır; on-
ları sefil, aşağılık yaratıklar olarak algılamaktadır. 

Faşist, kafalılar ve işbirlikçi kiralıklar İsrail'e baktığında; suçsuz
bir halkı acımasızca ezip horlayan ve bu konuda dünyadan gelen
tepkilere hiç aldırmayan bir prototip görüp, Siyonist vahşilere giz-
li bir hayranlık duymaktadır. Ünlü bir Güney Afrikalı işadamı bu
konuda şu ifadeleri kullanmaktadır: "İsrailliler gibi davranmamız
gerekir... İsrailliler gibi canımızı sıkanları ezmekten, dünyayı bize
göre tanzim etmekten ve karşı çıkanlara defolup gitmelerini söyle-
mekten çekinmemiz yersizdir! Hepsinin canı cehenneme!"57

Şeytan İsrail ve Apartheid Krizinin Perde Arkası

1980'li yıllarda Güney Afrika'daki apartheid rejimi, siyahların
kurduğu ANC'ye (Afrika Ulusal Kongresi) karşı daha da sertleşti.
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Güney Afrika'daki İsrail destekli devlet terörü de tırmanışa geçti.
Bunun üzerine tüm dünyada apartheid rejimine karşı bir tepki ge-
lişti. Güney Afrika'ya BM tarafından göstermelik yaptırımlar gün-
deme geldi. Tüm dünya, Güney Afrika'nın ırkçı, saldırgan ve zalim
bir rejim olduğunu kabul etmişti.

İsrail bu duruma karşı ilginç bir politika izlemeye karar verdi: O
da Güney Afrika'yı tüm dünya gibi sözlü olarak kınadığı söyleye-
cek, ancak gerçekte apartheid rejimi ile olan tüm ilişkilerini gizli
olarak sürdürecek ve dahası, bu rejimin ayakta kalması için elinden
geldiğince destekleyecekti.

Güney Afrika'nın kaderini zaman gösterecekti. Ancak beyazla-
rın aynı İsrail'in Ortadoğu'da yaptığı gibi sahte bir barış ve bir tür
"stratejik geri adım"la kendi hegemonyalarını sağlamlaştırmaya ça-
lıştıkları bir gerçekti. Güney Afrikalılar'ın bu konuda İsrail kadar
başarılı olup olamayacaklarını ilerleyen yıllarda görülecekti.

Yahudi Tezgahı: Rodezya'nın Zimbabve'ye Dönüşümü ve İsra-
il'in Irkçı Rejimi Yaşatma Kavgası

Rodezya'nın öyküsü, büyük ölçüde Güney Afrika'nınkine ya-
kındı. Ülke, ilk olarak Güney Afrika'daki elmas madenlerini ele ge-
çiren ve sonra da bölgede dev bir finans imparatorluğu kuran İngi-
liz Yahudi finansör Cecil Rhodes tarafından kurulmuş ve ismini de
Rhodes soyadından almıştı. İngiltere tarafından sömürgeleştirilen
ülke, 1965 yılına kadar bir İngiliz sömürgesi olarak kaldı. O tarih-
te ülkeyi terkeden İngilizler, geride ülkedeki beyaz azınlığın yönet-
tiği bir başka baskı rejimi bıraktı. Bu rejim dolayısıyla ülkeye Beyaz
Rodezya adı takılmıştı. Ancak Ian Smith'in önderliğindeki beyazla-
rın bu egemenliği çok sürmedi; 1980 yılında ülkedeki iktidarı siyah
çoğunluk ele geçirdi. Siyahların ilk işi, Cecil Rhodes'un temsil etti-
ği beyaz sömürgeci mirası ortadan silip, ülkenin adını Zimbabve
olarak değiştirmeleriydi.

Beyaz Rodezya'nın siyah çoğunluğa karşı sürdürdüğü mücade-
lenin en büyük destekçileri ise tanıdık güçlerdi. Yahudi sermayesi-
nin elindeki büyük Amerikan petrol şirketleri Mobil, Texaco ve
Standard Oil hepsi birer Rockefeller şirketiydi. Beyaz Rodezya'yı
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ayakta tutabilmek için ellerinden gelen yardımı esirgemişlerdi.58

Irkcı Beyaz Rodezya'ya verilen diğer büyük destek de İsrail'dendi.
Siyonist Yahudi Devleti, ülkedeki beyaz azınlığı iktidarda tutabilmek
için tüm gayretini sürdürmekteydi. Gerçi İsrail dünya kamuoyuna
farklı bir görüntü çiziyor ve ırkçı rejime uygulanan yaptırımları des-
teklediği imajını veriyordu, ancak bu bir aldatmacaydı ve İsrail'in
"ikili politika" geleneğinin yine bir örneğini oluşturuyordu. 

Hallahmi, "İsrail'in kendini Rodezya'daki beyaz iktidarın deva-
mına adadığını" not ettikten sonra, iki ülke arasındaki ilişkileri ak-
tarıyordu. İsrail farklı alanlarda ırkçı rejime destek veriyor, 1977'de
Rodezya'ya yüklü miktarda Uzi hafif makineli tüfekleri yollanıyor-
du. Buna ek olarak, Rodezya "Ruzi" adındaki kendi Uzi versiyon-
larını üretme hakkını kazanıyordu. Ruzi, Rodezya ordusunda ve
polisinde standart silah haline geliyordu. 1978 yılında, Tel-
Aviv'den Rodezya rejimine 11 tane Amerikan yapımı Bell 205 heli-
kopteri yollanıyor, bu ülkeye konmuş silah ambargosunun da açık-
ça çiğnenmesi anlamına geliyordu. Rodezya rejimi, bu helikopter-
leri karşı-gerilla operasyonları için, yani siyah halkın direnişine
karşı kullanıyordu.59

İsrail, siyah halkın direnişine karşı Rodezya rejimine başka yön-
lerden de yardım ediyordu. Rodezya, o sıralar sömürge yönetimin-
den yeni kurtulmuş olan "radikal" komşusu Mozambik'le sık sık
sınır çatışmalarına giriyordu. Rodezya'daki siyah direniş hareketi
de Mozambik'te üslenmiş bulunuyordu. İsrailli askeri uzmanlar,
ırkçı rejimin "sınır güvenliği" sorununu da gideriyor: General Ab-
raham Orly'nin yönetimindeki bir İsrail firması, Mozambik ve Ro-
dezya arasında 500 millik bir "güvenlik kuşağı" oluşturuyordu.
1976'da bir Rodezya askeri heyeti İsrail'e gelerek üst düzey yetkili-
lerle görüşüyordu.60

Ancak İsrail'den gelen tüm bu yardımlar yeterli olamıyor, 18 Ni-
san 1980 günü, ülke siyah halkın yönetimine geçiyor ve "Zimbab-
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ve"ye dönüşüyordu. O gün, İsrail için kötü bir gün sayılıyordu;
çünkü zalim ve ırkcı dostları devriliyordu.

Afrika’nın Kenya ve Fildişi Sahilleri'nin Hırsız Liderleri ya da
İsrail'in Yakın Dostları

Kenya, her zaman için Batı yanlısı bir ülke konumundaydı. Bel-
ki de bunun bir yansıması olarak, Kenya liderlerinin ortak özelliği,
büyük miktarda haksız kazanç sağlamalarıydı. Örneğin 1964'de ül-
kenin bağımsızlığına önderlik eden Jomo Kenyatta, bir süre sonra
boğazına kadar yolsuzluğa batmış ve ülkenin zenginliğini adeta
kendi yakın çevresine aktarmıştı. Ayrıca kendi kabilesi olan Kiku-
yu'ya ülkedeki diğer kabilelere göre son derece adaletsiz bir kayır-
ma politikası uygulamış, diğer kabilelere baskı ve barbarlık yap-
mıştır. 1978'de bu kez de Kikuyulu olmayan bir Başkan, Daniel
Arap Moi iktidara taşınmıştı, ancak onun rejimi de en az bir önce-
ki kadar baskıcıydı. Moi rejiminin bir diğer özelliği de, aynı önce-
ki gibi dev boyutlarda yolsuzluklara sahne olmasıydı. Başkan Moi
çaldığı paralarla Afrika'daki en zengin insan olarak ün kazanmıştı.

İsrail, ABD'yle birlikte bu baskıcı ve "hırsız" rejimlerin başta ge-
len kollayıcısıydı. Tom Mboya ve Kenyatta gibi ülke liderlerine dü-
zenli ziyaretler yapan CIA, Kenya politikasına doğrudan müdahale
etmiş ve Nairobi MOSSAD başta olmak üzere bazı Batı istihbarat
servisleri için bir üs yapılmıştı. Kenya'daki Mossad bağlantıları
Temmuz 1976 Entebbe baskınında açıkça ortaya çıkmıştı. Bu ope-
rasyon Kenya desteği ve müdahalesi olmadan başarılamazdı.
1980'lerde İsrail ve Kenya arasında son derece dostça ilişkiler var-
dı. İsrail resmi görevlileri tarafından, Kenya'ya, birçok gizli temas
yapıldı. Mart 1981'de iki İsrail temsilcisi Nairobi'ye gizli bir ziya-
rette bulundu; Dışişleri Bakanlığı Enternasyonal İşbirliği Bölümü
Başkanı Rahamim Timor ve Mossad Afrika Bölge Şefi David Kimc-
he bunlardandı. Aralık 1982'de Dışişleri Bakanı Yitzhak Şamir de
Kenya'ya yollanmıştı. O gece Yitzhak Şamir Nairobi havaalanında,
şahsi güvenliği için İsrail'den yardım isteyen Başkan Mai ile tanış-
mıştı. İlerleyen yıllarda resmi ilişkilerin azalması Kenya'nın İsrail
silahlarını satın almasını durdurmamıştı.61
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Kenya ile benzerlik gösteren bir diğer ülke de Fildişi Sahille-
ri'ydi. Batı Afrika'da yer alan ülke, 1960'da Fransız sömürge yöne-
timinden bağımsızlığını kazandıktan 1990'lı yıllara dek Félix Ho-
uphouët-Boigny tarafından yönetildi. Boigny, Batı yanlısı bir Üçün-
cü Dünya lideriydi yani baskıcı, otoriter ve "hırsız" bir kişiydi. Baş-
kent Abidjan'daki bir Fransız garnizonu tarafından desteklenen Bo-
igny, ailesi ve yakın akrabaları ile birlikte ülkenin servetinin büyük
bir bölümünü İsviçre bankalarındaki hesaplarına aktarmaktan çe-
kinmemişti. Boigny'nin kendisi bir keresinde Yahudi sermayeli İs-
viçre bankalarında "milyarlarca dolar" biriktirdiğini övünerek söy-
lemiştir. Bu yağma nedeniyle Afrika'nın ekonomik yönden en par-
lak ülkelerinden biri olan Fildişi Sahilleri, sonradan hızlı bir inişe
geçmiş ve sefalete itilmişti.

Ve, doğal olarak, İsrail'in bu "hırsız" diktatörle ilişkileri çok
iyiydi. Houphouët-Boigny, İsrail ve Güney Afrika'yla açık açık iliş-
ki kuran birkaç Afrika liderinden biriydi. Fildişi Sahilleri, diğer ba-
zı Afrika ülkeleri gibi Yom Kippur savaşının ardından 8 Kasım
1973'de İsrail'le ilişkileri kestikten sonra da, diktatörün İsrail lider-
leriyle gizli ilişkileri aynı hızda devam etmişti... İsrail bu diktatörü
kullanarak Fildişi Sahilleri'ni, Mossad'ın Batı Afrika'daki en önem-
li üslerinden biri haline getirmişti. Abidjan'daki Mossad istasyonu
son dere-ce aktifti ve hem diğer ülkelerle ilgili istihbarat yapmak-
ta, hem de diktatöre rejimini koruması için yardım etmekteydi. Bo-
igny ise iktidarı süresinde Yitzhak Rabin, Ariel Şaron, Yitzhak Şa-
mir gibi İsrail liderleri ile sık sık gizli görüşmeler içindeydi.62

Boigny İsrail'den aldığı taktiklerle 1990'ların ortasında hala ik-
tidarını korusa da "Hırsız" diktatör, 1990 yılında halkın isyana dö-
nüşen tepkileri sonucunda çok partili sisteme geçileceğini ilan et-
miş ve aynı yılın 30 Nisanında seçime gidilmişti. Ancak Boigny'nin
% 81.7 oy aldığı bu seçim çok açık bir biçimde hileli bir seçimdi.
Muhalifler olayı bir "seçim maskaralığı" olarak nitelendirmişlerdi. 

Siyah Kıtadaki Gana ve Liberya: İstikrarlı Müttefiklerin Yahu-
di Patronları!
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İsrail'in yakın ilişkiler kurduğu Afrika ülkeleri arasında Batı Af-
rika'nın iki önemli ülkesi, Gana ve Liberya da yer almaktaydı. Her
ikisi de Batı yanlısı rejimlere sahip olan bu iki ülkede de İsrail ve
Mossad aktif ol oynamıştı. Gana, İsrail'in Afrika'da ilk yanaştığı ül-
kelerin başındaydı. Batı Afrika ülkesi, İsrail için tüm siyah Afri-
ka'ya müdahale edebilmek için bir atlama taşıydı. 1957'de Gana'ya
giden ve Afrika'daki ilk İsrail büyükelçisi olan Ehud Avriel'in ger-
çekte bir Mossad ajanıydı. İsrail ve Gana arasında aynı zamanda as-
keri ve istihbarat işbirliği de sağlamıştı. Gana'nın hava kuvvetleri-
ne en son teknolojiyle donatılmış askeri uçaklar yollanmış ve bun-
ların eğitimi Mossad tarafından yapılmıştı. Gana gizli servisindeki
görevlilerin, Gana'nın İsrail'le diplomatik ilişkisi kurulmadığı za-
manlarda bile Mossad'la bağlantı içinde oldukları saptanmıştı.63

1847'de özgürlüklerini kazanan Amerikalı siyah kölelerin kur-
duğu "özgürlük ülkesi" Liberya, tarihi boyunca Batı'nın, özellikle
de Amerika'nın kuklasıydı. Amerika'nın ülkedeki askeri üsleri, as-
keri uçakları için istediği zaman kullanabileceği havaalanları, Li-
berya'nın Batı yanlısı tutumunun bir yansımasıydı. İsrail ise
1950'lerden beri Liberya ile bağlantılıydı. 1944'den 1971'deki ölü-
müne kadar görevde kalan Başkan William Tubman 1960'larda İs-
rail'e ziyaretler yapmıştı. Liberya'nın "Siyah Siyon" olduğunu belir-
ten Tubman, iki ülkenin birbirine çok benzediğini açıklamıştı. İs-
rail, Liberya ile diplomatik ilişki içinde olmadığı yıllarda (1973-
1984), Liberya önde gelenleri ve askeri liderleriyle Charles Rosen-
baum adlı bir Mossad ajanı aracılığıyla bağlantı kurmaktaydı. Ariel
Şaron tarafından Kasım 1981'de yapılan gizli bir ziyaret, iki ülke
arasındaki ilişkilerde yeni bir başlangıçtı. Başkan Samuel Doe'nin
rejimi "iç güvenlik" yani gizli polisin ve iç istihbarat servislerinin
eğitimi konusunda İsrail yardımı almıştı. Amerika'da zedelenen
imajını düzeltmeye ve Amerika'daki Yahudi örgütlerinin desteğini
kazanmaya çalışan Liberya, bu hedeflerine ulaşmak için diploma-
tik ilişkilerini yenilemeye ihtiyaç duymaktaydı. Eski İsrail Başkanı
Haim Herzog Liberya'ya bir ziyaretinde İsrail'in, Liberya ekonomi-
sini geliştirmede tüm dünyadaki Yahudileri devreye sokacağını
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açıklamıştı.64 Çünkü Amerika'daki Yahudi lobisini kullanarak
IMF'yi yönlendirebilen İsrail, istediği rejime kredi sağlamaktaydı. 

İsrail'in IMF Kartı

İsrail Liberya'da devreye soktuğu bu "IMF kartı"nı Afrika'da sık
sık oynuyordu. Daha önce değindiğimiz gibi Mossad ajanı Meir
Meyouhas da IMF'yi devreye sokarak Zaire diktatörü Mobutu'ya iyi
şartlı krediler verilmesini sağlıyordu. 

Ancak IMF kartı her zaman İsrail'in dostlarını desteklemek için
kullanılmıyordu. Aksine, çoğu Afrika ülkesi IMF aracılığıyla fakir-
leştiriliyor ve İsrail ve Batılı güçlerin egemenliğine girmeye mecbur
bırakılıyordu. IMF'nin "iyi edeceği" bahanesiyle ekonomisini kötü-
leştirip kötürümleştirdiği bu ülkelerden biri de, işbirlikçi Recep T.
Erdoğan sadaka götürerek sözde sahip çıktığı Somali oluyordu. Ot-
tawa Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Michael Chossu-
dovsky. Fransız Le Monde Diplomatique dergisinin Temmuz 1993
sayısında "IMF Somali'yi nasıl iflasa sürüklediği"ni uzun makale-
sinde bu konuyu ayrıntılarıyla anlatıp belgelendiriyordu.

IMF, çoğu ülkeyi benzer "iyi etme" yöntemleri kullanarak fakir-
leştiriyordu. İçinde bulundukları ekonomik krizden kurtulmak
için IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan yüksek faizli kredi-
ler alan Afrika ülkeleri, bir türlü ilerlemeyen projeler yüzünden
borç batağına giriyordu. Bu durumdan kurtulmaları için gerekli
'kurtarıcı tavsiyeler' ise yine IMF ve Dünya Bankası'ndan geliyordu.
Bir numaralı tavsiye, günümüzde de pek çok ülkede sihirli reçete
sanılan AKP tarafından da can simidi gibi sarılan özelleştirme olu-
yordu. Ancak özelleştirme (özellikle acil olarak uygulanmaya ko-
nulanları) programları fakir Afrika ülkelerinin iflasına ve esir alın-
masına yol açıyordu.

İlginçtir, IMF tam da İsrail'in izlediği politikayı izliyor ve kıta-
daki faşist diktatörleri destekliyordu. Afrika'daki perişan halkın ta-
lepleri ise IMF'den hiç itibar görmüyordu. Afrika Sendikalar Birli-
ği Genel Sekreteri Hassan Sunmonu, Herald Tribune gazetesinde,
Dünya Bankası'nın Afrika sorunlarıyla görevli Başkan Yardımcısı
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Edward Jaycox'a atfen yazdığı açık mektupta, IMF'nin bu misyo-
nundan şöyle söz ediyordu:

“... Edward Jaycox'a gösterdiği entellektüel dürüstlük için teşek-
kür ediyorum. Kendisi geç de olsa Dünya Bankası ve IMF'nin Afri-
ka'ya ilişkin programlarının başarısızlığa uğradığını açıklamıştır.
Örgütümüzün üyeleri, IMF ve Dünya Bankası'nın koyduğu vahşi
şartlar çerçevesinde Afrika'da fakirlik ve dış borcun artacağını ade-
ta haykırmışlardır. Banka ve IMF gerçekten de halka değil, askere
veya diktatörlüklere destek çıkmıştır. Çiftçilerin Dünya Bankası ve
IMF programlarına karşı protestosu vahşi biçimde bastırılmıştır. Bu
iki organizasyonun belki de Afrika'ya en büyük zararları, dayattık-
ları tarım politikasında olmaktadır. Fakir Afrika ülkeleri gıda mad-
desi üretimini terkedip yerine kakao, kahve, pamuk, kauçuk gibi ba-
tıların istediği üretimine zorlanmışlar, gıda maddesini Avrupa ve
Amerika'dan ithal etmeye mecbur bırakılmışlardır. Son 10 yılda Af-
rika'dan borç faizi olarak 300 milyar dolar sağılmıştır. Afrika dışa-
rıya her ay yaklaşık 3 milyar dolar aktarmaktadır. Buna ek olarak
üç yılda kamu kuruluşlarını özelleştirmek zorunda bırakılmışlardır.
Unutulmasın ki İngiltere, Başbakan Thatcher yönetiminde 12 yılda
kamu kuruluşlarının ancak % 17'sini özelleştirirken Afrikalı işbir-
likçiler, aynen AKP gibi 7 yılda KİT’lerin %70’ini satmıştır. Dünya
Bankası ve IMF'ye egemen ideologların, çok uluslu dostlarını ve Af-
rika'daki yerel ortaklarını zengin etme pahasına Afrika'nın refahı
ve geleceğini ipotek altına soktuklarından şüphelenmekteyiz. Dün-
ya Bankası'na ve IMF'ye şu çağrıda bulunuyoruz: - İnsana ve ve kal-
kınmaya ters düşen programlardan vazgeçin. - Zengin veya fakir
bütün ülkelerin kendilerine özgü kalkınma yöntemlerini kendileri-
nin geliştirmesine olanak verin. - Afrika ülkelerinin hükümetlerine,
kendi ekonomi politikaları üzerindeki egemenliklerini iade edin.”65

IMF'nin izlediği politikanın İsrail'in hesaplarına uygun olduğu-
nu bir kez daha hatırlatmalıdır. Örgütün İsrail'le uyumlu çalıştığı-
nın göstergelerinden biri, bu finans kurumunun Afrika ülkelerine
dayattığı ekonomik kararların, kıtada faaliyet gösteren İsrail şirket-
lerine, ya da Yahudi sermayeli Batılı şirketlere yaramasıdır. Bu nok-
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tada özellikle özelleştirmelerin tamamına yakını Yahudi şirketlere
yapılmıştır. IMF'den özelleştirme tavsiyesini alan devletler, kuru-
luşlarını satışa çıkararak bunları işletmek üzere yabancı firmalara
çağrıda bulunmaktadır. Belki ülke, sattığı kuruluşlarla belirli bir
gelir kazanmaktadır, ancak bu gelir, dış borç ödemesi, bütçe açığı-
nı kapatma veya ithalat ödemesi olarak kısa zamanda eriyip yok ol-
maktadır. Satışlar beklenen kurtuluşu sağlamadığı gibi devlet zen-
ginlik kaynakları üzerindeki haklarınıda elden çıkarmaktadır. Bu
noktada devreye yabancı şirketler çıkmaktadır. Bu şirketler ya ara-
larında Yahudi işadamlarının olduğu ortaklıklardır ya da doğrudan
İsraile bağlıdır. Afrika üzerindeki 18 ülkede faaliyet gösteren De
Beers, CSO (Merkezi Satış Organizasyonu) ve Red Sea Incoda gibi
büyük Yahudi şirketleri kıtanın büyük yeraltı zenginliklerinin ne-
redeyse tümüne sahip durumdadır. Bu sayede faaliyet gösterdikleri
ülkelerin ekonomilerini de ele almışlardır. Zaten İsrail'in Afrika'da-
ki stratejilerinden biri, hedef ülkelerde, kendi kontrolünde endüst-
riyel ve ticari organizasyonlar oluşturmak ve bunların hükümetler
üzerinde baskı kurmalarını sağlamaktır.

Afrika ülkelerine IMF'nin yardımıyla uzanan İsrail şirketlerinin
en önemli yönü ise sözkonusu ülkeler üzerinde kurdukları en
önemli yön ise, bu şirketler aracılığıyla Mossad ajanlarının ülkeye
sızmasıdır. Örneğin etkili İsrail şirketi Red Sea Incoda, böyledir: İs-
railli gazeteciler Dan Raviv ve Yossi Melman, Red Sea Incoda'nın
Mossad'ın paravan şirketi olduğunu ve şirketin yöneticiliğini yapan
Asher Ben Natan adlı İsraillinin de bir Mossad ajanı olduğunu or-
taya koymuşlardır.”66

IMF tarafından fakirleştirilen Afrika ülkelerinin tarımsal açığı
da ilginç bir biçimde İsrail tarafından karşılamaktadır. İsrailliler,
Afrika ülkelerine tarımsal verimi artırma teklifi yapmakta ve bu
teklif kabul edilince de ülkeye "tarım danışmanları" yollamaktadır.
Ancak bu "tarım danışmanları"nın büyük bir bölümü Mossad aja-
nıdır. Eski Mossad ajanı Victor Ostrovsky, İsrail'in "tarımsal yar-
dım" görüntüsü altında pek çok ülkeye Mossad ajanlarını yerleştir-
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diğini açıklamıştır.67 İşte AKP Türkiye’si de, sebze ve meyve tohu-
muna kadar İsrail’e muhtaç konuma taşınmıştır.

İsrail'in ve İşbirlikçi Taifesinin Afrika Stratejisine Genel Bir
Bakış

Bütün bu bilgiler, İsrail'in kara kıtada onyıllardır olağanüstü bir
çaba içinde olduğunu ve pek çok Afrika ülkesinin politikasına doğ-
rudan karıştığını, ihtilaller yapıp anarşi çıkardığını isbatlamaktadır.

İsrailliler Araplarla savaşarak bağımsız bir Yahudi devleti kurma-
larını, Afrika ülkelerinin sömürgeci güçlere karşı verdiği savaşa ben-
zeterek paralellik kurarak bu halkları aldatmaktadır. İsrail ile yapılan
işbirliği kendileriyle ilişki kuran Afrika ülkesini özgürlük kahrama-
nı haline getireceği yalanı anlatılır. Yani İsrail Afrika ülkelerine "ben
de sizin gibi sömürgecilikle savaştım" havası oluşturmaktadır. Oysa
bu büyük bir aldatmacıdır: Çünkü İsrail'in kendisi sömürgeci ve sal-
dırgan bir terör şebekesi konumundadır. Eski Mossad şeflerinden Is-
ser Harel Afrika ile ilgili olarak şunları açıklamıştır: 

“Siyahlarla nasıl konuşulması ve ilişki kurulması gerektiğini biz
çok iyi biliyoruz. Avrupalılar Afrika'yı terkedince kıtanın kapısı bize
açıldı. Ve artık bizim dışımızda o kapıdan hiçbir beyaz içeri alınma-
dı. Biz bunu başardık, çünkü siyahlar bizim emperyalist olabileceği-
mizi hiç hesaba katmadı. Burada kök salabilen tek güç biz kaldık.”68

Peki İsrail'in böylesine dev bir aktivite içine girmesi, böylesine
geniş bir strateji izlemesi ne ile açıklanabilir? Çoğu "normal" ülke,
örneğin Türkiye için, Afrika'nın uzak bir köşesinde kimin iktidara
geldiği pek fazla önemli değildir. Hiçbir "normal" ülke, kendisin-
den onbinlerce kilometre uzaklıktaki Üçüncü Dünya ülkelerinde
rejimleri yıkmaya ya da ayakta tutmaya girişmemektedir. Demek
ki, İsrail "normal" bir ülke değildir. Dünyanın uzak köşelerinde
olup bitenler, Yahudi Devletini çok yakından ilgilendirmektedir. 

Bunun bize gösterdiği sonuç ise daha önemlidir: İsrail, tüm
dünyayı kapsayan bir hedef peşindedir ve tüm dünya üzerinde si-
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yonist hesaplar gütmektedir. Hallahmi buna "İsrail'in global strate-
jisi" demektedir. Dünyadaki hemen her politik mücadelede İsrail
bir taraf gibidir. (İsrail'in Amerika'daki uzantısı olan Yahudi lobisi
de aynı kuralı yürütmektedir. Yahudi lobisinin hedefi haline gelen
ve bu nedenle Başkan Clinton'ın isteğine rağmen Savunma Bakanı
olamayan Amiral Inman, bu konuda "eğer onlarla (Yahudilerle)
birlikte değilseniz, onların düşmanısınızdır" demiştir.)

Bu ise ancak, İsraillerin bir "dünya egemenliği" peşinde olduk-
ları ile açıklanabilir. İsrail, dünya için belirli bir sistemi, belirli bir
modeli, yani Düzen'i uygun görmektedir ve tüm dünyanın da bu
Düzen'e boyun eğmesini hedeflemektedir. Bu boyun eğdirme stra-
tejisi içinde İsrail'in en büyük düşmanı da, Düzen'e tepki duyan
halklar ve özellikle Müslüman kesimlerdir. İşte bu nedenle İsrail
dünyanın dört bir yanındaki faşist rejimlere destek vermekte, onla-
ra işkence yöntemleri öğretmekte, onları silahlandırmakta ve gizli
polislerini eğitmektedir. 

İsrail'in dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı Zulüm Düzeni ise ön-
ceki bölümlerde de incelediğimiz gibi Kuran'da haber verilen "İsra-
iloğullarının ikinci yükseliş ve bozgunculuğu"na karşılık gelmek-
tedir. İsrail'in Üçüncü Dünya'nın öteki bölgelerindeki faaliyetleri
de bunun gereğidir. 

Rahmetli Erbakan Hocayı, kendi zulüm düzenleri ve siyonist
hedefleri için en büyük tehdit ve tehlike gören İsrail’in ve ABD Ya-
hudi Lobilerinin, Recep T. Erdoğana madalya vermeleri ve iktidara
getirmeleri, herkesin safını ve sıfatını göstermeye yeterlidir.
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TSK’NIN HAİNLERDEN KURTULMASI BEKLENİYOR

TSK’NIN YIPRATILMASI VE
DAĞLICA’NIN PERDE ARKASI

Irak’tan sızan 250 kadar terörist, Yüksekova Çukurca bölgesin-
deki 8 ayrı birliğe ve aynı anda gece yarısı saldırıya geçtiği söylen-
mişti. Önce şehir ve Kaza merkezlerindeki polis Lojmanlarına, em-
niyet binalarına ve asker karakollarına taciz ateşleri açılıp, dikkat-
ler buralara çekilmişti. Ardından gece şartlarından takviye yardım
ve ulaşım çok zor olan sınır bölgesindeki askeri üslere hücum edil-
mişti. Ancak 250 kişinin bir gecede Irak’tan gelip böyle 8 ayrı nok-
taya hücum etmesi ve çekip gitmesi mümkün değildi. İşin doğru-
su, maalesef PKK bu bölgeye hakim vaziyetteydi ve bu gerçek hü-
kümetçe gizlenmekteydi. Ve zaten olay sonrası TSK’nın Irak’a gir-
mekten ziyade bu bölgede operasyon yapması bu yüzdendi. 

Emekli ve Gazi Albay Erdal Sarızeybek, bir ay kadar önce “Çar-
çella Anadolu'da Ateşle Oynamak” başlıklı bir kitap yazmış ve böl-
genin stratejik önemini özellikle belirtmişti. Bölgeyi terörle müca-
deleyi iyi bilen E.Albay Osman Pamukoğlu ise bu yörenin tama-
men PKK kontrolüne girdiğini defalarca ikaz etmişti. 

Ve zaten son saldırılar için Irak’tan ülkemize geçiş kapısı olarak
yine burası seçilmişti. Irak’ta çöreklenen ve belki haftalar öncesin-
den, mutlaka dış güçlerin istihbarat ve koordinat desteği ile saldırı
projeleri üreten PKK’lı kalabalık gruplar, farklı yörelerden sızıp sal-
dırıya girişmişti. PKK’lılar Irak tarafındaki kamplarından ve sığı-
naklarından sürekli Türkiye tarafını gözetlemekte, yabancı istihba-



rat bilgileriyle de son kararını vermekte ve gafil avlamaya özen gös-
termektedir. Türkiye’nin o bölgesindeki halkımız içindeki hain iş-
birlikçilerinin ve hatta BDP, KCK ve TAK bünyesindeki gönüllü fe-
dailerinin de her türlü koruma ve kollama desteği ile PKK, TC’yi
dize getirme hesabı ve hevesi içindedir.

Aslında ABD ve İsrail teşvikli ve BDP-KCK destekli bu saldırıla-
rın en önemli hedefi, yeni anayasa hazırlıkları sürecinde “Kürdis-
tan’a özgürlük” istikametinde daha avantajlı konuma gelmekti. Ve
bu kanlı katliamlar aynı zamanda ABD ve AB’nin dayatmasıyla
Sevr’i uygulama sözü veren AKP’nin işine gelmekte ve demokratik-
leşme kılıflı hıyanet girişimlerinde elini güçlendirmekteydi.

Bütün yeryüzünde, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişme-
leri, kendiliğinden ve tesadüfen zannetmek büyük bir gaflettir. Bü-
tün bunlar, Siyonist Yahudilerin “İsrail’in Dünya Hakimiyeti” hede-
fi istikametindeki şeytani projelerinin birer neticesidir. Elbette her
şey ilahi kader çerçevesindedir, ama imtihan gereği Cenabı Hak,
kendi gayeleri uğrunda en gayretli ve sistemli çalışan tarafa fırsat
vermektedir. 

Bakınız Siyonist Yahudilerin güdümündeki İllimunati örgütü-
nün 30 sene önce hazırladığı “oyun kartlarında” işlenen resimler,
yıllar sonra aynen gerçekleşmektedir. Bunlar, Yahudi Hahamların
gaybı bildiklerinin değil, bu olayları yıllar öncesinden planladıkla-
rının göstergesidir. İşte bu oyun kartlarında;

• ABD ikiz kulelerine yönelik 11 Eylül saldırıları.

• Japonya depremi ve Tsunami olayı. (Gölcük depremi gibi Ja-
ponya depremin de tektonik bir tetikleme sonucu suni olarak ya-
pıldığı yazılıp konuşulmaktadır.)

• Ekonomik krizler ve sonuçları

• Ortadoğu isyanları ve Arap baharı

• Türkiye’ye yönelik yoğunlaşan terör belası

• Ortadoğu merkezli ve Türkiye hedefli 3. Dünya savaşı çok net
biçimde resmedilmektedir.
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Bütün bunlar öyle masum oyun çizimleri ve basit kurgu filimle-
ri olmayıp; Siyonist İllimunati kahinlerince, en ince detaylarına ka-
dar hazırlanıp hayata geçirilen ve zamanı gelince bir bir gerçekle-
şen projelerdir.

ABD gözetleme radarlarının ve İsrail heronlarının PKK eşkiyası-
na sağladıkları istihbarat ve lojistik desteği sayesinde 26 Mehmetçi-
ğimizi kahbece şehit ettikleri, 18 askerimizi ağır yaralayıp sakatlan-
malarına sebebiyet verdikleri Dağlıca yöresi, ancak keçilerin gezebi-
leceği patika yollar dışında ulaşım imkanlarının bulunmadığı çok
sarp ve yüksek kayalıklarla çevrili bir terör bölgesidir. Hemen karşı-
sındaki Irak dağları PKK mevzileriyle kuşatılan sınırımızın bu sıfır
noktası, Yüksekova’ya 50 Km. uzaklıkta, geçit vermez yüksek dağlar,
dar ve derin kanyonlarla çok çetin çoğrafi bir konum arz etmektedir.

Dağlıca köylüleri, ezildiklerini ve bir takım haklarından mah-
rum edildiklerini düşünen, gayet dindar ve misafirperver insanları-
mız olmakla birlikte, maalesef içlerinde PKK ile işbirliğine girişen
bazı hainler de çıkabilmektedir.

PKK’nın en çok başvurduğu taktiklerden birisi de, bazı ekiplere
ve mevzilere taciz ateşi açıp, oralara takviye birlik gönderilmesini
sağlamak ve yardıma giden bu birlikleri, o dar ve derin vadilerde
pusuya düşürmektir.

Bir zamanlar Dağlıca Tabur Komutanı iken, yine bir hain PKK
saldırısıyla birçok askerimizin şehit edilmesinde ihmali ve şüpheli
halleri görüldüğü için askeri mahkemece Kurmay Yarbay rütbesi
sökülerek Ordudan ihrac edilen Kazım Dirik’in, yıllar sonra gidip
Fetullahcı-Amerikancı Zaman Gazetesine ve bazı yandaş TV.lere;
komutanları üzerinden TSK’yı töhmet altına iten açıklamalar yap-
ması da ilginçti.

Saldırılarda şehit olan bir Asteğmenimizin, güya kayalar ara-
sında rastlanmış ve duygusallıkla yazılmış, PKK ile mücadelede
subayların ve TSK’nın gevşekliğinden yakınılan günlükleri, üst
komutanından; “yanlış yorumlanacağı ve halkımızı TSK’ya karşı
kışkırtacağı gerekçesiyle imha etmesi” talimatı almasına rağmen
bu emri dinlemeyen ve getirip Zaman Gazetesine veren…
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Aynı taburda görevli bir Binbaşımızın, Dağlıca köyünde pusu-
ya düşürülüp şehit edilmesinde, hain korucubaşıyla münasebet-
leri ve daha önce o Binbaşımıza dindarlığı nedeniyle “ortaçağ su-
bayı”, “gerici kafalı” diye hakaret ettiği, şehidimizin yakınlarınca
dile getirilen…

Buna rağmen Fatih Altaylı’nın TV. Programına çıkarken “din-
dar bilinmek için” boynuna cevşen muskası astığı ve iyice görün-
sün diye gömleğinin iki düğmesini birden açtığı sırıtacak şekilde
dikkat çeken Kazım Dirik, acaba hangi niyet ve yetkiyle bir Üsteğ-
menimize “PKK’nın döşediği bir mayının kablosunu kesmesini
söyleyip ve bunları daha önceden niye önleyemediği gerekçesiyle
“şimdi namusunu ve onurunu elinle temizle!” diye hakaret edip,
bunu gurur meselesi yapan Üsteğmenimizin yarı gece olay yerine
gidip o mayını çıkarırken şehit olmasına sebebiyet vermişti?!.

Üstelik Kazım Dirlik, NATO’nun Belçika tesislerindeki özel
görevinin ardından Dağlıca Tabur Komutanlığı gibi stratejik bir
göreve, hangi mahfillerin tertip ve teşvikiyle getirilmişti ve şimdi
Zaman Gazetesiyle bu sıcak ve samimi birlikteliği neyin işaretiydi?

Amerika PKK üzerinden neyi tezgahlıyordu?

2011 Mayısından itibaren bütçe krizine doğru yol alan ABD,
Amerikan Ordusunun gıda masraflarında bile kesintiye gidiyordu.
ABD çok kötü bir durumda. Askerini doyuramıyor, paralı ordusu-
nun maaşını ödeyemiyordu. 

Sonuç olarak Irak, Libya ve Afganistan’daki bazı pis işler onun
imkan ve bütçesini aşınca, bu işlerini yeni taşeronlara devretmeye
hazırlanıyordu! 

Ve Amerika’nın el vurmak istemediği pisliklerde artık Coni’nin
değil, Mehmetçiğin kanının akıtılması planlanıyordu. Amerika’nın
Irak’tan son birliklerinin çekilmesi ile Federasyon Anayasası, Ke-
mal Burkay’ın getirilişi ve PKK’nın bölgede "onu besleyen eller" ta-
rafından tasfiye edilmesi aynı ana denk getiriliyordu. 

En önemlisi Başbakan Erdoğan gerçekte BDP üzerinden PKK’yı
aklayıp meşrulaştırmak için çırpınıyor, PKK'yı bitiren “lider!” ola-
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rak reklamı yapılarak, dev bir medya propagandası ile parlatılmaya
çalışılıyordu. 

Böylece tek başına Erdoğan’ı %90 oyla yeniden başbakan degil
"başkan" seçmek için yeterli bir rüzgâr oluşturuluyordu.

IRAK’ta sadece 160 ABD Askeri Kalıyordu!

Associated Press Ajansı Obama yönetimindeki üst düzey yetki-
lilere dayandırarak yayınladığı haberde, ABD büyükelçiliğini koru-
makla görevli 160 asker dışında bütün askerlerini geri çekeceğini
haber veriyordu.

Associated Press Ajansı, Pentagon’un, İran etkisini engellemek
ve yerel güvenlik güçlerini eğitmek için 5 bin askerini Irak’ta tut-
mayı düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini belirtiyordu.
Ajans’a konuşan ABD’li yetkililer, gelecekte, istenmesi halinde eği-
tim görevi için bazı ABD askerlerinin Irak’a gönderilebileceğini
söylüyordu.

ABD Yeniliyordu!

ABD’nin geri çekilmesiyle, hem bölgede hem de dünyada bir dö-
nem kapanmış oluyor. 20 Mart 2003’te Irak’a saldıran ABD’nin
Ekim 2011’de tamamen geri çekilmesiyle, bölgede, şu sonuçlar or-
taya çıkmış oluyor. Daha doğrusu çoktandır ortaya çıkan sonuçlar,
kesinlik kazanıyordu:

1.) ABD Irak’ta yenilip batağa saplandı.

2.) ABD, Irak’tan hemen sonra işgal edeceğini ilan ettiği Suri-
ye’ye şimdilik vuramadı.

3.) ABD, Suriye’den sonra saldıracağını ilan ettiği İran’la vuruş-
mayı göze alamadı.

4.) ABD, 1. Körfez savaşından sonra Irak’ın kuzeyinde fiilen
kurduğu kukla Barzani devletine resmiyet kazandıramadı.

5.) ABD bölgedeki egemenliğini dayandırdığı dört kuvvetten bi-
ri olan Mısır’ı büyük ölçüde elden kaçırdı.

6.) ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’ni henüz başarıya ulaştıramadı.
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7.) ABD, Çin ve Rusya’nın etkisini kıramadı, tersine iki ülke da-
ha da inisiyatif kazandı.

Bu yedi sonuç, aynı zamanda “tarihin sonu” ve “Amerikan yüzyılı-
nın başı” diye sunulan sürecin de başlamadan bittiğinin kanıtıydı.69

Çok derin bir TSK nefretiyle tanınan ve terör konusunda Ta-
raf Gazetesi’ndeki her yazısı tartışmalara yol açan Emre Uslu,
Hakkari saldırısına farklı ve olayı saptırıcı bir yorum getiriyordu.
Amerika’da bulunan Uslu’ya göre son saldırı PKK’nın şahin kanadı
tarafından gerçekleştirilen bir tür ‘yarma harekatı sayılıyordu.’ Şa-
hin kanadın Öcalan’a rağmen savaştığını belirten Uslu, ‘başarısız
olmaları durumunda şahinlerin kellesi gider’ diyordu.

PKK’lı şahinler’in kendince bir umudu vardı. Devrimci halk sa-
vaşı başlatıp, Tahrir benzeri bir organizasyon yaratmak istiyorlar-
dı. Diyarbakır’da halkı toplu bir ayaklanmaya sürüklemek gibi
stratejiyi hayata geçirmek amaçlanmıştı. Ancak bu planları tutma-
dı. PKK yanlış strateji uyguladı. Halkı sokağa çekme stratejisi başa-
rısız kaldı. En büyük engellerden biri de KCK’ya karşı emniyet güç-
lerinin yaptığı operasyonlardı. KCK’nın halkı sokağa dökmesine fır-
sat tanınmadı.”

“Duygusal kararlar PKK’nın işine yarayacak ve Türkiye’nin za-
rarına olacaktır. Ne yapılacaksa PKK’nın yarma harekatını savacak
bir şey olmalıdır. Örgütün askeri operayonlarını Bahoz Erdal yöne-
tiyor. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu siyasi koalisyon
konseyi şeklinde çalışıyor. Karayılan’ın durumu daha farklı, Öca-
lan’a yakın duruyor.”70

Bu tespitleriyle Emre Uslu, PKK ve Öcalan’ı ve onunla irtibat
kuran AKP iktidarını aklamaya çalışıyordu.

PKK terörüyle ilgili, siyasi gaflet ve hıyanetler ile, siyasilerin
yanlış ve hatalı stratejileri özellikle gizlenip, (çoğu yalan ve iftira
olan) taktiksel hatalar kasıtlı olarak gündeme getirilerek, milleti-
mizin ordumuza olan güveni ortadan kaldırmak istenmektedir. 
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Oysa siyasi gaflet ve hıyanetler ve bunlara bağlı olarak hazır-
lanan stratejiler; taktiksel açıdan ne kadar başarılı şekilde tatbik
edilirse edilsin terörle mücadelede sonuç vermeyecektir. Çünkü
stratejik hatalar, taktik başarılarla telafi edilemez, bunun gibi si-
yasi gaflet ve hıyanetler de stratejik başarılarla giderilemez ve
düzeltilemezdi!

PKK terörü ile ilgili siyasi gaflet ve hıyanetler!

“Kürt Açılımı” denilerek, Habur’da PKK’lı teröristlere özel
mahkemeler icat edilmiş, burada ifadeleri değiştirilen teröristler sa-
lıverilmiş, şehit katilleri çiçekler sunularak davullar ve zurnalarla
karşılanıp ellerine mikrofon verilmiş ve terörist elbisesiyle kalaba-
lıklara nutuk çektirilmişti. PKK’lıların çok isteyip de beceremediği
yapılarak, katiller yöre halkıyla kucaklaştırılmış, onların temsilcisi
kahramanlar gibi gösterilmeye çalışılarak kendilerine halk desteği
sağlanıvermiştir.

PKK terör örgütü ile gizli görüşmeler yapılarak örgüte sözler ve-
rilmiş, PKK sanki İsrail, ABD ve AB’den bağımsız, kendi başına ha-
reket ederek Kürtlerin haklarını şiddet eylemleriyle savunagelen ve
taleplerini elde ettiğinde terörden vazgeçebilecek bir örgüt olarak
gösterilmiş, böylece Siyonizm’in PKK terörünü kullanarak, ülkemi-
zi bölüp İsrail’e vilayet yapma hesapları gizlenmiştir.

Terörün kullanımı ile ilgili iki önemli prensip vardır:

1- Terör örgütleri mutlaka başka devlet ya da güçler tarafından
kurulup yönetilmekte olup, bunları bağımsız ve kendi başlarına
ayakta duran çeteler şeklinde düşünmemek gerekir. Terör örgütle-
ri, belki kendi içlerinde belirli bir ideolojiye hizmet ettiklerini dü-
şünüyor olabilirler, ama gerçekte devletlerarası güç mücadeleleri-
nin birer taşeronu yerindedir. Terörün kaynakları kurutulacaksa,
önce bu dış bağlantıları kesilmelidir.

2- Devletlerin bu şekilde teröre başvurmalarının nedeni, ya ken-
disini tehdit altında hissetmektedir, ya da ulaşmak istediği büyük
bir ideolojik hedefi vardır ve siyasi bir hegemonyanın peşindedir. 

Kendisini tehdit altında hissetmeyen, hegemonik hesaplar da
gütmeyen devletler terör örgütlerini kurup yönetmezler, sadece
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başka devletler tarafından kurulan ve yönetilen terör örgütlerinden
geçici menfaatler elde etmek için yararlanmak isterler. 

Bu iki prensibi göz önünde bulundurarak PKK’ya göz attığımız-
da, İsrail'in oldukça müstesna bir etkiye sahip olduğu görülecektir.
Çünkü İsrail, terörü bir yöntem olarak benimseyebilecek devletle-
rin iki temel özelliğine fazlasıyla sahiptir. 

Evet, İsrail;

1- Kendisini tehdit altında hissetmektedir; çünkü düşman bir
Müslüman-Arap coğrafyasının ortasında, sürekli bir yaşam endişe-
si içindedir. 

2- Ayrıca büyük bir siyasi hedefin sahibidir, kurulduğu günden
bu yana, hem söz konusu tehdidi bertaraf edebilmek, hem de ken-
disine "vaat edildiğine" inandığı toprakları ele geçirmek üzere, Or-
tadoğu'da siyasi ve hatta askeri bir hegemonya kurmak için çaba
göstermektedir.

Bu gerçekler ışığında PKK terör örgütünü kuran irade, ırkçı Si-
yonizm’dir. PKK, Siyonizm’in “Büyük İsrail Projesi”ne hizmet et-
mektedir ve bu hedef gerçekleşinceye kadar da varlığını devam et-
tirecektir. Kürtlerin hakları ve hesapları, PKK’nın varlık nedeni ol-
mayıp, İsrail’in Siyonist hedeflerine ulaşması için sadece birer istis-
mar vesilesidir.

“Terörün varlığının korunması için, bir karşı-terörün varlığı-
nın bulunması şart” olduğundan, PKK terörü ile mücadele eden
ordumuz aleyhine sistemli şekilde yürütülen psikolojik savaş
yöntemleriyle sanki TSK, terörist bir suç örgütü gibi gösterilme-
ye gayret edilmektedir.

Bu arada AKP yalakası Erdal Şafak’ın:

“Merak ediyorum; bizim "Entebbe baskını"nı yapan tim gibi çok
özel eğitilmiş bir birliğimiz yok mu? 

Entebbe'yi hatırlarsınız herhalde: Bundan 35 yıl önce, 27 Hazi-
ran 1976'da Tel Aviv-Atina- Paris seferi yapan "Air France" uçağı
Yunanistan başkentinden havalandıktan sonra 244 yolcusu ve 12
mürettebatıyla kaçırılmıştı. Korsanlar 4 kişiydi; 2'si "Filistin Halk
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Kurtuluş Cephesi"nden, 2'si Alman "Kızıl Ordu Fraksiyonu"ndan.
Uçak önce Bingazi'ye indirildi, ikmal yapıldıktan sonra Uganda'nın
başkenti Entebbe'ye götürüldü. Orada 3 korsan daha katıldı. Uça-
ğın Yahudiler dışındaki yolcuları serbest bırakıldı. Bir başka deyiş-
le, 103 Yahudi yolcu rehin alındı ve havaalanının bekleme salonuna
kapatıldı. İsrail özel birlikleri 3 Temmuz 1976 gece yarısına doğru
Entebbe havaalanına baskın düzenleyip korsanları öldürdüler, rehi-
neleri kurtardılar. İsrail birliğinin tek kaybı vardı: Operasyona ko-
muta eden Jonathan Netanyahu. Bugünün İsrail Başbakanı Binya-
min Netanyahu'nun kardeşi. 

Yine çok merak ediyorum; bizim bir gece Pakistan'ın Abbotabad
kentinde bir evi sessiz sedasız basıp dünyanın en çok aranan terö-
ristini, Usame Bin Ladin'i öldüren Amerikan SEAL ("Sea, Air And
Land", yani "Deniz, Hava Ve Kara) birlikleri gibi çok çok özel eği-
tilmiş güçlerimiz yok mu?”71

Yazısını okuyunca, “acaba Recep Beyi kahramanlaştırma ve bu
tantana arasında Türkiye’nin başına yeni belalar açma hazırlıkla-
rı mı görülmektedir?” sorusu da aklımıza gelmektedir.

ORDU DÜŞMANLIĞI, GÂVUR UŞAKLIĞIDIR

Silvan yakınlarında pusu kurulup 13 Mehmetçiğimizin diri diri
yakılması ve çoğu ağır yedi askerimizin yaralanması olayı bile,
“TSK’nin karalanıp, PKK’nın aklanması” girişimlerine bahane yapı-
lıyordu. “Türk ordusu, statükoyu korumak ve demokratikleşmeye
engel olmak için, kendi mensuplarını öldürerek, “terör devam edi-
yor” mesajı vermekten sakınmıyor” propagandası yapılıyordu. Ve
maalesef yıllardır yürütülen bu yoğun TSK’yı yıpratma politikaları
etkisini gösteriyor ve toplumun önemli bir kesimi bu yalan yorum-
lara inanıyordu. “Kıbrıs’ı bütünleştirip AB’ye peşkeş çekmek iste-
yenler, niye Türkiye’yi bölmeye çalışıyor?” sorusu kimsenin aklına
gelmiyordu.
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Bu gelişmelerin hemen ardından, kritik YAŞ zirvesi öncesi, Ge-
nelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanının istifası, AKP’nin ve
Onun arkasındaki ABD ve AB’nin planını kolaylaştırmaktan başka
işe yaramıyordu. Bu istifalar üzerine ABD Dışişleri yetkilisinin:

“Bunlar Türkiye’nin iç meselesidir. Stratejik ilişkilerimiz sorun-
suz şekilde sürmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu de-
ğildir” açıklaması ve yine AB raportörünün: 

“Bu istifalar, Türkiye’nin AKP hükümetiyle daha da demokratik-
leştiğinin bir göstergesidir” şeklindeki yorumları, bütün bu geliş-
melerin ABD ve AB’nin bilgisi dâhilinde ve direktifleri istikametin-
de tezgâhlandığını gösteriyordu.

Tabi TSK bünyesinde ABD ve AB’nin sevdiği ve sahiplendiği bir
gelişmenin ne denli milli ve haysiyetli sayılabileceğini de izan sa-
hiplerinin vicdanlarına bırakmak gerekiyordu!?

Unutmayalım:

• ABD Irak batağından çekilip, Barzani Kürdistanının güvenliği-
ni TSK’ya bırakmak istiyordu.

• Güneydoğu’muzda bağımsız Kürdistan’ı kurmaya çalışıyordu.

• ABD ve İsrail, İran’a, en azından gözdağı verecek bir saldırı
için hazırlık yapıyordu.

• ABD, Libya örneği Suriye’ye de bir müdahale için fırsat kollu-
yordu.

İşte bu nedenlerle, ABD’nin başını ağrıtmayacak ve AKP iktida-
rına sorun çıkarmayacak bir komuta kademesi oluşturmak için,
2010 YAŞ’ı öncesi düğmeye basılıyordu.

Üstelik sürekli ve sistemli bir propaganda ile, “Terörle mücade-
lede başarısız ve beceriksiz” gösterilen TSK’nın pasifize edilmesi ve
polisin ağır silahlar ve yetkilerle güçlendirilmesi süreci de tıkır tı-
kır işliyordu.

Hatırlayalım:

2010 YAŞ’ı sırasında bazı komutanlar açıkça hedef alınıp yıpra-
tılırken, “sakın dile düşürülmesin, gündeme getirilip nazar değ-
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mesin” denilen bir komutan, ileride GKB yapılmak üzere Jandarma
Genel Komutanlığına taşınıyordu. Başta TARAF olmak üzere, yan-
daş ve yalaka medya TSK’ya toptan savaş açmışken bu Özel Paşaya
olan ilgi ve sevgileri dikkatlerden kaçmıyordu.

Hatta Silvan’da 13 askerimizin pusuya düşürülmesi üzerine, Ge-
nelkurmay’ı suçlayan ve saldıran medyanın, konunun 1. derecede
sorumlusu olan Jandarma Genel Komutanımıza toz kondurmama-
ları da, bu piyonların ve dış patronlarının niyetlerini ortaya koya-
cak şekilde sırıtıyordu.

Niye saklayalım, silah arkadaşları olan diğer Kuvvet Komutan-
ları ve Genelkurmay Başkanı, elbette oldukça önemli ve ciddi ge-
rekçelerle istifa ederken, Sn. Org. Necdet Özel’in BOP Eşbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın peşine takılıp koşturması, bizim içimize
sinmiyordu. Ama “İnşallah Necdet Özel Paşamız da, bütün bu do-
lapların farkındadır ve gerektiği yerde beklenen tavrı koyacaktır”
kanaatiyle gönlümüz teselli buluyordu.

Ve zaten haftalar önce Emre Uslu’nun TARAF Gazetesinde
“AKP’nin yeniden tek başına iktidara gelmesi halinde GKB Işık Ko-
şaner’in istifa edeceğini” yazması da ABD ve AB destekli AKP se-
naryolarının bir yansımasıydı.

Bütün bu sinsi ve tehlikeli gelişmeler karşısında bile hala AB ra-
portörü ağzıyla: “Türkiye demokratikleşiyor” diye zil takıp oyna-
yanlar ve hele Ergenekon senaryolarının, TSK’yı hizaya sokma ve
Sevr’in önündeki en zorlu engeli aşma operasyonlarına dönüştürül-
düğünü hala anlamayanlara “öyleyse biraz daha bekleyin” demek-
ten başka söz kalmıyordu. Bakalım Ahmet Altan gibi Sabataist ve
ateist şımarıkların sevinç çığlıkları ne zaman boğazlarına düğümle-
nip kalacaktı?

Ordumuzu, BOP’un bir karakolu ve emperyalist-Siyonist
odakların lejyonu yapma planlarına; TSK’yı, ertelenmiş Sevr’in
ve Lozan’ın gizli maddelerinin gereği Türkiye’yi parçalama plan-
ları önündeki en son ve zorlu engel konumundan çıkarma hesap-
larına geçmeden önce, acı ve çarpıcı bir tespitte bulunalım ve ta-
bi “Dost acı söyler, ama ilacı söyler” atasözümüzü unutmayalım:
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Bize göre Recep T. Erdoğan iktidarının; işsizlikten başörtüsü-
ne, ziraattan sanayiye ülkenin hiç bir problemini çözmediği, hat-
ta eskisinden bin beter hale getirdiği halde, üçüncü defa ve yüz-
de elli oranında oyla seçim kazanmasının en önemli etkeni, hal-
kın nazarında “Onun döneminde büyük bir cesaretle askerin üzeri-
ne gidilmesi, generallerin hesaba çekilmesi ve çetelerin çökertilme-
si” oluyordu!?

Recep T. Erdoğan, yabancı ve yıkıcı bir proje olan ve Türki-
ye’miz dâhil 27 İslam ülkesinin parçalanıp bölünmesini amaçla-
yan BOP’un eş başkanı olarak; ABD, AB ve İsrail’in teşvikiyle
TSK’yı zayıflatma ve hizaya sokma planının taşeronluğunu yapsa
da, maalesef halkımız olayın bu yönünü görmüyor, hatta görmek
istemiyordu.

Peki, TSK nerde hata yapmıştı da, hangi konularda halkımızı
derinden yaralamıştı da, AKP iktidarı, bunca tahribatına rağmen,
sadece “bu orduyu hizaya sokma kahramanlığı(!) karşılığı” yüz-
de elli oy alabiliyordu? Asıl yanıtının verilmesi ve kesinlikle bir
özeleştiriye gidilmesi gereken konu buydu.

Şimdi siz kalkar da:

• Bir zaman Amerika’da rastlandığı gibi “zenciler ve köpekler
giremez” cinsinden, askeri lojmanlara ve askeri sosyal alanlara,
subayların türbanlı-sakallı anne babalarını ve akrabalarını bile
sokmazsanız…

• “Hanımı başörtülüdür” diye çalışkan ve başarılı subay ve
astsubayları ordudan atarsanız…

• T.C. Devletinin resmi okulları olan İmam Hatip mezunlarını
düşman görüp orduya almazsanız…

• “Yanında Kur’an taşıyor”, “Arapça ve Farsça kökenli kelime-
ler kullanıyor”, “tatilde memleketinde sivil olarak Cuma namazı-
na katılıyor” diyerek kendi mensuplarınızı fişlemeye ve sicilini
karalamaya kalkışanları bağrınızda barındırırsanız…

• Daha da beteri: görev arkadaşlarını ziyaretçi gibi evlerine
gönderip birbirine casusluk yaptırarak “hanımını plaja gönderme-
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diği, kokteyl gibi mecburiyetler dışında içki içmediği, dans etmedi-
ği” gerekçesiyle subaylarımızı kara listeye aldıranların yularını
uzatırsanız…

• Bunlarla da hızını alamayıp, sivil kurum ve okullara casus-
lar sızdırıp: “Filan bayan öğretmen, okul dışında başörtüsü takıyor,
filan dindar öğretim üyesinin dekan olmasından korkuluyor, filan
okulda Atatürk köşesi var ama yasak savmak cinsinden göstermelik
ve özensiz duruyor, filan İmam Hatipteki 10 Kasım törenleri çok
cansız ve cılız geçiyor” gibi raporlar düzenleten komutanlarınızı
bu denli başıboş bırakırsanız…

• Ve dahi kahraman ordumuzu en çok seven, milli harp sana-
yi için hayatını veren Erbakan Hoca gibi bir efsane Başbakanın,
ABD Siyonist lobilerinin teşvik ve tertibiyle ve 28 Şubat darbe-
siyle indirilmesine alet olan mensuplarınıza göz yumarsanız.

Özetle, “ordu, işini gücünü bırakmış, milletin diniyle savaşı-
yor” kanaatini oluşturursanız.72

İşte o yüzden bu millet, hiçbir hayırlı ve yararlı icraat yapma-
sa bile, sadece “halkımızı bu denli üzen ve ezen generallerden he-
sap soruyor” şeklinde sahte kahramanlık rolü oynayanlara yüzde
elli oy veriyordu!.. Ve bu sonuçtan herkesten önce TSK’nin ders
çıkarması ve artık Müslüman halkıyla samimiyetle kucaklaşması
gerekiyordu.

Şimdi gelelim asıl sorularımıza:

1- Hasdal’da hapsedilen general sayısı 50’ye yaklaşan, Harp Aka-
demileri Komutanlığında görevli her 7 komutandan biri zindana tı-
kılan bir ordu, nasıl yurt savunması yapacak ve hangi moralle düş-
manla savaşacaktı?

2- Bu tutuklamalar dış tertipli bir tezgâh ve tuzaksa; ehli iz’an
ne zaman karşı çıkacak ve milli vicdan ne zaman uyanacaktı?

3- Yok, bu komutanlar gerçekten suçluysa ve Müslüman milletin
inancına ve iktidarına sataşmak için komplolar kuruluyorsa, Pey-
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gamber ocağımızı bu hale sokan Mason İttihat ve Terakki kafasından
ve NATO tahribatından bu kutsal kurum ne zaman kurtulacaktı?

4- Mevcut iktidar, TSK’yı karalama ve kolunu kanadını kırma
operasyonlarına taşeronluk yapıyor ve bununla siyasi rant toplu-
yorsa, bu güdümlü demokrasiyle ülkemiz nereye varacaktı? Tür-
kiye, hangi karanlık badirelere kaydırılmaktaydı ve kimler sahip
çıkacaktı?

5- Özenle gizlenen “GEN”lerinin gereği, kızlarını Amerikan va-
tandaşı Yahudilerle evlendirmekten çekinmeyen bazı paşaların “La-
iklik, Kemalizm” gibi kuru kavramlara sığınmalarına artık kimse
aldanmamaktaydı ve halkımız bunları yutmamaktaydı.

AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga: 

“Silahlı kuvvetler reformu” başlıklı yazısında TSK ile ilgili dö-
nüşüm planlarını şöyle deşifre ediyordu:

“Hedef, devletin genel işleyişi içinde silahlı kuvvetlerle ilgili işlerin
ve savunma siyasetinin hükümetler tarafından belirlenmesi ve uygu-
lanmasıdır. Personel siyasetini ve bütçesini kendi belirleyen özerk bir
yapının ekonomik açıdan verimli işleyebilmesinin zorluğu herhalde
açıktır. Askeri etkinlik açısından durum ilk bakışta o kadar aşikâr gö-
rünmeyebilir. 

Komuta zinciri 

Bu noktada, silahlı kuvvetler reformu sırasında da dikkatle gözetil-
mesi gereken 'komuta zinciri' kavramı üzerinden ve somut örnekler ve-
rerek konuyu biraz açalım. Vietnam Savaşı'nda yaşanan kuvvetler
arası (kara, hava, deniz, vs.) ciddi koordinasyon sorunları üzerine
ABD Başkanı Reagan 1985'te, silahlı kuvvetlerin komuta yapısının ye-
niden düzenlenmesini talep etti. Askerî çevrelerde iyi bilinen bir kanun
ile (Goldwater-Nichols Yasası, 1986) Pentagon'un yapısı ve işleyişi kı-
sa süre içinde geniş kapsamlı bir değişikliğe uğradı. Bütün dünya coğ-
rafyası altı bölgeye ayrıldı (Avrupa, Pasifik, vs.), ilaveten üç temel as-
kerî fonksiyon belirlendi (ulaşım, özel operasyonlar, stratejik işler) ve
böylece dokuz adet birleşik muharip komutanlık kuruldu. Her birinin
başına dört yıldızlı bir muharip komutan (combatant commander) ge-
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tirildi. Komuta zinciri olabilecek en basit şekle indirgendi: Başkan-sa-
vunma bakanı-muharip komutan. 

Görüldüğü gibi, komuta zinciri içinde Genelkurmay başkanı ve
kuvvet komutanları bulunmuyor. Çünkü harekât içinde yer almıyorlar
ve o nedenle komuta yetkileri yok. Genelkurmay başkanı silahlı kuv-
vetlerin en yüksek rütbeli subayı ve görevi başkan ve savunma bakanı-
na askerî konularda istişare sağlamak. Kuvvet komutanlarının görevi
Genelkurmay başkanına yardımcı olmak ve ayrıca kendi kuvvetlerini
teşkilat, eğitim ve donanım açısından hazır bulundurmak. Bu kuvvet-
ler yukarıda belirtilen dokuz muharip komutanın emrine tahsis edili-
yor ve kendi kuvvet komutanından değil, sadece muharip komutandan
emir alıyor. Amerika'nın küresel askerî üstünlüğünün arkasında, de-
mokratik kontrol ilkesine uygun; askerî komuta zincirini doğrudan
(transfer edilmeden) işleten; koordinasyon sorunlarını en aza indiren
böyle bir sistem var. Komuta zincirinin aracısız ve doğrudan olması,
muharip yapı içinde yer almayan ve değişik kuvvetlerden gelen kur-
mayların oluşturduğu bir heyetin kendisine arzu edilmeyen özerk
alanlar yaratmasının önüne geçiyor. 

Önemli bir adım, Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na
(MSB) bağlanması. En uygun yaklaşım, konunun anayasa kapsamın-
dan çıkarılıp yasalara bırakılması. Ancak Genelkurmay'ın MSB'ye he-
men bağlanması pratik nedenlerle zor. Çünkü MSB mevcut kapasitesiy-
le bu yükü taşıyabilecek durumda değil. Silahlı kuvvetler, özerk alanla-
rını mümkün olan en geniş şekilde korumak ister ve o nedenle devlet ve-
ya hükümet başkanlarına bağlı konumda bulunmayı tercih eder. 

Askerî istihbarat ve eğitim 

Dönüşümün bu kritik aşaması, iki önemli konuyla daha yakından il-
gili. Askerî istihbarat ülkenin iç işleriyle ilgili olmamalı. Türkiye'de ve
başka ülkelerdeki tecrübeler gösteriyor ki, aksi takdirde silahlı kuvvet-
lerin görev alanları dışına çıkarak ülkenin iç işlerine ve siyasete karış-
ma eğilimi artıyor. O nedenle askerî istihbaratın sınırları çok iyi belir-
lenmeli. Diğer konu eğitim. Sivil-asker ilişkilerinin doğru temellere
oturmasının en derindeki güvencesi, demokratik değerlere uygun bir
zihniyet dönüşümü. Silahlı kuvvetlerin eğitiminde böyle bir gelişmenin
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önünü açacak müfredatlara yer verilmeli, engelleyici ideolojik unsurlar
ayıklanmalı. Ayrıca, harp akademilerinde sivillerin eğitim alma imkânı
genişletilmeli. Ancak, etkili bir savunma bakanlığı oluşmadan, askerî
istihbarat ve eğitimle ilgili bu hususların tam anlamıyla başarılması zor. 

TSK; değişik askerî kavramlar, teşkilatlanma prensipleri, silah stan-
dartları dâhil pek çok konuda Batılı ülkeler ve NATO ile uyum içinde
çalışan bir kuruluş. Bu uyumun silahlı kuvvetlerin en hayati işleyiş il-
keleri açısından da sağlanmasının zamanı artık çoktan geldi.”73

AKP’li Haluk Özdalga’nın bu yazdıklarından:

1- TSK’nın komuta yapısını bozup, kuvvet komutanlarını ve
Genelkurmay Başkanını sadece protokol mankeni olarak devre dı-
şı bırakacak yeni ve yetkili “muharip komutan”lar zinciri oluştur-
mak ve bunları doğrudan Başbakana bağlamak

2- Böylece işbirlikçi iktidarlar eliyle TSK’yı Amerika’nın güdü-
müne ve kontrolüne sokmak

3- Askeri istihbaratı zayıflatmak, yani tabiri caizce Orduyu kör
ve sağır konumuna taşımak

4- Türk Ordusunda, NATO’nun müdahil olmadığı hiçbir alan ve
komutan bırakmamak

5- Bütün bu şeytani girişimlerin asıl anlamı ve amacı: NATO’ya
bağlı tüm orduların ve iktidarların yularını ABD’li Siyonist Yahudi
odakların avucuna tutuşturmaktı. Yani işbirlikçi iktidar üzerinden
TSK’yı ABD Yahudi Lobileri yönetmiş olacaktı.

ABD’nin “Savaş Konseyi”nde büyük değişim: Yahudi Panetta
Pentagon’un başına getiriliyordu:

ABD Savunma Bakanı Yahudi Robert Gates görevinden ayrılma-
dan önceki son resmi yolculuğu sırasında Newsweek dergisine, çar-
pıcı açıklamalar yapmıştı. Gates, ABD'nin dünya sahnesindeki hâki-
miyetini kaybetmeye başladığını vurgulamıştı. Siyonist eski Savun-
ma Bakanı, "Tüm yetişkinlik hayatım süresince ABD bir süper güçtü.
Ekonomisi çok güçlü olduğu için sırtı hep pekti. Artık farklı bir dev-
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redeyiz. Açıkçası emekli olmamın nedenlerinden biri de bu, çünkü
dünyayla ilişkisini sürekli daha da azaltmak zorunda olan bir hükü-
metin parçası olmak istemiyorum" diye sızlanması, ABD’nin çöküşe
geçtiği anlamını taşımaktaydı. Gates, ABD'nin kaybetmesinden
korktuğunu, ancak bunun gerçekleşmemesini umduğunu ve Pasi-
fik'te dahi güçlü bir ABD’yi görmek istediğini hatırlatmıştı. Bunun
ancak ABD’nin ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin yapısını
gözden geçirilmesi durumunda başarılacağını hatırlatmıştı.

Afganistan'da Vietnam gibi kaybettik

Robert Gates, Afganistan işgali konusunda ise, Vietnam benzet-
mesi yapmıştı. Gates, Vietnam'da doğru stratejiye geç geçildiğini,
aynı hatanın Afganistan'da da tekrarlandığını açıklamıştı.

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Haziran'da emekli-
ye ayrılacak olan Savunma Bakanı Robert Gates'in yerini alacak
isim resmen açıklanmıştı. Başkan Barack Obama tarafından aday
gösterilen, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Yahudi
Leon Panetta, Pentagon'un başına atanmıştı. Amerikan Senato-
su'nca oybirliğiyle onaylanan Panetta, 1 Temmuz'da göreve başla-
yacak, Onun boşalttığı CIA koltuğuna ise ABD'nin Afganistan'daki
ordusunun komutanı Yahudi David Petraeus oturtulacaktı. 

İşte görüyorsunuz, ABD’nin savunma ve istihbarat kurumları
tamamen Yahudilerin elinde bulunuyordu ve tüm müttefik ülke
orduları da “demokratik değişim” palavrasıyla Yahudi güdümüne
sokulmak isteniyordu.

AKP merkez ve il yöneticileri ve bölücü KADER temsilcileriy-
le sıkı fıkı olduğu bilinen ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müs-
teşarı Berna Keen’in kriptosundan yeni Meclis’in yol haritası ola-
rak TSK’ya operasyon ve özerklik çıkıyordu:

12 Haziran genel seçimlerinden tam on gün önce ABD Ankara
Büyükelçiliği'nden merkeze "Acil" kodlu bir kripto çekiliyordu.
ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Berna Keen'in 2 Hazi-
ran günü "Çok gizli" notu düşerek çektiği bu kripto, ABD'nin se-
çimlerden sonra Türkiye'de işleteceği takvimin şifrelerini veriyor-
du. Büyükelçiliğin seçim tahminleri Yeni Meclis'te AKP, CHP ve
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BDP’nin nasıl yönlendirileceği, özerklik için hangi planların işle-
tileceği, Özerklik tartışmasının uluslararası zemine taşınma pro-
sedürleri, TSK'ya yeni operasyonların hedefi hepsi bu kriptoda
yer alıyordu.

TSK'ya operasyona devam talimatı

"Çok gizli" kripto, TSK'ya karşı dozu gittikçe artan operasyon-
ların nasıl bir boyut kazanacağını gözler önüne seriyordu. İşte krip-
todaki TSK operasyonun satır başları:

"Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf personeli ile ilgili plan uygu-
lamaları beklenen gelişmeler doğrultusunda oluşmaktadır. İnisiya-
tifleri nötrdür. Aksi gelişmeler hususunda herhangi bir emare bu-
lunmamaktadır. Genelkurmay eski başkanlarının yargılanmaları
hususunda hukuki alt yapı hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Yar-
gılamalar hızlanacaktır. (LS plan) Profesyonel ordu çalışmaları ta-
mamlamak üzeredir."

Özerklik planı

Kripto, ABD'nin Kürt planı ve "Özerlik" ilanı için işletilecek
takvimle ilgili önemli bilgiler de içeriyordu: "Bağımsız Kürt mil-
letvekilleri çok sert muhalefet yaparak bölgesel özerklik konu-
sunda etkili bir konumda tartışmalı; bölgeye, gelişmelere göre ye-
ni plan önermeler etkin kılınmalıdır. Yerel özerklik, mahalli ida-
reler planlarına işlerlik kazandırılmalı. Ülkedeki Kürt ofislerinin
sayısı çoğaltılmalı."

Keen, özerlik tartışmalarının uluslararası zemine taşınması ve
şu adımların atılması gerektiğini belirtiyordu: "Avrupa'da Kürt ege-
menlik hareketi ofislerine gereken düzenleyici katkılar uygulama-
ya sokulmalıdır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde "Kürt Temsil-
ci Masası" mutlaka gündeme getirilmelidir. Var olan işlevsiz ofisle-
re aktiflik kazandırılmalıdır.”

ABD’nin TSK planının ayrıntıları

TSK ya operasyonun boyutu, kriptoda yazılan Genelkurmay es-
ki başkanlarının yargılanması ve profesyonel orduya geçişle sınırlı
kalmıyordu. Çok daha kapsamlı planın ayrıntıları şunlardı:
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• Asker sayısı 250 bine indirilip azaltılacak.

• Zorunlu askerlik daraltılacak.

• Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanına bağlanacak.

• Milli duruşlu subayların bir kısmı davalarla saf dışı bırakılacak.

• Diğerleri yüksek ikramiyelerle özendirilip emekliye ayrılacak.

• Kalan subaylar sözleşmeli olacak.

• Bütün subayların terfi ve tayinini, performansa ve sadakate
göre hükümet yapacak. 

• Ordu iç güvenlikten uzaklaştırılacak.

• Jandarma İçişleri'ne bağlanacak.

ABD’nin yeni TSK projesi tıkır tıkır işliyordu

"Bir ülke silahlı kuvvetlerinde suya tirit gerekçelerle onlarca ge-
neral esir alınıp zindanlara atılıyorsa, bilinmelidir ki o silahlı kuvvet-
ler tasfiye ve de yeniden inşa edilme sürecindedir. Milli devletin vaz-
geçilmez teminatı olan TSK, adım adım çökertilmektedir. Hasdal'a
hapsedilen muvazzaf general sayısının 50’ye yaklaşması bunun so-
mut delilidir. 'Darbeden yargılanıyor' gibi iddialar komiktir. İşte 28
Şubat Darbesini yapanlar ve AKP’yi iktidara hazırlayanlar ortadadır
ki onlara hiç ilişilmemektedir. Darbe hesaplaşması ambalajıyla
TSK'yı sindirme ve dönüştürme faaliyeti yürütülmektedir. Yargı dâ-
hil bütün kurumları fetheden AKP'nin yeni hedefi TSK'nın ele geçi-
rilmesidir. Tam 3 yıl boyunca yapılan yayınlar, aşağılamalar ve tutuk-
lamalarla önce korkutup sindirdiler, bugün dönüştürme aşamasına
gelinmiştir. İşte Hüseyin Gülerce YAŞ'ı işaret ederek bu hedefi açık-
tan dillendirmiştir ve Projenin gerçek sahibi ise AKP değil, ABD'dir." 

Hüseyin Gülerce: ‘28 Şubat ayıbı, Gülen dönünce bitecek’ di-
yordu!

"Türkiye 'sivilleşme-demokratikleşme alanında ve halkın irade-
sinin yönetime yansıması ve saygı duyulması' yolunda önemli bir
mesafe aldı. Ama 28 Şubat surecinin etkileri tam olarak geri dön-
dürülemedi. O dönemde medyamızın bir bölümünde nereden servis
edildiği belli olmayan kasetlerle başta Fetullah Gülen olmak üzere
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birçok isme karşı 'infaz' mekanizmaları harekete geçirilmişti Amaç
belliydi; bu insanları saygı gördükleri toplumdan ayrıştırmak, ko-
parmak ve yalnızlaştırmak… Evet, çok açık ve net yazıyorum: Tür-
kiye'nin 'gerçek bir demokrasi yolunda' daha hızlı ilerlemesi için
Gülen'in dönmesi ve her şeyin 28 Şubat öncesi gibi kaldığı yerden
devam etmesi gerekli. Bu noktada siyasi otoriteye çok Önemli bir
görev düşüyor; başta Gülen olmak üzere, bu ülkeden ‘zorla tecrit
edilen’ herkesin, buradaki sevdiklerine kavuşmaları için ‘güven ve-
rilmeli’ ve bu 'son adım' mutlaka ama mutlaka atılmalı..."

Gülen’e göre cemaatin önünde tek problem vardı: Kim bu kü-
çük fakat tesirli grup?

Fetullah Gülen ise: “Türkiye’de, kısmen birtakım harici tesirler-
le de birlikte kardeşçe yaşamadan rahatsız olan ve bunu menfaatle-
rine aykırı bulan çok küçük fakat tesirli grup var” demişti. Peki,
ama bu küçük grup kimdi? Gülen buna açıklık getirmemişti.

Fetullah Gülen bu demeci, Almanya'da Türkçe-Almanca yayın
yapan Deutsch Türkische Nachrichten haber sitesinden Michael
Maier'e vermişti. İşte o söyleşi:

Soru: Türkiye'de Kemalistler ile Müslümanlar arasındaki uçu-
rum hep devam edecek mi?

F. Gülen: Bu soru, Kemalistler içinde Müslümanların, Müslü-
manlar içinde ise Kemalistlerin olmadığı veya bu iki kesimin birbi-
rinin tamamen zıttı olduğu gibi bir düşünceyi barındırmaktadır.
Yani ne Türkiye'de Müslümanlar ve Kemalistler olarak her bakım-
dan ayrışmış iki gruptan söz edilebilir ne de bu iki grup arasında
kapanmaz uçurumların varlığı söz konusu edilebilir. Biz, kaynaş-
mış bir mozaik niteliğine sahip bir "imparatorluk" toplumunun
mirasçılarıyız. Fakat ne yazık ki Türkiye'de, kısmen birtakım hari-
ci tesirlerle de birlikte kardeşçe yaşamaktan rahatsız olan ve bunu
menfaatlerine aykırı bulan çok küçük fakat tesirli grup var. Yoksa
ayrışmış Müslümanlar ve Kemalistler diye iki grup yok.”

Bu arada asıl sorulması ve üzerinde durulması gereken konu
şudur: Fetullah Gülen’in “çok küçük ama oldukça etkili” gördük-
leri bu grubun gücü nereden kaynaklanıyordu?
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Fetullahçıların arkasında dünyanın süper gücü zannedilen
Amerika bulunduğuna göre, onların bile söz geçiremediği ve Fe-
tullah Gülen’in dönmesine izin vermediği bu grup, kimlerden
oluşuyordu ve hangi düşünceyi taşıyordu?

İsrail: Ankara ile görüştüğünü itiraf ediyordu.

İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Oren, Türkiye ile iliş-
kilerdeki çatlağı onarım amacıyla Mavi Marmara baskını konusun-
da iki ülkeyi tatmin edecek bir formül bulmak için Ankara ile gö-
rüşmeler yapıldığını söylemişti.

Jerusalem Post Gazetesi 2. Gazze filosuna ilişkin bir haberde İs-
rail'in BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Ron Prosor'un,
İsrail Radyosu ile mülakatında 2. Gazze filosunun kapsamının iyi-
ce daraldığını, yola çıkmamasını umduğunu belirtmişti. Filoya kar-
şı uluslararası liderler arasında konsensüs bulunduğunu da söyle-
yen Prosor, ABD ve Yunanistan gibi ülkelerden sonra başka ülkele-
rin de vatandaşlarını uyaracağını beklediklerini ifade etmişti.

Gazete, haberinde ayrıca İsrail'in Washington Büyükelçisi Micha-
el Oren'ın açıklamalarına da yer vermişti. Büyükelçi Oren, "İsrail'in,
Türk hükümetinin sefere karşı çıkmasından ve Türk grubu İHH'nin
filodan çekilmesinden memnun olduğunu" dile getirmişti.74 Bazı İs-
railli yetkililerin: “Recep Tayip Erdoğan bize sert yaklaşıyor ve uz-
laşmaz bir tutum sergiliyor” sözleri ise, Recep Bey’in Siyonist iş-
birliğini gizlemeye ve Onu kahraman göstermeye yönelikti.

Buzoğlu’nun: ‘Ergenekon ve Balyoz operasyonu cemaat işi’ id-
diaları niye gizleniyordu?

Eski İstihbarat Daire başkanı Uzun’un Balyoz’u altüst eden ifa-
desini Avukat Buzoğlu yorumlamıştı. İfadesindeki şemanın cema-
atin işi olduğunu söyleyen Buzoğlu, “2001’de ortada ne Ümraniye
bombaları ne de Mart 2003 Balyoz Semineri yoktu, tutuklular ser-
best bırakılmalı” hatırlatmasını yapmıştı.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un Ergenekon ve Balyoz
davalarını çökerten mülkiye müfettişlerine verdiği ifadesini Avukat
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Hüseyin Buzoğlu; tutuklamalara gerekçe gösterilen suç unsurlarının
2001 yılında planlandığına dikkat çekerek, "Haziran 2001 tarihi iti-
bariyle ortada ne Ümraniye bombaları ne de Mart 2003 Balyoz Semi-
neri olmadığına göre tekrar soruşturmaların ve kovuşturmaların baş-
tan değerlendirilmeleri ve içeride tutuklu bulunanların da şerbet bı-
rakılması gerektiğini düşünüyorum" diyerek Uzun'un ifadesinden
cemaatin operasyonu olduğunun açıkça anlaşıldığını belirten Buzoğ-
lu, Cumhuriyet'in savcılarını göreve çağırmıştı. 

Avukat Hüseyin Buzoğlu şöyle devam ediyordu:

“Serdar Öztürk, 7 Haziran 2009 tarihli ifadesinde bahsi gecen
şube müdürünün ismini ‘Recep Güven’ olarak belirtiyor. Bu aynı za-
manda yargılama dosyasının içerisinde mevcut. Recep Güven de şu
an Siirt Emniyet Müdürü. İl Emniyet Müdürlüğüne de kıdem olarak
1 yıl öncesinden getirilip mükâfatlandırılmış. 2001'de şube müdürü
Sabri Uzun'un önüne bu şemayı getiriyor. Sabri Uzun ise bunu ka-
bul etmiyor.

Ve 2006 yılında cemaat tekrar bu operasyonu yapmayı planlıyor.
‘2006’ çok önemli bir yıl… Tuncay Güney’in ifadeleri alındıktan
sonra, bu şube müdürü o şemayı getirdikten sonra, yine 2006 yılın-
da bu kez Milli İstihbarat Teşkilatına bir ihbar geliyor. MİT de bu-
nu Genelkurmay ve Başkanlığa gönderiyor. Hatırlayınız: 2006 yılı
başında Cumhuriyet gazetesine bomba atılması yok. Danıştay sal-
dırısı yok, Hrant Dink cinayeti yok… Ortada bunlar yokken 2006
yılının başında MİT, Tuncay Güneyin ifadelerinden hareketle Baş-
bakanlığa ve Genelkurmaya Ergenekon Terör Örgütüyle ilgili de-
ğerlendirmelerini sunuyor. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor: Cum-
huriyet gazetesine bombaları attıran irade, Hrant Dink'i öldüren
irade hepsi ortak paydadır. Bu ortak paydanın kim olduğunu Sabri
Uzun ifadesinde açıkça ifade diyor.”

YAŞ yaklaşırken 'havuz' devreye sokuluyordu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yaklaşırken, basına servisler yeniden
hızlanıyor ve bir havuzda toplanan haberler gazetelere servis edili-
yordu. Operasyonda "yandaş yargı-yandaş medya" dayanışması
dikkat çekiyordu.

AHMET AKGÜL 185



Üretim tek merkezden

İçinde CIA ve MOSSAD ajanlarının da bulunduğu bir şebeke ta-
rafından "üretilen" haberler, tek merkezden gazetecilere veriliyor-
du. 2010 yılı YAŞ'ında izlenen yöntem 2011 YAŞ'ında da devreye
sokuluyordu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında yaşananlar da bu-
nun bir göstergesi sayılıyordu. "Havuz haberlerinin" yeni bir örne-
ği yine yandaş gazetelerde aynı başlıklarla yayımlanıyordu. "Şüphe-
li imha'" başlığı ile yayımlanan ve aynı merkez tarafından servis
edildiği anlaşılan haberde, İzmir il Jandarma Komutanlığında 25
Mayıs günü bir traktör römorku evrakın Jandarma İstihbarat Baş-
kanı Tümgeneral Mehmet Çörten'in talimatıyla yaktırıldığı belirti-
liyordu. Haberde yakılan evrakların mezarı açılan Tunceli Alay Ko-
mutanı Albay Kazım Çiloğlu ile ilgili olabileceği öne sürülüyordu.
"Havuzdan" sızdırıldığı anlaşılan haberin devamının nasıl geleceği
ve YAŞ’ı etkileme gayretleri merak ediliyordu. Ayrıca Ege Ordu Ko-
mutanlığı’nda 2001-2005 yıllarını kapsayan "gizli haber alma öde-
neğinin” orduevi tefrişatında kullanıldığı söyleniyordu. Amacın
YAŞ'ta direncin kırılması ve ABD ve AKP'nin isteklerine karşı çıkıl-
maması olduğu sırıtıyordu. Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in
adının da kasıtlı olarak medyaya servis edildiği anlaşılıyordu.

Başbuğ ve Büyükanıta’a: “Bildiklerinizi açıklayın” çağrısı ya-
pılıyordu

Hasdal'da yatan muvazzaf generallerin sayısı artarken, Yüksek
Askeri Şura'nın yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'taki özel yetkili
mahkemeler yeniden hareketleniyordu. Peş peşe generallerin ifade-
ye çağrılması dikkat çekiyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Zaman
yazarı Hüseyin Gülerce, Başbakan Erdoğan'a, seçim başarısında
kendilerinin katkısını hatırlatarak, "Sayın Erdoğan'ın ustalık dö-
neminin ilk iki sınavı yeni kabinenin teşkili ve yaklaşan Yüksek As-
keri Şura çalışmalarıdır. Ustalık döneminin başlangıcını test etme
fırsatını böylece bulmuş olacağız" diye uyarıyordu.

Gülerce'nin bu cüretkâr tavrının nedeni araştırılırken, "Erdoğan
cemaate neden bu kadar müsamaha gösteriyor? Yoksa cemaatin bil-
diği, başkasının bilmediği bir şeyler mi var?" sorusu kafaları kurca-
lıyordu.
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'Bu artık bir vatan borcu'

Kulislerde bunlar tartışılırken Genelkurmay başkanları İlker
Başbuğ ve Yaşar Büyükanıt’ın birçok bilgiye sahip olduğu ancak
açıklamadıkları konuşuluyordu. Büyükanıt, ünlü Dolmabahçe bu-
luşmasına dosyalarla gidiyor, ancak dosyaların karşısına getirilen
dosyalar üzerine, "mezara kadar gidecek sırların" gizlenmesine ka-
rar veriliyordu. Ülkenin geleceğini de ilgilendiren bu "sırlar" ara-
sında Başbakan Erdoğan'ın siyasi geleceğini de bitirecek "sırların"
olduğu öne sürülüyordu. Ancak, “sırlar” karşılıklı koz olarak kul-
lanılıyor ve Türkiye kamuoyundan saklanıyordu. Türk ordusuna
yapılan operasyonlar sürerken, Genelkurmay eski başkanlarından
İlker Başbuğ Habertürk'ten Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı ile gö-
rüşüyordu. Başbuğ, bu görüşmede üstüne basa basa "Sabrımız ta-
şarsa, biz de bildiklerimizi halkla paylaşacağız. Elimizde pek çok
bilgi var. Bunları açıklamak zorunda kalacağız” demesine rağmen
nedense elindeki bilgileri kamuoyuna açıklamıyordu. Bu arada çok
sayıda emekli subay ve vatandaş, "Büyükanıt ve Başbuğ elindeki
bilgileri şimdi açıklamayıp da ne zaman açıklayacaklar? Kaç yıl da-
ha yaşayacaklar, ülkeye bir hizmetleri olsun. Bütün Türkiye gerçe-
ği öğrensin" talebinde bulunuyordu.

Şüpheli generallerin yerine yenileri bulunur

Ağustostaki YAŞ öncesi Erdoğan, Balyoz sanığı generaller hak-
kında net konuşuyor ve “Suç işlediklerinden şüphelenilen general-
lerin TSK’da kalması son derece sakıncalı“ diyordu.

Erdoğan'ın, söz konusu tutuklamaların TSK'da zaafîyete yol
açacağı iddialarını yersiz bulduğunu ve suç işlediklerinden şüphe-
lenilen generallerin kurumda kalmasının çok daha sakıncalı oldu-
ğunu dile getirerek, "Gidenlerin yerine mutlaka yenileri bulunur"
dediği konuşuluyordu.

TSK'da yaklaşık 360 general bulunuyordu. Tutuklamalar nede-
niyle TSK'daki general sayısında yüzde 17’lik bir düşüş olmuştu.
TSK’daki general dahil toplam muvazzaf subay sayısı kabaca 30 bin
olarak hesaplanıyordu. Erdoğan'ın yakın çevresindeki kaynaklar-
dan alınan bilgiye göre, Başbakan, darbe planlan yaptıklarından

AHMET AKGÜL 187



şüphelenilen gerek emekli, gerekse muvazzaf general ve diğer rüt-
bedeki subaylara karşı yargı sürecinin sonuna kadar işletilmesi ge-
rektiği şeklinde bir kararlılık sergiliyordu.

YAŞ şaibeli olacak

Zaman Gazetesi'nin Fetullah Gülen'in sağ kolu olarak bilinen
yazarı Hüseyin Gülerce'nin, "Erdoğan'ın ustalık döneminin ilk iki
sınavı, yeni kabinenin teşkili ve yaklaşan Yüksek Askerî Şûra çalış-
malarıdır" sözleri dikkat çekiyordu ve bir itiraf içeriyordu.

Balyoz tutuklusu E. Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Zaman Gaze-
tesi yazarı Gülerce’nin yazısından YAŞ toplantısına yönelik bir mü-
dahale olacağının anlaşıldığını belirterek, Türk milletinin göğsüne
hançer saplandı. Hançerin ucunda Türk Silahlı Kuvvetleri duruyor.
Yüksek Askeri Şura'da TSK şekillendirilecekmiş. Oraya oturan arka-
daşlarımız şaibeli olacak. Sizler de ister istemez hançerin bir köşesin-
den tutuyorsunuz. Bu oyunlardan sonra sizler, bizler, çocuklarımız,
torunlarımız rahat uyku uyuyamayacak" açıklamasını yapıyordu.

SAKIN ALDANMAYIN VE YILGINLAŞMAYIN:
TSK SAĞLAMDIR!

“Ordu Düşmanlığı, Gâvur Uşaklığıdır” yazımızda, GKB ve Kuv-
vet Komutanlarını “emeklilik istifası” noktasına getiren talihsiz ge-
lişmeler ve Org. Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığına hazır-
lanma süreciyle ilgili üzüntü ve endişelerimizi belirttikten sonra:

“Ama inşallah, Sn. Necdet Özel Paşamızın bütün bu dolapların
farkında ve tarihi sorumluluğunun şuurunda olarak, gerektiği yer-
de beklenen tavrı ortaya koyacağı, devletimizin bağımsızlık ve be-
kasına, milletimizin birlik ve refahına kasteden hıyanetlere pabuç
bırakmayacağı kanaatiyle gönlümüzün teselli bulduğu” şeklindeki
temenni ve tespitlerimize itiraz, hatta bize hala nasıl bu kadar ra-
hat ve umutvar olabiliyorsun?” diye isyan eden dostlarımıza ve
okurlarımıza söylemiştik:

İslam’la yoğrulmuş Anadolu kıtasında bin yıldır var olan, tarihi
derinlikleri yedi bin yıla uzanan ve “Ordu-Millet” temeline dayanan
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bir devletin “beyni ve milli birikimi” yerindeki bir kurumun, öyle
üç-beş mensubunun emekliye ayrılmasıyla, stratejik ekseninden
kolaylıkla kaydırılacağını düşünmek, saflıktır ve aşırı bir telaştır.

Evet, TSK’ya yönelik çok ciddi ve tahrip edici bir “psikolojik
yıpratma harekâtının” alçakça ve açıkça yürütüldüğü ortadadır.
Bunlara karşı yeterli ve yürekli tepkilerin konulması ve gerekli ted-
birlerin alınması elbette lazımdır. Ama böylesi durumlarda, korku
ve telaş, sadece hainlerin işini kolaylaştıracaktır; çünkü panikle-
mek yenilmenin ilk adımıdır. Oysa bu “ordu-milletin kurduğu ve
koruduğu devlet” tarih boyunca ne badireler atlatmıştır ve Rahmet-
li Erbakan Hoca’nın tespitiyle: “Artık bitti ve tükendi zannedilen,
en aciz ve çaresiz görülen dönemlerin ardından bile, bu Aziz Mille-
timiz tarihin seyrini değiştirecek büyük çıkışlar yapmayı, çağ kapa-
yıp çağ açmayı başarmıştır.”

Sevgili dostlar ve okurlar!

İşte Sn. Org. Necdet Özel de, böyle bir milletin evladı ve böyle
bir devletin Paşasıdır.

O, psikolojik harp konusunda uzman, rakiplerine karşı gerçek
niyetini ve hedefini saklamayı çok iyi başaran, şartlara ve ihtiyaçla-
ra göre uygun pozisyonlar alan, ama ulvi amaçlarından asla sapma-
yan, olgun bir karakter taşımaktadır.

Unutmayın, Sn. Necdet Özel Paşa, Jandarma Genel Komutanı
iken “AVRASYA ASKERİ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ TEŞ-
KİLATINI” kuran insandır. NATO’da görev almamış olması, Onun
için eksi değil, artı bir puandır. Çünkü NATO, emperyalizmin as-
keri karargâhıdır. Yani Necdet Özel, yüzü BATI’ya değil, DOĞU’ya
dönük bir Paşadır. Org. Saldıray Berk’le de özel yakınlığı vardır.
Kulislere sızan bilgilere göre; Başbakan ve Cumhurbaşkanı asla is-
tememelerine ve diretmelerine rağmen, milli ve haysiyetli duru-
şu ile bilinen Org. Hayri Kıvrıkoğlu’nun Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığına getirilmesini başarmıştır. Yetmez, Sn. Necdet Özel, Hü-
kümetin emekli etmek için çırpındığı, tutuklu 14 generalin “gö-
rev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasını” sağlamıştır. TSK’ya yö-
nelik asimetrik saldırıların ve psikolojik tahribatların yoğunlaştığı
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bir süreçte Necdet Özel Paşa gibi konunun uzmanı bir Genelkur-
may Başkanı önemli bir şanstır ve talihli bir fırsattır.

Psikolojik Harbin Amacı ve Araçları:

Askeri literatürde harbin hedefi; “Düşman halkın, harbe de-
vam etme azim ve iradesini kırmak” olarak açıklanır.

Bunun anlamı; “Eğer siz, psikolojik harekât yürüterek, düş-
man tarafın halkını bezdirip usandırır ve bu savaşı kazanamaya-
caklarına ve hatta kaybettiklerine inandırırsanız, o halkın ordu-
sunu yenmeden bile zaferi kazanabilirsiniz. Çünkü o halk, kendi
ordusunu maddi ve manevi bakımdan desteklemekten vazgeçer
ve sizin yenmenize gerek kalmadan kendi ordusunu yalnız ve
yardımsız bırakacaktır.”

Tarihte, orduları yenilmediği halde “harbe devam azim ve ira-
deleri kırıldığı” için karşı tarafa teslim olan milletler vardır.

Örneğin:

Uluslar arası bir anlaşmayla Kore’nin bağımsızlığı kabul edil-
diği sırada Japonlar tarafından işgal edildiğinde, Amerika Birle-
şik Devletleri Başkanı Roosevelt;

“Kore kesin olarak Japonya’nındır. Bir antlaşma ile Kore’nin
bağımsız olması gerektiğinin kararlaştırıldığı doğrudur. Fakat
Kore, bu antlaşmanın uygulanmasını sağlayacak güce sahip bu-
lunmamaktadır. Korelilerin kendileri için yapmaya muktedir ol-
madıkları bir şeyi, onlar için başkalarının yapmasını beklemek
olanaksızdır. Bir ulusun kendi gücüyle koruyamadığı bir şey,
uluslar arası toplum tarafından da korunamayacaktır” diyerek bu
gerçeği vurgulamıştır.

Diğer taraftan, bir harp çeşitli muharebelerden oluşur. Bu mu-
harebelerin bazılarını kazanır, bazılarını ise kaybedersiniz. Bazen
taarruz eder, bazen savunmaya geçersiniz ve hatta geri çekilirsi-
niz. Bazen tuzağa düşürür ve bazen tuzağa düşersiniz. Bütün
bunlar harbin doğasında vardır. Bir muharebeyi kaybetmek ve
birkaç tuzağa düşmek Ordunuzun ve halk olarak sizin yenildiği-
niz anlamına gelmez.
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Belirtilen nedenlerden dolayı, devletler bir harbe girdikleri za-
man; Orduları cephede savaşırken, ayni zamanda “düşman hal-
kın harbe devam azim ve iradesini kırmak” için yoğun bir psiko-
lojik harekât başlatılır; Diğer taraftan da “kendi halklarının mo-
rallerini yükseltmek ve harbe devam azim ve iradelerini güçlen-
dirmek” için ellerinden gelen her şey yapılır.

Bilindiği gibi PKK; Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunu,
Irak’ın kuzeyini, Suriye’nin kuzeydoğusunu ve İran’ın kuzeybatı-
sını kapsayan bölgede, bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaç-
layan, emperyalist ve Siyonist odaklarca her türlü destekleri sağ-
lanan silahlı bir terör örgütüdür.

Hâlihazırda, Kuzey Irak topraklarını ele geçirerek, Barzani’nin
kontrolünde “Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni” kurdular.
Şimdi de, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki toprak-
larını bölerek “Demokratik Özerklik” yutturmacısıyla, tam ba-
ğımsızlığa giden yolu açmak istiyorlar.

Bu maksatla; hak, hukuk, adalet, insan hakları, ileri demokra-
si ve analar ağlamasın gibi yüce insani değerlerin arkasına sakla-
nıp, bir taraftan barış çağrıları yaparken diğer taraftan en kanlı
terör eylemlerini gerçekleştiriyorlar.

Bu arada, Türk halkının “Terörle mücadeleye devam azim ve
iradesini kırmak ve bezdirerek teröre teslim olmasını sağlamak
için” harp tarihinin gördüğü en ahlaksız psikolojik harekâtını uy-
guluyorlar ve Türk halkının kendi Ordusu’na olan güveni yok et-
meye çalışıyorlar.

Sahip oldukları gazete ve televizyonlarda, dolap beygiri gibi
durmadan dönen medya tetikçileri kanalıyla; Ordunuzun yenildi-
ğini, Komutanlarınızın yeteneksiz olduğunu ve hatta düşmanla
işbirliği yaptığını, artık bu mücadeleyi sürdürmenin anlamsız ol-
duğunu şuur altınıza oya işler gibi nakşetmeye çalışırlar.

İşte Türkiye’de oynanan oyun budur.

Bıkmadan usanmadan 365 gün 24 saat kendi Ordusu’nun ve
komutanlarının aleyhine yapılan medya bombardımanına maruz
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kalan beyinler, şuur altlarına işlenen resmin etkisinde kalarak
gerçek resmi görmemeye başlıyorlar.

Türk halkının “Terörle mücadeleye devam azim ve iradesini
kırmak” amacıyla PKK ile Yandaşı bölücüler tarafından yürütü-
len psikolojik harekâta, bilerek destek veren satılmış piyonlar ve-
ya bilmeyerek alet olan sözde aydınlar, Türk Ordusu aleyhinde
bakın neler söylüyorlar:

• “Asker; Camiye bomba atmak, kendi uçağımızı düşürüp bunu
Yunanistan'ın üstüne atarak savaş çıkarmak, PKK'nın çarpışmayı
sürdürebilmesi için gene kendi uçağımızı düşürerek engellemek,
cephanesi biten PKK militanlarına iki kamyon mermi göndermek gi-
bi SAPIK işlere kalkışmayacak… Vatana ihanet etmeyecek…” (En-
gin ARDIÇ, 27 Ağustos 2010, Sabah Gazetesi)

• “Ordumuz bu savaşı kaybetti; Bir ordu kendi halkına savaş açar
mı? Kendi halkına savaş açan ordunun, işgal ordusundan ne farkı ka-
lır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milleti ile bölünmez bü-
tünlüğüne karşı, bugüne kadar ortaya çıkartılmış en ciddi tehdidin
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden geldiğini gösteriyor… Türkiye'nin
birliğini, halkın hukukunu, devletin bekasını koruyabilmek için bu
"kurumsal yapı"ya son vermemiz ve yeni bir ordu kurmamız lâzım…
Bizim bir Nizam-ı Cedit ordusuna ihtiyacımız var…” (Mümtazer
Türköne, “Vesayet ve Demokrasi” konulu Abant Platformu ve Za-
man Gazetesi, 29 Ekim 2009, 11 Temmuz 2010)

• “Katilleri yakalamakla yükümlü bir örgütün (yani TSK)içine
katiller sızmış… Balyoz İddianamesi’ne göre “katil doğanlar” dev-
let içine yuvalanmışlar... ÇAKMA ASKERİ CUMHURİYETİ toptan
AB standartlarında demokratik bir cumhuriyet’e dönüştürmeden
her şey boş” (Mehmet Altan, Star Gazetesi, 17 Haziran 2010)

• “PKK, orduyu, eski zaman argosuyla söylersek, KÜLLÜM edi-
yor. Öyle bir mangayı falan pusuya düşürmüyor… En seçkin birlik-
ler denen komando tugayına saldırıyor… Ordu, PKK’nın peşinde
değil, PKK ordunun peşinde gibi bir görüntü var… PKK orduyu hal-
laç pamuğu gibi atıyor… Bu ordu, ordu değil.” (Ahmet Altan, 22
Temmuz 2010, Taraf Gazetesi)
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• “Türkiye’de son günlerde bölgesel demokratik özerklik taleple-
ri dile getiriliyor. Darbeci paşalara karşı çok uysal ve anlayışlı sav-
cılarımız demokratik özerklik talepleri karşısında hemen aslan ke-
siliyorlar…” (Eser Karakaş, Star Gazetesi, “Lozan’ı Herkese Uygu-
lamak” konulu yazısı)

• “Bu Orduyu 3’e bölüp; bir kısmını Ermenilere, bir kısmını Yu-
nanlılara, bir kısmını Yahudilere verelim. Biz de kurtulalım… Bizim
askerimiz dinimize karşı, geleneklerimize karşı, Osmanlıya karşı,
tarihimize karşı, milletimize karşı, ne diye besliyoruz bunları” (Ab-
durrahman Dilipak’ın yazısına HABİB rumuzlu okuyucu yorumu)

• Gazete köşelerinde ve televizyonlarda, bu gibi yorumları ya-
panlar, lafı evirip çevirip Cengiz Çandar’ın, TESEV adına hazırla-
dığı "Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır" başlıklı raporunu su-
narken söylediği şu sonuca getiriyorlar:

“2007 sonrasında sivil otoritenin Genelkurmay yetkililerine:
"askeri olarak PKK'ya son verebilecek misiniz" sorusunu yönelttiği-
ni, ‘bu soruya kesin bir olumlu karşılık alınmaması üzerine demok-
ratik açılım hazırlıklarına girişildiğini’ söylüyor ve bu haberi "üst
düzey devlet yetkililerinden aldığını” bildiriyor”

Neymiş?

Hükümet, Genelkurmay Başkanlığına “Askeri olarak PKK’ya
son verebilecek misiniz” diye soru yöneltmiş, askerler “Olumlu ce-
vap” verememiş. Bunun üzerine Hükümet mecburen “Kürt açılımı-
na” girişmiş!?

İşte psikolojik harp budur.

Halkın “kendi ordusuna güvenini sarsmak, terörle mücadele
azim ve iradesini kırmak, teröre teslim olmasını sağlamak ve bölü-
cüler ne istiyorsa verelim kurtulalım” bezginliğini şuuraltına işle-
mek işte böyle yapılır. Zannederim, bu kadar cinliğe şeytan bile
şapka çıkarır.

Acaba, beyinlerimize işlenmek istenen resim doğru mu? Türk
Silahlı Kuvvetleri gerçekten PKK ile başa çıkamıyor mu?
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Şuuraltımıza işlenmek istenen psikolojik harp yalanlarından
kurtularak gerçekleri görebilmek için somut rakamlara ve ulusla-
rarası araştırma kurumlarının tarafsız raporlarına bakalım:

Bu ordu, 2002 yılında PKK’yı hallaç pamuğu gibi atarak terörü
(6 şehidimizle) nerdeyse “SIFIR” seviyesine indirmişti. PKK marji-
nalleşmiş ve eylem yapamaz hale gelmişti.

Bu başarı, terör belasından çeken pek çok devletin gözünü ka-
maştırdı. Düzenli bir ordunun, terörü nasıl bitirdiğini incelemek ve
dersler çıkarmak için, uzmanlarını Türkiye’ye göndermişti. ABD,
İngiltere, İspanya ve Endonezya, söz konusu devletlerin içerisin-
deydi. Bunları Cengiz Çandar gibiler de bildiği halde işlerine gel-
mediği için söylemezlerdi.

Zamanın Genelkurmay Başkanı; “Asker olarak biz görevimizi
yaptık. Şimdi sıra siyasilerde gerekli düzenlemeleri yapın ve dağa çı-
kışı önleyecek tedbirleri alın” dediğini ne çabuk unutuvermişlerdi?

Sıfırlanmış noktasında aldıkları terörü iktidar olduktan sonra
her yıl on misli artırarak azdıran, dış güdümlü politikalarla
PKK’nın önünü açan AKP iktidarı ve yandaşları bir gün elbet bun-
ların hesabını verecek ve halkımız gerçekleri görecekti. Çünkü bu-
günkü terörü, askerin elini kolunu bağlayarak ve TSK’ya psikolojik
yıpratma savaşı açarak onlar bu duruma getirmişti.

Örneğin;

Eğer gözümüz kör değilse, Ordumuzun PKK’yı hallaç pamuğu
gibi attığı, 2002 yılındaki şehit sayısına bakalım; Bir de, Ordu-
nun elini kolunu her bağlayışlarında, her geçen yıl şehit sayımı-
zın nasıl arttığına bakalım:

2002 - 6
2003 - 31
2004 - 75
2005 - 105
2006 - 111 
2007 - 146 
2008 - 171 
2009 - 135 (ilk 6 ay)
2010 - 77
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PKK ağzıyla konuşanların ellerine, yüzlerine, yazılarına, dilleri-
ne ve kara vicdanlarına, şehitlerimizin akan kanları bulaşmıştır. Bu
lekeyi 7 sülaleleri temizleyip çıkaramayacaktır.

Vatanını, vicdanını, bilimini ve kalemini satmış olanların ve bö-
lücülerin ağzıyla konuşanların bu gibi iddialarına, Amerika Birleşik
Devletlerinin en önemli düşünce kuruluşu “RAND corporation” ta-
rafından 2010 yılında yayınlanan “Victory Has a Thousand Fat-
hers” başlıklı raporun en iyi cevabı verdiğini Cengiz Çandar gibiler
ve Hükümet bal gibi bilip durmaktadır. Ama işlerine gelmediği için
bunlar hiç konuşulmamaktadır.

Bu rapora göre, bölücü terörle mücadelede 22 ülkenin yenil-
diği ve 8 ülkenin ise terörü yendiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye,
bölücü terörü yenebilen sayılı ülkeler arasında yer almaktadır.
Son yıllarda terörün azgınlaşmasının ve Türk Ordusunun elinin
ve kolunun bağlanmasının sebeplerini ise; siyasi iktidarlar ile Te-
rörle mücadele etmiş askerleri düzmece ihbarlarla, terörist diye
tutuklatmak için şeytani kampanyalar düzenleyenlerin gaflet ve
hıyanetinde aranmalıdır.75

Başka bir psikolojik saptırma örneği:

Siyonist Yahudi Stratejist Henri Barkey’in: “TSK havlu attı”
çarpıtması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile üç kuvvet ko-
mutanının emeklilik istemeleri dünya medyasında yankılanmaya
devam etti. ABD’nin önde gelen gazetesi Washington Post’a konu-
şan Amerikalı Türkiye uzmanı Siyonist Yahudi Henri Barkey, “Türk
ordusu havlu attı” yorumunu yapmıştı. Barkey, “Bu bir dönüm nok-
tasıydı. Generallerin siper almaktansa teslim olmayı seçmeleri ge-
çen on yıldaki askeri hâkimiyetin kayboluşunun boyutunu yansıt-
maktaydı. Eski günlerde ordu uyarır ve büyük bir sopa gösterirdi.
Bunu artık yapamıyorlar. Amerika’da veya çoğu Avrupa ülkesinde
terfi süreci sivillerce gözetilir. Türkiye de artık patronlarla anlaşa-
mazsanız istifa edeceğiniz bir ülke oldu” ifadesini kullanmıştı. 
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50 yıl önceki darağacı hatırlatması

ABD’nin diğer etkili gazetesi New York Times da, istifaların Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ı “sivil kontrole bağlı bir orduyu yeni-
den şekillendirmek için güvenli, avantajlı ve önemli bir konuma
ulaştırdığına” ve Türk başbakanın Haziran seçimlerinde tutucu ve
popülist partisinin belirleyici zaferiyle cesaretlendirilmiş bir dış po-
litika ve anayasal değişikliğin peşinde olduğu değerlendirmesini
yapmıştı. Gazetede, “50 yıl önce Türk ordusuyla çatışan popüler bir
Türk başbakanın sonu darağacı olmuştu. Bu kez güçsüzlükten ve
kötü basından şikâyet eden ordunun başı. İstifalarla birlikte Türk
başbakanı daha yüksek bir makama tırmandı” yorumu yer almıştı.

Kürt Açılımının fikir babası

İstanbul’da doğup büyüyen Amerikalı Ortadoğu ve Türkiye uz-
manı Henri Barkey, doktorasını Pennsylvania Üniversitesi Siyaset
Bilimi bölümünde tamamladı. 1998-2000 yılları arasında Amerikan
Dışişleri Bakanlığı’nın Politika Planlama Bölümü’nde Türkiye, Yu-
nanistan, Kıbrıs, Irak ve istihbarat alanlarında çalıştı. Barkey, CIA’in
üst düzey yöneticilerinden Graham Fuller’le birlikte yazdığı “Tür-
kiye’nin Kürt Sorunu” (Turkey’s Kurdish Question) adlı kitapla
Türkiye’de pek çok kesimin dikkatini çekmişti. Hatta adı kimi çev-
relerde “Kürt açılımının fikir babası” ve “CIA ajanı” gibi niteleme-
lerle anıldı. Barkey, Newsweek, Washington Post ve Wall Street Jo-
urnal gibi medya kuruluşlarında yazılar yayınlıyor. Şu anda Carne-
gie Endowment For International Peace adlı Yahudi Lobilerine bağ-
lı düşünce kuruluşunda çalışıyor.

Büyük oranda sembolik 

İngiliz gazetesi Financial Times ise “Türkiye generallerin istifa-
sının önemini azaltıyor” başlıklı haberinde, “Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ülkenin en önemli 4 ordu komutanının istifasıyla Tür-
kiye’nin bir krizle karşı karşıya kaldığını reddetti. Ancak, bunun
‘sıra dışı’ bir durum yarattığını kabul etti” ifadelerine yer verdi.
Wall Street Journal ise komutanların önümüzdeki ay emekli olmak
için talepte bulunduklarını ve bunun istifa kararlarını büyük oran-
da sembolik yaptığı görüşünü vurguladı.
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İsrail, TSK'daki gelişmelerden rahatsız mı?

İsrail’deki haber sitelerinden Ynet, İsrailli yetkililere atfen verdi-
ği haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki gelişmelerden İsrail'in
endişeli olduğunu yazmıştı. Haberde, İsrailli yetkililerin, “Anka-
ra'daki siyasi gelişmeleri derin endişeyle izlediği” ve özellikle Ge-
nelkurmay Başkanı Işık Koşaner'le birlikte, diğer üç kuvvet komu-
tanının görevlerini bırakmasıyla ilgili endişelerini dile getirdikleri
yer almıştı. Habere göre, adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, “Bu ha-
reket Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İslamcıların işine yarıyor.
Bu gelişme, Türkiye'de İslamcılara karşı son kalenin de düştüğü
anlamına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.76

İşte, GKB ve Kuvvet Komutanlarının istifasıyla ilgili, hem
Kürt Açılımı Projesinin mimarı, hem BOP’un planlayıcısı ve CIA
Ajanı Yahudi Hanri Barkey’in ifadelerinin, hem de İsrail gazetele-
rine yansıyan tepkilerin hepsinin:

• TSK’nın çökertilip teslim alındığı

• Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi kahramanı sayıldığı

• Artık Türkiye’nin tamamen ABD güdümüne sokulup milli
direncin yıkıldığı

Yolundaki kanaatleri pekiştirmek için yapılmış manipülasyon-
lar ve psikolojik saptırmalar olduğu sırıtmaktaydı. Çünkü Türki-
ye’deki önemli bir olayla ilgili İsrail yetkilileriyle ABD Yahudi
Lobilerinin farklı düşünmesi ve çelişmesi imkânsızdı.

Asıl ve Acil Tehlike
AKP Mİ, PKK MI?

Nerde bir bomba patlasa, her kim suikasta uğrasa ve ne zaman bir
terör saldırısı yaşansa, yalaka ve yandaş medya, hemen ve peşinen:

“Bu işin TSK tarafından yapıldığı ve terör tehlikesinin kalkma-
dığı kanaatini diri tutmaya çalıştığı” imajı verilmeye çalışılıyor ve
tabi PKK dolaylı şekilde aklanıyordu.

AHMET AKGÜL 197

76 (AA) 1 Ağustos 2011 Hürriyet



Lütfen hatırlayınız:

• Kızılay’daki korkunç patlamaların PKK tarafından yapılmadı-
ğı günlerce yazılıp beyinlere kazındı. Ama arkasından PKK’lı Kızı-
lay bombacısının görüntülü kayıtları ortaya çıkıyordu. 

• Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatıyla sonuçlanan helikopter kaza-
sı, yine TSK’ya fatura edilmeye çalışılıyordu. Ama sonunda, ilgili
belge ve bulguları asıl gizleyen tarafın Kahramanmaraş Emniyeti
olduğu bizzat hanımı tarafından açıklanıyordu! (Bak: Milli Gazete.
30 Eylül 2011. Sh:1) 

• Oslo’da Başbakan Erdoğan’ın Müsteşar yardımcısı sıfatıyla Ha-
kan Fidan PKK militanlarıyla müzakereler yürütüyor, öbür tarafta
eşkıya başı Abdullah Öcalan’la Devlet-Hükümet resmen görüşüp
birlikte yol haritası hazırlıyor; ama hayret, Sn. Recep Bey sivil PKK
olan BDP’ye: “Apoyla aranıza mesafe koyun” çağrısı yapıyordu!? 

Güneydoğu’yu gündüzleri TC, Geceleri PKK yönetiyordu!

PKK'nın eline düşen bir asker kaçmayı başarmıştı. (bilerek "ka-
çırılmış" da olabilir) Medya bu kişinin söylediklerini “akıl almaz”
olarak sıfatlandırmıştı. Güneydoğu bölgesinde PKK elemanları ci-
rit atıyorlarmış. Gündüzleri şöyle böyle saklanıyorlarmış, geceleri
serbest şekilde faaliyet yapıyorlarmış. Halktan vergi bile topluyor-
larmış. Teröristler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlarmış..

Nerede?.. Kuzey Irak’ta değil, bizim topraklarımızda. Yetmez,
PKK özel mahkemeler kurup bölge halkını yargılıyorlarmış…

Kulağıma yakası açılmadık haberler geliyor. Ülkenin, bilhassa
güneydoğusunda birtakım kurtarılmış bölgeler oluşturulmuş.
Gündüzleri TC, geceleri PKK devleti idare ediyormuş. “Gece silah-
lı, gündüz külahlı” deyimi tam yerine oturmuş.

Benim çok iyi bildiğim bir şey varsa bugünkü şartlarda ve bu-
günkü mücadele metoduyla PKK terörü kesinlikle bitmez, aksine
kökleşiyor.

Kendi topraklarımızda PKK faaliyet gösteriyor, bizimkiler sınır-
larımızın dışındaki yerleri bombalayıp duruyor.

PKK terör hareketi ne demektir?
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1. Yüz milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti ya-
pıyor. Bu "beyaz" işini hangi sivil ve siyasi baronlar, kimler yürütü-
yor? Niye bunların üzerine gidilmiyor?

2. PKK, Ermeni ideallerine doğrudan doğruya ve dolaylı şekilde
hizmet ediyor.

3. PKK demek, Eretz İsrael demek olduğu gerçeği ustalıkla giz-
leniyor.

4. PKK Ermeniler ve Siyonistlerle ve onların idare merkezi ABD
Yahudi Lobileriyle sıkı fıkı olup, PKK ile mücadele edenler, ya ah-
maklık sergiliyor veya milleti kandırıyor.

5. PKK terörünün gölgesinde yüz milyarlarca liralık silah, cepha-
ne ve savaş araç ve gereçlerinin ticaretini hangi ülkeler kotarıyor?

6. Kürt halkını TC'den bezdirmek, bir kısım Kürtleri dağa çıkar-
maya mecbur etmek için bir zamanlar yapılan baskı ve barbarlıkla-
rın yaraları niye tamir edilmiyor?

7. Açıkça ve sinsi olarak, bilhassa Kürt halkının yaşadığı bölge-
lerde ya İslam düşmanlığını veya İslam’ı yozlaştırmayı kiler istiyor?

8. Kürt meselesi ülkemizin parçalanması için asırlardır Siyonist
ve emperyalist odaklarca kaşınıp kışkırtılıyor.

9. Kürt vatandaşlarımız sadece bir bölgede yaşamıyor. Şu anda
dünyanın en büyük Kürt nüfusunun İstanbul’da olduğu biliniyor.

10. Türkiye parçalanırsa büyük insanî faciaların yaşanacağı
unutuluyor.

1947'de Hindistan iki devlete ayrıldığında büyük felaketler ve
kıyımlar yaşandığını hatırlatmak istiyorum.

Ülke çapında bir dağılıp çözülme, kırılma ve çürüme manzarası
görüyorum.

Sadece demokrasi ve liberalizmle Türkiye’nin selamete çıkacağı-
nı sananları uyarıyorum.

Ülkenin, halkın ve devletin birliğini korumak istiyorsak gerçek-
çi olmalıyız, Milletimizin asıl mayası olan İslam’a sarılmalıyız.
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Yeni yapılacak anayasaya farz-ı muhal "Kürtler, çektikleri acılar
ve gördükleri haksızlıklar dolayısıyla Türklerden daha imtiyazlı
konuma taşınacaktır" maddesi konulsa mesele yine çözülmez.

Kürtlerin bütün istekleri yerine getirilse yine çözülmez.

Çünkü bu işin arkasında Büyük Ermenistan hayalini besleyen-
ler vardır. Büyük İsrail isteyenler vardır. Siyonizm vardır. Global
Haçlılar ve Evangelistler vardır.”77

Oysa bu gizli görüşmeler Anayasaya göre suç niteliğindedir!

İşin saklanacak tarafı yoktur. PKK terör örgütü ile yapılan giz-
li görüşmeler ve örgüte verilen sözler Anayasamıza ve yasalarımı-
za göre suçtur. Bu nedenle savcıların derhal harekete geçip der-
hal soruşturma açmaları bir sorumluluktur. Zaten bu durum bi-
lindiği için başta Başbakan olmak üzere hükümetin bütün yetki-
lileri MİT Müsteşarı’nı “harcamayız ” diyerek koruma altına al-
ması kuşkuludur. Ortada bir suç olmaza hükümet niçin MİT
Müsteşarı’nı savunma ve sahip çıkma gereği duymuştur? Şu ko-
nuyu ayıralım: ülke güvenliği ve esenliği söz konusu olduğunda
bazı gizli temaslar hatta gizli operasyonlar yapması elbette müm-
kündür ve bu zaten bütün ülkelerde yapılmaktadır. Ancak bunlar
üçüncü bir ülkenin ve yabancı güçlerin tertip ve teşvikiyle, ülke-
mizi tehdit eden BOP gibi projeler çerçevesinde yapılıyorsa, bu
çok ağır bir suçtur ve mutlaka hesabının sorulması lüzumludur
ve hele stratejik müttefikimiz Amerika’nın, hem PKK’ya hem de
PJAK’a başta havan topu, roketatar ve el telsiz cihazları olmak
üzere her türlü silah ve mühimmatla birlikte, istihbarat bilgileri-
ni de aktardığını İran Kara Kuvvetleri Harekât Komutanı General
Ali Arateş, belgeleriyle açıkladığı halde, şimdi Kandil’deki Murat
Karayılan üzerinden Türkiye ile İran’ı birbirine kışkırtma planla-
rına alet olunması, ilgili ve yetkililerin bir daha düşünmesi gere-
ken bir konudur. Hem madem devletin böyle bazı özel temaslar
ve gizli operasyonlar yapması normal karşılanıyorsa, bugün Er-
genekon kapsamında tutuklananlardan ne isteniyordu?
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Hıristiyan Polonyalıların, Çeklerin bile yıllardır ısrarla karşı
durdukları füze kalkanları “bir sabah ansızın” muhafazakâr sağ
AKP iktidar eliyle ülke topraklarına kondurulmuştu. Üç yıl önce
Füze İzleme Sistemi’nin Çek Cumhuriyeti’nde, füze rampalarının
Polonya’da kurulması gündeme geldiğinde bu iki ülkede halklar
sokaklara dökülmüş, proje dondurulmuştu.

Ta 1990’lardan bu yana Siyonistlerin kovboyu Baba Bush’tan,
Clinton’a, oğul Bush’tan Obama’ya kadar iktidara gelen tüm ABD
yönetimlerinin hayata geçirmek için didindikleri ve bu ülke için
‘milli bir proje’ dedikleri Füze Kalkanı Projesi (MDS) AKP iktida-
rına kısmet olmuştu!

Oslo müzakereleri Hükümet-PKK görüşmesidir

Erdoğan “Devlet-PKK” görüşmesi diye hafifletmeye çalışsa da
Hakan Fidan’ın kayıtlı sözleri görüşmelerin “AKP Hükümeti-
PKK” görüşmesi olduğunun ispatıydı. 

PKK ile yapılan müzakere görüşmelerinin ortaya çıkması AKP
tabanında büyük tartışma başlatmıştı. Birçok il ve ilçe yöneticisi
Genel merkeze ve milletvekillerine “bu işin aslı nedir?”, “mahal-
lede, kahvede rezil olduk”, “Hükümet PKK ile gerçekten görüş-
müş mü?” soruları yöneltirken, Başbakan ve Bakanlar farklı fark-
lı açıklamalar yapmıştı. Muhalefete çatarak sıkıntıyı geçiştirme-
ye çalışan AKP yöneticileri ve Başbakan sürekli “bu görüşmeler
PKK-Devlet görüşmesi”, “MİT-PKK görüşmesi” diyerek durumu
kurtarmaya uğraşmıştı. Başbakan görüşmelerin Hükümetle ilgisi
olmadığını söylese de “devlet memuru Hükümetten habersiz te-
rör örgütü ile görüşebilir mi?” sorularının yanıtı aranmıştı. Baş-
bakan Özel Temsilcisi olarak müzakerelere katılan Hakan Fi-
dan’ın sözleri de görüşmeye Hükümetin başı adına katıldığını
açıkça ortaya koymaktaydı. 

İşte Fidan’ın kayıtlara giren sözlerinden bazıları:

“… İsmim Hakan Fidan. Müsteşar Yardımcısıyım ama Sayın
Başbakanımızın özel temsilcisiyim.” 

“… Bu noktada Sayın Başbakan beni görevlendirdi.”
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“…(‘Erdoğan’ın siyasi risklere katlanacağı garantisi vermediniz
mi?’ sorusunu yanıtlarken) Şimdi Başbakan bu meselede, hiçbir me-
selede yapmadığı kadar şey yapıyor. Çıktı grup toplantısında, Mec-
liste, diğer bütün halk konuşmalarında ‘ben neye mal olursa olsun
açılım sürecinin arkasındayım, ben siyasi riski bu noktada göze alı-
yorum. Siyasi kariyerim pahasına da olsa… Tabi muhalefetin özel-
likle Habur’dan sonra ortaya koyduğu ajitasyonun etkisi şu anda gi-
derek büyüyor. İçişleri Bakanı hakkında gensoru verildi biliyorsu-
nuz… Çünkü oraya herkes bir milat olarak bakıyordu. Ondan son-
ra bu sorunda Hükümetin daha cesur adımlar atmasına ilişkin meş-
ru bir hak zemininde hazırlanacaktı, psikoloji de hazırlanacaktı…”

“… Ben bunu anlattım Sayın Öcalan’a. Dedim ki bütün bu süreç
içerisinde siyasi iktidarı bu noktada attığı adımlardan dolayı sıkın-
tıya düşürücü bir unsurun olmaması lazım…”

“…İçişleri Bakanı da sosyal psikologdur. Bu noktada iyi çözüm-
lemeleri var. Anlıyor. Ama aynı zamanda siyasetin gereklerini de iyi
bilen, ona göre bazen farklı demeçler verebilen bir insan….”

“…İktidar beş sene önce dedi ki, biz yerel yönetimler yasasını
geçiriyoruz…”

“…Yani daha fazla işi aşağıdakilere devredersen merkez daha
anlamlı işlerle uğraşır.”

“(‘Açılımınızı oy hesaplarına kurban etmeyeceğinizi söylemedi-
niz mi?’ sorusunu yanıtlarken)Yani ben size burada siyasi iktidarın
psikolojisini, fikrini ve parametrelerini elimden geldiğince şeffaf bir
şekilde yansıtmaya çalışıyorum”

“… Başbakanın da fikri budur. Bir zaman kazanma parametre-
si olarak ortaya oymuyoruz… Var olandan daha sistematik ve da-
ha yoğun bir müzakere ve görüşme sürecinin devam ettirilmesinden
tarafız”

“…Habur sonrası iklim değişti. Bunu yönetemedik, yani açıkça
söyleyelim.”

“… Yoksa bunu ben partinin veya devletin eli rahatlasın, şu ol-
sun, bu olsun diye söylemiyorum.” Eğer bunlar doğru ise milli du-
yarlı insanlarımızın ve tüm ilgili ve yetkili kurumlarımızın derhal
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harekete geçmesi gerekiyordu. Çünkü Türkiye fiilen bölünmeye
hazırlanıyordu.

Devlet Bahçeli: PKK-AKP ilişkisi kesinleşmiştir, bu bir 'hıya-
net buluşması'

Gizli ses ya da video kayıtlarıyla suç isnat eden, ortam dinleyen,
çamur atan ve tuzaklar kuran iktidar partisinin, bu defa da kendisi
aynı duruma düşmüştür. Beşinci Oslo görüşmesi olarak tanımı ve
tarifi yapılan hıyanet buluşmasının servis edilmesiyle AKP'nin mas-
kesi düşmüş ve inkârcı Başbakanın fotoğrafı netleşmiştir. PKK'yla
yapılan müzakerelerin iki boyutu olduğunu görmek lazımdır. Bun-
lardan birincisi, müzakerenin bizatihi varlığı ve terör örgütüyle ku-
rulan yoğun temas ve görüşme trafiğidir. İkinci olarak da konuşma-
ların muhteviyatı ve beraberindeki utanç verici diyaloglardır.''

İmralı’yla hangi konuda mutabakat sağlandı?

Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a soruları olduğunu belirterek, şun-
ları söylemişti:

''Habur girişinde mutabakat sağlanan, ancak PKK'nın uymadığı
ve AKP planlarının bozulduğu konular nelerdir? Beşinci Oslo gö-
rüşmesinden önceki diğer dört görüşmede neler konuşulmuş ve
hangi sözler verilmiştir? İmralı canisi ve terör örgütüyle yüzde
doksan-doksan beş oranında mutabakat sağlanan konular nelerdir?
Sağlanan mutabakat çerçevesinde kamuoyunun hazırlanması için
yurt içine yönelik yürütülen kampanyaların sınırları nerede ve
hangi seviyede tutulmuştur?"

“Terör neden azdı?” sorusunun yanıtı: Yoksa Kandil Ankara’ya
mı taşınmıştı?

Hükümet, PKK ile müzakere yapıyor, örgütü “tolere ediyor” ama
terörle mücadele eden askerin, polisin şikâyet edilmesini istiyordu.
Kandil’deki PKK da Türkiye’ye, büyük şehirlere taşınıyordu.

Öcalan mı iktidardaydı?

“Terör neden azdı?” sorusunun bir başka yanıtı yine Oslo’daki
görüşmede yine Başbakanın temsilcisi Fidan, PKK’lılara Erdoğan’la
Öcalan’ın vizyonunun yüzde 95 örtüştüğünü söylüyordu.
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TAK, gizli servislerin taşeronu ve PKK’nın bir koluydu!

Ankara Kızılay'da, Devlet mahallesi olarak bilinen yerde yapılan
ve 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırıyı üst-
lenen PKK bağlantılı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü
bundan böyle sivil hedefleri de vuracağı tehdidinde bulunuyordu.
Ankara saldırısına tüm kamuoyundan tepki geliyor ve PKK Anka-
ra eylemiyle ilgisinin olmadığını açıklıyordu. Çok geçmeden saldı-
rıyı üstlenen TAK, artık öncelikli eylem alanlarının metropoller ol-
duğunu açıklıyordu.

TAK nasıl kuruldu?

PKK'nın kendi kamuoyunun dahi tepkisini çeken Ankara saldı-
rısını TAK'ın üstlenmesi gözleri yeniden bu örgüte çeviriyordu.
2003 yılında Kandil'de kurulan TAK'ın, PKK'nın dahi üstlenemeye-
ceği kanlı eylemleri üstlenecek yapı olarak kurgulandığı ortaya çı-
kıyordu. TAK'ın fikir babasının PKK yöneticilerinden Cemil Bayık
olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz Ekim ayında Taksim'de gerçekleşti-
rilen intihar saldırısı da PKK tarafından kınanmış ve "ilgimiz yok"
denilerek sahip çıkılmamış, ancak daha sonra PKK bağlantılı TAK,
saldırıyı yaptığını açıklamıştı. Açılım günlerine denk gelen Reşadi-
ye saldırısını da TAK'a bağlı bir grubun yaptığı anlaşılmıştı. Eski is-
tihbaratçı Prof. Dr. Mahir Kaynak, PKK diye bir örgütün artık kal-
madığını söyleyerek, "PKK ismini kullanan gizli servisler Türki-
ye'de iç karışıklık çıkartmak için eylem düzenliyor." Artık nerde
bomba patlarsa patlasın kamuoyunda "Bunu PKK yapmıştır" diye
bir algı oluşuyor. "Bu şekilde saldırıların Kürtlere hiçbir faydası
yok. Buradan bile PKK'nın kimlerin güdümünde olduğu anlaşılır"
ifadelerini kullanmıştı.

TAK yeni PKK oluyordu!

11 Eylül gecesi saat 22.00’de Şemdinli’de üç saat süren çatışma-
yı saymazsanız PKK’lılar, hava saldırılarının başladığı 20 gün önce-
sinden bu yana güvenlik güçleriyle çatışmaktan kaçınıyordu! Artık
tek stratejisi var PKK’nın; vur-kaç eylemleri... Askeri karargâhları,
polis merkezlerini, karakolları ve seyyar timleri hedef alan sinsi sal-
dırılar yapıyordu.
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Yaklaşık 27 yıldır eylemlerini dikkatle izlediğim bir örgütün her
zamanki yöntemi yeniden gündemde; şiddeti kontrolsüz gruplara
havale etmek!.. Yani, eylemlerin yaratacağı tepkiden sıyrılmak için
bir çeşit takiye bu!..

Gelin isterseniz (Teyrebazen Azadiya Kürdistan - TAK) yani
“Kürdistan Özgürlük Şahinleri” adlı terörist yapılanmaya biraz an-
latalım ve Ankara’daki patlamanın ardında hangi iradenin olduğu-
nu görelim:

TAK aslında eski PKK’lılardan oluşuyor!.. Bu bağlantı zaten ör-
gütün sitesinde de açıkça yazıyor. Örgüt üyeleri, TAK’ı kurmak için
PKK’dan ayrıldıklarını itiraf ediyor!

Örgütün sitelerinde, bomba yapımı ve saldırı yöntemleri tüm
detaylarıyla anlatılıyor, eylemler üstleniliyor, hedefler sıralanıyor.

PKK’nın Kandil Dağı’ndaki yöneticilerinden Murat Karayılan, her
defasında TAK’ın örgüte bağlı bir grup olmadığını iddia ediyor!..

Ancak PKK’dan koparak (Partiya Welatparezen Demokraten Kür-
distan- PWD) yani “Kürdistan Yurtsever Demokrat Parti”yi kuranlar,
TAK’ın nasıl ortaya çıktığı konusunda ilginç iddialar sıralıyor.

PKK’nın içinde uzun süre faaliyet gösteren ve örgütün ölüm lis-
tesinde olan PWD yöneticisi Hıdır Sarıkaya, Abdullah Öcalan’ın ya-
kalanmasının ardından “Kürt İntikam Tugayı” olarak da adlandırı-
lan “özel bir terörist grup kurulduğunu, başına da Nasır adlı mili-
tanın getirildiğini” söylüyor. TAK’ın PKK dışındaymış gibi gösteril-
diğine dikkat çeken Sarıkaya, bu birimle ilgili tutanakların KONG-
RA GEL arşivinde olduğunu da öne sürüyor. Hıdır Sarıkaya’nın an-
latımları PWD’nin sitesinde duruyor!.. PKK ise sivillere yönelik ey-
lemleri ısrarla reddediyor!.. Oysa TAK’iye, TAK’ır TAK’ır bağırma-
ya devam ediyor!..78

Biliyordunuz da niye tedbir almadınız?

MİT-PKK görüşmesine ilişkin kayıtlardan PKK’nın büyük şehir-
lere patlayıcı yığınağı yaptığını devletin bildiği anlaşılıyordu. MİT
Müsteşar Yardımcısı, PKK yöneticisi Sabri Ok’a, “Biliyoruz, biliyo-
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ruz metropolleri de patlayıcılarla doldurdunuz” diyordu. Demek
ki, PKK’nın metropolleri patlayıcılarla doldurduğunu devlet bili-
yor, fakat bu patlayıcıların Kızılay’ın göbeğinde, Başbakanlık, ba-
kanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı’nın ortasında yer alan, Anka-
ra’nın en işlek caddelerinden birinde patlatılmasına engel olamı-
yordu! Bu bölgenin güvenlik kurumlarınca “hassas bölge” olarak
tanımlanan, terörün öncelikli hedefi olarak görülen bir semt oldu-
ğu biliniyordu. Buna karşın, patlayıcı yüklü bir minibüsün Kumru-
lar caddesine kadar serbestçe sokulması, otoparka teslim edilip
patlatılması ya güvenlik ve istihbarat kurumları açısından ciddi bir
zaafı gösteriyordu veya bile bile izin veriliyordu!

Eşkıyanın sözüne güven olmazdı

PKK Kumrular’da yaptığı canice terör eylemiyle ilgili kendini
savunamazdı. Masum vatandaşların yaşamını yitirdiği, 30 kadarı-
nın yaralandığı, yüzlerce ilkokul çocuğunun okulda olduğu sıralar-
da parça tesirli bomba yüklü minibüsü patlatmak hiç ama hiçbir si-
yasi neden ve hedefle açıklanamazdı. Bu itibarla PKK’nın veya
onun yasal zemindeki temsilcileri veya sözcülerinin, “Kürtçe eğiti-
mi kabul etmediniz, ondan yaptık” veya “Güneydoğu’ya özerklik
vermediniz de ondan ilkokul çocukları da dahil yüzlerce masum
insanı öldürmek istedik” demelerini beklemek de ahmaklıktı. Bu
caniliği PKK’yı destekleyen, onun desteklediği partiye oy veren
Kürt vatandaşların da herhangi bir gerekçeyle savunmaları, destek-
lemeleri imkânsızdı. “PKK’yı incitmeyin, operasyon yapmayın, ya-
pacak olursanız da önceden haber ulaştırın” demeye getiren ulus-
lararası akıl hocaları da, BOP eşbaşkanı Recep T. Erdoğan da artık
aklını başına almalıydı.

Kürt açılımında halkımızdan gizlenen detaylar vardı!

Ankara’da insanlık dışı alçak bir saldırıyla katliam yapılmasın-
dan birkaç saat sonra, Siirt’te dört kadınımızın aynı alçaklık içinde
bombalanıp taranmasından saatler önce ilginç bir toplantıdaydık. 

TEPAV’ın ev sahipliğinde, yabancı diplomatların da yakın ilgi
gösterdiği o toplantıda, Türkiye’yi iyi tanıyan gazeteci Hugh Pope,
bize Uluslararası Kriz Grubu olarak hazırladıkları, (ICG)
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“PKK’nın Silahlı Mücadelesine Son Vermek” başlıklı raporu anlatıp,
çok ilginç detaylar aktarmıştı.

Başbakan Erdoğan dahil devletin ve AKP’nin önemli isimleri;
PKK ve Kürt hareketlerinin önder adlarıyla ve sıradan vatandaşla
detaylı, uzun görüşmeler yaparak hazırlanan raporun içeriği med-
yaya yansımıştı.

Belki de Apo ev hapsine alınacaktı!?

Pope, Erdoğan ve hükümet üyelerinin ‘bazı önemli değişiklikler
olacağı’ konusunda kendilerine söz verdiklerini belirterek gelinen
noktanın bunun çok ötesine geçtiğini belirtmiş, kırılma adresi ola-
rak da Habur’u hatırlatmıştı.

Pope’a göre oradaki yanlış PKK kaynaklıydı ve iki taraf arasın-
da güvensizliğin tek kaynağı da Habur’daki o yanlışlıktı. 

Ancak buna rağmen basına sızan ses kayıtlarından anlıyoruz ki
Habur’da olanlar ağır bulunsa da hükümet, 2006’dan beri Öcalan
ile yapılan (Pope’un ifadesiyle) ‘gerçek müzakereleri’ PKK ile de
sürdürme konusunda cesaretli adımlar atmıştı.

Pope’tan anlıyoruz ki Habur öncesi çok ciddi bir aşamaya ulaşıl-
mıştı.

Çünkü Pope’un, “Bu kırılma olmasaydı, belki de Öcalan’a ev
hapsi konuşulacaktı” ve “Habur öncesi Ankara ‘Neredeyse başar-
mak üzereyiz’ havasındaydı” cümleleri başka nasıl okunacaktı? (Ve
zaten bundan bir müddet sonra BDP Meclis Grup toplantısında Se-
lahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan ev hapsine çıka-
rılmadıkça hiçbir sonuca ulaşılamayacağını açıklıyordu. A.A.)

PKK’lı komiserler, belediyelerde cirit atmaktaydı!

Peki ya Pope’un, genel afla ilgili şu sözlerini nasıl anlamalıydı?

“Bazı konularda masanın üzerindeki anlaşma oldukça basitti.
İki taraf savaşa son verilmesi, genel bir af ilan edilmesi ve Kürt mil-
liyetçi hareketinin yasal zemine dönüştürülmesi kararı aldılar.”

Şimdi soralım: Devletin üst düzeyde görüşmeleri sonrası PKK
neredeyse meşrulaştıktan, Öcalan’ın yetenekleri devlet/hükümet
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temsilcileri ağzından vurgulandıktan sonra acaba ne değişti de şid-
det ve terör yeniden zirve yapmıştı?

Pope’un yüzümüze çarptığı şu gerçek, özellikle de devlet ve BDP
için çok düşündürücü olmalı: 

“PKK’lı mı, KCK’lı mı bilmiyorum; ama bütün BDP’li belediye-
lerde birer komiser bulunmaktadır.”79

İçişleri Bakanı iken Beşir Atalay, PKK’nın isteği üzerine emni-
yet bürokratlarının yerini değiştiriyor muydu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Deniz Feneri soruşturması sırasında
sanıkların delilleri karartması için Bakan Beşir Atalay’ın hangi tarih-
te ve kimler eliyle ilgililere telefon açtığını belgeleriyle açıklıyordu.

Uluslararası Kriz Grubu'nun (International Crisis Grup) 20 Ey-
lül'de açıkladığı raporda, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın
Güneydoğu'da istenmeyen görevlilerin bölgeden uzaklaştırdığı da
yer alıyordu.

"Türkiye. PKK isyanını bitirmek" (Turkey: Ending the PKK In-
surgency) başlıklı 47 sayfalık rapor, Uluslararası Kriz Grubu uz-
manlarının yaptığı görüşmeler ve medyada konuyla ilgili yazılar to-
parlanarak hazırlanıyordu.

Uluslar arası Kriz Grubu uzmanları, şimdi Başbakan Yardımcısı
olan dönemin İçişleri Bakanı Atalay ile de görüşmeler yapıyordu.

Atalay, sorular üzerine, "(Polisin dağıttığı seçilmiş Kürt yöneti-
cilerin kelepçeli fotoğraflarını) görünce çok kızıyorum. Sanki beni
sabote etmeye çalışıyorlar. Başkalarına 'Burası Türkiye, her şeyi
kontrol edemiyoruz' diyorum" şeklinde çıkışıyordu.

PKK isteğiyle tayinler mi yapılıyordu?

AKP'nin Güneydoğu politikasının Atalay ve AKP Diyarbakır
Milletvekili İhsan Aslan tarafından çizildiği ifade edilen rapora
göre, Atalay Kürt asıllı sosyolog Mazhar Bağlı'yı göreve çağırıyor,
bunu kabul eden Bağlı Polis Akademisi'nde görevlendiriliyordu.
Bağlı 81 ili dolaştıktan sonra, Atalay'ın başkanlığında 500 kişinin

208 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK

79 Bak: Hürriyet. 22 09.2011 Şükrü Küçükşahin



katıldığı toplantılar yapılıyordu. Bu toplantılardan sonra, mer-
kezden bölgeye atanan bazı görevliler değiştiriliyordu.

Rapor, Nebahat Koç'un şu sözlerine de yer veriyordu: "Bütün
toplantılara gittim; Cumhurbaşkanı ile olana, Meclis Başkanı ile
olana, Diyarbakır'a geldiği zaman Başbakan'ın toplantısına... İçiş-
leri Bakanı ile beş kez konuştuk. İçişleri Bakanı ile ilk toplantı 3
saat olarak planlanmıştı, 7 saat sürdü. Herkes ne istiyorsa söyle-
di; Öcalan'ın serbest bırakılıp bırakılmamasını veya ev hapsini,
'faili meçhul' cinayetleri, cezaevi koşullarını, yoksulluğu, affı. Ba-
kan dikkatle dinledi, notlar aldı."

Basına yansıyan AKP-PKK görüşmeleri doğru ise; bölgedeki
kamu görevlilerinin, PKK'nın şikâyeti üzerine değiştirildiği anla-
şılıyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan da, Başbakan'ın özel tem-
silcisi olarak katıldığı görüşmede, PKK yöneticilerinden liste is-
tediği ortaya çıkıyordu. Fidan, "Alandaki valiler, emniyet müdür-
leri bu noktada gerçekten çok değerli insanlar. Yani şu anda sizi
bilmiyorum spesifik olarak isim vererek şikayet edebileceğiniz
şu adam düşmandır, bu adam şeydir" dediği iddia ediliyordu.

Şimdi tekrar soralım ve vicdani yanıtını bulmaya çalışalım: Bü-
tün bu acı gerçekler doğrultusunda, ülkemiz, milletimiz ve devle-
timiz için asıl ve acil tehlike, PKK mıydı, AKP miydi?

ORDUNUN ONURU VE SOYSUZLARIN ARSIZLIĞI

“Kimse bana etmedi, kendime ettiğimi
Mecburen çekiyorum, yıllarca ektiğimi
Ben varlık kaynağımı, düşman sanıp sataştım
Haçlılardan çekmedim, hainden çektiğimi”

E.GKB Işık Koşaner Paşaya ait olduğu söylenen ses kayıtları
doğruysa, en yetkili bir ağızdan çıkan bu acı ve çarpıcı itiraflara iti-
raz yerine, yıllardır sinsi ve sistemli bir tahribata maruz kalan
TSK’nın hemen toparlanıp halkıyla kucaklaşmasına bir vesile yapıl-
ması lazımdı ve tarihi bir fırsat sayılmalıydı. Bu şaşırtıcı tespit ve
tahliller, aslında Sn. Işık Koşaner’in, bütün haksız itham ve iddiala-
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ra rağmen, nasıl yüksek bir haysiyet ve hassasiyet sahibi olduğu-
nun ve örnek bir cesaret ve metanetle gerçekleri ortaya koyduğu-
nun da açık bir kanıtıydı.

“Böyle bir konuşmanın kapsamı, katılımcıları, kaydedilip sızdı-
rılması ve internete düşüp yayınlanması karşısında 'kepazelik' ya-
kıştırması hayli hafif kalmaktadır” diyenler haklıydı.

Önceki Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in komutanlarla
yaptığı önemli bir terör değerlendirmesi ortaya çıkmıştı. Karakol
baskınlarında askerin yanlış tutumları, silahını bırakıp kaçan ko-
mutanların arsızlıkları, siviller ne derse desin Genelkurmay’ın te-
rörle mücadelede kendi bildiğini okuyacağı, insansız hava araçları-
nın (İHA) hangi olaylarda yanlış kullanıldığı, saha denetimlerinin
nasıl savsaklandığı, ayrıntılarıyla anlatılmaktaydı. Muhtemelen sa-
dece general düzeyinde komutanlarla kozmik bir odada yapılan
kritik ve resmi bir strateji konuşmasıydı. Peki, bu kayıt ortam din-
lemesi olarak odadaki biri tarafından mı yapılmıştı, yoksa general-
leri dinleyen ve deşifre eden başka kurumlar mı vardı? Üstelik bu
kayıt kaydedilip sızdırılmakla kalmamış dünyada herkesin ulaşabi-
leceği bir internet sitesinde nasıl yayımlanmıştı? Eski Genelkur-
may Başkanı Işık Koşaner kaydedilen bu gizli konuşmanın bir ye-
rinde terörle mücadelede Türk ordusunu tarif ederken “Durumu-
muz kepazelik” demekten kendini alamamıştı. Böylesine gizli bir
konuşmanın kaydedilmesini, deşifre edilmesini ve yetmezmiş gibi
bir sosyal paylaşım sitesinde halka arz edilmesini düşünürseniz
‘kepazelik’ hayli hafif bir kelime kalmaktaydı.

Koşan er, durağan er’den (Erdurağan) şereflidir!

E. GKB Işık Koşaner herhalde kuvvet komutanlarına şunları an-
latmaktaydı: 

“EMASYA protokolünün (mevcut iktidar tarafından) kaldırılma-
sı nedeniyle, terörle mücadelede önemli sıkıntılar yaşanıyor ve bun-
ların düzeltilmesi, etkin ve acil müdahale imkânlarının yeniden ve-
rilmesi için öneriler hazırlanıyor.”

“Maalesef aramızda helal süt emmemiş hainler çıkıyor, içimizde
barınıyor. (Devletin ve milletin çıkarlarını gerektiren çok istisnai du-
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rumlarda ve acilen bir şeyler yapılması icap eden ortamlarda, komu-
tanların inisiyatif kullanması zorunluluğuna işaret ederek) bazen
(mecburen) yasa ve yönetmeliklerin dışına çıkılıyor. Ama kimileri bu
konuyu istismar ederek hakkımız olmayan imkanları kullanmaya
yelteniyor (ve TSK aleyhine bazı odaklara gerekçe oluşturuyor.)

"20 yıl önce bizim döşediğimiz mayınlar şimdi bizim askerleri-
mizi öldürüyor." 

"İnsansız Hava Aracı ve HERON görüntülerinde teröristlerin
karakolları bastığını askerlerimizi tek tek öldürdüğünü gören ko-
mutanlar olayı sadece izliyor ve adam gibi yönlendirme yapamıyor.
O çocuklar yok yere ölüyor."

"Gece karşıdan gelen kendi askerimiz, 'kimsin?' diye durdurul-
muyor, parola sorulmadan ateş ediliyor ve masum çocuklar alnın-
dan vuruluyor, sonra da koca bir manga halinde çocuğa mermi bo-
şaltıp delik deşik ediliyor."

"Benim yüzbaşım 21 yaşındaki çocuklar teröristlerle kora kor
çatışırken, o mevzide silahını bırakarak kaçıyor. ROJ TV o silahı
numarasıyla beraber görüntülüyor ve bize gönderiyor. Bu yüzbaşı
eğer adam olsa, insan içine çıkmaması gerekiyor.”

"Hantepe Karakolu'nda öyle bir mevzi yapmışlar ki, tenekeden
kulübeye benziyor. Üsteğmen 'kaçın mevziiye girin' deyince bütün
askerler o mevziiye giriyor. PKK'lı oraya bir roket atıyor ve hepsini
şehit ediyor. Bu nasıl mevzi? Halimiz tam bir kepazelik." 

"Küçük birlikler yetersiz, ama komutanları onlardan ayrı, onla-
rı yönlendiremeyeceği, hatta göremeyeceği bir yere yolluyor. Kendi-
si uzak duruyor. Askerler şehit düşerken o izliyor."

"Karşıdan gelen sadece 2 terörist, elini kolunu sallayarak benim
30 askerimi önüne katıp kaçırıyor. Benim bunların başına verdiğim
komutanlarım ise ya sadece izliyor ya da kaçıyor. Silah bırakıp ken-
di canını kurtarmaya bakıyor.”

"Benim komutanlarım, bir tepede kum torbalarından mevzi yap-
mayı dahi bilmiyor. PKK'lı teröristler iki bomba ve iki roketatarla
mevzisiz kalan askerleri öldürüyor."
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"Elimizdeki teknik imkânları kullanamıyoruz, eğitim ve tatbikatı-
mız zayıf, neyimiz varsa kullanın. İşte “havada bilmem ne helikopte-
ri hazır bulundururuz, gerekirse çağırırız diyorsunuz. E bulundurun,
çağırın, neyi bekliyorsunuz? Neyse ki şimdi rahatız, yani sıkışık du-
rumda bulunmuyoruz. Bakın, her türlü imkânımızı kullanın diyoruz.
Ama teması da kurduktan sonra “işte ben onları kaçırdım, gittiler ge-
ce karanlığında kayboldular” gibi mazeretler istemiyoruz. Her türlü
imkânımız var. Gece de görüyoruz gündüzde görüyoruz. Bunları ka-
çırmayacağız. Ona göre tedbir alacağız. Marifet kaçırdım demek de-
ğil, mazeretlere sığınmayacağız, sonuç almamız lazım.” 

Evet, şimdi bütün bunlar tarihi itiraflardı, Milli bir değişim ve
dönüşüm için önemli fırsatlar sunan talihli uyarılardı.

Işık Koşaner’e ait olduğu konuşulup yazılan ses kaydındaki
eleştirel konu başlıkları şunlardı:

1- İçimizde bir takım sütü bozuk hainler çıkıyor ve barınıyor

2- Bunlar hakkımız olmayan imkan ve yetkileri kullanmaya kal-
kışıyor.

3- Asker yıllardır her yere kontrolsüz mayın döşüyor.

4- Sınır karakollarımız hatalı yapılıyor, halimiz tam bir kepaze-
liği andırıyor!

5- Eğitim zafiyeti nedeniyle terörist diye masum erlerimizi ken-
di askerimiz vuruyor.

6- Emir komuta birliği sağlanamıyor.

7- Çatışma anında bazı tim komutanlarımız mevziiye silahını bı-
rakıp kaçıyor.

8- Elimizdeki teknik imkânları kullanamıyoruz, eğitim ve tatbi-
katımız zayıf kalıyor.

9- Artık her şeyi yasal zemine oturtmamız gerekiyor.

10- İHA (İnsansız Hava Aracı) skandalında, teşkilat yapımızın
yanlış olduğu ortaya çıkıyor.

11- Operasyonlarda artık son bir yıldır mantıklı iş yapmaya ça-
lışılıyor.
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12- Terörle mücadelede (dış tahrikli ve işbirlikçi olan) hiç kim-
senin aklına ve talimatına ihtiyacımız bulunmuyor. 

Şimdi bunlar doğru ise ve bu eleştiriler bir Genelkurmay Baş-
kanı tarafından gündeme getirilmişse, TSK’nın savunma zafiyeti-
nin ve ordunun içine sürüklendiği perişan vaziyetinin, millet ola-
rak, asker-sivil hepimizi artık uyandırması ve her türlü tedbirin
acilen alınması gerekiyordu.

İşte NATO’nun insaf ve inisiyatifine bırakılan, irtica ve laiklik
bahanesiyle milletin inancıyla ve hayat tarzıyla savaşan, emrin-
deki mehmetcikleri teröristlerin önünde bırakıp kaçacak kadar
manevi duygulardan ve milli sorumluluktan mahrum komutanlar
yetiştirip barındıran bu yapının, yeni bir hız ve heyecanla düzel-
tilmesi bekleniyordu. Işık Koşaner paşanın itirafıyla “TSK’ya sız-
mış ve devlet imkanlarını şahsi menfaat ve ideolojileri için kul-
lanmaya alışmış hainlerden” ordumuzun mutlaka temizlenmesi
lazım geliyordu.

TSK’nın bütün talimatları en ince detaylarına kadar, hatta la-
vaboda nasıl el yıkanacağı bile, NATO’ya bağlı merkezlerin gön-
derdiği hazır dokümanların tercüme edilip ilgili birimlere asıl-
maktadır. Daha önce “Kozmik odaya” girildi ise, bu bile NA-
TO’nun izni ve bilgisi çerçevesinde yapılmıştır; çünkü aslında
TSK’nın kozmik odası, NATO’nun gizli planları ve hazırlıkları-
dır. Hala 1 Mart tezkeresinin intikamı alınmaktadır, AKP iktida-
rı ise boşuna kahramanlık taslamaktadır. Çünkü o dönemde
MGK genel sektereri olan bir orgeneralin “NATO’dan çıkmayı
İran ve Rusya ile yeni paktlar oluşturmayı tartışmaya açması”
hala unutulmamıştır.

Özetle, Işık Koşaner paşanın o çok gizli ve önemli konuşma-
larını, keydeden de, internet sitelerine servis eden de NATO ve
CIA elemanlarıdır. Bunların dışarıdan özel casus olarak yollan-
masıyla, içimizde ve kurumlarımızın bünyesinde barınmış ol-
ması, aynıdır ve size bir müjde: Necdet Özel gibi, NATO’da gö-
rev yapmamış ve Batıcı değil Avrasyacı bir GKB Türkiye için bir
şanstır.
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Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin:

“Gariptir, hem çok gariptir (hayret edilir ve üzüntü vericidir ki,
bir takım dinsiz ve Deccal kimseler): Yedi yüz sene müddetinde, İs-
lamiyet’in ve Kur’an-ı (Kerimin) emrinde şeref şiar (kahramanlıkla
şeref ve şöhret bulmuş), barika-asa (şimşek gibi parlak ve keskin)
elmas bir kılınç olmuş TÜRK MİLLETİNİ VE TÜRKÇÜLÜK (düşün-
ce ve gayretini) muvakketen (geçici bir süre için) İslamiyet’in bir kı-
sım şeairine (Dinin alamet ve sembollerine) karşı istimal etmeye
(kullanıp halkı sindirmeye) çalışır! Fakat muvaffak olamaz (İslam’ı
boğamaz ve halkı dininden koparamaz, sonunda mecburen) geri çe-
kilir. Rivayetlerden (hadisi şeriflerin müjdeli haberlerinden) anlaşı-
lıyor ki; Kahraman Ordu, dizginini Onun (Deccalizmin ve Süfyaniz-
min, Siyonist ve Sabatait Yahudi şebekesinin ve NATO gibi Haçlı
emperyalizminin) elinden kurtarıyor (ve Kahraman Ordu yine Türk
Milletinin ve İslamiyet’in çıkarlarına hizmet edecek hale geliyor)”
(Beşinci Şua. Tetimme. Üçüncü Mesele. en son paragraf) tespit ve
temennilerinin adım adım gerçekleşeceği bir süreç başlıyordu.

Milli Gazete yazarı Sn. Mehmet Şevket Eygi anlatıyordu:

“Liseyi 1952'de bitirdim, aynı yıl üniversitede okumaya başladım,
1956'da diplomamı aldım, yine 50'li yıllarda dergi çıkardım, yazı yaz-
dım, kısa bir süre için memurluğa atandım, Erzurum'da yedek subay-
lık yaptım.

Bendeniz 1950 ile 1960 yılları arasındaki Türkiye'yi çok iyi hatır-
layan bir insanım. O tarihte Kemalist vesayet vardı ama askerî vesa-
yet bulunmazdı. Ordu kışlasındaydı, siyaset arenasına çıkmazdı. Or-
du, siyasete karışmazdı. Ordu, derin ve gizli bir siyasî parti gibi dav-
ranmazdı. Ordu, sivil iktidara itaatkârdı. Ordu, dindarlığı bir suç ola-
rak algılamazdı. Ordu, Ankara İlahiyat fakültesinde üniformalı öğren-
cilerini moral subayı, din hizmetlisi olarak yetiştirmeye çalışırdı. As-
kerî birliklerin bazısında camiler vardı, ezan okunurdu; hafız olan, ye-
terli din bilgisine sahip bulunan bir er mihraba geçer, bazen birlik ku-
mandanı da arkasındaki safta yer alır cemaatle namaz kılınırdı. Kim-
se buna itiraz etmez, sıkıntıya yol açmazdı.

Ama 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra bütün dengeler bozuldu ve
bugünkü sorunlar başladı. 28 Şubat post modern darbesinden sonra ise
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her şey zıvanadan çıktı. Dindar subaylar, astsubaylar, askerî öğrenciler,
bütün hakları çiğnenerek TSK’dan atıldı. Din, inanç, ibadet, inandığı gi-
bi yaşamak hak ve hürriyetleri ayaklar altına alındı. Din bir tehdit ve
tehlike olarak sunulmaya uğraşıldı. Bütün bu yapılanlar insan hakları-
na, adalete, insafa, vicdana, bilgeliğe, millî kimlik ve kültüre aykırıydı.
Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz büyük zararlara uğratıldı. 

Oysa, Ordumuz halkın ve devletin ordusudur, sigortasıdır. Ordu,
Masonik Kemalizm ideolojisinin değil, Türkiye'nin hizmetkârıdır. Or-
du yeni nesiller için bir mektep olmalıdır. Orduya eksik giren tam, ham
giren olgun, cahil giren bilgili, yaramaz giren uslu çıkmalıdır. Ordu,
Milletin Dinine, geleneğine hürmetkâr davranmalıdır.

Ben bir Müslüman olarak orduyu Peygamber ocağı bilip, sahip çı-
karım, saygı duyarım. Ordunun manevi kimliğine toz kondurmam.
Lakin orduyu (kendi bozuk heves ve hedeflerine) âlet edenleri, insan
haklarını çiğneyenleri, orduyu herhangi bir ideoloji uğrunda kirleten-
leri de uyarırım.”80

Evet, Mustafa Kemal, Mason İttihatçıların silahlı kuvvetleri si-
yasete bulaştırmasının hangi felaketlere yol açtığını çok iyi bildiği
için, kendisi Orduyu iç siyasetten tamamen uzaklaştırmış, ama İs-
met İnönü bunun tam aksi yönde, askeri milli iradeye karşı sürek-
li kışkırtmıştı. Ancak Ordunun, 27 Mayıs’la getirilen meşhur 35.
maddeye dayanarak ihtilal yaptığı iddiaları yanlıştı. Çünkü 211 Sa-
yılı TSK İç Hizmet Yasası’nın 4 Ocak 1961 de yürürlüğe girmesin-
den öncede 10.06.1935 tarihli 2711 sayılı Ordu Dahili Hizmet Ka-
nunu vardı. Meşhur 35. madde hukuk hayatımıza bazılarının yalan
yanlış söylediği gibi 27 Mayıs 1960’tan sonra değil Atatürk hayat-
tayken, daha 1935 yılında girmiş bulunmaktaydı.

Askeri müdahaleye yasal gerekçe uydurulamazdı!

35. Madde “Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi Türk Yurdunu ve
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve
korumaktır” şeklinde kanunlaşmıştı. Bu yasa yürürlüğe girmeden
evvel yürürlükte olan 10.06.1935 tarihli Ordu Dahili Hizmet Kanun-
da aynı hüküm 34. madde olarak vardı ve bunun şimdi yürürlükten
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kaldırılmaya/değiştirilmeye çalışılan 35. maddeden tek farkı “Türk
Silahlı Kuvvetleri yerine “Ordu” kelimesinin kullanılmasıydı.

Hakikaten bu 35. madde hiçbir şekilde yasal olmayan bir şekil-
de gerek darbeciler ve gerekse orduyu yıpratmak isteyenler tarafın-
dan, darbelerin gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Oysa bu
maddenin yürürlükte olması askeri bir müdahaleye yasal bir gerek-
çe olamazdı. Ancak bir hususu gözden uzak tutmamak lazımdı. O
da bu maddeler olmasaydı, askeri müdahaleler olmayacak mıydı?
Askeri müdahaleler, eğer sosyal, siyasal, ekonomik şartlar oluşma-
mışsa, üç beş general istedi diye yapılamazdı. Bu ünlü 35. madde
bugün birçok ülkenin yasalarında olduğu gibi, faşist düzenden ye-
ni kurtulmuş ve son yıllarda yasalaşan en demokratik anayasalar-
dan biri olan İspanyol Anayasasında bile vardı. Sosyal, siyasal ve
ekonomik şartlar oluşmadıkça ve halkın sivil siyasetçiye güveni de-
vam ettiği sürece 35. madde var diye darbe yapılamazdı ve Askeri
darbe her haliyle hukuka aykırıydı. Bunun tek istisnası, demokra-
tik yollardan iktidara geldikten sonra meşruiyetini kaybeden bir si-
yasi iktidara karşı, uluslararası hukukun da kabul ettiği, halkın di-
renme hakkıydı. 

Bu gerçeklere rağmen ılımlı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, askerin darbe yapmasına engel olacak formülü açıkla-
mıştı. AKP’ye seslenen Kılıçdaroğlu, “ver teklifi, Genelkurmay’ı
Bakanlık’a bağlayalım” diyerek demokratik kahramanlık tasla-
mıştı. Başbakan’a bağlıyken (daha doğrusu sorumluyken) darbe
yapan Genelkurmay, sanki Savunma Bakanı’na bağlanınca, artık
darbe yapamayacaktı? Bu formülün darbe karşıtlığıyla hiçbir ilgi-
si olamazdı. Darbe karşıtlığı konusunda tek gerçek ölçüt vardı:
Türk ordusunun NATO üyeliğinden çıkmasıydı. Çünkü Türk or-
dusu, ancak ABD ve NATO’yla darbe yapardı!

Dayanak 35. madde olamazdı!

Kılıdaroğlu bunun elbette farkındaydı. Ancak CHP’nin başına
geçtiğinden beri söyledikleri, başka hesapları olduğunu çağrıştır-
maktaydı. Yola 27 Mayıs eleştirisiyle çıkmıştı Kılıdaroğlu. Sonra 28
Şubat’a direnmedi diye Refahyol iktidarını suçlamıştı. Derken “Dar-
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benin dayanağı 35. maddedir” deyip, kaldırılmasını önerip horozlan-
mıştı. Profesyonel askerliği, bedelli askerliği gündeme taşımış, hızı-
nı alamayıp, askerliği önce 9 aya, sonra 6 aya indirmeyi savunmaya
başlamıştı. Daha da tuhafı, öğrencilere yaz stajı şeklinde askerlik
yapma sözü vermekten bile sakınmamıştı. Yani Kılıçdaroğlu CHP’si
ana muhalefet değil, AKP’ye yedek lastik rolü oynamaktaydı.

“Ergenekon ve Balyoz davaları ile bunlara eklenen yan davalar so-
nucu Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi bir erozyona uğratıldı. 200’ün
üzerinde muvazzaf subay halen tutukluydu, bir o kadar emekli subay da
hapiste yatmaktaydı. Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlık-
larının üst düzey yönetimi neredeyse “yok” denecek duruma taşındı. Son
Yüksek Askeri Şûra öncesi, bir ilk yaşandı ve Genelkurmay Başkanı ile
3 kuvvet komutanı istifa edip ayrıldı. Şûra birçok üst rütbeli generali
emekli ederken oturma düzeni başkalaştı ve yeni komutanlar atandı. İk-
tidar bağımlısı medya tüm bu gelişmeleri “demokrasinin zaferi” veya
“sivilleşme” şeklinde yorumladı. Askerin artık iyice hizaya getirildiği ve
artık Türkiye’nin demokratikleştiği konuşulup yazıldı.

Askere en çok ihtiyaç duyulan PKK terörünün giderek azgınlaşma-
sına, Suriye’de ne olup biteceğinin hala anlaşılmamasına, İran bilme-
cesinin muammasını korumasına rağmen Ordu üzerindeki “harekât”
hız kesmiyordu.

Şimdi hedef tahtasına Kara Kuvvetleri Komutanı Kıvrıkoğlu otur-
tulmuştu. İktidar bağımlısı medya “Balyoz sanıklarını kurtarmak için
yapılan gizli toplantıları” deşifre! etmekle meşguldü.

Haberlere göre Kıvrıkoğlu “gizli” toplantılar yaparak tutuklu mu-
vazzaf subayları kurtarmak için operasyonlara hazırlanıyordu!

Aynı anda bir de yeni belge(!) ortaya atılıyordu. Buna göre de ko-
mutanlar Başbakan’ın dinlenmesini ve kayıtların medyaya deşifre
edilmesini istiyordu. Ama hiç kimse E. GKB Işık Koşaner’in gizli top-
lantısını dinleyen ve internete servis eden odakların kim olduğunu sor-
muyordu.81

Yanıtını arayan ve kafaları kurcalayan sorular vardı:
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Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker PKK terörüne
karşı hükümetin tutumunu eleştirirken “can alıcı” ve bir o kadar
da “rahatsız edici” sorular soruyordu: 

Bay Başbakan’ın geçen haftaki demecinden anladık ki, Ramaza-
nın ilk 17 günü “Ramazan ayına hürmeten” PKK terör örgütüne sa-
bır göstermişiz. Madem ana muhalefetten ses yok, bari biz soralım. 

1- Terör örgütüne “sabır” nasıl gösterilmiştir? Başbakan orduya
istihbarat alsanız da üzerlerine gitmeyin” talimatı mı vermiştir?

Başkomutan Cumhurbaşkanı da Başbakan ile aynı fikirde mi-
dir? Askerlerimiz bölgede bir saldırıya uğrarlarsa “aman mübarek
Ramazan ayıdır, karşılık vermeyin” mi denmiştir? Sabır gösterdiği-
miz dönemde ABD’den istihbarat gelmiş midir? Gelmiş ise gereği
yapılmayıp bu istihbarat hasıraltı mı edilmiştir? Hasıraltı edilmiş
ise yetkililer “görevlerini ihmal suçu” işlemiş sayılırlar mı?

2- Basına yansıdığı şekli ile, bir zırhlı aracı imha etmek için 50
kg. C-4 patlayıcıyı gözden çıkartabilen örgütün elinde acaba bu ve
benzeri patlayıcılardan kaç kg. mevcuttur? NATO’da herhangi bir
ordu tek bir zırhlı aracı imha etmek için 50 kg. patlayıcıyı gözden
çıkartabilecek envantere sahip midir?

(Not: Pan American jumbo jetini Kaddafi İskoçya semalarında
250 gram kadar C-4 ile düşürmüştü)

3- Destek uzaydan gelmediğine göre, hükümet bu örgüte teçhi-
zat, sağlık hizmeti, haberleşme, lojistik gibi imkânların hangi ülke
sınırlarından sağlandığını biliyor mu? Bu desteğe göz yuman birim
Irak Cumhuriyeti sınırları içindeki Kürdistan Bölgesel Kürt Yöne-
timi olabilir mi? Olabilir ise, Batılıların yaptığı gibi Bay başbakan ve
hükümeti “terörü himaye eden ülke” statüsüne alıp, ekonomik, ti-
cari ve askeri yaptırımlar düşünür mü?

4- Örgütün seçimden önce tüm eylemlerini durdurması ve bası-
na yansıyan haberleri bir araya koyunca, toplumda hükümetin ör-
gütün lider kadrosu ile görüşme değil “pazarlık” yaptığı şüphesi
kuvvetle ortaya çıkmaktadır. Görüşmeyi anlarız. Her ülke yapar.
Ama pazarlık asla kabul edilemez. Pazarlıkta taviz vermek vardır.
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Hükümet veya devlet (zaten artık bir farkı kalmadı) örgütle seçim
öncesi pazarlık yapmış mıdır? Yapmış ise böyle bir pazarlık yasala-
rımıza aykırı değil midir? Sorumluları hakkında soruşturma açıl-
ması gerekmez mi?

5- Türk Ordusu’nu hedef alarak, yüzlerce askerimizi şehit eden,
ülke topraklarını bölmeye kararlı örgüte hâlâ terör örgütü demek
ne kadar doğrudur? Bu örgüt ile pazarlık yapılmış ise, pazarlığa
izin veren ve göz yuman yetkililer için düşman ile işbirliği ve vata-
na ihanet söz konusu mudur?

6- Bu soruların yanıtlarını öğrenmek, ileri demokrasi gereği
Türk Milleti’nin hakkı mıdır, değil midir?

Amiral’den yaralayıcı ve uyarıcı hatırlatmalar yapılmıştı:

Balyoz Davası sanıklarından Tümamiral Semih Çetin savunma-
sında aynen şunu söylüyor: “15 yıl önce Yunanistan’ı savaşın eşiği-
ne getiren bir kriz döneminde, gemimizle Kardak bölgesinde görev
yaparken çok yakınımıza sokulan Yunan gemilerindeki subaylarda
gördüğüm nefreti unutmam mümkün değildi. Ama bu olaydan yıllar
sonra soğuk bir şubat gecesi Beşiktaş Adliyesi’ndeki gözlerde, bun-
dan çok daha fazla nefret göreceğimi hiç aklıma getirmemiştim!?”

“BOŞ BAKAN”LARA AÇIK MEKTUP
“Sonunuz Mübarek Olmasın!”

Siyasi ikballeri ve şahsi beklentileri için Siyonist ve emperyalist
odaklarla işbirliğine girişen ve bunları “iş bilirlik” gibi gösteren
AKP’lileri uyaran Erbakan Hoca’ya:

“İyi de bunlar sizin eski adamlarınız, hatta bazıları hükümeti-
nizde bakanlarınızdı!?” diye itiraz yollu soranlara:

“Evet, onlar “BAKAN”lardı, ama görmezlerdi…” yanıtı, aslında
her şeyi özetliyordu. Yani bunlar, “bakar-kör” insanlardı. Milli Gö-
rüş’ün mahiyetini ve hedefini bir türlü kavramaz biçimde “BOMBOŞ
BAKIP DURURLARDI!” Kısaca “BOŞ BAKAN”LARDI. Dünya sevda-
sı ve baş olma saplantısı, bunların gönül gözlerini karartmıştı. 
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“Doğrusu (genellikle baştaki) gözler kör olmaz, ancak sinelerde-
ki kalpler körleşip kapanır” (Hac: 46) ayeti de bu durumu anlat-
maktaydı.

Şimdi bu “boş-bakan”lar ve Amerika’nın kuyruğuna takılanlar,
Mısır Meliki Hüsnü Mübarek’in başına gelenlerden bile ders almı-
yordu. Amerika’nın en has adamı sanılan insanları yıllarca nasıl
öne çıkarıp şımarttıklarını, ama son kullanma tarihi dolunca, nasıl
hoyratça harcayıp “çelik kafes içerisinde idamla yargılanmak üzere
mahkemeye çıkardıklarını”; ve bu acı ve alçaltıcı sonun kendileri
için de sürpriz olmayacağını hesaba katmıyordu.

Oysa bu gün kendilerine akıl danelik eden ve yol haritaları-
nı belirleyen ABD Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone bun-
dan önce Mısır’da Büyükelçilik yapıyordu. O süreçte şimdi Mı-
sır’ı yöneten Genelkurmay Başkanı için “çok tatlı ve itaatli
adam” sıfatını kullanıyordu. Mısır’daki fesatlıkları ve devrime
altyapı hazırlıkları nedeniyle, Mübarek tarafından “istenmeyen
adam” ilan edilip kovuluyordu. Ama gaddar Hüsnü Mübarek so-
nunda devrilmekten kurtulamıyordu. Tunus diktatörüne Suudi
Arabistan’a kaçma fırsatı veren ABD Hüsnü Mübarek’e böyle bir
şans tanımıyordu. ABD ve İsrail’e yıllarca hizmet etse de, köle
zihniyetiyle tam teslimiyet göstermeyen, Siyonizmin muta (ge-
çici ve gayri resmi) nikâhlı kapatması iken, sanki sevgiliymiş gi-
bi nazlanmaya yeltenen kukla yöneticilerin başlarına neler geti-
receğini bütün dünyaya göstermek için, Hüsnü Mübarek’in ve
avenesinin, böylesine sefil, zelil ve rezil fotoğrafını çektiriyor-
du. Ama nice zavallılar, hala “YAŞ toplantısındaki dik-baş fotoğ-
rafıyla” kendilerini avutuyordu. Oysa her iki “fotoğraftaki poz-
ları aynı odaklar” ayarlıyordu…

Sahi, Hüsnü Mübarek’i maymun kafesine ve idam iskemlesine
oturtanlar, Onun atadığı ve suç ortaklığını yaptığı generalleri ni-
çin sorumlu tutmuyordu ve üstelik yönetime taşıyordu?

Geçici görevlendirme ile Türkiye’ye gelen ABD Ankara Büyü-
kelçisi Yahudi Francis Joseph Ricciardone ABD Senatosundaki
“asaleten atanma” mülakatında; TSK’da, GKB ve Kuvvet Komutan-
larının istifasıyla ilgili bir soruya:
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“Önemli olan kişiler değil kurumlardır. Bizim TSK ile stratejik
ilişkilerimiz herhangi bir sıkıntıya uğramayacaktır” şeklinde yanı-
tı ise derin bir endişeyi yansıtıyordu.

Yoksa: 

• Genelkurmay Başkanının Milli Savunma Bakanlığına bağla-
maya 

• “Genelkurmay Başkanlığı” binasından bu tabelayı kaldırıp
“Savunma Bakanlığı Karargâhı” yazdırmaya

• TSK’yı bölge gücü olmaktan çıkarıp, “federatif bölge jandar-
ması” konumuna sokmaya 

• Güneydoğu’da, “Kürdistan Öz Savunma Birliği” oluşturmaya
yönelik ABD planlarında, bazı aksaklıklar yaşanıyor ve AKP iktida-
rı bunları bir türlü aşamıyor muydu?!...

Biz Milli Çözüm Dergisinde bu gerçekleri yazdıktan iki gün
sonra, Şeytana ve düşmana TARAF Gazetesi; 

“Balyozcuları(!) emekli edemeyip görev sürelerini bir yıl uzatan
ve Ergenekoncu(!) Bekir Kalyoncu’yu Jandarma Genel Komutanı
yapan (daha doğrusu bunlara mecbur bırakılan) hükümet için:

“Diklendi, ama dik duramadı” manşetini atıyordu.

Suriye’ye savaş mı açılıyordu?

AKP’nın Dış Bakanı Ahmet Davutoğlu, “son uyarı mesajlarını”
ulaştırmak üzere Suriye’ye gidiyordu. Aslında Recep T. Erdoğan
Türkiyesinin değil, Siyonist ve emperyalist merkezlerin “ültima-
tomlarını” Beşşar Esad’a götüren bir ulak rolü oynuyordu. Çünkü
Suriye’ye gitmeden önce ABD Dış Bakanı Hillary Clinton’la telefon-
la görüşüp yüksek fikirlerini alıyor ve ABD Ankara Büyükelçisi
Francis Joseph Ricciardone Başbakanlığa gidip ABD’nin tavsiyeleri-
ni iletiyor, yetmez Amerika çok özel bir yetkilisini gönderiyordu.
Özetle AKP eliyle, Suriye’ye yönelik yaptırımlara gerekçe hazırlanı-
yordu. Ve zaten bütün bunları sezen Suriye yönetimi, daha sert bir
tepki veriyordu.
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“Ey kalpleri olup ta onunla (hayrı-şerri) anlayıp kavrayamayan,
gözleri olup ta, onunla (gerçeği) görüp uyanamayan, kulakları olup
ta, onunla (hak öğütleri) duyamayan” (Araf: 179) Boş bakanlar!

Erbakan Hoca bunlara: “freni patlamış ve uçuruma yaklaşmış,
şu Avrupa ve Amerika arabalarına atlayıp muavinlik yapacaksınız
da ne olacak?!” diye soruyor ve uyarıyordu.

Bakınız, ABD Hazine Bakanlığı eski müsteşarı Paul Craig Ro-
berts bile, “birincisi üretimin iflasıyla, ikinci patlayan konut balo-
nuyla, üçüncüsü de şimdi korkunç boyutlardaki devlet borçlarıyla
ilgili art arda üç büyük krizle sarsılan Birleşik Devletlerin, artık bat-
mamak için yeni bir dünya savaşı çıkartmaktan başka çaresi kalma-
dığını” söylüyordu!

Kongrenin kabul ettiği yeni bütçe planına göre, önümüzdeki on
yıl içinde Pentagon 400 ile 800 milyar dolarlık kısıntıya gidiyor. Ya-
ni ABD bu ekonomiyle dünya jandarmalığını yürütemeyeceğini
ilan ediyor. Hatta GKB Michael Mullen, Afganistan’daki askerleri-
ne maaş ödeyemediklerinden yakınıyor. Ve zaten bu nedenle Putin
ABD’yi asalak sayıyor, Çin ise kredi notunu düşürüyordu. Ancak
Irak’ta, Afganistan’da ve Libya’da batağa saplanmış bulunan
ABD’nin yeni ve daha geniş cepheli bir savaşı yürütecek gücü bu-
lunmuyordu. 

Yine Rahmetli Erbakan Hoca’nın:

“Bu AKP’liler, çok sinsi ve tehlikeli tavizler karşılığı aldıkları dış
borcu devletin kazanç hazinesine kaydedip, fert başına düşen milli
geliri 10 bin dolara çıkmış gösteriyorlar. Bunlar üretmeden aldıkla-
rı dış borçla ekonomiyi ayakta tutan güdümlü politikalarla ülkeyi
iflasa doğru sürüklerken, günü kurtarmak için, milleti aldatıp avu-
tuyorlar” ikazlarını bir kez daha hatırlatmamız gerekiyordu.

İşte Yunanistan.. Dış borcu 570 milyar doları aşmıştı. Kişi ba-
şına Milli Geliri 30 bin dolardı, ama kişi başına düşen dış borç
miktarı 52 bin dolardı!..

İşte Portekiz… Kişi başına milli geliri 21 bin dolardı, ama ki-
şi başına düşen dış borç oranı 49 bin dolardı!..
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İşte Hollanda… 2,5 trilyon dolar dış borcu bulunan Hollan-
da’nın fert başına milli geliri 48 bin dolardı. Ama fert başına dü-
şen dış borç miktarı 150 bin dolardı!.

İşte İspanya… Dış borcu 2,6 trilyon dolara yaklaşan ülkede,
fert başına milli gelir 32 bin dolardı, ama kişi başına düşen dış
borç oranı 61 bin dolardı!..

Bunların açık anlamı, İFLAS’tı. Bu dış borçların çok önemli
kısmı, Siyonist Yahudi bankalarınaydı. Yani faiz ve borç sarmalıy-
la bütün ülkeler esir alınmakta ve Siyonizmin dünya hâkimiyeti-
ne zemin hazırlanmaktaydı. Bunun adı da KÜRESELLEŞME ko-
nulmaktaydı.

Şimdi halkımız Sn. Boş-bakan’lardan ve AKP’li kurmaylardan-
yandaşlardan şu sorunun yanıtını bekliyordu:

1- Devletin kefaleti ve garantisiyle alınan ve sonunda faturası
bütün millete çıkarılacak olan, “özel sektörün aldıkları da dahil”
Türkiye’nin toplam dış borcu ne kadardır? 

2- Fert başına düşen gerçek milli gelirle, yine fert başına dü-
şen toplam dış borç oranları, niye açıklanmayıp sır gibi saklan-
maktadır?

3- Bu arada tapındığınız tanrınız ve BOP kâhyalığını yaptığı-
nız ABD’nin fert başına milli geliriyle, fert başına düşen dış borç
miktarını öğrenip, bizi de aydınlatır mısınız?

İşte bu nedenle İsrail’in tabii müttefiki ve güvenlik garantisi
olacak “Bağımsız Kürdistan”ın kurulması ve korunması görevini
Türk Silahlı Kuvvetlerine devretmek ve bölgeyi AKP Türkiyesi
eliyle uzaktan kumandayla yönetmek istiyordu. Yetmez, Suri-
ye’ye ve İran’a yönelik saldırılarda Türk Ordusunu kullanmak
üzere palanlar hazırlıyordu. İşte bu şeytani hedefler doğrultusun-
da 2011 Nisan ayında ABD ile Türkiye arasında oldukça tehlike-
li ve gizli anlaşmalar yapıldığı konuşulup yazılıyordu:

“Söz konusu belge (hizmete özel-kozmik gizli kaşeli) R-
4590/6232N ve RL- 325657/898-09 no.lu iki adet ana dosyadan
ibaret olup bu hafta gelecek olan Amerikalı General James Jones ve
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heyeti ile Türk askeri heyeti arasındaki görüşmeler sonucunda im-
zalanacak olan mutabakatın esasını oluşturacaktır. 

Buradaki çok önemli ve Türkiye'nin kaderini belirleyen tehlike-
li maddeler özetle şunlardır:

1- ABD ve Türk tarafı, en geç 3 ay içinde resmen ilan edilecek
olan "Federe Güney Kürt Devleti" (yani Kuzey Irak Kürdistanı) ko-
nusunda ortak uzlaşmaya varmışlardır. Bu devletin başkanlığı dönü-
şümlü olarak M. Barzani ve C. Talabani tarafından icra olunacaktır. 

Söz konusu devletin şimdilik "tam bağımsızlık" ilan etmesi sa-
kıncalıdır. Ancak ileride söz konusu olduğu takdirde -Türkiye ta-
rafından herhangi bir itirazın yapılmaması- konusunda ABD ve
Türk heyetleri anlaşmış bulunmaktadır. 

2- Türk askerinin Irak'ın L-432B ve HN-034V olarak adlandırılan
(adlandırma ABD tarafından yapılmış olup neresi olduğu tam belli
değil, fakat Kuzey Irak olmadığı kesin, çünkü aşağıdaki maddeler-
den bu anlaşılmaktadır) bölgeye gönderileceği kesinleşmiş durum-
dadır. Asker gönderilmesine Ekim ayının ortalarında başlanacaktır.
İlk gönderilecek miktar 12.000 ila 16.000 arasında olacaktır. 

Gönderilecek birliklere ait tüm masraflar, mühimmat vb. Türki-
ye tarafından karşılanacaktır. ABD sadece gerekli hallerde uydudan
gözetleme desteği sağlanacaktır. Asker gönderilmesi yönünde hü-
kümetçe hazırlanacak olan tezkerenin reddedilmemesi için bazı
milletvekilleri "ikna" edilecekler ve tezkere garantiye alınacaktır.

Irak'ın 3 federatif bölgeye ayrılması, gerek ABD gerekse Türk
heyetleri tarafından onanmıştır. Kürdistan sınırları içinde kalacak
olan Musul, Kerkük gibi noktalardaki Türkmenlerin Kürt vatan-
daşlığını kabul etmeleri konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

3- Gidecek olan Türk birliklerinin komutanı Türk olacak, fakat
bu komutan da doğrudan "koalisyon güçleri ortak komuta karar-
gâhı"ndan (yani ABD-İngiliz) emir alacaktır. Görev sırasında yara-
lanarak uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyacak olan veya sakatlanma
sonucu protez, vb. gibi araç-gereçlere ihtiyaç duyacak olan Türk
askerlerinin tedavileri ve protezleri ağırlık olarak ABD tarafından
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sağlanacak, ama diğer yaralanma ve ölüm vb. giderleri Türk tarafı-
na ait olacaktır. 

4- ABD ve Türk tarafları, bundan böyle Kuzey Irak'taki Kürt
devletinin her türlü güvenliğini sağlama konusunda mutabık kal-
mışlardır. Buna göre Türk askeri birliklerinin esas görevlerinden
biri Kürdistan’ın güneyden güvenliğini sağlamak olacaktır.

ABD tarafı, bunların karşılığında Türkiye'ye PKK-KADEK'in et-
kisizleştirilmesi sözünü vermektedir, ancak yine ABD tarafından
Türkiye'nin makul bir süreçte (muhtemel süre 3-5 yıl olarak telaf-
fuz ediliyor) federasyona geçmesi konusundaki "hassasiyeti" hatır-
latılmış ve bundan böyle Türkiye Kürtlerinin federatif yapıya giden
yollarının tamamen açılması konusunda yeni bir uyarı yapılmıştır.

Bu konuda ABD ve Türk heyetleri arasında tam mutabakat sağ-
lanmış olup, "yerel yönetimlerinin bir an önce hazırlıklarının ta-
mamlanması ve Meclise sevk edilmesi kararlaştırılmıştır. 

5- ABD ve Türk tarafları, gerekli görüldüğü hallerde Barzani ve
Talabani kuvvetleriyle işbirliği yapmayı, Irak direniş güçlerine kar-
şı ortak askeri harekât planlamayı ve hatta kurulmakta olan Kür-
distan ordusunun belirli unsurlarını silahlandırmayı ve eğitip sava-
şa hazırlamayı taahhüt altına almıştır.

Bu arada ileride gündeme getirilmesi planlanan iki veya üç yeni
tezkere ile sayıları 10.000 civarında olacak olan ABD kara birlikle-
rinin Türkiye' ye, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerine konuş-
landırılması konusunda ortak görüşe varılmıştır.

Bu amaçla 2 yeni ABD üssü ve uydu istasyonları, yine ABD'nin
uygun göreceği yerlerde açılacaktır (tahmini süreç 2 yıl olarak be-
lirlenmiş bulunmaktadır). Tüm bu noktalara gerek sivil gerek as-
ker, hiçbir Türk vatandaşı girme hakkına sahip olmayacaktır.

6- ABD, Türkiye'nin gerek asker göndermeyi kabul etmesi, ge-
rekse Kuzey Irak Kürdistanı'nın kurulmasındaki engelleyici tutu-
mundan vazgeçmiş olması nedeniyle Türkiye'ye uzun vadeli kredi-
ler açmayı ve hibe/kredili satış yoluyla yeni silahlar satmayı, ayrıca
Türk stajyer subaylarının "ABD'deki eğitim ve staj" kontenjanları-
nın arttırılacağı konusunda ABD tarafı söz vermiş bulunmaktadır. 
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7- Türk tarafı, kurulmakta olan "Güney Kürdistan" ile bundan
böyle her türlü iyi ilişkiler içinde olacağını, dostluk ve ticari ilişki-
ler geliştireceğini taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Güney Kürdistan ile Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu oluş-
turan geniş bir bölge içinde özellikleri ABD tarafından belirlenecek
olan bir "ortak ticari bölge" ve "serbest ticari" bölge anlayışı hâkim
kılınacak, bu bölgeye makul bir süreç içinde Ermenistan'ın da da-
hil edilmesi sağlanacaktır.

4 veya 5 yıllık bir geçis dönemi içinde söz konusu bölge, Türki-
ye'nin federatif düzene geçmesinde baz oluşturacak ve bu sürecin so-
nunda bölgeye özerklik kazandırılacaktır. Türk tarafı nüfusunun %
28.54’ünün Kürtlerce oluşturulduğunu, artık üniter yapının bu ger-
çeğin önünü kapatmaya yetmediğini, kalıcı bir çözümün artık sade-
ce federatif yapıya geçmek olduğunu kabul etmeye yanaşmıştır.

8- ABD tarafı ayrıca, Kıbrıs'ta çözüm için yegâne yolun "Annan
planı" olduğunu Türk tarafına bir kez daha bildirmiş olup, kati tutu-
mun gerçekçi olmadığı ve Denktaş'ın sert politikasının yumuşatılma-
sı gerektiği konusunda Türk tarafı ile uzlaşmaya varılmıştır. Konular
Yunan makamları ile yapılacak görüşmelerde yine ele alınacaktır.

Ayrıca Türk ordusunda asker mevcudu olarak % 28'lik (yakla-
şık) bir indirime gidilecek, ayrıca tank, top ve gemi sayısında indi-
rime gidilecektir. Türk ordusu, gelecekteki misyonunu, ABD'nin
uygun gördüğü şekilde "bölgesel güç olmayı terk ederek, lokal bir
savunma gücü konseptine indirgemeyi makul bulmakta ve gelece-
ğin federasyon ordusuna geçişindeki aşamaları ABD askeri yetkili-
leri ile görüşmeyi uygun bulmaktadır.82

Ey “Boş-bakan”lar!

Eğer bunlar doğruysa, sonunuz Mübarek’ten de beter olacağa
benziyordu…

PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonlarla ilgili de ciddi kaygı-
larımız ve kuşkularımız vardı:
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1- Başta Kandil olmak üzere bütün terör karargâhlarını çökert-
mek üzere, hava akınları yanında yeterli ve etkili sayıdaki asker-
le, PKK’nın belini kıracak bir kara harekâtı niçin yapılmıyordu?

2- “Sığınmacıları korumak” gibi bahanelerle ve aslında
ABD’nin teklifiyle Suriye sınırında oluşturulması kararlaştırılan
bir “TAMPON BÖLGE”; asıl tehdit ve tehlike cephesi olan Kuzey
Irak’ta bu güne kadar neden oluşturulmuyordu?

3- Yoksa, saplandığı bataklıktan kurtulmak için, Irak’tan kaç-
maya mecbur kalan Amerika; Kürdistan’ın hamiliğini Türkiye’ye
bırakmak ve ordumuzu kendi hesabına kullanmak üzere mi, bizi
o bölgeye çekiyor ve terör eşkıyalarını bu amaçla mı kışkırtıp as-
kerlerimizin Güneydoğu bölgesindeki harekat planlarını ve geçiş
güzergahını PKK’ya bildiriyordu?

4- Dış güçlerce yürütülen Hakkâri-Şırnak yöresinin “Kurtarıl-
mış Kürt Bölgesi” ilan edilerek, PKK’nın terör şebekesi sınıfın-
dan çıkarılıp “Bağımsızlık Savaşçıları” konumuna taşınması ve
böylece uluslararası meşruiyet kazanması yönündeki sinsi hazır-
lıklara, AKP iktidarının; “demokratikleşme ve AB standartlarına
yetişme” palavralarıyla, taşeronluk yapması bir gaflet ve cehaleti
mi, yoksa daha derin bir işbirliğini mi yansıtıyordu?

5- PKK’nın kolu olan PJAK’ı vurduğu için İran’ı suçlayıp sata-
şan ve Pentagon bünyesinde kurduğu özel bir büro ile PJAK’a res-
men ve alenen sahip ve destek çıkan ABD’nin: “PKK terörüne
karşı Türkiye’nin yanındayız” yalanlarına inandırmak ve Ameri-
ka’yı dost ve müttefik olarak tanıtmak için, yandaş medyanın hal-
kımızı aldatmasına hükümet niye göz yumuyordu?

Akif Beki gibi kiralık yalakaların, Habertürk TV’ye telefonla
katılıp: “Askeri bu operasyonları yapmaya PKK zorladı. Kışkırtıcı
eylemlerle TSK’yı bu harekâta mecbur bıraktı ve maalesef barış ve
uzlaşı süreci sekteye uğradı. PKK Türkiye’yi, tekrar en başa, yani
silahlı çatışma ortamına çekmeyi başardı” tespit ve yorumları doğ-
ru ise, PKK’nın yönlendirdiği bir sürecin ucuz kahramanlığı
“Boş-bakan”lara, hangi hakla veriliyor; “Artık sabrımız taştı, bı-
çak kemiğe dayandı” edebiyatları, halkımızın gazını almak için
mi, hava atılıyordu?
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YENİ ANAYASA
“ANA TASA-HUZURSUZLUK KAYNAĞI” OLMASIN!

AB talimatıyla ve AKP çıkarına değişiklik paketi neyi amaçla-
mıştı?

AKP'de Anayasa değişiklik paketi nihayet Referandumla kabul
edilmişti. Bazı maddeleri AB reformları çerçevesinde "Ulusal Prog-
ram"dan alınan değişiklik paketindeki insan hakları ve Kürt sorun-
ları” ilgili düzenlemelerin, kime ve neye hizmet ettiği konusu en-
dişe vericiydi. 

Sadece:

a) Anayasamızın temel ve değişmez maddelerinin, AB ve
AKP’nin işlerini kolaylaştıracak şekilde yorumlanmasının önünü
açmak

b) Her türlü bağımsızlığımızın AB’ye devrine yasal zemin hazır-
lamak

c) Demokratikleşme demagojisiyle, ülkemizin federasyonlara
ayırmanın alt yapısını oluşturmak

d) TSK’yı zayıflatmak, yetkilerini budayıp etkisiz ve devre dışı
bırakmak

e) Artık modası geçmiş katı sosyalist ve masonik Kemalist sis-
tem yerine, ılımlı İslam projesini, yani “İslam Liberalizmi” denen
“Müslüman halkımızı Siyonist ve emperyalist güçlere gönüllü hiz-
metçiliğe hazırlama stratejisini daha rahat ve rantabl uygulamak gi-
bi sinsi ve şahsi hesaplar güdülmekteydi. Oysa böylesi pansuman
ve palyatif tedbirlerin mevcut yarayı azdırmaktan başka işe yara-
madığını herkesin bilmesi gerekirdi.

Tarhan Erdem dilinin altında neyi saklamaktaydı?

Eski CHP Genel Sekreteri, şimdi koyu AKP destekçisi, Konda
Araştırma Şirketi sahibi Tarhan Erdem, seçim sonuçlarını isabetli
tahminle meşhur bilinirdi. Oysa “bu sonuçları çıkarmak üzere, top-
lumu manipüle etmekle” görevliydi. 12 Eylül 2010 referandumu-
nun hemen ardından “YENİ ANAYASA” girişimlerini teşvik ve tav-
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siye etmekteydi. İnönü, Menderes ve Demirel dönemlerindeki gibi
“sağcı ve solcu partinin toplam oylarının %75-80’e ulaştığı bir sü-
recin, AKP-CHP sayesinde yakalanabileceğini ve bunun istikrar ge-
tireceğini” belirtmekteydi. Oysa bu durum, dış güçlerin ve malum
masonik merkezlerin, işbirlikçileri eliyle ülkeyi daha kolay yönet-
menin ve kontrol etmenin bir gereği idi.

Tarhan Erdem, daha önce Zaman Gazetesinden Nuriye Akman’a
şunları söylemişti:

“Bakanlar Kurulu'nun teşkilinden, yerel yönetimlere kadar bü-
tün devlet şemasının müzakere edilmesi ve yazılması lazımdır. Çün-
kü devleti bugünkü organizasyonuyla mesela 2013 yılına taşımak
imkânsızdır. Devlet yapısının değiştirilmesi, bugünkü Türkiye'nin
ihtiyacıdır. Merkezi ve yerel yönetimlerin yeniden bir tanımı ve tan-
zimi şarttır.

Devlet meselesinin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi dahil, devlet
organizasyonunun bütünüyle gözden geçirilmesi ve bütün devlet şe-
masının yeniden yazılması üzerinde durulmalıdır. Bakanlar Kuru-
lu’nun teşkilinden, yerel yönetimlere kadar bütün devlet şemasının
müzakere edilmesi ve yeniden yazılması kaçınılmazdır. Devlet yapı-
sının değiştirilmesi, bugünkü Türkiye’nin ihtiyacıdır. Merkezi ve ye-
rel yönetimler yeniden bir tanıma kavuşturulmalıdır.”

Oldukça gerekli ve gerçekçi gibi görünen bu tespit ve teklifle-
rin altında;

a) Türkiye’nin önce Kürdistan, sonra Ermenistan ve Pontus
özerk eyaletlerine ayrışmasına

b) Böylece Avrupa Birliği’nin bir eyaleti ve İsrail’in vilayeti ya-
pılmasına zemin hazırlama niyeti yatmaktaydı.

Rahmetli Erbakan Hoca’nın konuyla ilgili tespit ve tavsiyeleri
anlamlıydı:

PAMER (Politik Araştırmalar Merkezi)nin İstanbul Hilton’da
düzenlediği: Anayasamızın değişmez maddeleri ve T.C.’nin Üniter
Milli Yapısı” konulu panele onur konuğu olarak katılan 54. Hükü-
metin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Anayasa'nın değiş-
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mez maddeleri içinde 10 tane nitelik sayıldığına dikkat çekmiş:
"Nedir bunlar? 1-Toplumun huzuru 2- Refahı 3- Milli dayanışma
4- Adalet anlayışı, her şey adil olacak. 5- İnsan haklarına saygılı
olunacak. 6- Atatürk milliyetçiliğine bağlı kalınacak. Başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan 7- Demokratik, 8- Laik, 9- Sosyal,
10- Hukuk devleti. 10 tane özellikle sayılmıştır. Bunların hepsinin
ayrı ayrı önemi vardır. Sadece 4 tanesi sayılmıyor" diyerek kasıtlı
saptırma ve çarpıtmaları eleştirmişti.

1990'lı yılların başında TBMM Anayasa değişiklikleri çalışma-
sında Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a söylediği 'Anayasa'ya
bir şey yazıyorsunuz. Uygulamada onun tam tersini yapıyorsunuz'
sözünü hatırlatan Erbakan, Türkiye'de uygulanan sistemin demok-
rasi değil demokratur olduğunu söylemişti. Erbakan, “Bu sistem
Halkın iradesinin tecellisi değil, halkın idareye alet edilmesidir. Uy-
gulama ile Anayasa'da yazanlar başka şeylerdir. Laiklik diyorsu-
nuz, Anayasanın tam tersini uyguluyorsunuz. Yazılanların tam ter-
sini uygularsanız, yapılan anayasa ne kıymet ifade edecektir? Önce
yazılanların aynen uygulanmasını temin etmek gerekir."

Anayasanın başlangıç kısmının 2. paragrafındaki 'çağdaş mede-
niyete ulaşmanın azmi önünde' şeklindeki ifadeyi eleştiren Erba-
kan, "Bence son derece yanlış bir tabirdir. Çağdaş medeniyete ulaş-
manın azmi önünde demek, biz çağdaş medeniyetin gerisindeyiz de-
mektir. Bu bir aşağılık kompleksidir. Daha baştan bir aşağılık
kompleksiyle başlanan işten ne hayır beklenir? Biz milletler arasın-
da tarihte en şerefli milletiz. Ondan dolayı böyle bir aşağılık komp-
leksini kabul edemeyiz. Bunlar ilk fırsatta düzeltilmelidir" demişti.

Anayasa'nın değişmez 4. maddesi içindeki en önemli hususun
'ülkenin milletiyle ve devletiyle bölünmez bütünlüğü' olduğunu kay-
deden Erbakan, "Bu gerçek, Anayasa'da tekrar tekrar belirtilmiş
olduğu ve yazıldığı halde, uygulamalar bunun tam tersi istikametin-
dedir? Gördüğümüz gerçek şudur. Milyonlar aç ve işsiz bırakılmış,
anarşi ve ayrımcıların kucağına atılmış, milli birlik ve dirlik bağla-
rı koparılmıştır. Evet, 'Vatanın birliği bütünlüğü tehlikededir. Bunu
söylemek bir görevdir. Ama söylemekle görev bitmez. Öyleyse çares-
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ni bulmak lazım gelir" diyen Erbakan, tehlike için doğru teşhis ve
doğru tedavi gerektiğini dile getirmişti.

Dünyadaki mücadelenin hak batıl ekseninde devam ettiğini
kaydeden Erbakan, Osmanlı'nın asırlarca dünyaya hak ve adalet
dağıttığını, ancak 2. Viyana kuşatması ile maddi gücün ırkçı em-
peryalizmin eline geçtiğini belirtmişti.

Yeni Anayasa, Yeni Tanzimat Olmamalı

M. Ali Bulut’un aşağıdaki tespitleri önemlidir:

Gülhane Hattı Hümayûn’undan, Islahat Fermanı ve Kanun-ı
Esasi’ye varıncaya kadar Osmanlı’nın, çoğu “siyasî imiş gibi görü-
nen” çabalarının tamamı, hukuk eksenlidir.

Dünyada bugün iki temel hukuk disiplininden söz edilebilir. Bi-
ri, bugünkü Batı medeniyetinin kendisine temel kabul ettiği Roma
hukuku, diğeri de İslam hukuku’dur.

İslam hukuku içinde de Osmanlı hukuku, mümtaz bir yere sa-
hiptir. Zira Osmanlı çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli bir impara-
torluktu ve insana, eşyaya, kavimlere ve onların kültürüne Kuran
perspektifinden, yani tabii hukuk penceresinden bakabilmiştir.

Esasında “ortak disiplin ve prensiplere bağlı, çok hukuklu siste-
mi” farklı milletli imparatorlukların kaçınılmaz kaderidir. Tebaala-
rını iyi idare etmek, en azından hoşnutsuzlukların çıkmasını önle-
mek için, idaresi altında bulunan kavimleri, mümkün mertebe
farklı kültürlere uygun kanuni düzenlemeler ile zabtu rapt altına
almayı düşünmüşlerdir. O yüzden de hukukun tüm şubelerine ait
hüküm ve içtihatlara sahiptirler.

Osmanlı, ferdin hakları hususunda Roma’dan da ileri gitmiştir.
Yargıda, sadece imparatorluğun bekası açısından değil, devletin ru-
hunda ‘âmir’ olan İslami anlayışın prensipleri de gözetilmiştir. 

Zembilli’nin Yavuz’a Uyarısı

Mesela Yavuz Sultan Selim’in, Yunan halkını disiplinize, biraz
da asimile etmeyi öngören teklifini, dönemin Anayasa Mahkemesi
Başkanı -(Belki de Yargıtay Başkanı demek lazım(?))- Şeyhülis-
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lam Zembilli, “Allah tüm âlemlerin Rabbidir, sadece Müslüman-
ların değil’ diyerek reddetmiştir. Böylece bir toplumun kültürüne
ve yaşam biçimine müdahalenin ‘sünnetullah’a aykırı olduğunu
göstermiştir. Dolayısıyla Osmanlı insanî gereklere Romalılardan
daha saygılıdır; Osmanlı hukuku da Roma hukukundan daha beşe-
rî ve insanîdir.

Batı hukukunun amir hükmü (ruhu), Roma hukukunun Hıris-
tiyan ahlakıyla aşılanmış halidir. Fakat o hukuk, daha sonra pagan
Grek kültürüyle eşleştirilerek güya sadece ‘aklı esasa alan’ bir hu-
kuk sistemine haline getirilmiştir. İnsanın manevi yönü ve Allah’a
bakan yüzü görmezlikten gelinmiştir.

Batı Hukuku Çifte Standartlı

O yüzden de Batı hukuku çifte standarttan kendini kurtaramı-
yor. Kendi tebaası söz konusu olduğunda nispeten ‘adil’ olmaya ça-
lışıyor. Ama “öteki”ni medeniyeti için bir tehdit olarak algıladığın-
da adil olmayı değil, pragmatik olmayı esas alıyor. Kendileri de
bunun farkında olduğundan, sürekli yeni kriterler icat ederek hu-
kuk sistemindeki kayırıcılığı gidermeye uğraşıyor. Buna rağmen,
İslam söz konusu olduğunda –çünkü o kendi yaşam tarzlarına teh-
dit olarak görülüyor- uygulamanın nasıl mihverinden saptırıldığını
herkes biliyor. Türkiye’nin AB macerası malum!

Bediuzzaman, Batı ve İslam medeniyeti karşılaştırması yaptığı
(Sözler, Lemaat) lirik makalesinde, mevcut Batı medeniyetinin in-
sana bakışını ‘insanî’ ve ‘rahmanî’ bulmuyor. İki Batı tasavvur edi-
yor; Hıristiyan Batı, ateist Batı. Hukuk sisteminin ‘ateist Batı’ tara-
fından şekillendirildiğini söylüyor. Ve onu Rahmanî; yani insan fıt-
ratına uygun görmüyor. Dolayısıyla Batının hükümleri Kuran’la da
vicdanla da bağdaşmıyor. Kur’an ile bağdaşmayan bir hukukun
özellikle Müslüman ahaliye tatbikini yanlış, yararsız ve yaralayıcı
buluyor Çünkü huzur ve asayiş yerine huzursuzluk ve kargaşaya
neden oluyor. Nitekim tarihi ve tabii gerçeklerde bunu ispat ediyor.

Osmanlı, Batı medeniyetinin yarattığı teknik üstünlüğün, kendi
varlığı için bir tehdit oluşturduğunu fark ettiği 18. yüzyıl başından
itibaren ondan iktibaslar yapmaya başladı. Tekniğini alarak kendi-
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sini ona karşı savunabileceğini sandı. Ama Batı maalesef tekniğin-
den önce, medeniyet algısını, yani hukuk ve ahlak nizamını bize
dayattı. Lozan Barış Konferansı tutanakları incelendiğinde görüle-
cektir ki; Batının bizimle esas kavgası hukuk ve ahlak alanındadır.
(Lord Cruzon’un, İslam hukukuna getirdiği eleştiriye İsmet Pa-
şa’nın yaptığı bir savunma vardır ki okunması lazımdır. -S. Lemi
Merey, III Cilt)

Osmanlı’nın Çabası Hukuk Esaslıydı

Gülhane Hattı Hümayûn’undan, Islahat Fermanı ve Kanun-ı
Esasi’ye varıncaya kadar Osmanlı’nın, çoğu “siyasî imiş gibi görü-
nen” çabalarının tamamı, hukuk esaslıdır. Sonunda da Osmanlı yı-
kılmış, yerine kurulan Cumhuriyet, sınırları belli bağımsız bir Tür-
kiye’yi kurma ve koruma mecburiyetindeki Atatürk’ün sabataist ve
mason cuntaya karşı mazeret ve mahkumiyetini fırsat bilenler, A dan
Z’ye Batı hukukunu getirip Türk milletine dayatmıştır. Fakat yazık
ki iki yüz yıl boyunca -Batılı anlamda tashihler yapmak üzere- sayı-
sız hukukî düzenlemelere girişilmiş olmasına rağmen, Türk milleti,
içinde kendisini bulacağı, rahata kavuşacağı milli bir anayasa oluştu-
ramamıştır. Çünkü yapılan tüm düzenlemelerde âmir ruh, Müslü-
man Türk halkının rahatı ve bekası değil, Batının bize biçtiği roldür.

Maalesef mevcut Anayasamızdaki ‘âmir ruh’ İslam veya Türk
harcı değil, ‘ateist Batı’nın güya akılcı olan AB kriterleri ve kural-
larıdır.

Şimdi yeniden AB kriterleri endeksli bir Anayasa hazırlanacak-
sa ve Anayasanın amir ruhu Batılı umdeler olacaksa yeni bir Ana-
yasa yapmanın toplumu aldatmaktan başka bir anlamı olmayacak-
tır. İşte 1982 Anayasası -evet asker düzenlemesidir ama- milletin
yüzde 92’sinin ‘evet’ini almıştır. Peygamberimiz, “benim ümmetim
şer üzere ittifak etmez” (İbni Mace, Fiten) buyurduğuna göre bu
Anayasa bir tür ‘icma-ı ümmet’e mazhar olmuş bir düzenleme ko-
numundadır. Eğer ‘insanlar aldatıldılar’ diyorsanız, o takdirde, za-
limler ve hainlerce kolaylıkla ve defalarca aldatılanların “şuurlu
mümin sayılamayacağı” hadisini hatırlamalıdır.83
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Şu gerçeği de asla unutmayalım ki:

Osmanlı hukuk düzeni, kendi çağında dünyanın en adil ve ileri
devlet sistemiydi. O tarihi birikim ve deneyimden örnek alınacak
birçok noktalar olabilirdi. Ancak, yüzyıllar öncesi şartlar ve ihti-
yaçlar için hazırlanmış bir hukuk sistemini bugün oldukça değişen
ve gelişen standartlara aynen uygulamaya kalkışmak, büyüyen in-
sana, çocukluk elbisesi giydirmeye uğraşmak gibidir. Bizim derdi-
miz ve gayemiz Osmanlıyı diriltmek ve takip etmek değil, o muh-
teşem medeniyete can ve yön veren İslami ve insani düşünceyi esas
alarak, yeni ve yeterli bir medeniyet modeli üretmektir.

Demem şu ki yapılacak Anayasada, âmir olan ruh, ‘eski ruh’
olacaksa; yani, yeni anayasayı şekillendirecek ruh, İslam medeni-
yeti değil de yine Batı medeniyeti umdeleri olacaksa, bırakalım
eski yasa olduğu gibi kalsın. Zira Batı medeniyeti esaslı yeni bir
Anayasa, özünde, kesinlikle yeni sorunlar ve yeni şeytanlıklar ba-
rındıracaktır.

Atatürk’ün gerçek niyetini ve mahiyetini, ancak bazı mecburi-
yetlerle tavizler verdiğini anlatan şu konuşması, tarihi öneme sa-
hiptir.

Mustafa Kemal’in Meclis Başkanı olarak İlk Konuşması

Tarih, 24.4.1920. Yer, eski TBMM. Yapılan oylamada TBMM’nin
ilk Başkanı seçilen Mustafa Kemal Atatürk bakın seçildikten sonra
neler söylemiş /(tutanaklardan):

(Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sürekli ve mütaadit alkışlar
arasında makamını teşrif buyurdular.)

Reis Mustafa Kemal Paşa (Ankara)

Muhterem efendiler! Milletin mukadderatı umumiyesine fiilen
ve tamamen vaziyed edecek makamı hilafet ve saltanatın duçar ol-
duğu esaretten tahlis ve memleketin tamamiyet ve selameti uğrun-
da her fedakârlığı büyük bir azim ile iktihama karar vermiş olan
Meclisi Âlinizin Riyasetine intihab edebilmek suretiyle hakkımda
ibzal buyurulan itimat ve teveccühün müteşekkiri ve minnettarı-
yım (sesler: Estağffirullah). Hayatımın bütün safahatında olduğu
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gibi son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da bir daki-
ka geçmemiştir ki, her türlü huzur ve istirahatimi, her nevi şahsi
duygularımı milletin selametine ve saadeti namına feda etmekten
zevkiyabolmıyayım (yaşa sadaları ve alkışları). Gerek hayatı aske-
riye ve gerek hayatı siyasiyemin bütün edvar ve safahatini işgal
eden mücedelatımda daima düsturu hareketim iradei milliyeye is-
tinad ederek milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek
olmuştur. Bugün Heyeti Muhtereminizin arayi umumiyesinde te-
celli etmiş olan itimadı milliyi liyakatimin çok fevkinde görmekle
beraber şahsım için bir gaye olarak değil, müştereken giriştiğimiz
mücahedei mukaddesenin matuf olduğu gayeleri istihsal için mil-
letin bahşettiği bir istinadgah olarak telakki ediyorum. Bu ittihadı
millinin bana tahmil ettiği mesuliyet, biliyorum ve hepinizde bilir-
siniz ki, pek ağırdır. İçinde yaşadığımız nadirülemsal dakikaların
vahametine rağmen bu ağır mesuliyeti milliyenin altında ancak He-
yeti Muhteremenizin muavenet ve müzaheretinin ve daima hak yo-
lundaki mücahedata rağmen avin ve inayeti sübhaniyeden ümitvar
olarak çalışacağım. İnşaallah Padişahı Alempenah Efendimiz haz-
retlerinin sıhhat ve afiyetle ve her türlü kuyudatı ecnebiyeden aza-
de olarak tahtı hümayunlarında daim kalmasını eltafı ilahiyeden ta-
zarru eylerim (şiddetli alkışlar). 24.4.1920 /T.B.M.M Zabıt Ceride-
si ikinci içtima 24.4.1336 Cumartesi 84

Mustafa Kemal’in:

“Milletin genel mukadderatına, (siyasi, sosyal, ekonomik ve dini
hayatına) fiilen ve tamamen vaziyet edecek-yön verecek olan hilafet
ve saltanat makamının uğradığı esaretten kurtarılması ve memleke-
tin bütünlüğünün ve selametinin sağlanması uğrunda, her türlü feda-
kârlığı yapmak üzere büyük bir kararlılıkla yola çıkmış olan Yüce
Meclisinizin başkanlığına seçilmek suretiyle, hakkımda gösterilen gü-
vene ve samimi desteğe müteşekkir ve minnettarım” sözlerinden;

HİLAFET MAKAMI olarak, Milletimizin birlik ve dirlik mayası
olan İslam Dinini resmen ve fiilen temsiliyet ve manevi rehberlik
müessesesini; SALTANAT MAKAMI olarak ta, Milli iradeye dayalı,
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hürriyet ve adalet esaslı bir yönetimin şahsı manevisini kastettiği
açıktır. Çünkü bu ifadeleri, zaten Milli iradenin temsil edildiği
Mecliste konuşmaktadır. Ve bilindiği gibi, ileride HİLAFET kuru-
munun görev ve yetkilerinin, TBMM tarafından üstlenildiğini açık-
layacaktır. Son padişah Sultan Vahdettin hakkında önce böylesine
hürmetkâr ifadeler kullanırken, daha sonra ağır ithamlarda bulun-
ması ise, “Vatanı kurtarıp Türkiye Cumhuriyetini kurmak üzere,
malum güçleri oyalamak için başvurulan bir danışıklı dövüş” ola-
rak okunmalıdır.

AKDENİZ KIZIŞIYOR,
TARİHİ HESAPLAŞMA YAKLAŞIYOR!

Yahudi Lobilerinin güdümündeki ABD ve Siyonist İsrail, Malat-
ya’ya yerleştirdiği Füze Kalkanı sistemiyle bizi İran’la karşı karşıya
getirirken, bir yandan da Kıbrıs Rum Kesimini, Akdeniz’de petrol
aramak için kışkırtıp Yunanistan’la Türkiye’yi vuruşturma peşinde-
dir. Tam da böyle kritik bir süreçte, Deniz Kuvvetlerindeki amiral-
lerin önemli kısmının çeşitli gerekçelerle tutuklu bulunması ise en-
dişe vericidir.

Şimdi tutuklanan bu general ve amiraller; şayet milli iradeye ve
onun temsilcisi hükümete, gerçekten hıyanet peşindeyse ve İslam
gıcıklığı nedeniyle AKP karşıtlığı gütmekteyse, bunların ABD ve İs-
rail’le hesaplaşma gerektirecek bir süreçte cezaevinde olmaları ha-
yırlı görülebilir. Ancak, ya bu general ve amiraller, ABD emperya-
lizmine ve işbirlikçilerine karşı milli ve haysiyetli bir tavır aldıkla-
rı ve ayak bağı olmamaları için tezgâhlanan senaryolar sonucu tu-
tuklanmış ve fiilen devre dışı bırakılmış iseler, o takdirde bu tablo
oldukça vahimdir. Veya şöyle soralım, Türkiye’miz dâhil 27 İslam
ülkesinin parçalanmasını hedefleyen BOP gibi yabancı ve yıkıcı bir
projenin eşbaşkanlığına, hem de Yahudi Lobilerince seçilen ve bu
yüzden kendisine cesaret madalyası verilen Sn. Recep T. Erdoğan,
acaba ABD, İsrail ve AB’yi mi aldatıp milli hedeflere hizmet etmek-
tedir? Yoksa milletimizi ve İslam ülkelerini avutup-oyalayarak Si-
yonist ve emperyalist güçlerle mi işbirliği içindedir?
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Kıbrıs Rum yönetimi, Akdeniz’de doğalgaz sondajına başla-
dı… Türk firkateynleri ise Akdeniz'e açıldı… Türk Donanma-
sı'na önderlik edecek komutanların yarısına yakını ise Hasdal
Cezaevi'nde bulunmaktaydı!

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Gelişmeler, Türkiye açısından
da her geçen gün tehlikenin arttığına işaret ediyor. Türk Donanma-
sı ise Hasdal Cezaevi'nde! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 56
amiralden 22'si Balyoz, Poyrazköy, Amirallere Suikast gibi davalar-
dan tutuklu yargılanıyor. Deniz Kuvvetleri'nin internet sitesinde
Donanma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney De-
niz Saha Komutanlığı'nın görevlerini özetle şöyle açıklıyor: Kuru-
luşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, so-
rumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Türkiye’nin günübirlik tavrı!

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekono-
mik alanda sondaj yapacak şirketin çalışmalara başladığı ve ilk ön
araştırmanın bugün yapılacağı belirtildi. Noble Energy şirketi, do-
ğalgaz arayacak platformu 12. Parsel’e yerleştirdi ve yoğun faaliyet-
lere girişti.

Rumların "Tek başına doğalgaz aramasına" müsaade etmeyece-
ğini açıklayan Türkiye de, donanmasına ait iki firkateyni Akdeniz’e
gönderdi. Rum Deniz Kuvvetleri’nde de izinler kaldırıldı, İsrail He-
ronlarını bölgeye gönderdi. Rum Dışişleri Bakanlığı, Türk savaş
uçaklarının “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasını” ihlal ettiğini
öne sürerek, Türkiye’yi BM’ye şikâyet edeceğini bildirdi.

İsrail-Yunanistan anlaşması

İsrail ve Yunanistan’ın, Türkiye'yi tehdit olarak gören gizli bir
ortak savunma paktı oluşturduğu belirtiliyor. İki ülke arasında im-
zalanan savunma işbirliği anlaşmasına göre İsrail, Akdeniz'deki Yu-
nan üslerine konuşlanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinli-
ği kısılmaya çalışılıyor. Anlaşmaya göre, petrol ve doğalgaz konu-
sunda Türkiye tehdit olarak görülüyor. Mossad'ın yayın organı
Debkafile haber sitesine göre, 3 Eylül'de gizlice imzalanan anlaşma,
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Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin havadan ve denizden yaptığı hamle-
lere yanıt olarak geliştiriliyor.

Sn. Recep Bey halkımızı oyalıyor!

Hiç olmadığı kadar aktif olduğu ve cüretli adımlar attığı söylenen
Türk dış politikası, görünürdeki imajın aksine tepki vermekten öte-
ye geçemiyor. Küresel güçler, stratejik ortaklar ve konjonktürden fır-
sat bulup bir türlü kendi ajandasını oluşturamayan AKP Türkiye’si,
"kural koyacağı" yerde "kurallara boyun eğiyor." İsrail jetleri Mer-
sin’de alçak uçuş yapıyor, Rumlar Akdeniz’de sondaja devam ediyor,
Rusya Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor. Yaşananlar AKP’nin: “Ak-
siyonda bulunacağına sadece reaksiyon gösteriyor” tavrını destekli-
yor. Akdeniz’deki doğalgaz yatakları İsrail ve ABD tarafından payla-
şılırken, Türkiye çaresizlik içinde olan biteni seyrediyor.

İsrail AKP’den cesaret alıyor!

İsrail’le yaşanan krizler konusunda Türkiye, İsrail'in mütecaviz
ve aşağılayıcı tavrını engellemek yerine devamlı tepki gösteren ül-
ke konumunda olmaktan bir türlü sıyrılamıyor. Mavi Marmara kat-
liamının ardından hiçbir somut adım atamayan Türkiye, yüzeysel
tepkilerle topu BM'ye atarak durumu kurtarmaya çalışırken "Alçak
koltuk" krizinde, yine İsrail'in aşağılayıcı tavrına maruz kalmayı si-
neye çekiyor.

AKP durumu idare ediyor

İsrail'le askeri anlaşmaları askıya alma kararı alan Türkiye, eko-
nomik alanda İsrail ile ilişkilerini koparamıyor. Rumların sondaj
çalışmalarına ilişkin olarak “Gerekirse savaşırız” havası atan Erdo-
ğan bu tavrından da geri adım atıyor. Bütün bunlar, Türkiye’nin
“reaksiyoner” politikalarıyla günü kurtarma çabasında olduğu en-
dişesini destekliyor.

İran ve ABD gemileri Akdeniz'de karşı karşıyaydı!

ABD'ye ait savaş gemileri, Mart ayında Libya'ya doğru yola çı-
karken, İran'ın gemileri de Suriye açıklarında demir atmıştı. Mü-
barek rejiminin devrilmesiyle Süveyş Kanalı'nı geçme izni alan
İran gemilerine İsrail tepki göstermiş, Suriye ise Lazkiye lima-
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nında karşılama töreni hazırlanmıştı. Suriyeli üst düzey askeri
yetkililerinde bulunduğu karşılama töreninde iki ülke, donanma
alanında işbirliği protokolü imzalamıştı. Rusya’nın da Akdeniz’e
savaş gemilerini yollaması, ABD+İsrail ve AB cephesine karşı,
İran+Suriye+Rusya ittifakını hatırlatmıştı. Türkiye ise, “iki arada
bir derede” kalmıştı.

Türk Donanma Komutanları Hasdal'daydı!

Doğu Akdeniz'de yaşanan bu ateşli tablo karşısında Türk Ordu-
su'nun gücü Balyoz, Poyrazköy, Amirallere Suikast gibi davalarla
etkisiz kılınmıştı. İşte Türk ordusunun deniz gücünün ne derece
etkisiz kılındığını gösteren tablo:

6 Koramiral'den 4'ü tutuklu

Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu (Harp Akademileri Komutan
Yardımcısı)

Koramiral Kadir Sağdıç (Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı)

Koramiral Abdullah Can Erenoğlu (Güney Deniz Saha Komutanı)

Koramiral Deniz Cora (Kurmay Başkanı)

13 Tümamiral'den 6'sı tutuklu

Tümamiral Ali Semih Çetin (Donanma Komutan Yardımcısı)

Tümamiral Soner Polat (Genelkurmay Lojistik Başkan Yardımcısı)

Tümamiral Mücahit Şişlioğlu (Kuzey Deniz Saha Komutan Yar-
dımcısı)

Tümamiral Erdem Caner Bener (Güney Deniz Grup Komutanı)

Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul (Muhabere Elektronik Bilgi
Sistemleri Başkanı)

Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz (Plan Prensipler Daire Baş-
kanı)

33 Tuğamiral'den 11'i tutuklu

Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu (Deniz Personel Başkanı)

Tuğamiral Nadir Hakan Eraydın (Deniz Kuvvetleri Seyir, Hid-
rografi ve Oşinografi Daire Başkanı)
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Tuğamiral Osman Kayalar (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojis-
tik Başkanı Vekili)

Tuğamiral Ahmet Türkmen (Denizaltı Filo Komutanı)

Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz (Deniz Kuvvetleri Kurmay
Başkan Yardımcısı)

Tuğamiral Mehmet Fatih İlgar (Güney Deniz Saha Komutan
Yardımcısı)

Tuğamiral Cem Aziz Çakmak (Deniz Kuvvetleri Harekât Başkan
Yardımcısı)

Tuğamiral Levent Erkek (Deniz Eğitim Komutan Yardımcısı)

Tuğamiral Levent Görgeç (Deniz Harp Akademisi Komutan Yar-
dımcısı)

Tuğamiral Fahri Can Yıldırım (Genelkurmay Plan Prensipler
Daire Başkan Yardımcısı)

Tuğamiral Şafak Yürekli (Aksaz Deniz Üs Komutanı)

2 Sahil Güvenlik Komutanı'ndan 1'i tutuklu

Tuğamiral Turgay Erdağ (Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı)

İsrail'in '200 mil' telaşı

Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'i de yanlarına alarak Akdeniz'de do-
ğalgaz ve petrol aramaları için ABD'li Noble şirketiyle anlaşarak
sondaja başlaması 'kıta sahanlığı' ve '200 mil' tartışmalarını başlatı-
yordu. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre devletlerin karada sa-
hip oldukları topraklar gibi denizde de 'münhasır' denilen alanlar-
da hâkimiyet hakkı bulunuyordu.

Doğu Akdeniz'de durum farklı

Buna göre, denize sınırı olan ülkelerin kıta sahanlığı 12 deniz
mili ile sınırlandırılırken sonrasında da 200 mile kadar denizden ve
altındaki zenginliklerden yararlanabilme hakkına sahip görünüyor-
du. Ancak Doğu Akdeniz için durum farklı bir hal alıyordu. Çünkü
Akdeniz'e sınırı olan Türkiye, Mısır, Libya, KKTC ve Kıbrıs Rum
kesimi, kıta sahanlığı olan 12 milden sonra 200 mil daha ilerlediği
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zaman kesişme yaşanıyordu. Bu durum ise yeni sorunlara yol açıyor
ve Kıbrıs Rum kesiminin KKTC'yi yok sayarak sondaj çalışmalarına
başlamasını gayri meşru kılıyordu. Uzmanlar, Türkiye'nin Doğu
Akdeniz'de en uzun sınıra sahip olduğunu, buna bağlı olarak da 'en
yetkili' ülke olması gerektiğine dikkat çekiyordu. Rum kesiminin
sondaj çalışmalarını başlatması Türkiye'ye meydan okumak anlamı-
na geliyordu. Ayrıca İsrail-Türkiye ilişkileri ve Arap ülkelerinde hâ-
kimiyet mücadelesine de dikkat çekiliyordu. Türkiye'nin izlemesi
gerekenlerin başında 200 mile kadar olan münhasır ekonomik ala-
nın belirlenmesi geliyordu. Bazı stratejistler: “olumsuz gibi görünen
bu durum AKP iktidarının cesur ve onurlu davranması halinde
KKTC'nin bağımsızlığını ilan etmesini sağlayabilir” diyordu.

KKTC Cumhurbaşkanı Siyasi Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, Fi-
listin'in devlet olarak tanınmak istenmemesini 200 mil kuralına
bağlıyordu. Prof. Dr. Atun'a göre, devlet olarak tanınması duru-
munda Filistin, Gazze sahilinden 200 mil ilerisine kadar münhasır
ekonomik alana sahip olacaktı. "İsrail'in Filistin'in ülke olarak ta-
nınmaması için elinden geleni yapması münhasır ekonomik alanla
ilgilidir. Gazze sahilinden 200 mil ilerlenirse neredeyse Kıbrıs'a
ulaşılır. İsrail'i korkutan budur" diyordu. Filistin'in devlet olarak
tanınmasa bile Ortadoğu'da dengelerin eskisi gibi olmayacağını be-
lirten Prof. Dr. Atun’un: Rumlarla işbirliği yapan İsrail için, "Rum-
İsrail işbirliği geçicidir. İsrail, Türkiye ile ilişkilerini düzeltecektir.
Çünkü İsrail'in Ortadoğu'da olabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var-
dır" ifadeleri dikkat çekiyordu.

Petrol aramalarının sonuçlandığında İngiltere'nin de hak iddia
edeceğini ifade eden Prof. Dr. Atun: "Kıbrıs adası üzerinde petrol
ve doğalgaz kesinleştiği zaman İngiltere, kendisinin de münhasır
ekonomik alanı olduğunu söyleyerek petrolden talep edecektir. Şu
an sessizliğini koruyan İngiltere pusuda beklemektedir" uyarısında
bulunuyordu.

Başbakanın kof çıkışları ve çelişkiler yumağı

Türkiye dış politikada aktif gibi gözükse de, eylem ve söylemle-
ri arasındaki çelişki dikkat çekiyordu. Türkiye hem İsrail'in güven-
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liği için 'Füze Kalkanına' dahil olurken, hem de siyasi rant uğruna
"Gerekirse savaşırız" yönünde açıklamalar yaparak, kamuoyunu
rahatlatıp oyaladığı anlaşılıyordu.

Rumların petrol çıkarmasına engel olamayan AKP, "Önce izin
vermeyiz" diyor, ardından "Onlar ararsa biz de ararız" diyerek an-
laşma imzalıyordu.

İsrail'in hamisi ABD ile Türkiye arasında su sızmazken, ABD
Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrının tam aksine hareket edi-
yordu. Başbakan Erdoğan'ın New York'ta yaptığı "İsrail ile gerekir-
se savaşırız" açıklaması, Türkiye'nin NATO'nun bir dediğini iki et-
meyen tavrıyla çelişiyordu. Bir yandan, adı zikredilmese de tüm
dünyanın bildiği İran'a karşı ve İsrail'in güvenliği maksatlı Füze
Kalkanının bir parçası olurken, diğer taraftan güvenliğini tesis pro-
jesinde yer aldığımız İsrail ile nasıl karşı karşıya geleceğimiz sorgu-
lanıyordu. Asıl önemlisi, böylesi bir durumda NATO'nun alacağı
tavır merak ediliyordu. Çünkü, NATO üyesi bir ülke saldırıya uğ-
radığında NATO, askeri olarak o ülkeye yardım etmek zorundaydı.
Ancak, saldırgan İsrail olduğunda NATO'nun böylesi bir adım at-
ması mümkün gözükmüyordu!

Siyonistlerle ticaret hacmi artmaktaydı

Başbakan; İsrail'in bugüne kadar 89 tane BM kararını çiğnediği-
ni söylerken “daha birkaç sene öncesine kadar siyasi ve ticari ilişki-
ler tavan yapmışken bu gerçeği niye dillendirmedi?” sorusu da akıl-
ları kurcalıyordu. Mayınlı arazilerin İsrail’li firmaya verilmesi konu-
sundaki ısrarlı tavırlar, Ofer ile yapılan gizli pazarlıklar gibi konular
son birkaç senedir yaşanan krizle birlikte maalesef unutulup gidi-
yordu. Ancak, siyasi krize rağmen ticaret hacminin bir senede yüz-
de 30 artması ve askeri anlaşmalar askıya alınırken ticari ilişkilere
dokunulmaması da ayrı bir soru işareti oluşturuyordu.. Alınan
ödüller, yapılan askeri işbirliği ve silah alımları da işin bir başka bo-
yutuydu. Evet, Sn. Recep T. Erdoğan açıkça ikili oynuyordu!

İsrail’le kötü, ABD ile iyi olunmazdı!

İsrail ile kriz görüntüsü devam ederken, İsrail'in en büyük
müttefiki ve en yakın dostu ABD ile sıcak ilişkiler de tüm hızıy-
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la sürüyordu. Tipik "Tavşana kaç, tazıya tut" siyasetini izleyen
ABD, İslam dünyasıyla arasını düzeltmek ve Büyük Ortadoğu
Projesi'ni (BOP) sürdürebilmek için Türkiye'yi desteklerken, öte
yandan da Filistin devletini veto edeceğini ilan ediyordu. Ahme-
dinejad'ın BM Genel Kurul'undaki konuşması sırasında da salo-
nu terk eden ABD'nin tavrı şaşırtmıyordu. BOP'u yürürlüğe so-
kan ve NATO'yu Yeni Stratejik Konsept ile yeni tehdit olan İs-
lam'a göre düzenleyen ABD'nin verdiği sözlerin hala nasıl olup
da Türkiye tarafından güvenilir bulunduğu hayretle karşılanıyor-
du. Öte yandan uzmanlar ABD ile iyi İsrail ile kötü olunamaya-
cağının altını çiziyordu. Uzmanlara göre ya her ikisiyle iyisiniz-
dir, ya da her ikisiyle kötü. Ortası, sahtekârlıktır ve halkı aldat-
maktır” deniyordu.

Akdeniz’de hesaplaşma kaçınılmazdı

Org. Işık Koşaner ile birlikte istifa eden Deniz Kuvvetleri Komuta-
nı Ora. Eşref Uğur Yiğit’in yaptığı tahlil, nedense hiç tartışılmıyordu. 

Oysa, Yiğit, “Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz nedeniyle büyük
bir askeri hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu” belirtiyordu. Şu anda
Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs sahnede gözüküyor. An-
cak konu enerji olunca, kuşkusuz daha birçok ülke bu oyununa katıl-
mak için fırsat kolluyordu.

ABD kilit konumunda bulunuyordu.

Rusya, ön cephesinin Doğu Akdeniz olduğunu saptıyordu.

Çin petrolünün yüzde 40’ı Basra/İran körfezinden gidiyordu.

Suriye de Doğu Akdeniz’deydi ve İran’ın ön cephesi olduğu bilini-
yordu.

Tahrir meydanlarının bir uçları Doğu Akdeniz sahillerine kadar
uzanıyordu..

Almanya Doğu Akdeniz’in neresinde

Güney Kıbrıs ve Yunanistan AB üyesiydi, ancak petrol arama ruh-
satı ABD şirketine veriliyordu. Peki AB, Doğu Akdeniz’in neresinde
duruyordu? Fransa ve İtalya, Libya’daydılar, acaba Almanya ne he-
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saplar kuruyordu? Almanya’nın Rusya ile geliştirdiği ekonomik ortak-
lık çok ciddi boyutlara ulaşıyordu. Almanya, Libya harekâtından baş-
layarak, ABD ile kaderini giderek ayırıyordu. Almanya’da Deniz Fe-
neri soruşturması da derinleşerek ilerliyor; BOP Eşbaşkanlığı’nın ka-
pısına kadar dayanıyordu.

Türkiye Doğu Akdeniz’in neresinde

Peki, Türkiye Doğu Akdeniz’in neresinde durmaktaydı? Atlantik’e
zincirlenmiş olan BOP Eşbaşkanlığı ile Türkiye’nin milli çıkarları ça-
tışmaktaydı. 

Evet, Türkiye açısından mesele çatallaşmıştı.. Firkateynlerimiz,
“Doğu Akdeniz’de bayrak açmıştı”, ama petrol arayan şirketin bayrağı,
mavi ABD bayrağıydı!? Yoksa firkateynler doğalgaz arayacak ABD şir-
ketlerini 101 pare top atışıyla selamlamak için mi sefere çıkmıştı?

Tayyip Erdoğan’ın ne yaptığını ve ne yapacağını anlamak için
şunların sorulması lazımdı:

Bir: Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını korumaya kararlı
olan bir yönetim, hiç Deniz Kuvvetleri’nin 22 Amiralini ve en seçkin
subaylarını uydurma gerekçelerle içerde tutar mıydı?

İki: Ege ordusunun kaldırılması için bu denli ısrarlı davranır mıydı?

Üç: Milli hedefli bir AKP iktidarı, Rum yönetimi altında Kıbrıs’ı
birleştirmek ve Türk askerini Kıbrıs’tan çekmek için 9 yıldır böylesine
çırpınır mıydı? 

Dört: Abdullah Gül’ün 2 Nisan 2003 günü ABD Dışişleri Bakanı
Powell ile yaptığı konuşulan 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmanın Kıb-
rıs ve Ege maddeleri, Doğu Akdeniz’de teslim bayrağını, daha 8 yıl ön-
ce çektiklerinin ispatı sayılmaz mıydı?

Beş: Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile İsrail arasındaki muhabbetin
çöp çatanı BOP Eşbaşkanlığı’nın bağlı olduğu ABD ve AB olduğuna
göre, onlara karşı, onların eşbaşkanı bizi nasıl savunacaktı?

Asıl büyük “sürprizler”e hazır olunmalıydı!

“Büyük müttefik” ABD’nin kayıtsız şartsız desteklediği İsrail’in,
Irak’ın kuzeyinde kurdukları kukla Kürt devleti Doğu Akdeniz sahil-
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lerine ulaştırma planları son aşamasındaydı. Doğu Akdeniz’de bir İs-
rail vardı; az geliyormuş ikinci İsrail de yoldaydı. O zaman biz de İs-
rail oluruz, etti üç İsrail!

Atlantik’te yarılma

Ora. Yiğit’in “Doğu Akdeniz’de büyük hesaplaşmayı kaçınılmaz gör-
mesi” hesaplaşmanın tarafları sorusunu gündeme taşımıştı. Öyle gözü-
küyor ki bu kaçınılmaz hesaplaşma, Atlantik sistemi içindeki yarılma
hattını da tanımlamaktaydı. Yani fay hattı kırılmaya başlamıştı.

Peki, Türkiye, bu fay hattının neresinde olacaktı. BOP Eşbaşkanlı-
ğı tarafında mı?

Yoksa Milli menfaatlerin ve Atatürk Türkiye’sinin yanında mı? İç
cephedeki bu kamplaşma, aynı zamanda uluslar arası boyutlara uzan-
maktaydı. BOP Eşbaşkanlığı neresinden bakarsanız bakın, düşman sa-
fındaydı. Adı üstünde, emir komuta zinciriyle bağlıydı. 36 kez kendi
ağzıyla itirafı ortadaydı.”85

Akdeniz'de Türkiye tek başına kaldı

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak yü-
rüttüğü doğalgaz ve petrol arama çalışmaları uzmanlar tarafından,
'Akdeniz'de hâkimiyet mücadelesi' olarak değerlendiriliyordu.
Rumların, İsrail'i de yanlarına alarak lobiler aracılığıyla ABD, İngil-
tere, Fransa ve Rusya'nın da desteğini aldıkları belirtiliyordu.
TÜRKSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Celalettin Yavuz, sorunun
temelinde Doğu Akdeniz'de deniz sahası paylaşımının yapılmama-
sından kaynaklandığına dikkat çekiyor, ayrıca Türkiye'nin yalnız
kaldığını söylüyordu. TESAM Başkanı Doç. Dr. M. Sıtkı Bilgin de,
Rumlar ve İsrail'in öne sürüldüğünü belirterek, "perdenin arkasın-
da ise ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya’nın bulunduğunu”
vurguluyordu.

Türkiye Tek Başına

Doç. Dr. Yavuz, sorunun temelinde Doğu Akdeniz'deki deniz sa-
hası paylaşımının yapılmaması olduğunu hatırlatıyordu: "Doğu Ak-
deniz'deki deniz sahalarının paylaşımı yapılmadı. Bu da hukuki ze-
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minde meşru müdafaayı engelliyor. Isınan Doğu Akdeniz'de Türkiye
tek başınadır. Üstelik modern silah ve mühimmatın önemli bir bölü-
mü de karşı tarafı destekleyen ülkelerden satın alınmaktadır. Bu ara-
da, Türkiye'nin 9 yıldır sadece söylem ve sloganla yürütülen 'Kom-
şularla Sıfır Sorun' politikasına artık bu söylemi uyduranlar dahi
inanmamaktadır. Oysa sloganı patlattıkları ilk yıllarda nice uzman ve
okumuş kişiler buna alkış tutmuşlardı. Şimdi ise ne Türkiye'de, ne
de bölgemizde bu sahte sloganlara kimse inanmamaktaydı.” 

Doç. Dr. M. Sıtkı Bilgin, Kıbrıs Rum kesiminin petrol aramala-
rına ABD'li şirket ve İsrail birlikteliğiyle başlamasının Doğu Akde-
niz'deki hâkimiyet mücadelesi olduğu yorumunu yapmıştı. "Bu
durum Doğu Akdeniz'de hâkimiyet mücadelesinin bir yansıması-
dır. İsrail ile Rumlar perdenin önündeki aktörlerdir. Perdenin arka-
sında ise ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya vardır. Akdeniz'de
son beş asırdır bu devletlerle Osmanlı (ve varisi Türkiye) hesaplaş-
ması yaşanmaktadır. Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulmasıyla bera-
ber Rum kesimi İsrail'e yanaşmıştır. Asıl hedef ise Akdeniz'e Batılı-
ların hâkim olması Türkiye’nin kuşatılmasıdır. AB Türkiye'ye yalan
söyleyip kandırmıştır. Kıbrıs Rum kesimi, Türk kesimiyle anlaşma
yapmadan AB'ye sokulmayacaktı, ama maalesef alınmış ve kışkırtı-
lıp üzerimize salınmıştır. 

İsrail Sn. Recep T. Erdoğan İktidarından
KORKUYOR MU, KOLTUK MU ÇIKIYOR?

Bütün dünyada “Gizli İsrail” olarak bilinen Güney Afrika ziya-
reti dönüşünde, kendisine sitem eden İsrailli diplomatı haşladığı
konuşma sorulduğunda Sn. Recep T. Erdoğan’ın: “Evet, İsrailli
görevli güzel bir pas verdi, biz de golümüzü attık” anlamındaki
yanıtı, aslında her şeyi ortaya koymakta, nasıl bir senaryo hazır-
landığını ve kimlerin rolünü nasıl oynadığını açığa vurmaktaydı.
Sn. Başbakan’ın önceden hazırlanmış kâğıda ve cama bakmadan
böyle ani durumlarda ve doğal ortamlardaki konuşmaları ve boş
bulunmaları, Onun gerçek niyetini ve mahiyetini daha net olarak
yansıtmaktaydı.
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Güneri Cıvaoğlu’nun şu itirafları gizlenen gerçeklere ayna tut-
maktaydı:

Washington‘un kalp sesi denebilecek birinden -ki ben bu yazıda
onu “bir bilen” diye anacağım- ilginç şeyler dinledim. (Anlaşılan
ABD’yi yönlendiren Yahudi Lobilerinin çok önemli bir ismi. A.A.)

Satırbaşlarıyla yansıtıyorum:

• Amerikan yönetimi, Başbakan Erdoğan’a son 10 yılda hiç ol-
madığı kadar yakınlık duyuyor.

• Amerikan dış politikasının doruklarında Erdoğan için “en gü-
venilen lider” değerlendirmesi yapılıyor.

• Erdoğan’ın, İsrail politikasına doğrudan destek elbette verilmi-
yor. Musevilerin Amerika’daki gücü ve özellikle son yıllarda Oba-
ma’nın etrafını kuşatmış oldukları dikkate alınırsa zaten açıktan
destek mümkün ve münasip görülmüyor. Ancak... “Erdoğan’ın İsra-
il’e karşı çıkışları onları için için memnun ediyor.”

• İsrail yönetiminin ABD’ye diklenmesi karşısında Erdoğan’ın
tavırları Washington’dakilerin “yüreklerine su serpiyor ve işlerini
kolaylaştırıyor.”

• Başbakan Erdoğan akıllı oynuyor. Füze kalkanına Malatya’da
üs vermiş olması ABD için büyük stratejik önem taşıyor. Üstelik kal-
kanın İsrail’i de korumaya alması nedeniyle, Washington’dakilerin,
Musevi lobisindekilere karşı elleri kuvvetleniyor. “Bir ayağı Malat-
ya’da olan füze kalkanı, İsrail’i de koruyor. 

• Başbakan Erdoğan’ın, Suriye’deki Esad rejimine karşı kreşen-
do tırmanan sertleşmesi de Washington’dan “alkış alıyor.”

Daha yakın zamanlara kadar kardeş gibi görüntüler verdiği
Esad’ı Erdoğan’ın şimdilerde köşeye sıkıştırmak politikası, Was-
hington-Ankara çizgisindeki bazı kopuklukları onarıyor.”86

Evet, Sn. Erdoğan İsrail’e efeleniyor, ama namluyu Suriye’ye
doğrultuyordu! Oysa aslında sivil ve siyasi PKK olan BDP eşbaş-
kanı Selahattin Demirtaş ne kadar İsrail karşıtı ise, Recep T. Er-
doğan da işte o kadar İsrail karşıtıydı!
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Sn. Başbakan İsrail’in baskısıyla Gazze’ye gitme planından ge-
ri adım atmıştı

Başbakan Erdoğan, Mısır, Tunus ve Libya’yı kapsayan 3 günlük
geziye çıkarken, çok istediği halde şimdilik Gazze’ye gitmeyeceği-
ni açıklamıştı. Ayrıca Tahrir Meydanı’nda konuşma yapmaktan da
tahrik doğurabileceği endişesiyle vazgeçtiğini belirtmek zorunda
bırakılmıştı.

Başbakan Tayip Erdoğan’nın bu gezisinden İsrail oldukça
memnun kalmıştı

İsrailli uzmanlar, geziyi “Mısır’ın İran yerine Erdoğanlı Türki-
ye’ye yaklaşması lehimize” şeklinde yorumlamıştı.

Erdoğan’ın Mısır, Tunus, Libya gezisine ABD ve İsrail’in büyük
önem verdiği gözden kaçmamıştı. Mübarek’in devrilmesinden son-
ra ABD, Mısır’daki Halk hareketini kontrol altına alabilme amacın-
daydı. ABD “Arap sokaklarında Erdoğan’ı parlatma planı” çerçeve-
sinde, gezilere sokak desteğinin sağlanmasını ve bu görüntülerin
dünya basınında yer almasını sağlamıştı.

Sn. Başbakan’ın İsrail’e atıp tutması rol icabı bir kamuflajdı

BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş bile Birgün gazetesine verdi-
ği röportajda:

“İsrail, altın tepsi ile gelse kabul etmeyiz” şeklinde hava atmak-
taydı. Oysa PKK’nın ABD ve İsrail güdümünde olduğunu bilmeyen
kalmamıştı.

“İsrail, Türkiye ile sorunlarından kaynaklı Kürtlere vaatlerde
bulunsa, altın tepsi ile olanaklar sunsa biz bunu ret eder, ezilmeyi
tercih ederiz.

Biz kendi kardeşlik bağlarımızı uluslar arası çıkarlara satacak
bir hareket değiliz. Öyle olsaydık bugün 30 defa Kürdistan kurul-
muştu.

Biz halk olarak AKP’ye şans verdik. Statükoya teslim olmaması
için uyarılarda bulunduk. Ama AKP’nin kendisi artık statüko oldu.

Liberaller askeri vesayet sisteminin gerilediğine inandıkları için
AKP’ye desteklerini sürdürüyor. Ama bunun boş bir hayal olduğunu

248 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



görecekler” diyen sivil PKK-BDP eşbaşkanı da, Sn. Erdoğan gibi sa-
dece verilen rolü oynamaktaydı.

ABD ve İsrail’in talimatıyla hem AKP hem BDP Apo’yu muha-
tap alarak PKK’ya meşruiyet kazandırma telaşındaydı

Yalaka medyası, Tayyip Erdoğan’ın imdadına koşmuş ve Abdul-
lah Öcalan ile masaya oturan hükümeti, MİT-PKK görüşmesi diye
aklamaya çalışmıştı.

Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, hep bir ağızdan Hakan Fi-
dan’dan “MİT Müsteşarı” diye söz ediyorlardı. Oysa, Oslo’da PKK ile
görüşmeler yürüten ve İmralı’da Abdullah Öcalan ile müzakerelerde
bulunan Hakan Fidan, o zaman MİT Müsteşarı değil, fakat Başba-
kanlık Müsteşar Yardımcısıydı. Zaten ortaya dökülen kayıtlarda da,
Hakan Fidan, Başbakan makamını işgal eden Tayyip Erdoğan adına
görüştüğünü ve onu temsil ettiğini defalarca vurgulamıştı. Dahası,
Hakan Fidan, Tayyip Erdoğan’ın Abdullah Öcalan ile yüzde 90-95
aynı vizyona sahip olduğunu belirtmekten de sakınmamıştı.

Yeni Anayasayı tartışmışlardı!

Görüşmenin tarafları kadar içeriği de karartılmıştı. Bu görüşme-
ler, yalan diktasının göstermek istediği gibi, PKK’nın silah bırakma-
sı için yapılmamıştı. Hatta Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, PKK’ye
çözümden sonra silahlı gücünü koruma güvencesi veriyordu.

Gündemleri ve konuşulanlar çok açıktı. Bu görüşmelerde, Tür-
kiye’nin yeni anayasası tartışılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yöne-
lik tertipler konuşulmuş, PKK’nin silahlı eylemlerine özgürlük
alanları açılmıştı.

Bu arada Barzani İran’a karşı İsrail ile anlaşmıştı

Bu arada; İsrail Ordusu, Irak'ın kuzeyinde askeri etkinliğini ar-
tırmaktaydı. İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press
TV'nin haberine göre, Barzani yönetimi ile İsrail, bölgede insansız
uçak konuşlandırılması için anlaşmaya varmıştı. Barzani'nin Kür-
distan Demokrat Partisi ile İsrail arasındaki anlaşmaya göre, İsrail
Irak'ın kuzeyine 6 insansız uçak konuşlandıracaktı. Uçaklardan
dört tanesi Kerkük'teki Halidiye Hava üssüne (Khalidiyah airbase)
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yerleştirilecek, diğer ikisi ise Musul havaalanına konuşlanacaktı.
Habere göre, uçakların yanında İsrail bir de bölgeye yeni askeri
ekipmanlar taşıyacaktı. Aynı habere göre Mossad ajanları ve İsrail-
li askeri danışmanlar da Musul'a yollanmıştı. Özel iletişim aletleri
ile donatılmış bu ajanlar, Irak'ın kuzeyinde, sözde Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi'nin askerlerini eğiteceği açıklanmıştı. 

Kürt gençlerini İsrail eğitip okutacaktı!

Barzani, karşılık olarak Iraklı Kürt öğrencilerin İsrail Üniversi-
telerinde eğitim göreceğini açıklayarak, anlaşmayı doğrulamıştı.
Habere göre, Barzani, anlaşmayı İsrail ile diplomatik bağı olmayan
Irak merkezi hükümetinin onayını almadan yapmıştı.

Tam böyle bir sırada Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kı-
lıç’ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi’ne rapor verdiği iddialarıyla il-
gili yazılar kafaları karıştırmıştı. Kılıç, ulusal bir gazetede, Anayasa
Mahkemesi Başkanı olarak 29 Ocak 2010 günü ABD'nin Ankara
Büyükelçisine yaptığı ziyaret sırasında cereyan eden konuşmaların,
mahkeme kararları hakkında Büyükelçiye ''bilgi verme'', ''arz et-
me'', ''sunum yapma'', ''rapor verme'' gibi sözcükler kullanılarak yer
aldığını belirterek, ''gerçeği hiç bir şekilde yansıtmayan tanımlama-
larla kamuoyunun yanıltıldığını'' açıklamıştı. ABD'nin Ankara Bü-
yükelçiliği’ne, Mahkeme Başkanı olarak yaptığı ziyaretin, ABD Bü-
yükelçisi’nin daha önce Anayasa Mahkemesini ziyaretine karşılık
olarak gerçekleştirdiği bir iadeyi ziyaret olduğunu vurgulamıştı.

Bütün bunlar tartışılırken Ankara’daki CIA merkezi Wikile-
aks’te çıkmıştı

Ankara’daki 35 kişilik CIA-Pentagon ekibince kurulan “gizli
hücre” Wikileaks belgesiyle de ispatlanmıştı. Washington Post,
bu gizli hücreyi ABD’nin PKK’ya karşı kurduğu “İstihbarat hüc-
resi” diye yutturmaya çalışmıştı.

Sn. Başbakan İsrail’e zahiren kafa tutarken, gerçekte İsrail’le
ticaret de, işbirliği de tıkırındaydı

Türkiye ile İsrail arasından yaşanan kontrollü gerginliğin se-
bepleri bir bir açığa çıkmaktaydı. İran'ın dini lideri Hamaney'in
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askeri danışmanı Orgenaral Safevi'nin "Türkiye ile İsrail'in per-
de arkasından her türlü yardımlaşmayı sürdürüyor" açıklaması,
ortaya çıkan bilgilerle doğruluk kazanmıştı.

Adeta bir "siyasi rant" malzemesine dönüşen ve periyodik ola-
rak devreye sokulan "İsrail ile kriz" numaraları, göründüğünün
aksine bambaşka bir gerçekliği içinde barındırmaktaydı. Kamu-
oyu önünde verilmeye çalışılan sorunlu ve gergin ilişkiler manza-
rası, meselenin iç yüzüne girildiğinde bambaşka bir boyut kazan-
maktaydı. İran'ın dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Orge-
neral Safevi, Türkiye'nin son dönemdeki politikasını "siyasi poz"
ve "göstermelik" olarak değerlendirip "Ankara İsrail'le perde ar-
kasında ilişkilerini yürütmeye devam ediyor" derken, iki ülke
arasındaki ticaret hacminin geçen yıla göre artması ve kaçak göç-
menler konusunda Türk makamlarının İsrail'e yardımı da bu sa-
vı doğrulamaktaydı.

İsrail’i Türkiye besleyip doyurmaktaydı

Türkiye ile İsrail arasında yaşandığı söylenen yüksek tansiyon
ve neredeyse savaş ilanına kadar giden tehdit vari açıklamalar, iki
ülke arasındaki işbirliğine ve ticarete canlılık kazandırmıştı. İsra-
il İhracat Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlara göre iki ülke-
nin dış ticaret hacmi 2011'de 2,8 milyar dolara ulaşmıştı. Geçen
senenin aynı dönemine göre yüzde 26'lık bir artış söz konusu
olurken, İsrail'den Türkiye'ye ihracatın en büyük kalemini kim-
yasallar oluşturmaktaydı. İsrail'in Türkiye'ye olan ihracatının
yüzde 52'sini oluşturan kimyasalları, makine, metal, mineraller,
kâğıt ve mukavva, tekstil ve tarım ürünleri izliyordu.

İsrail'in Türkiye'ye sattığı ürünlerin çoğunu hammaddeler
oluştururken, bu durum Türkiye'nin ithalata dayalı büyüme
resmini de ortaya koyuyordu. Türkiye'den İsrail'e yapılan ihra-
cat ise yüzde 23 artıyor ve Türkiye, böylelikle İsrail'in 8. büyük
ithal pazarı haline geliyordu. Ticaret verileri İsrail-Türkiye iliş-
kilerinin tam gaz devam ettiğini söylerken, iki ülke arasındaki
işbirliğine bir örnek de, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıy-
la ortaya çıkıyordu.
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Türkiye'den İsrail'e lojistik destek sağlanmaktaydı

Yapılan açıklamada, 97 Fildişi Sahilli göçmenin Türk makamla-
rıyla işbirliği neticesinde İsrail'e kaçak girmek üzereyken yakalan-
dığı belirtiliyordu. Kendilerini Hıristiyan hacılar olarak tanıtan
grubun, Türkiye üzerinden İsrail'e turist vizesiyle kaçak giriş yap-
mak istedikleri, ancak İsrail İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat ve yar-
dım talep ettiği Türk makamlarının devreye girmesiyle kaçak göç-
menlerin engellendikleri kaydediliyordu.

Tahran maskeleri düşürüp herkesin ayarını ortaya çıkarmıştı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı
Orgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye ile İsrail'in perde arkasın-
dan görüşmelere devam ettiğini açıklıyordu. Orgeneral Safevi,
"Türkiye'nin Siyonistlere karşı çıkışları siyasi bir gösteri. Türkler
Siyonist rejimle ilişkilerini perde arkasında yürütmeye devam edi-
yor" şeklinde konuşmuştu. İsrail'den gelen bu rakamlar da Türki-
ye İsrail arasındaki derin ilişkileri doğruluyordu.

Sahi, Sn. Erdoğan Yahudi cesaret ödülünü niye iade etmiyordu?

"AKP Hükümeti'nin, aniden İsrail karşıtı sert bir tutum takın-
masıyla bu ülkeyi İran'a karşı korumak üzere planlanan füze sa-
vunma sistemi'nin Türkiye'ye yerleştirilme zamanlaması arasında-
ki paralellik dikkat çekiyordu.

"Uluslar arası alanda sözü dinlenmeyen, teklifleri kabul görme-
yen AKP zihniyetinin iç politikada mevzi kaybetmemek ve füze
kalkanı projesinin kurulma tartışmalarını önlemek adına sahte bir
İsrail düşmanlığına tevessül ettiği izlenimi sırıtıyordu. Anlaşılan
AKP, füze savunma sisteminin kurulmasıyla ilgili sürecin gölgelen-
mesini sağlamak ve bu kapsamda gündem değiştirmek adına İsrail
kartını ileri sürüyordu.

Siyonist ödülü alan 10 kişiden tek Müslüman, Erdoğan olu-
yordu!?

Tayyip Erdoğan, 26-30 Ocak 2004 tarihleri arasında Amerika'ya
gidiyor, ziyaretinin ilk gününde HSBC Bânk'ın New York'taki merke-
zinde Musevi lobisinin önde gelen kuruluşu olan Amerikan Musevi
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Kongresi'nden (AJC) "cesaret ödülü" alıyordu. Aynı mekânda Erdo-
ğan'ın onuruna yemek veriliyor, Başbakan, ödülünü aldıktan sonra
şöyle konuşuyordu: “Türkiye ve İsrail arasında her zaman var olan
dostluk, karşılıklı anlayış ve güven temelindeki ilişkilerin son dö-
nemde kazandığı ivmenin altını memnuniyetle çizmek isterim." AJC
tarafından bugüne kadar 10 kişi ödüle layık görülüyor, bunlar ara-
sında İsrailli veya Musevi olmayan tek isim Tayip Erdoğan oluyordu.

AKP yalakası ve İsrail’in gönüllü avukatı Doğu Ergil şunları
yazıyordu:

“Bu karara Türkiye'nin kızması doğal. Ama sonuç değişmiyor;
Ortadoğu'da ve dünyada siyasal dengeleri bozacak kadar güçlü de-
ğiliz. Üstelik ülkenin birbirlerini besleyen sorunları var: Örneğin,
sorunlu olduğu Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ile İsrail doğu Akde-
niz'de birlikte petrol ve doğalgaz aramaya hazırlanıyorlar. Bu du-
rumdan rahatsızlığını belirten Türkiye'ye Yunanistan da karşı çıktı.
Bir anda karşımızda Kıbrıs-İsrail-Yunanistan ittifakını gördük.

Özür konusu dile getirildiğinde "Siz de yüz binlerce Ermeni'yi
kırdınız, önce siz özür dileyin" diyorlar. "Niye Gazze'yi işgal edi-
yorsunuz" sorusuna yanıtları "Siz neden Kıbrıs'ı işgal ettiniz" olu-
yor. Bir de güvenlik nedeniyle koca bir orduyu Kürt illerinde sefer-
ber halde tutarken onlar da Hamas saldırılarını neden birer terör
eylemi olarak görmediğimize hayret ettiklerini dile getiriyorlar.

Çok yakın zamana kadar, Arap diktatörleri kendilerinin yol aç-
tıkları tüm sorunları gözden saklamak amacıyla İsrail'in acımasız-
lığını, Arapları ezdiğini, Filistin özelinde anlatırlardı. Diktatörleri
tek tek düşüyor. Arap ülkelerinin iç sorunlarının sadece küçük bir
bölümünün İsrail'le ilişkili olduğu anlaşılıyor. Yani Arap siyasetinde
halkın ağırlığı arttıkça İsrail düşmanlığı da artacak beklentisi çok
gerçekçi değil. O nedenle Türkiye, Arap baharı sonrasında ortaya
çıkacağı varsayılan İsrail karşıtlığına bel bağlamamalı.” diyerek
hem kendisinin hem de AKP’nin ayarını ortaya koyuyordu.

Hatta, AKP hayranı İslamcı Ahmet Taşgetiren bile okurlarının
havasını almak niyetiyle "Ortadoğu'da, bundan sonraki gelişmele-

AHMET AKGÜL 253



ri yönlendirmek üzere BOP'takine benzer, türü yeni bir eş başkan-
lık mı başlatılıyor" sorusunu yöneltiyor ve Ahmet Davutoğlu, bu ko-
nuya açıklık getiriyordu:

Onun verdiği bilgiye göre söz konusu edilen eş başkanlık, bölge-
deki gelişmeleri Amerika ile birlikte yönlendirmek için değil, BM
bünyesinde gerçekleştirilecek olan "terör"le ilgili bir forumda bir-
likte yer almak niteliğinde.”87 Diyerek BOP eşbaşkanlığını itiraf
ediyordu.

İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman‘ın Yedioth Ahronot gazetesine
sızdırılan “C Planı”nda “PKK kartı”nı konuşması, dostları dahil
bütün güçlerin PKK’yı kimlerin kullandığını açığa vuruyordu.
PKK’nın, ABD ve İsrail’in kartı olduğunu gizlemek sadece Siyonist-
lerin işine yarıyordu. PKK, bir milli kurtuluş örgütü iddiasındadır.
Oysa dünya tarihine bakalım, emperyalizme karşı savaşan hiçbir
örgüt, devrim mücadelesi veren hiçbir parti, şunun bunun elinde
“kart” olmamıştır. Bugün hiç kimse Irak, Afganistan veya Filistin’in
kurtuluş örgütlerinden “kart” diye söz etmeye kalkışmamaktadır.

Bugün Ön Asya’da Türkiye, İran, Irak ve Suriye gibi Mazlum Ül-
keleri hedef alan savaşlar, ABD ve İsrail planıdır. Zaten Abdullah
Öcalan da, bunu çok iyi bilmekte ve sık sık açıkça söylemektedir.
PKK’nın sırrı da buradadır. Bu denklemi 1970’li yıllarda İsmail Be-
şikçi gizlemeden saklamadan açıklamıştı. Türkiye’yi, İran’ı ve Arap
ülkelerini hedef alan Kürt örgütlerinin ABD ve İsrail’e sarılmaları-
nı en geçerli politika olarak savunmaktadır. O zamanlar ABD ve İs-
rail dostluğu, sol örgütler arasında en büyük utançtı. Barzaniler,
hep “ABD ve İsrail kartı” oldukları için “cahş” diye anılmıştı. 

“Küçük İsrail”in Diyarbakır’a genişletilmesi süreci işliyordu

ABD, 1991’de Irak işgaliyle “Kürdistan”ı kurdu. 2003 yılındaki
Körfez Savaşı ise, Türkiye’yi bölmeyi amaçlamıştı.

1,5 milyon Iraklının kanı dökülerek kurulan devlet, “Kürdis-
tan” değil, fakat Küçük İsrail olacaktı. Şimdi o Küçük İsrail’i Diyar-
bakır ve Akdeniz kıyısına doğru genişletme planı uygulanmaktay-
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dı. Bu planın piyonu olmak, kişiyi ne kadar kahraman, ne kadar
hain yapar, herkes düşünmesi lazımdı.

ABD, Müslümanlara Tayyip’i pazarlıyordu

Başbakan Erdoğan’ın Mısır gezisine siyasi çevrelerin yorumu;
“ABD, Müslüman ülkelere AKP modelini dayatıyor” şeklindeydi ve
Geziden İsrail de memnundu.

Başbakan Erdoğan’ın Mısır, Tunus ve Libya’yı kapsayan gezisine
ABD ve İsrail’in büyük önem verdiği gözleniyordu. Mısır’da ABD
ile yakın ilişkisi olan Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra
ABD, Mısır’daki halk hareketini kontrol altına alabilmek için bü-
yük çaba harcıyordu. Erdoğan’ın gezisi de bu çabanın bir parçası
olarak değerlendiriliyordu. Gezinin ABD açısından bir diğer amacı
da Mısır’da AKP türü bir güç yaratmak oluyordu.

Erdoğan'ı parlatma planı yürütülüyordu

ABD kendisine mesafeli duran "Müslüman Kardeşler"e de el at-
mıştı. Müslüman Kardeşler örgütünden 4 parti ortaya çıkmıştı.
Bunlardan birisinin adı da Adalet ve Kalkınmaydı. Bu partinin güç-
lenmesi ve diğer küçük grupların toparlanması için Türkiye’nin
maddi ve manevi desteği sağlanması lazımdı.

ABD, Arap sokaklarında “Erdoğan'ı parlatma planı"nı sürdürü-
yordu. Bunu gerçekleştirmek için de Erdoğan’ın gezilerine azami
destek veriyordu. Bu gezilere sokak desteğinin sağlanmasına ve
destek görüntülerinin dünya basınında yer almasına büyük önem
veriyordu.

Obama-Erdoğan görüşmesinin perde arkası: Özerklik ilanı ya-
kın mıydı?

Tayyip Erdoğan, BM toplantısına katılmak üzere ABD'ye gi-
dip, Obama'yla 90 dakika süren bir görüşme yapmıştı. Basına,
Erdoğan'ın Türkiye'ye dönünce Suriye konusundaki yaptırımlara
başlayacağı yansımıştı. ABD'nin BOP'u dikkate alındığında, bu
planın uygulanacağı şüphesiz. Peki, ABD'nin talepleri sadece bu-
nunla mı sınırlıydı? BOP'un uygulanabilmesi için en kritik adım
olan "Türkiye'nin parçalanması" süreci nasıl tezgâhlanmıştı?
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Açılım süreci, PKK'nın "özerklik" talebiyle yeni aşamaya da-
yanmıştı. Basına yansıyan Hükümet-PKK görüşmesinden anlaşıldı-
ğı üzere, 2010 yılında anlaşma sağlanmıştı. AKP iktidarı PKK’nın
özerklik talebine razıydı. ABD Başkanı Obama, Erdoğan'la yaptığı
görüşmede, sürecin hızlandırılmasını istediği anlaşılmıştı. 

Planın aşamaları

Basına sızan bilgilere göre özerkliğin kabul görmesi için
“PKK’nın küçültüleceği” propagandası kullanılacaktı. ABD’nin
planına göre, Kandil’dekilerin yarısı Peşmerge’ye katılacak, yarı-
sı da Türkiye’ye gelerek siyasete atılacaktı. Bunun karşılığında da
Erdoğan tarihi bir konuşma yaparak, özerkliğe geçildiğini duyu-
racaktı. Öncelikle 3 pilot ilde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep)
uygulanacak, daha sonra bu, Bölge Kalkınma Ajanslarının bulun-
duğu 22 bölgeye yayılacaktı. Ardından şu süreç başlayacaktı:

• Devlet, Kürtçe eğitim yapacak. Kürt üniversitelerine kredi
yoluyla destek sağlanacaktı.

• PKK, yerel yönetimler, özel şirketler ve koruculuk sistemiy-
le güvenlik örgütlenmesini gerçekleştirip oturtacaktı.

• Toprak ağalarının keyfi olarak işlettikleri hazine arazilerinin
tapuları, 2/B Yasası'nın kabulüyle kendilerine sunulacaktı.

PKK Anayasası ve Öcalan'a af hazırlığı

Yukarıda sayılan aşamalar gerçekleşirken, sürece uygun bir
Anayasa değişikliği de hazırlanacaktı. Bu aşama, Meclis Başka-
nı'nın girişimleriyle başlatılmıştı. TBMM Başkanı Çiçek, 19 Ey-
lül'de, 24 anayasa profesörü ile bir araya toplanmıştı. Bu görüş-
mede bazı hukukçular, Anayasa'nın değiştirilmesi teklif edileme-
yen ilk 3 maddesine de dokunulabileceğini savunmuşlardı. Son
aşama olarak, Öcalan'a af/ev hapsi sağlanacaktı. Ev hapsi planı
için hedeflenen tarih 2012 olacaktı. "Ev hapsi", bu aşamaya ka-
dar pazarlık konusu olarak kullanılacaktı.

Başbakan’ın BM eleştirisinin perde arkası

Başbakan Erdoğan Birleşmiş Milletler ile ilgili olarak yaptığı son
değerlendirmesinde "Daimi üyelerin kölesi gibiyiz" diyerek hava
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atmıştı. Bu tespit ne kadar haklı ve yerinde bir tespit ise bir o ka-
dar da açıklanması hayli gecikmiş ve eksik kalmış bir saptamaydı.
Çünkü sadece "Daimi üyelerin kölesi" değiliz! Aynı zamanda Dün-
ya Bankası'nın kölesiyiz! IMF'in kölesiyiz! NATO'nun kölesiyiz!
Avrupa Birliği'nin kölesiyiz! Dolar'ın kölesiyiz! Euro'nun kölesiyiz!

Yıllar önce Erbakan hocamızın liderliğindeki Milli Görüş bu
tespitleri yapmış ve yeni bir dünya düzeninin kurulması için kolla-
rı sıvamıştı! Ama Onun yolunu Siyonistler, Sn. Recep T. Erdoğan
takozuyla tıkamıştı. Şimdi Sn. Erdoğan acaba pişman olup yeniden
Milli Görüş’e dönüş mü yapmıştı, yoksa halkımızı ve İslam dünya-
sını avutmak için yine hava mı atmaktaydı?

Kâğıttan kaplan mı, en kahraman Rıdvan mı?

BM'nin Mavi Marmara raporunu "yok hükmünde" kabul eden AKP
Türkiyesi, küresel şebekenin bir diğer önemli kurumu olan NATO ile
ise gayet uyumlu çalışıyordu. Geçen sene, veto hakkı olduğu halde İs-
rail'in OECD üyeliğine ses çıkarmayan Türkiye, yeri geldiğinde gere-
keni yapmayıp haklı olduğu bir meselede bile tutarlı davranamıyordu.
Ancak, söz konusu NATO olunca hemen Anglo-Amerikan ittifakıyla
bir oluyor ve Libya meselesindeki gibi hemen göreve soyunuyordu. Kü-
resel kurumlara bu derece bağlı olan Türkiye'nin BM raporunu "yok"
sayması da kulağa hiç ama hiç inandırıcı gelmiyordu.

Kamuoyunun gazını almak, yüreğini soğutmak adına “Gazze ablu-
kasını Lahey Adalet Divanı'na götürmek” de fuzuli bir uğraş gibi du-
ruyordu. Çünkü gazetelerde çıkan bir habere göre Lahey Adalet Diva-
nı'nı hâlihazırda ne Türkiye, ne de İsrail tanıyor ve BM üyesi devlet-
ler açısından da bu divanın kararlarının hiçbir bağlayıcılığı bulunmu-
yordu. Sert tedbir kabilinden ağızları doldura doldura söylenen bu ön-
lemlerin pratikte bir faydası olmayacağı da açıkça görülüyordu. Mak-
sadın ortalığı gürültüye getirip dikkatleri dağıtmak ve iç siyasette
prim yapmak olduğu şüphesi ağırlık kazanıyordu.”88
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İLİM VE AKIL İMAN ETMEYİ GEREKTİRİYOR

İLİM VE AKIL İMAN ETMEYİ GEREKTİRİR, 

DARWİNİZM İFLAS ETMİŞTİR.

Sabancı Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu hikmet
yumurtlamış: “Darwin’e inanmayan aşı da olmasın!” buyurmuş-
lardı. Sayın Tosun Terzioğlu, bir matematikçiydi. 1992-1997 yıl-
ları arasında TÜBİTAK başkanlığı da yapan birisiydi.

“Darwin’in Doğal Seleksiyon Teorisi, bugünkü bildiğimiz biyo-
lojinin ve bir anlamda sağlık bilimlerinin de temel teorisidir. Sağlık
bilimleri için Darwin’in ortaya attığı teorinin gelişmiş şekli de diye-
biliriz. Türkiye’de hep “Sen Darwin’e mi inanıyorsun yoksa ‘Yaratı-
lış Teorisi’ne mi?” diye sorulur. Oysa ‘Yaratılış’ bir teori değil bir
inanç biçimidir. “Oysa bilimsel bir teoriye inanıp inanmamak an-
lamsızdır. Eğer modern biyolojiye veya Evrim Teorisine inanmayan
varsa o zaman aşı da olmasın. Yani bu kadar basit. Evrim teorisi ol-
masaydı aşı olurdu belki, ama biyolojinin bu kadar gelişmesi, yaşa-
mın ne olduğunun bu kadar iyi anlaşılması zor olurdu. Bu çalışma-
larda Evrim Teorisinin ve doğal seleksiyon yaklaşımının büyük pa-
yı var. Bu teori, Darwin’in ortaya koyduğu zamanki gibi kalmadı.,
üzerine yeni veriler elde edildi. Bilim asla aynı kalmaz, devamlı ge-
lişir, değişir, çürütülür” diyen Sabancıların rektörü, safsataları bi-
lim diye yutturma çabası içindeydi.

Üstelik kendi sıraladığı iddialar bile çelişkiliydi. Önce hiçbir
teori bilimsel gerçek değildi. Sadece birer faraziye ve nazariye



idi. Müspet bilim, kesinliği kanıtlanmış, yani ispat edilmiş ger-
çeklerdi. Sürekli değişen ve çürütülen şeylerin bilim diye sahip-
lenilmesi tam bir sahtekârlık örneği idi.

Hiç kimsenin, “kendisinin maymun soyundan ve kör tesadüfler
sonucu meydana geldiğine” inanmasına elbette engel olacak deği-
liz. Ama bu saçmalık ve safsatalara inanmayanları ve yaratılış ger-
çeğini savunanları: “bunlar bilimin nimetlerinden yararlanmasın-
lar” diye dışlamak, tam bir densizlik ve edepsizlik alametiydi.

Ey inkârcı ve özellikle İslam karşıtı zavallılar!

En basit hücrelerin sahip olduğu akıl bile sizin beyninizden
çok daha ileridir!

Vücudumuzdaki organların birbirleri ile iletişim kurmaları, haya-
tımızın devam etmesi için mutlak bir zorunluluk gibidir. Bir organiz-
madaki hücreler görevlerini yerine getirebilmek için sürekli haberle-
şir. Hücreler birbiri ile ya doğrudan temas yoluyla ya da sinirsel,
elektriksel ve kimyasal haberciler aracılığı ile irtibat halindedir. An-
cak burada söz ettiğimiz her organelin bir et parçası olduğunu, ileti-
şimi sağlayan habercilerin de yine proteinler, kimyasallar ya da mi-
neraller olduğunu unutmamak gerekir. Birbirlerine bilgiyi aktaran,
bu bilgiyi anlayıp uygulamaya geçirenler de yine aynı maddelerdir.
Ancak yapılan hareket çok büyük bir şuur ve akıl içermektedir.

Örneğin bir insanın karaciğerinin bir kısmı kesilip alındığında
karaciğerin diğer kısmı kendi kendini yenileyerek eski halini ala-
bilmektedir. Bu sırada hücreler zaman kaybetmemek için çok hız-
la çoğalıp gelişir. Ama asıl önemli olan hücrenin çoğalmaya ne za-
man başlaması ve ne zaman durması gerektiğini bilmesidir. Burada
çoğalan ve bölünen hücreler aynı anda durmaya karar vermektedir.
Daha fazla ya da daha az değil, daha önce ya da daha geç değil, ay-
nı anda durma kararı alabilmeleri hayret vericidir ve çok büyük bir
şuur ve akıl gerektirir. Bunlar hücrelerde bulunmadığına göre, son-
suz akıl ve kudret sahibi bir Zat bunları yönetmektedir.

Bu hücrelere ilk çoğalma emrini veren, acil bir durum olduğu
için hızlı davranmaları gerektiği konusunda onları uyaran, organ
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eski halini aldığında bunu fark edip, onları durduran kimdir? Peki
diğer hücreler kimin sözüne itaat edip, çoğalmaya başlamakta, ki-
min sözüne itaat edip durmaktadırlar? Karaciğer isimli bir et par-
çasının mı?

Mide hücreleri de aynı karaciğer gibi mükemmel akıl özellikle-
ri gösterirler. Vücuda besin girer girmez mide hücreleri harekete
geçmektedir. Bu hücrelerin bütün amacı besinlerin insan için en iyi
şekilde sindirilmesinin sağlanması içindir. Bu amaç için hücreler
yapılması gereken işlemleri teker teker başlatıp devam ettirmekte-
dir. Midede bulunan ve mideden başka bir yerde bulunmamış olan
hücreler sindirilen besinlerin on iki parmak bağırsağına ulaşacağı-
nı bilirler. Bu nedenle bağırsaklara ulaşacak besinin sindirilmesi
için gerekli olan enzimleri yine hiç bilmediği başka bir hücreden is-
ter -pankreas hücrelerinden.

Mide hücrelerinin pankreasa gönderdiği mektup (yani salgıla-
nan hormon) kan yolu ile ulaştırılır. Kana bırakılan şifreli bir mek-
tup gibi vücut içinde yolculuk yapmaktadır. Bu yolculuk sırasında
pankreasa gelindiği zaman, pankreas hücreleri mektubu tanıyıp he-
men açmaktadır. Burada ilginç bir nokta -kan yoluyla hemen he-
men bütün vücudu dolaştığı halde- mektubun diğer organların
hücreleri tarafından kesinlikle açılmamasıdır. Bütün hücreler bu
mektubun pankreas için yazıldığını, kendilerini muhatap almadığı-
nı biliyor gibi davranmaktadır. Çünkü mektubun üzerinde pankre-
asın adresi vardır. Mektubun moleküler yapısı yalnızca pankreas
hücrelerinin zarında bulunan algılayıcı moleküllerle etkileşecek şe-
kilde özel olarak dizayn edilip yaratmıştır. Yani mide hücresi şuur-
lu ve bilinçli bir şekilde ürettiği hormonun üzerine gerçekten bir
adres yazmıştır. Üstelik vücuttaki milyarlarca farklı adres içinden
pankreas hücresinin adresini doğru bir şekilde yazmıştır. Bu adre-
sin doğru şekilde yazılabilmesi için mide hücresinin pankreas hüc-
resinin bütün özelliklerini bilmesi lazımdır.

Mucize yalnızca adresin doğru yazılması ile sınırlı değildir. Mi-
de hücresinin gönderdiği mektubun içinde bir de mesaj iletilmek-
tedir. İnsan vücudunun derinliklerinde, birbirlerinden çok uzakta
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bulunan iki küçük canlı (hücre) mektuplaşmakta ve haberleşmek-
tedir. Birbirlerini hiç görmedikleri halde birbirlerinin hangi dilden
anladıklarını bilmektedir. Dahası bu haberleşme bir amaç uğruna
bilinçli olarak gerçekleşmektedir. İki hücre birlik olmuş ve yediği-
niz besinlerin sindirilmesi için plan üretmektedir. Şüphesiz bu ger-
çek bir mucizedir.

Elbette, hücrelerin insanların sahip olmadığı derecede üstün
şuur ve akıl göstererek karar vermesi mümkün değildir. Bu hüc-
reler var oldukları andan yok olana kadar sabah akşam insanın
hizmetindedir. Asla dinlenmez, yorulmaz veya yapması gereken-
leri unutmaz. İşte bu üstün akıl ve şuur, âlemlerin Rabbi olan Al-
lah'a aittir. Bu olaylar bize tüm kâinata hâkim olan Allah'ın üstün
kudretini göstermektedir. Allah düşünmek isteyen insanlar için
sayılamayacak kadar çok yaratılış delilini bize göstermektedir.
Böylece, Allah'ın varlığını inkâr eden ve Allah'ın merhametine
mazhar olamayacak olanların ahirette 'biz görmemiştik, biz öğre-
tilmemiştik' diyebilecekleri hiç bir gerekçeleri kalmasın diyedir.

“Böylece, helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra (bile bile in-
kâr edip) helak olsun, diri kalacak kişi de apaçık bir delilden sonra
(bilinçle iman ederek ebedi) hayatta kalıp (huzura kavuşsun). Şüp-
hesiz Allah, gerçekten işitendir, bilendir.” (Enfal Suresi, 42)

Bir DNA’nın marifetleri ve Mucizevî yapısı

Mendel kanunlarının keşfiyle başlayan 20. yüzyıl "Gen Yüzyılı"
olarak anılırken, insan genomunun dizi analizinin kabaca deşifre
edilmesiyle başlayan 21. yüzyıl "Genom ve Proteom Yüzyılı" olarak
anılacak gibi gözüküyor. Genom, organizmanın bir hücresinde bu-
lunan bütün DNA dizisinin bir takımını tarif ediyor. Genom kendi
içinde çekirdek, mitokondri ve kloroplast genomu gibi alt birimle-
re ayrılıyor. Genom bilgisinin inşasında kullanılan harflerin sıra-
lanmasındaki mükemmel nizamın açığa çıkarılması, 1953–2000
yılları arasındaki teknolojik ilerlemelerle başarılmıştır. Geni anla-
mak ile genomu anlamak arasında çok muazzam bir bilgi farkı, dü-
şünce ve anlayış sıçraması vardır. Çünkü indirgemeci perspektiften
kompleks sistemler perspektifine, mekanik analizden sibernetik
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analize, temel birimler olan genlerden genom adı verdiğimiz bilgi
sistemlerindeki aktif ve dinamik düzenlemelere geçilmesi, biyoloji-
de bir devrim aşamasıdır. Tespih tanelerine benzer, basit gibi görü-
len genlerden, bilgilerin sanki şuurluymuşçasına işlendiği, netice-
nin belirlendiği sistemlere ve küllî bir ilim gerektiren işleyiş meka-
nizmasının anlaşılmasına kadar geçen sürede büyük emekler har-
canmıştır. Mutasyona sebep olan fiziko-kimyevî ajanlar veya geno-
mun kopyalanması (replikasyon) sırasında, kader kaleminin hik-
metli işleyişindeki farklılıklar (varyasyonlar), perde olarak (ki biz
buna yanlış olarak çoğu zaman 'hata' diyoruz) mutasyonları ortaya
çıkarmaktadır. Bu değişiklikler hücre içinde bir nev'i fıtrî genetik
mühendisliği yapılmasına yol açarak, her seviyede ayrı bir âlem
olan alt sistemlerin yeniden düzenlenmesine sebep olmaktadır.
Epigenetik modifikasyonlar olarak isimlendirilen daha üst bir sis-
temdeki (kromatid ve kromozom hâlindeki genom paketçiklerinin
üç boyutlu düzenlenmesi), asla tesadüfî olmayan, küçük faydalı ge-
nom mimarisindeki düzenlenmelerin ihtiyaca göre seçilmeleri; on-
ların sınırsız bir ilim ve kudrete perde olduğunun ispatıdır. Günü-
müzde, mutasyonların ve genom düzenlemelerinin 'tesadüf'(!) ola-
rak ortaya çıktığı düşüncesinden, bunların iktiran (sebep-netice ve
hikmetin birlikte denk düşürülmesi) olarak görülebilecek şekilde,
bir plân dâhilinde ortaya çıkarıldığı anlayışına geçiş yaşanmaktadır. 

Genetikte, hücre biyolojisinde ve embriyonikte alınan mesafe-
ler, hücrelerde son derece hassas alıcıların, karşılıklı irtibatların,
bilgi-işlem kapasitesinin akıllara durgunluk veren kompleksliğin
varlığını gösterdi. 2001 yılı Nobel Mükâfatı, ökaryot hücrelerin ha-
yat çemberlerinin düzenlenmesinde rol alan moleküler bilgi-işlem
ağlarının bileşenlerini tespit eden ekibe verildi. Bilhassa hücrelerde
olup biten işlemlerin takip edildiği güvenlik ağlarından gelen bilgi-
lere dayanarak, hücre bölünmesinde ilerlenip ilerlenmeyeceğine
dâir kararların verildiği yol ayrımındaki kontrol noktaları kavramı-
na dikkat çekildi. Farklılaşmak üzere ikiye bölünen hücrelerden bi-
risinin kas, diğerinin kemik hücresi olacağına veya kök hücre hu-
susiyetini muhafaza edeceğine ait kararın verilmesindeki sonsuz
ilim ve kudretin belgesi olan moleküler inşanın aksamadan yürü-
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tülmesi, doku ve organlarımızın yerli yerinde yaratılmasında temel
bir işlemdir. 

Genomun tamirinde ve yeniden yapılanmasında rol oynayan
hücre içi sistemlerin varlığı, hücreye bakışları değiştirmiştir. Ge-
nelde genomun sabit, statik yapı olduğu, sadece tesadüfen değiş-
tiği zannedilmiş ve bu değişimlerin de mutlaka zararlı olduğu
farzedilmişti. Hâlbuki mutasyonlar, hücre seviyesinde çevreye
uyum mekanizmasının ortaya çıkmasına vesile olabilecek genetik
değişikliklerdir. Aslında nötr kabul edilen mutasyonlar, bulunu-
lan ortama göre, lehte veya aleyhte netice verebilme potansiyeli-
ni harekete geçiren değişikliklerdir. Fakat asla doku veya organ
seviyesinde bir sistem farklılığına yol açamazlar; yani bir kerten-
kelenin bacağını kuşun kanadına veya balığın solungacını akciğe-
re çevirme gibi bir duruma sebep olamazlar. Bilhassa DNA tamir
sistemlerinin, hücre içinde programlı ve plânlı mutasyon yaptırı-
cı mekanizmaların, uygun yapıların ve hareketli genetik unsurla-
rın (DNA parçaları) keşfi, mutasyon hâdisesini hücrenin biyo-
kimyevî işlemlerinin önemli bir parçası konumuna getirmiştir.
Fonksiyonel genom açısından DNA biyo-kimyasına, proteinlerin
biyo-kimyası kadar son derece dinamik ve önemli fonksiyonlar
yüklenmiştir. 

Canlılığa kompleks bir sistem olarak bakmakla, indirgemeci
bir anlayışla bakmak arasında çok muazzam bir fark vardır. Çün-
kü bakış açısı, algı dürbünleri ve niyet, odaklanılan yapı veya hâ-
disede görüleceklere tesir etmektedir. Sistem bilimi penceresin-
den, hücreler, bilginin her saniye girift şekilde işlenip karar veril-
diği bir yapıda yaratılmıştır. Hücrenin her bir bölünmesinde mil-
yarlarca biyo-kimyevî reaksiyon gerçekleştirildiğinden, bunların
canlılığa zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Kâinatın yaratılışından itibaren zıt kuvvetlerin karşılıklı mü-
nasebetiyle ortaya çıkan “tagayyür, tebeddül, tahavvül, tekâmül”
gibi nüanslarla ifade edilen değişim, sisteme konulmuş izafî ka-
nunlar ve prensiplerden biridir. Son birkaç asırdır materyalist dü-
şünce akımlarının bilime, hususen biyolojinin felsefî arka planına
hâkim olmasından dolayı, biyolojide 'evolüsyon' kavramıyla açık-
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lanan bu değişim, varyasyonların tesadüfen ve kendiliğinden
meydana geldiğini îmâ eden mekanizma ve izahlarla yorumlan-
maktaydı. Ancak son 20–30 yıldır moleküler biyolojideki gelişme-
ler ve hücrenin daha hassas metotlarla keşfedilmesi, bunun yan-
lış olduğunu, hücredeki her bir hâdisenin tesadüfen veya kendili-
ğinden değil, yaratılışta hücrelerin içine yerleştirilen ve ihtiyaç ol-
duğunda aktif hâle getirilen fıtrî genetik mühendisliği araçları ve
mekanizmaları kullanılarak meydana getirildiğini ortaya çıkardı.

Hücre içi hâdiselerde ve organizmalarda çeşitli seviyelerde ön-
görülebilir ve öngörülemez sebep-netice beraberliği ve eşzamanlılı-
ğı (iktiran) sözkonusudur. Hücrelerin bir nev'i kader programı
olan genom kütüphanesi, DNA modüllerinden toplanmış sistemler
olarak örgütlenmiş hiyerarşik yapılardan oluşur. En temelde nük-
leotid isimli yapıtaşlarının birleşimiyle oluşan küçük DNA dizi mo-
dülleri bulunur. Genomda ilk etapta DNA modülleri, protein kod-
layan ve kodlamayan diziler şeklinde örgütlenmesi, mucizevi bir
durumdur. Protein kodlamayan ve çeşitli sıklıklarda tekrarlanan
DNA dizileri, genomu şekillendirici, düzenleyici fonksiyonlarda
görev alır. Tekrarlayan DNA dizileri, veriler için fonksiyonel adres-
ler oluşturur. Her organizma türünün genomik sistem mimarisinin
şekillenmesinde, protein kodlayan diziler kadar, tekrarlayan diziler
de önemli bir fonksiyondur. Tekrarlayan DNA dizilerinin fonksi-
yonları arasında replikasyon, transkripsiyon, DNA paketlenmesi ve
bölünen hücrelere genomun dağıtımı gibi işler hikmet ve kudretle
yapılıp durur. DNA polimerlerinin hücre faaliyetlerine katılabilme-
si için, RNA ve protein sistemleriyle dinamik olarak etkileşmesi ge-
rekli bir durumdur. Hücrelerin içine yerleştirilen genom, İmam-ı
Mübîn unvanıyla bilinen kaderî programın görünür âlemdeki kü-
çük bir misâlidir. Kader defterinin levh-i mahv ve isbatı (yaz-boz
tahtası) olarak isimlendirilen kudret ve iradenin tecelli ettiği ge-
nom değişiklikleri, sisteme yerleştirilen fıtrî genetik mühendislik
işlemleriyle gerçekleştirilmiş olur. 

Genomdaki bütün diziler analiz edildiğinde ilk göze çarpan;
duplikasyon (eşini üretmesi), gen amplifikasyonu (çoğalıp geliş-
mesi), genetik modüllerin yeniden düzenlenmesi, mevcut geno-
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mik sistemlerin farklı şekilde yeniden değerlendirilmesi gibi mu-
cizevî faaliyetler, hücrenin hayatiyeti için olmazsa olmaz molekü-
ler değişiklikler ve uyum sistemleridir. Hücre içindeki fıtrî gene-
tik mühendisliği araçları, biyolojik uyarılara çok duyarlı olup,
hücrenin cevabının üretilmesinde kendilerine düşen vazifeyi ek-
siksiz yapar. Dolayısıyla hücre içindeki hiçbir hâdise ve mekaniz-
ma rasgele ve tesadüfî olmayıp, her şey kaderî plânın bir yansı-
ması olan genetik programa göre gerçekleştirilmektedir. 

Hücre içine yerleştirilmiş genomik ve biyo-kimyevî devreler, iç
ve dış çevrede olup bitenleri algılama kapasitesiyle donatıldıkların-
dan, genom da, gelen uyarılara cevap olarak değiştirilip yeniden
düzenlenir. Çeşitli uyarılara bilhassa genomu rahatsız eden stres
faktörlerine cevap olarak hücrelerin fıtrî genetik mühendisliği
fonksiyonları aktive edilir. Genomdaki vücudun bağışıklık sistemi-
ne ait genlerin (immünogenom) yeniden düzenlenmesi, akılları
durdurucu seviyede kompleks ve plânlı yürütülmektedir. Çünkü
genomdaki genetik bilgi sürekli yeniden düzenlenerek, her yaban-
cı moleküle (mantar, virüs, bakteri gibi) karşı hususi bir antikor
üretimi gerçekleştirilecek bir genetik şablon üretilir. Hücre içinde-
ki bütün muhtemel değişiklikler, biyo-moleküllere ve genoma be-
lirli şartlar altında ihtimalî olarak programlanmış olup, gelen uya-
rılara bağlı olarak en uygun ihtimal cevap, oluşan şartlara bağlı ola-
rak aktif hâle geçirilir. Meselâ retrovirüslere benzer bir DNA parça-
sı, farklı bir genom bölgesine monte edilirse, bu parçaya sinyal dü-
zenleyici dizi de bağlandığından, bu DNA parçası yerleştiği bölge-
nin çevresindeki DNA dizilerinin okunmasını değiştirebilir. Bu de-
ğişimler, her parçaya ve onun yerleştiği genom bölgesine göre ka-
rakteristik olduğundan, burada herhangi bir tesadüfîlik yoktur. Ay-
rıca bağışıklık sistemi moleküllerini kodlayan genlerdeki değişik-
likler, DNA'daki hususi sinyallerle veya belli genlerin okunmasının
aktive edilmesiyle belirli noktalarda gerçekleştirilir. Hücre içine
yerleştirilen fıtrî genetik mühendisliği araçlarının ve mekanizmala-
rının kaynağının ne olduğu konusunda bilim adamları sebeplerle
tatmin edici açıklamalar getirememektedirler. Tek söyleyebildikleri
şey, bütün hücre ve organizmaların var oluşlarının başlangıcında,
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bu fıtrî genetik mühendisliği fonksiyonlarına sahip olduklarıdır(!)
Bu misaller, hücrelerin hayatiyetlerinin devamını sağlamak için
kendi genomlarını tesadüfe yer vermeksizin, ön görülebilir bir plân
ve programla değiştirebilecek araçlarla ve mekanizmalarla donatıl-
dığını ve genomun özelliklerini değiştirebilecek moleküler meka-
nizmaların sisteme yaratılıştan konulduğunu göstermektedir. An-
cak bilinmesi gereken şey, hücrelerdeki hâdiselerin ne tesadüfî ne
de katı bir plân ve programla deterministik olarak meydana geldi-
ğidir. Hücrelerdeki hâdiseler levh-i mahv ve isbatın bir numunesi
olarak takdir edilen ve belli bir kalıp çizilen genom ve proteom
isimli ana program şablonları üzerinde Sonsuz İrade ve Kudret Ka-
lemi'yle sürekli yap-boz şeklinde cereyan etmektedir. 

Hücrelerde mitoz bölünme sırasında kromozomların bölünen
hücrelere eşit şekilde dağıtılması, hücredeki haberleşme sistemleri-
ne güzel bir örnektir. Her bir yeni hücrenin iki katına çıkmış her
kromozomdan sadece homolog olan bir kopyayı alması, zerre kadar
tesadüfî bir hâdise olmayıp, aksine son derece plânlı ve hesaplı bir
işlemdir. Eğer hücrede duplike olmuş 46 kromozom bulunsaydı ve
bunların yavru hücrelere ayrışması rastgele olsaydı, her yavru hüc-
renin tam bir seti alma şansı 1/246 gibi imkânsız hale gelirdi. 

Netice olarak biyolojik çeşitliliğin ve canlıların değişen çevre
şartlarına uyum sağlamalarını mümkün kılan mekanizmaların te-
mel kaynakları olan “genomik farklılıkların” hücrede pasif olarak
değil, aktif, plânlı ve programlı mekanizmalarla ortaya çıkarıldığı
artık ilmen belirlenmiştir. Hücredeki bütün biyo-kimyevî işlemler,
bilgisayar tabanlı bilgi-işlem ve kontrol sistemlerine benzer olduk-
ça akıllı ve planlı oluşumlarla kontrol edilmektedir. Bundan dolayı,
Darwinci biyologların “'tesadüfen', 'kendiliğinden', 'rastlantı eseri'
bunlar oluyormuş” şeklindeki ifadeleri temelsizdir, bu bir bilgisaya-
rın tesadüfen ve kendi kendine yapılıp programlandığını kabul et-
mek gibi bir divaneliktir. 

Genomun yeniden yapılandırılması işlemi, kromatinin düzenlen-
mesi, mutasyonlar ve hareketli DNA parçalarının yayılışı gibi hüc-
re içi hâdiselerin hiç biri tesadüfî değildir. Bu tür moleküler hâdise-
ler, fenotipte çok belirgin değişikliklere yol açabilir. Genom değişik-
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liklerinin yüksek sıklıkta gerçekleşmesi, genelde ait olduğu organiz-
maya avantajlar üretmektedir. Bu tür değişikliklere uyum sağlayıcı
mutasyonlar denir. Meselâ antibiyotiklere direnç sağlayan genlerin
sayısı, antibiyotik kullanımına paralel olarak artırılabilir. Çünkü
değişen çevre şartlarında bakterilerin hayatiyetinin devam ettirile-
bilmesi için, genomlarında fıtrî genetik mühendisliği işlemleri aktif
hâle getirilerek yeniden düzenlemeler yapılabilir. 

Kısaca: kâinattaki ve bilhassa canlılar âlemindeki değişiklikler,
sistemin içine fıtrî olarak konmuş genetik mühendisliği fonksiyonla-
rının her an çalıştırılmasıyla gerçekleştirilmektedir.89

Özetle: Çok yüksek ve son sistem bir nükleer santralden, herke-
se hayranlık veren bilgisayarlı robot teknolojisinden bile, binlerce
derece üstün ve harika plan ve projelere sahip bir tek HÜCRE’nin
ve içindeki DNA’nın, bunlardan oluşan ve çok muazzam ve munta-
zam bir fabrikadan daha mükemmel çalışan bir canlının ve hele
hepsinden öte, her bir organı ayrı bir mucize olan, ilmi bir gözle ve
ibretle seyredeni hayrette bırakan bir insanın; Yüce Yaratıcının ila-
hi kudret ve hikmetiyle değil de, kendiliğinden ve tesadüfün mey-
dana getirdiğini söylemek, akıldan ve insanlıktan istifa etmektir. O
“Doğa Kanunları” denilen tabii ve daimi düzen ise, öyle rastgele ve
kendi kendine yürüyen bir sistem değil, her biri ve her an Allah ta-
rafından yaratılıp yönetilen ve sonsuz bilinç ve kudret gerektiren
prensiplerdir.

Bilincin görünmez kaynağı ve Allah’ın varlığı!

İnsan vücudundaki sistemler görevlerini yerine getirirken, yapı-
lan işin koordinasyonunu, uyumunu ve organizasyonunu da sağla-
maktadır. Bir vücuttaki yapıların "akıllı" olarak tanımlanması ve
buradan yola çıkarak bu aklın kaynağının açıklanmaya çalışılması
bu amaçlıdır. Kuşkusuz "akıllı bir hücre" veya "akıllı bir organ" ya-
kıştırması mecazi bir yakıştırmadır. Çünkü bir beyni ve sinir siste-
mi olmayan hücre veya dokuların kendi başlarına bir bilinç sahibi
olmaları imkansızdır. Ancak tümünün yaptıkları işlerde şaşırtıcı bir
bilinç ortaya çıkmaktadır. Bu ise Darwinistler ve tüm materyalist-
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ler için büyük bir çıkmazdır. Çünkü materyalistler de, bilincin be-
yindeki hücrelerden ve bu hücrelerin arasındaki kimyasal reaksi-
yonlardan doğduğunu savunmaktadır. Kısacası materyalist iddiaya
göre, "bilinç, beyinden ibarettir". 

Materyalistler bilinci beyne indirgemeye çalışırlarken, bilimsel
gözlemler beyni bile olmayan canlıların bilinç sahibi olduklarını
göstermektedir. İşte bazılarınca "akıllı hücreler" bunun bir örneği-
dir. Son yıllarda bakteriler ve diğer tek hücreliler üzerinde yapılan
gözlemler de, bu mikroskobik canlıların son derece "akıllı" hareket
ettiklerini ve adeta içinde bulundukları ortamı değerlendirip karar
verdiklerini göstermektedir. Moleküler biyolog Michael Denton
şöyle demektedir:

"Amipler bir toz zerresinden bile daha küçük olmalarına rağmen,
çok daha kompleks canlılara benzer yaşam stratejileri izlerler. Eğer
bir amibi alıp onu bir kedinin boyutlarına getirebilseydik, bu memeliy-
le yaklaşık aynı derecede bir zekaya sahip olduğunu görecektik. Peki
ama bu küçücük canlılar nasıl olup da bu denli iyi hesaplanmış karar-
lar alabilmektedirler?... Bir amip yakalamak istediği avını bilinçli
olarak kovalayıp takip etmektedir, avı yön değiştirdiğinde o da onun
ardından yön değiştirir, bu takibi uzun süre devam ettirir. Bu davranış-
ları sadece moleküler düzeyde açıklamak mümkün değildir." 

Üstteki alıntının son cümlesine dikkat etmek gerekir. Amiplerin
davranışları, "moleküler" düzeyde, yani kimyasal reaksiyonlarla, fi-
ziksel etkilerle açıklanabilecek türden değildir. Bu canlılar, bilinçli
olarak adeta karar vererek hareket etmektedirler. Dikkat çekici
olan ise, bunlar ne bir beyne, ne de sinir sistemine sahip olmama-
larıdır. Sadece protein, yağ ve sudan oluşan birer hücredirler. Bak-
terilerin akıllı davranışlarını gösteren başka örnekler de vardır. 

Ünlü Fransız bilim dergisi Science et Vie'nin Temmuz 1999 sa-
yısında bildirildiğine göre, bakteriler birbirleri ile haberleşmekte ve
bu haberlere dayanarak karar vermektedirler. 

Science et Vie'de bu haberleşmenin son derece kompleks bir sis-
temle işlediği vurgulanmaktadır. Bakterilerin yüzeyinde elektrik
sinyalleri yayan ve algılayan mekanizmalar vardır. Bakteriler bu sa-
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yede birbirlerine sinyaller yollamakta, içinde bulundukları ortamın
özellikleri, bu ortamdaki besin durumu gibi bilgiler aktarmaktadır-
lar. Bu bilgilere göre de, daha ne kadar çoğalmaları ve çoğalmayı ne
zaman durdurmaları gerektiği konusunda karar vermektedirler.

Kısacası, gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar, etrafları
hakkında bilgi toplamakta, sonra bunları yorumlayıp birbirlerine
aktarmakta ve sonra da belirli bir yönde karar verip uygulamakta-
dır. Hem de grup halinde...

Tüm bu örnekler, canlılarda asla maddeye indirgenemeyecek bir
bilinç olduğunu göstermektedir. "En kompleks canlı" sayılan in-
sandan, "en basit canlı" sayılan tek hücrelilere kadar, bütün canlı-
larda madde-ötesi bir kaynaktan gelen şaşırtıcı bir bilinç vardır.

Peki, bu madde ötesi kaynak nedir? 

Kuran'da, bizlere bu konuda çok önemli bilgiler verilir. Örneğin
balarısından söz edilen ayetlerde, bu canlıların gösterdikleri "bilinç-
li" davranışları kendilerine Allah'ın ilham ettiği bildirilmektedir:

"Rabbin balarısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların
kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tü-
münden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-
uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, on-
da insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk
için gerçekten bunda bir ayet vardır."90

Bir başka ayette de tüm canlıların Allah'ın hakimiyetinde oldu-
ğu haber verilmektedir. Kuran'da bildirildiği üzere, "O'nun, alnın-
dan yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur."91

İşte Kuran'da açıklanan bu sır, canlılardaki gizemli bilincin kay-
nağıdır. Yani bilinç, materyalistlerin sandığı gibi maddenin bir
özelliği değildir. Maddeyi oluşturan atomları her ne yaparsanız ya-
pın, bilinç sahibi kılmanız imkânsız bir şeydir. Bilincin, mutlaka
bir başka bilinçten gelmesi gerekir. Bu nedenle tüm canlılardaki bi-
linç, elbette Allah'ın ilhamından kaynaklanmaktadır.
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İnsan bedeninde veya bir başka organizmadaki hücrelerde orta-
ya çıkan akıl da, Allah'ın varlıklar üzerindeki mutlak hâkimiyetinin
bir tecellisidir. Allah, yarattığı varlıklar vesilesiyle Kendisi'ni tanıt-
makta ve insanlar bu eserlere bakarak Allah'ın sonsuz gücünü ve
kudretini tanıyıp takdir edebilmektedirler. Bu nedenle varlıklarda-
ki şuur örneklerini sıralarken, bu önemli gerçeğin sürekli olarak
akılda tutulması gerekmektedir.

Özetle: 

• Küçücük bir hücredeki ve minnacık bir “gen”deki mucize
mühendislik harikasının ve mükemmel tasarım mekanizması-
nın yegâne yapıcısı ve yaratıcı olan Allah, insanın da rabbi ve
sahibidir.

• Bütün dünyayı ve topyekûn kâinatı yine böylesine misilsiz,
eksiksiz ve örneksiz varlığa çıkaran ve yeryüzünde kendisine ha-
life makamında yarattığı insana musahhar kılan Allah’ın, bunla-
rın hepsini boş yere, hikmetsiz ve hedefsiz olarak yaptığını dü-
şünmek elbette cahillik, divanelik ve dinsizliktir.

• Öyle ise, insana yaratılış gayesini, olgunlaşma yöntemi ve
gayretini, kulluk ve hilafet (yeryüzünde Allah’ın adaletini temsi-
liyet) görevini nasıl yerine getireceğini; adil ve asil bir yönetimi
ve “silm”i (barış ve bereket) düzenini nasıl gerçekleştireceğini
Kur’an-ı Kerim’i ve Resulü Ekrem’i göndermemesi elbette müm-
kün değildir.

• İlim ve akıl, ABD, AB ve İsrail gibi zalimlerin ve Deccallerin
elinde felaket ve rezalet aleti; ama müminlerin ve İslami prensip-
lerin emrinde saadet ve selamet sebebidir.

Zerre kadar bir hücredeki bu harika kudretin sahibini bilip
de, hala emperyalist ve Siyonist güçlerden korkanlar ve onlara sı-
ğınanlar, Kur’an’a göre asla mümin kabul edilmemektedir. Çünkü
iman, sadece Allah’ın varlığını ve Kur’an’ın haklılığını kabullen-
mek değil, zulme ve küfre karşı, Batılı bırakıp Hakkın safına geç-
mektir. Yoksa, örneğin Şeytan, ne Allah’ı ve ahireti ne de diğer
iman esaslarını asla inkâr etmemiştir. O sadece, ilahi hükümlerin
işine gelmeyen tarafına, itiraz ve isyana yönelmiştir.
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Özetle:

Darwinistlerin binlerce okulu, enstitüsü, kurumu, kuruluşu,
üniversitesi, yüz milyonlarca dolarlık bütçesi, on binlerce profesö-
rü, doçenti, bilim adamı vardır. Fakat Darwinizm'in, mantığı, aklı
ve bilimsel kanıtı bulunmamaktadır. Propaganda ile 150 yıl bo-
yunca insanlığı aldatmıştır.

Ta ki, yeraltından çıkarılan 100 milyonu aşkın fosilin, “canlı-
ların hiç değişmediğini” ispat etmesine kadar... Tek bir protein'in
bile tesadüfen oluşamadığının bilimsel olarak gösterilmesine ka-
dar... Darwinistlerin tek bir tane bile ara form fosiline sahip ol-
madıklarının dünyaya ilan edilmesine kadar...

Şu anda Darwinist düşünce kesin bilimsel metotlar ve kanıt-
larla tükenip tıkanmıştır ve Darwinizm'in 150 yıllık yalan salta-
natı yıkılmıştır. İnsanlığa yapılan bu şeytani oyunların, uyduru-
lan bu büyük yalanların, nihayet Kur'ani hakikâtler ve yüksek
teknolojiyle gerçekleşen bilimsel deneyler karşısında foyaları or-
taya çıkmıştır.

Ancak, Darwinistler bu duruma bir son verebilmek için kendi-
lerince çeşitli tedbirler almaktadırlar. Bir bölümü Yaratılış Atlası'nı
yasaklatmakta, bir bölümü kitapların yakılmasına çalışmakta, bir
bölümü dağıtımını engellemek için zorbalığa başvurmakta, bir bö-
lümü "Bu kitapları sakın okumayın!" propagandası yapmaktadır.
Diğer bir bölümü ise aslında bilimsel bir değeri bulunmayan, man-
tıksız ve demagojiler uydurup durumu kurtarmaya çalışmaktadır.
Ancak Darwinistlerin bu çaresiz girişimleri, beklentilerinin aksine,
Yaratılış gerçeğinin bir çığ gibi yayılmasına vesile olmaktadır.

Darwinistler bu yazılarında yaratılışı ispat eden 100 milyon de-
lili hiç konuşmamaktadır. Proteinlerin tesadüfen oluşamayacağını
bir türlü gündeme taşımamaktadır. Tek bir tane bile ara fosile sahip
olmadıklarını hep saklamaktadır. Beynimizde en kaliteli televiz-
yondan daha kaliteli, tam renkli olarak oluşan 3 boyutlu görüntü-
yü kimin seyrettiğini açıklayamamaktadır. Yine beyinde en kaliteli
ses sistemlerinden daha kaliteli oluşan sesi kimin duyduğunu ya-
nıtsız bırakmaktadır. Sadece "Evrim tesadüfen oluşamaz, ama nasıl
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olmuşsa meydana gelmiştir. Bütün bunlar için mucize gerekir. Ama
mucize yoktur" gibi mantık sefaleti safsatalarla kendilerince evrim
anlatılmaya çalışılmaktadır. "Canlılığın baştan sona sonsuz akla sa-
hip, mükemmel bir gücün etkisi ile oluştuğu" yönünde açıklama-
larda bulunmakta, fakat bunun da tamamen tesadüfler sonucu ken-
diliğinden oluştuğunu söylemekten sakınılmamaktadır. Bahsettik-
leri bu tesadüfün mucizevi bir tesadüf olduğunu iddia etmekte,
binlerce, on binlerce tesadüfün üst üste gelerek evrimi oluşturduğu
yönünde marazlı bir mantığa sığınılmaktadır.

Oysa bunun diğer anlamı şudur: "Binlerce, on binlerce mucize
tesadüfen oluşamayacağına göre her şeyi sonsuz güç sahibi Allah
yaratmıştır." Darwinistler bu gerçeği bilmekte, fakat itiraf etmeye
yanaşmamaktadır.

Evet, Darwinizm iflas etmiştir: Bunu görmek için Yaratılış ger-
çeğini ispatlayan 100 milyon fosilin varlığı yeterlidir. Fakat hiç
kimsenin bu konuda asla şüpheye düşmemesi ve Darwinistlerin
demagojiyle hiçbir şey halledemeyeceklerinin bilinmesi için şu de-
tayları tekrar belirtmek gerekir: Ortalama büyüklükteki bir prote-
inin tesadüfen meydana gelme ihtimali 10 üzeri 950'de bir, yani
"sıfır" ihtimaldir. Evrim teorisine delil olacak tek bir tane bile ara
fosil bulunabilmiş değildir. İnsanın evrimine en büyük delil ola-
rak gösterilen Pıltdown Adamı ve Nebraska Adamı fosilleri ve
atın evrimi serisi sahtedir. Anne rahmindeki gelişim evrelerini ev-
rime delil göstermeye çalışan Haeckel'in embriyo çizimleri sahte-
dir. İnsanın hayali evrimine delil olarak sunulmuş olanbütün kafa-
tasları bilimsel yönden geçersizdir. Uçuşun hayali evrimine delil
gösterilmeye çalışılan Tüylü dinozor fosilleri sahtedir. Karadan
havaya hayali geçişin en önemli delili olarak gösterilen Archæop-
teryx'in mükemmel yapıda uçucu bir kuş olduğu anlaşılmış ve
aynı dönemde yaşamış kuş fosili ele geçirilmiştir. Yıllarca deniz-
den karaya hayali geçişin en önemli delili olarak gösterilen Coela-
canth'ın günümüz denizlerinde defalarca canlısı görüle gelmiştir.

Bu arada bazılarının, sürekli "İslam ahlakı"ndan bahsedip, ama
"Kur'an ahkâmına ve ilahi adalet nizamına" hiç değinmemesi dik-
kat çekicidir. Yoksa Yahudi Mafyası ADL'nin hizmet ve himayesin-
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deki Fetullah Gülenciler gibi ve yine İslam'ın dünya hakimiyeti ga-
yesini, Kur'an'ın adalet hükümlerini ve Müslümanların cihat ve iz-
zet hedeflerini yozlaştırıp, yok sayıp, sadece "güzel ahlak ve hoş-
görü" temelli bir Kur'an tefsiri hazırlayan İsrailli Profesör Ofer
Grosbard benzeri bir niyet ve tiyniyet mi güdülmektedir?

Çünkü bu sinsi Siyonistlerin pirleri olan Firavunların kabalist
kahinleri döneminden beri, zalim ve şeytani güçler, kendi izin ve
istekleriyle ve kontrolü ele geçirmek ve yozlaştırıp dejenere et-
mek şartiyle Allah'ın yolunun ve iman şuurunun değiştirilmesini
hedeflemektedir. Ve böylece İslam'ı ılımlı ve emperyalizme
uyumlu hale getirmek suretiyle, halkın aklen ve ahlaken değil,
şeklen Hak dine girmelerine fırsat verilmektedir.

"Firavun: (iman eden sihirbazlara dönüp) "Ben size izin ver-
meden (ve aramızda özel bir fitne projesi üretmeden) önce Ona
(Hz. Musa'ya) iman ettiniz öyle mi" (Araf: 123) ayetindeki hita-
bın, mefhumu muhalifinden: "Eğer bizim iznimizle ve zulüm dü-
zenimizi garanti etmek suretiyle Hak dine girilirse, bu bizim için
zararlı değil, yararlı olabilir" anlamı sezilmektedir.

Darwinizmin ve Deccalizmin fikri temeli yıkılmıştır!

Fransız Science Actualités sitesi tarafından gerçekleştirilen an-
ket sonucuna göre, Fransa halkının %92'si artık evrime inanma-
maktadır.

Almanya'nın en önemli yayınlarından Die Welt gazetesinin in-
ternet sitesinde sorulan "Size göre yaşam nasıl oluştu?" sorusunu
katılımcıların %86'sı "Allah yarattı" şeklinde yanıtlamıştır.

Danimarka'nın yüksek tirajlı Ekstra Bladet gazetesinin internet
sitesindeki anket sonucuna göre, Danimarka halkının %88'i “in-
sanların maymundan geldiğine inanmayı saçmalık” saymaktadır.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'un
internet sitesinde yapılan ankete göre, Allah'a inananların oranı
%87'yi aşmaktadır.

İsviçre'nin yaygın okunan gazetelerinden Blick'in internet site-
sindeki anket sonucuna göre, yaratılışa inananların oranı %85'e
ulaşmıştır.
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Etkilendiği ana noktanın din olduğunu açıkça ifade eden ve
kendi adını taşıyan "İnanç Vakfı"nı kuran İngiltere eski Başbakanı
Tony Blaır:

"Dini inancın önemini kavramadan çağdaş dünyayı anlaya-
mazsınız" diye uyarmaktadır!

Fransa Cumhurbaşkanı Nıcholas Sarkozy:

"Her insanın düşüncesinde ve kalbinde var olan Yüce Al-
lah'tır. İnsanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah'tır. İnsanların
ölçüsüz kibrine ve deliliğine karşı bir sur olan Allah'tır. Tüm
farklılıkların ötesinde, sürekli olarak insanlara bir alçakgönüllü-
lük ve sevgi mesajı, barış ve kardeşlik mesajı, hoşgörü ve saygı
mesajı veren Allah'tır" demek zorunda kalmıştır.

Peki acaba bizdeki marazlı Darwinistler, markalı Marxistler,
Masonik Kemalistler: "Allah vardır ve Kur'an Haktır" demekten
niye hala korkup kaçınmaktadır?

Her şeyi ve her an yoktan var eden, her şeyi hakkıyle bilen,
hikmetsiz ve hedefsiz iş görmeyen ve insanı eşrefi mahlukat ola-
rak seçip kendisine halife olacak yetenek ve yetkiyle yeryüzüne
gönderen Yüce Allah'ın elbette Kur'anı ve kuralları, her halde bir
imtihan programı olacaktı. Ve kesinlikle Hak ile Batılı, küfür ile
imanı, helal ile haramı, doğruyu ve yanlışı, zulüm ile adalet esas-
larını, dostu ve düşmanı, sevap ile günahı, güzel ahlakı ve ahlak-
sızlığı birbirinden ayıran bu Furkan'ı; bizzat yaşayarak öğretip
açıklayacak bir peygamber de yollayacaktı!.

İSLAM BAYAT TAKLİTÇİLİK DEĞİL,
HAYAT DİSİPLİNİDİR

Şeytanın, batıl ve bozuk ta olsa, yeni ve orijinal bir din ve düzen
uydurma yeteneği bulunmamaktadır. Şeytanın ve şeytanlaşmış in-
sanların yaptığı; Hak Dinleri bozup yozlaştırmak, şirk katıp saptır-
mak, nefsi arzularla ilahi kuralları harmanlamak suretiyle Batıl bir
hayat tarzı oluşturmaktır. Görünüşte Müslüman, Hıristiyan veya
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Yahudi kalanların çoğu; ya katılaştırılarak veya ılımlaştırılarak, yani
içini ve özünü boşaltıp, biçimiyle uğraştırarak; ama mutlaka aslın-
dan uzaklaştırılarak uydurulmuş bu taklitçi dine tabi olmaktadır.

Maalesef, insanların birçoğunu, kendileri farkında olmadıkları
halde etkisi altına almış batıl bir din anlayışı vardır. Bu, kendini
açıkça tanıtmayan, “gizli bir din” konumundadır. Hiçbir yazılı ku-
ralı bulunmamaktadır. Adı bile konmamıştır. Fakat insanların dav-
ranış ve tavırlarını, düşünce ve amaçlarını kontrolü altına almakta-
dır. Pek çok kimse şuurunda dahi olmadan hayatları boyunca bu
dinin kurallarını uygulamakta, bu dinin emir ve yasaklarına göre
yaşamaktadır. Bu din, Müslümanlık, Hıristiyanlık veya Musevilik-
ten başkadır. Bu dine uyan kimseler sorulduğunda belki, "Ben
Müslümanım" ya da "Ben Hıristiyanım" demelerine aldanmamalı-
dır. Bazı kişiler de dinsiz hatta ateist olduğunu söylese de durum
aynıdır. Yani her biri, aslında bu gizli dinin mensuplarıdır; nefsi is-
tismar ve suiistimallerine, İslam kılıf olarak kullanılmaktadır. 

Bu din, başlangıçta insanların önüne bir bütün olarak konulup
kendilerine teklif yapılmamıştır. İnsanlar bu batıl dini, dünyaya
geldiklerinden itibaren aldıkları uzun telkinler sonucunda be-
nimsemiş durumdadır. Bu nedenle, hareket, düşünce, tavır, hatta
mimiklerinin bile bu dinden kaynaklandığının farkında bile olun-
mamaktadır.

Bu din, kendisine bağlananlara hedef olarak "adam olma"yı
gösterir. "Adam yerine koyulmak", bu dinin değer yargılarına uy-
mak, kurallarını, yasaklarını ve davranış standartlarını uygula-
mak, bu batıl hayat tarzının karakter özelliklerini üzerinde taşı-
mak demektir. Toplumda kabul görmek, benimsenmek, belirli bir
yere gelebilmek için “adam olmak” gerektiği sürekli öğütlenir. Bu
din sonuç olarak “insanların rızasını kazanma ve topluma tapın-
ma” dinidir. Adamlık dini, insanları samimiyetsizliğe, yapmacık
ve zorlama tepkilere yöneltir. Bu dine tabi olan kimseler, çoğun-
lukla içlerinden geldiği gibi rahat ve doğal değildir. İçinde bulun-
dukları ortama uygun olduğunu düşündükleri davranış biçimle-
ri, konuşma şekilleri, yüz ifadeleri sergilenir, hemen her durum-
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da rol yapma gereği hissedilir. Buna karşın, kendilerini son dere-
ce doğal ve normal bir yaşam sürdüklerini zannetmektedir.

Bu din, sonuçta, kendine karşı bile samimi olamayan, yapma-
cık, sahte bir kişiliğe sahip insan modelleri üretir. Her yönden sı-
kıntı ve azap verici olan böyle şeytani bir dinin toplumun bütün
kesimlerini etki altına almasının en önemli nedeni, az önce be-
lirttiğimiz gibi, adının konmamış oluşunda, şahsi çıkarları ve ko-
laycılığı öne çıkarışında gizlidir. Bu dinin mensupları dinlerini
gözden geçirmeyi, terk etmeyi ya da değiştirmeyi akıllarının
ucundan bile geçirmemektedir. Çünkü içinde bulundukları siste-
min bir din olduğundan hepsi habersizdir. Tabi oldukları sistemi,
"hayatın gerçekleri, değişmez gerekleri" olarak görmek de bir er-
dem zannedilmektedir. Bu tiplerin, İtalya’da olsa Katolik, İsra-
il’de olsa Yahudi, Türkiye’de olsa Müslüman, Hindistan’da Bu-
dist, Çin’de Ateist olacağı kesindir.. 

İnsan, içinde bulunduğu bu durumu bırakmadıkça, yani bu sah-
te, adamlık dininden kopup ayrılmadıkça İslam'ı kavraması ve ya-
şaması mümkün değildir. Çünkü İslam'ın temel şartı samimiyet ve
bilinçli tercihtir. Bir insanın İslam'ı yaşaması ve dolayısıyla gerçek
mutluluk ve kurtuluşa ulaşması, ancak Allah'a, kendine ve diğer
insanlara karşı son derece samimi olmasıyla mümkün olabilir.
İman, ancak samimiyet zemini üzerine geçerlidir. Adamlık dininin
etkisinden kurtulmak içinse, öncelikle bu dini teşhis ve tarif etmek
gerekir. Bu batıl ve bozuk din; bencil ve beleşçidir, şahsi menfaat ve
şehvet merkezlidir.

Oysa İslamiyet ferdiyet değil, cemiyet Dinidir. Bedeviyet değil,
medeniyet dinidir. Hatta “Medeni” ve “Medine” kelimeleri bile
“Diyn” kökünden türemedir. Bu nedenle İslam, adil ve asil bir ha-
yat düzeni ve ahlak disiplinidir. İslam’da, yani Kur’an-ı Kerimden
ve sünnet denen Hz. Peygamberin hayat sisteminden kaynaklanan
insani yaşam tarzında; fert ile cemiyetin, millet ile sistemin, din ile
devletin, ibadetle ticaretin, vicdani kanaatle siyasetin ayrı düşünül-
mesi mümkün değildir; Çünkü bu münafıklık demektir. Yakın çev-
resinin içinde yaşadığı cemiyetin, hatta mensubu bulunduğu insan-
lık bünyesinin bütün fertlerini, kendi vücudunun azaları saymayan
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ve onların acılarını dindirmeye çalışmayan ve bu maksatla yapılma-
sı emredilen “cihat” yani zulmü ve sömürüyü yıkıp, adalet ve mer-
hameti hakim kılma gayretine katılmayan insan, imanın özünden
ve İslam gerçeğinden nasipsizdir.

İslam’ı; komünist bir felsefeyle, ubudiyet, ruhaniyet ve ahiret
düşüncesinden uzak, sadece maddi ve dünyevi bir “sosyal adalet ve
eşitlik” prensipleri olarak görmek ne denli tehlikeli ve tahripçi bir
zihniyetse, ibadetlerin ve dini ritüellerin sadece şeklini tekrarlayıp,
asıl özünden ve hedefinden uzaklaşmak ta o denli taklitçi ve tahrif-
çi bir “gelenekçilik”tir.

İslam ümmetine musallat olan şekilcilik, bencillik ve beleşçilik
gibi ruhi rezaletlere vurgu yapması, dinimizin oldukça önem verdi-
ği sosyal adalet kavramını, dayanışma ve bağış yapma ahlakını öne
çıkarması; servet, şöhret ve şehvet taparlık için dinin araç olarak
kullanılması gibi konularda haklı eleştiriler ve hayırlı öneriler geti-
ren: “Allahperest sosyalistlerin piri” ve İran devriminin Wolteri ka-
bul edilen, Paris’te geçirildiği Marksist formasyonun etkisiyle,
Kur’an ayetlerini, Marks’ın “insanlık tarihi, sınıfsal mücadeleden
ibarettir” tezini; “Tarih Habil’le Kabil’in mücadelesidir” şeklinde te-
vil eden ve hatta daha ileri gidip:

“Marksizm’i bilmeden, tarihi ve siyasi olayların doğru tahlil edi-
lemeyeceğini” söyleyen,92 ama ardından, Marksistlerin Allah’ı ve
yaratılışı inkâr ettikleri için eleştirip çelişkiye düşen Ali Şeriati’nin,
bütün Ehli Sünnet âlimlerinin, Ebu Zer Gıfari gibi pek az zatlar dı-
şında bütün sahabelerin ve selefi salihinin, dolaylı biçimde; yanlış
yaptıkları ve dini yozlaştırdıkları gibi bir algıya sebebiyet vermesi
de elbette kabul edilir değildir. Fıtratı, maneviyatı, imtihan sırrını
ve Ezeli Kader Programını göz ardı ederek, her şeyi maddi sebep ve
sonuç ilişkisine indirgemek, İslam’ı ahiret ve ubudiyet düşüncesin-
den koparıp dünyevileştirmektir.

Okuyucuya düşen, taklitçilik dininin özelliklerini incelerken
kendini de tartması ve gözden geçirmesidir. Çünkü her ne kadar
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kimse üstüne alınmak istemese de, adamlık dini herkesin üzerinde
belirli bir etki yaratmış olabilir. İnsan hayatının her anına müdaha-
le eden bu karanlık dinden kurtulmak için de, dikkat ve samimiyet
çok önemlidir.

Hakka Tapınma Yerine, Halka Yaranma Dini!

P eygamber Efendimiz, Kendisine yöneltilen "din nedir?" soru-
suna karşılık olarak "gittiğiniz yoldur" cevabını vermiştir. Bu ce-
vap, konuyu en hikmetli biçimde özetlemektedir. Din, bir insanın
ve dolayısıyla insanlardan oluşan toplumun tüm değer yargılarını,
ahlak kurallarını ve yaşam tarzlarını içerir. Örneğin Yusuf Sure-
si'nin 76. ayetindeki "din" kelimesi bu anlamdadır:

Böylece (Yusuf) kardeşinin yükünden önce onların yüklerini
(yoklamaya) başladı, sonra onu (saklanan kabı) kardeşinin yü-
künden çıkardı. İşte Biz Yusuf için böyle bir plan düzenledik.
(Yoksa) Hükümdarın dininde kardeşini (yanında) alıkoyamaz-
dı...”93 Yani Mısır Firavunlarının kanunları ve hayat kuralları
“DİN” olarak belirtilmektedir.

Kuran'da inkâr edenlerin de bir dinin mensubu oldukları gerçe-
ği çeşitli ayetlerde haber verilir. Örneğin Firavun, Hz. Musa hak-
kında kavmine şöyle demiştir: 

... Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yal-
varıp-yakarsın. Çünkü ben, sizin dininizi (mevcut hayat sistemi-
nizi) değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından
korkuyorum.94

Başka ayetlerde de kâfirlerin, resulün getirdiği hak dine karşı es-
ki batıl dinlerine bağlılık gösterdikleri şöyle bildirilir:

İçlerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kâfir-
ler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür. (Bütün) İlahları
bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey." Onlardan ön-
de gelen bir grup: "Yürüyün, ilahlarınıza (Batıl dini kurallarınıza
ve din adamlarınıza) karşı (bağlılıkta) kararlı olun; çünkü asıl is-
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tenen budur" diye çekip gitti. "Biz bunu, diğer dinde (gelenek ve
göreneklerimiz içinde) işitmedik, bu, içi boş bir uydurmadan
başkası değildir."95

Buraya kadar da anlaşılacağı gibi her insanın bir dini vardır. Al-
lah'ın dinine uymayanlar, hatta kendini ateist olarak tanıtanlar bi-
le, gerçekte "dinsiz" değildir, sadece batıl bir dinin peşindedir. Bu
dinlerin bir kısmı, günümüzde "din" olarak tanımlanmıyor olabi-
lir. Ancak Kuran'da belirtildiği gibi hepsi de birer dindirler. Örne-
ğin Marksizm de batıl bir dindir, çünkü bu ideoloji bir kısım insan-
ların "gittikleri yol" hükmündedir. Marksistler, Marks’ın ürettiği
düşünce sistemini benimsemiş, onun düşünce yöntemini kabul et-
mişlerdir. Dünyayı onun koyduğu kıstaslara göre değerlendirirler.
Nasıl var olduklarını ve ölümün ne olduğunu da Marks’ın (ve En-
gels'in) mantıklarına dayanarak açıklama gayretindedir. Kısacası
Marksizm'e inanmışlardır ve hayatlarını da ona göre yönlendirir,
olayları ona göre değerlendirirler. Bunun gibi Kapitalizm, Sosya-
lizm, Liberalizm gibi sistem ve hayat felsefeleri birer batıl din ye-
rindedir. Bunlara benzer yüzlerce farklı din (yani felsefe, düşünce
sistemi vs.) sayılabilir. Marksizm'e tamamen zıt olan ideolojiler de
birer dindir. Tabii tüm bu dinler, "batıl" dinlerdir ve temelde insan-
ları Allah'ın yolundan saptırmak amacıyla üretilmişlerdir. 

Burada vurgulanması gereken asıl önemli nokta şudur: Dünya
üzerinde, ideolojisi, felsefesi, dünya hedefi ne olursa olsun ya da is-
terse hiç olmasın, hak dinden uzaklaşmış kişilerin istisnasız tabi ol-
dukları tek bir ortak din vardır. Bu din de girişte adını koyduğumuz
ve ana hatlarını çizdiğimiz “adam yerine koyulma ve toplumda rağ-
bet kazanma dini"dir. Ve şeytanın, insanları hak dinden saptırma ve
uzaklaştırma çabasında kullandığı en sinsi ve en etkili silahıdır. 

Zahirde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi olsa da, İncil, Tevrat
veya Kur’an okusa da; sağcı veya solcu bir partiye mensup bulunsa
da: hayata bakış açıları, nefsanî yaşam kuralları ve BM, NATO, AB
gibi kurumları, “demokrasi, özgürlük, küreselleşme” gibi suiisti-
mal kavramları hep aynıdır. 
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Bu sahte dinin mensupları, müftüsünden ateistine, şeyhinden
müridine, entelinden cahiline hemen hepsi: insanlara ahlakına ve
takvasına değil, parasına göre; topluma hayırlı ve yararlı olmasına
değil, makamına göre; ilmi ve insani fazilet ve fedakârlığına değil,
kendilerine sağlayacak çıkarına göre davranmakta, ona göre ikram
ve iltifatta bulunmaktadır. Çünkü bunlar Allah’a değil, dünya ha-
yatına tapınmaktadır. İslam ve Kur’an, bunların istismar aracıdır.

Taklit Dinindeki Ortak Psikoloji ve Davranış Biçimleri

A damlık dininin yaşam felsefesi ve kuralları, Kuran ahlakının
tamamen tersi olan bir yaklaşımın eseridir. Bu inanış kişinin tüm
yaşantısına hâkim olan, toplumda da doğal ve geçerli görülen bir
zihniyettir. Kuran'ın pek çok yerinde “kötü ahlak modeli” olarak
tarif edilen tavır ve hareketler, adamlık dinini yaşayanlar tarafından
çoğu zaman meziyet olarak kabul edilir.

Bu din, gösterişçi kuralcılığın ve toplumda itibar kazanmanın
hâkim olduğu bir hayat felsefesidir. Toplum, büyük kısmı atala-
rından miras kalmış birtakım kurallara sahiptir. Bu kuralları ise,
"... Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk
ve doğrusu biz, onların izlerine uymuş kimseleriz"96 diyen in-
kârcı toplumlara benzer şekilde, adeta İlahi bir hüküm gibi sahip-
lenilmektedir.

Bu kuralların dışına kolay kolay çıkılmaz. Yemek yeme adabın-
dan, yatma vakitlerine, sevgi ve saygı gösterme şekillerinden, arka-
daş seçimine, misafir ağırlamaya kadar, hep daha önceden belirlen-
miş ruhsuz ve şuursuz kurallara göre yaşanır. Bu dini tercih eden
ve bu dinin adamı olma yolunda ilerleyen her kişi, toplumun bü-
yük çoğunluğu tarafından kabul gören ortak bir üslubu ve tavrı be-
nimsemek zorundadır. Hatta bu tavırların ustalıkla icra edilmeleri
bir üstünlük ölçüsü olarak kabul edilir. Tercihler Allah'ın rızasına
göre değil, adamlık dininin koyduğu ölçülere göre yapılır. Bu çar-
pık anlayış, adamlık dinine tabi olanlarda geniş çaplı karakter ve
davranış bozukluklarına sebep olmuştur. Aşağıda, bunların en be-
lirgin olanlarını ana başlıklar altında inceleyeceğiz.
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1- Yapmacık Tavır ve Hareketler

İslam dinindeki samimiyet, doğallık ve içtenlik yerine, şekilci-
lik ve göstermelik dininde, samimiyetten tamamen uzak, her biri
özel olarak ayarlanan ve zaman içinde kişinin karakterinin bir par-
çası haline gelen suni tavır ve davranışlar vardır. 

Taklit dini mensubu, çarpık anlayışının sonucu olan bu yapma-
cık hareket ve mimikleri, riyakâr üslubu ile daha ilk bakışta kendi-
sini belli eder. Bu sahte tavır ve davranışların her biri, mesaj ver-
mek, ilgi çekmek, farklı ve çekici görünmek, menfaat gözetmek, vs.
gibi belli amaçlara yönelik olarak sergilenir.

a) Mesaj Vermek

Taklit dininde, duyguların çoğu zaman konuşma yoluyla değil
de, bakış ve tavırlarla ifade edilmesi esastır. Bunun sebebi, kişinin
hissettiği birçok duyguyu açıkça belli etmeyi gururuna yedireme-
mesidir. Bu yüzden duygularını ima yollu tavır ve davranışlarla bel-
li eder. Avami lisanda "tavır yapma" şeklinde ifade edilen bu davra-
nış bozuklukları adamlık dini insanının temel kişilik yapısını oluş-
turur. Kızma, bozulma, kıskanma, özenme, hayranlık gibi hisler ki-
mi zaman böyle dolaylı şekillerde dışa vurulur.

Sinirlenince kapıları çarparak kapatma, kızdığını belli edecek
bakışlar atma, hiç cevap vermeden uzaklaşma, sinirlendiğini belli
etmek için ses tonunu mümkün olduğunca kısık tutarak konuşma,
adamlık dini insanının dışavurum tavırlarından bazılarıdır. Genel-
de açık ve samimi bir üslup yerine ima yollu anlatımlara ve suni ta-
vırlara rastlanır.

b) Üstünlük Gösterisi Ve Hor Görmek:

Taklit dininin mensupları, gün içinde sürekli olarak birbirlerine
karşı üstünlük elde etmeye çalışır, ellerinden geldiğince karşı tara-
fı ezmeye uğraşırlar. Çünkü ancak karşı tarafı ezdikleri takdirde
yükseleceklerini sanırlar.

Sinirli ve aksi görünme, çok meşgul olduğu ve kimseye taham-
mül edemediği izlenimi verme gibi tavırlar, genellikle işyeri sahibi
veya üst makamdaki kişiler tarafından, kendi altlarında çalışanlara
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karşı yapılır. Karşı tarafı adam yerine koymadığını belli eden tavır-
lar göstermek de adamlık dininde makbul sayılan davranışlardan-
dır. Toplum içinde konuşurken yalnızca belli kişileri muhatap ala-
rak onlara bakarak konuşmak, belli kişileri adeta o ortamda yok
saymak adamlık dininin aşağılama tavırlarındandır. 

c) İlgi Çekmek

Toplu ortamlarda insanların ilgisini çekebilmek, varlığını his-
settirmek, kendini ispat etmek maksadıyla başvurulan yapmacık
tavır ve davranışların en belirginlerini şöyle sıralayabiliriz:

Bulunduğu ortama aykırı tarz ve çıkışlarla farklı görünmeye,
kendine özel bir hava vermeye çalışmak, neşeli samimi bir ortam-
da ciddi ve ağır takılmak, az konuşmak ya da ciddi, konsantre
olunması gereken bir ortamda laubali hareketler yapmak... Olay-
lara normalden fazla tepkiler vererek veya aşırı tepkisiz davrana-
rak ilgi çekmeye çalışmak. İçinde fırtınalar koptuğu halde bir ola-
yı son derece olgun karşılamış gibi durmak... Ani tavır değişik-
likleri göstermek, gülerken birden anlamsız bir şekilde ciddileş-
mek veya sakinken aniden taşkın hareketler yapmaya başlamak,
ani kahkahalar atmak. Normal konuşurken bir anda abartılı bir
üsluba geçmek, örneğin ses tonunu yükseltmek ya da aşırı kısık
bir sesle konuşmaya başlamak. Bu arada, yüz mimiklerinde ve el
kol hareketlerinde de aynı şekilde abartılı bir hava estirmek, de-
ğişik duruş ve oturuş tripleri yapmak. Bu suretle dikkat ve ilgiyi
üzerinde tutmaya çalışmak. Birisinden ilgi görene kadar ona ya-
kınlık göstermeyip, daha sonra alakadar olmak, kendisine sami-
mi davranan, yakınlık gösterenlere karşı ilgisiz davranmak, tepe-
den bakmak, kendisine yüz vermeyen, küçümseyen, ilgi göster-
meyenlere yaranmaya ve yakınlaşmaya çalışmak...

ç) Menfaat Gözetmek

Gerçekte hissedilmeyen samimiyetsiz hareket ve davranışlarda
bulunmanın sebeplerinden biri de, insanlardan elde edilmesi umu-
lan çeşitli menfaatlerdir. Sevmediği fakat çıkar beklediği birine
sempatik görünmeye çalışmak, onun dalkavukluğunu yapmak, her
fırsatta gözüne girmeye, kendini beğendirmeye çaba harcamak,
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patronuna, amir veya müdürüne karşı sahte bir sadakatle saygılı
davranmak, şartlar değiştiğinde ise gözünü kırpmadan vefasızlık
yapmak adamlık dini mensuplarına göre akıllılık ve gözü açıklık
sanılmaktadır.

Ayrıca yaranma düşüncesiyle veya korktuğu ve çekindiği için
doğru bildiğini saklamak, bunu da “herkese hak verme, demokrat-
lık” gibi teviller ile kapamaya çalışmak bunların genel huylarıdır.

d) Gösterişe Yönelmek:

Taklit dininde hayatın en büyük amacı insanların rızasını kaza-
nabilmektir. Bu nedenle ikiyüzlü davranmak ve gösteriş yapmak
çok önemlidir. Çevresi tarafından beğenilen, takdir edilen, hayran
olunup özenilen veya gıpta edilen insan olmak, bunların asıl gaye-
sidir. Bu dinde insanlar çevreleri için giyinir, konuşur, ev döşer,
meslek seçer veya kitap okuyup bilgi edinir. Tüm yaptıklarında en
büyük hedefleri; yaptıkları karşılığı insanların takdirini toplayabil-
mektir. Örneğin kitapçıya gidip bir kitap seçerken en merak ettik-
leri konuya değil, en çok satan kitabı istemektedir. Hangi kitabı
okuduklarında daha "havalı" ve günün modasına daha uygun ola-
cağını düşünürler. Çünkü burada kitap okumanın amacı görgü, bil-
gi veya kişiliğini geliştirmek değil, çevresine karşı anlatacak bir
şeyler bulabilmektir. 

e) Bilmişlik ve Ukalalık Sergilemek:

Taklit dini içinde yaşayan bir insan, Kuran'da bildirilen akıl ve
anlayış ferasetinden uzak kimselerdir. Buna rağmen bu kişiler ken-
di akıllarını çok beğenirler ve diğer insanlardan kendilerini çok
akıllı zannederler. Adamlık dini mensupları, herkese her konuda
fikir verecek bir akla sahip olduğu kanaatindedir. Sağdan soldan
duyduğu yarım yamalak, kulaktan dolma bilgileri, başına gelen
olaylardan kendince çıkardığı sonuçlarla sentezleyip büyük bir ha-
yat tecrübesi edindiğini sanır. Herkese her fırsatta bu tecrübeyi is-
patlamaya çalışır. Burada akıl, zekâ, ahlak ve kültür gibi özellikler
ikinci derecede kalır. En büyük prim yapan unsurlardan biri de, yaş
faktörüdür. Bu sözde üstünlük; "sen gelirken biz gidiyorduk", "ben
senin küçüklüğünü bilirim" gibi ifadelerle vurgulanır.
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f) Dengesiz Davranışlar Göstermek:

Taklit dininde insanların bazı dengesiz yönlerinin olması ilgi çe-
kici ve makbul sayılır. Bu nedenle birçok insan aslında son derece
normal bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, özellikle "dengesiz" ta-
vırlarda bulunur. Çünkü böylece, çevresindeki insanlar arasında iti-
bar elde edeceği ve takdir göreceği sanılır. Adamlık dininin bu çar-
pık zihniyeti nedeniyle dikkat çekebilmek için canını tehlikeye
atanlar dahi çıkmaktadır. Özellikle gençler arkadaşlarına hava at-
mak ve insanların hayranlığını kazanmak maksadıyla, akılsızca ce-
saret gösterileri yapanlar vardır. Örneğin arabayla sürat yaparlar.
Çok tehlikeli olabilecek bir virajda öndeki arabayı sollamaya kal-
karlar. Hatta karşıdan gelen aracın üzerine sürüp son anda kenara
çekilmeyi büyük marifet sayarlar. Hem kendi hayatlarını hem de di-
ğer kişilerin hayatlarını hiçe sayarak kendilerine "delilik derecesin-
de cesur, ölümden bile korkmuyor" dedirtmeye çalışırlar. Hâlbuki
bir insan aslında ölümden korkmadığından değil, adamlık dininin
etkisine kapıldığı için bu tip bir tavır ortaya koymaktadır. Ancak
unutulmamalıdır ki, delice sürat yaparak sözde bir cesaret gösterisi
sergileyen bir genç tam o anda bir kaza yaparsa, yüzündeki bütün o
çılgınlık giderek yerini çok ciddi ve korku dolu bir ifadeye bıraka-
caktır. Yardım istemeye ve ölmemek için dua etmeye başlayacak, et-
rafına yalvaracaktır. O anda adamlık dini tümüyle etkisini yitirecek
ve yerini Allah korkusu alacaktır; ama iş işten geçmiş olacaktır. 

g) Beceriksizlik Taklidi

Yozlaşmışlık dininde, zengin insanların asla basit işleri yapma-
mış olması gerektiğine dair yanlış bir inanç vardır. Bu inancın man-
tığı şu düşünceye dayanır: Zengin olan insanlar, mutlaka yanların-
da fiziksel olarak güç sarf edecekleri işleri yaptıracak ücretli çalışan-
lar bulundurmalıdır. Örneğin yemeklerini kendileri yapmaz, aşçı
tutmalıdır. Evlerini kendileri temizlemez, hizmetçiler yapmalıdır.

İşte bu zihniyet, kendisini zengin gibi gösterip hava atmak iste-
yen birçok insanın aslında becerikli olmasına rağmen "beceriksiz-
lik taklidi" yapmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle ka-
dınlar arasında "el becerisi gelişmemiş, hiçbir şeyden anlamayan
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insan" havası vermek oldukça yaygındır. Örneğin bir genç kızın as-
lında bildiği halde arkadaşlarının yanında "ben çay yapmasını bil-
mem, ben yemek yapmaktan hiç anlamam, hayatım boyunca mut-
fağa girip bir şey yaptığımı hatırlamam, ben hiç iyi dikiş dikemem,
bugüne kadar elime iğne iplik almadım" gibi sözler söylemelerinin
altında yatan düşünce zengin ve asil bir aileden geldiğini vurgula-
maktır... Bu şekilde her işini başkasına yaptırma olanağı olan var-
lıklı bir insan görünümü vermeye çalışılmaktadır.

h) Kimseyi Beğenmemek

Çevrelerine her şeyin en mükemmeline sahip insan havası ver-
mek isteyenler, gördükleri hiçbir şeyi beğenmezler. Hatta beğense-
ler bile bunu belli etmez, bir kusur bularak mutlaka eleştirmek is-
terler. Örneğin arkadaşlarıyla birlikte lüks bir restorana giden bir
kişi, hayatı boyunca böyle lüks bir restorana gitmemiş olsa bile, yi-
ne de buranın yemeklerinde veya dekorasyonunda ya da garsonla-
rın tavırlarında bir kusur bulmaya çalışır. "Bence yemekleri pek iyi
değildi, manzarası çok kötüydü, ne biçim döşenmiş, insanın içi da-
ralıyor" gibi eleştiriler getirerek, bundan çok daha iyi yerler gör-
düm havası vermeye kalkılır.

2- Konuşma Bozuklukları

Konuşma, insanların fikir, düşünce ve duygularını, istek ve ar-
zularını dış dünyaya aktarmalarına, birbirleri arasında geniş çaplı
iletişim kurmalarına yardımcı olan en önemli vasıtadır. Oysa adam-
lık dininde konuşma, bu temel amaçlarının dışına taşarak, yozlaş-
mış insanların çarpık psikolojisinin bir dışa vurum aracı haline so-
kulmaktadır. Adamlık dini insanının bütün kompleksleri, kişilik
dengesizlikleri, psikolojik problemleri, ruhsal düşüklükleri konuş-
ması sırasında ortaya çıkmaktadır. Büyük bir çoğunluk kendisini
dışarıya karşı olduğundan farklı ve üstün gösterme sevdasındadır.
Bu gösteriş de, tavır ve davranışlarla olduğu gibi büyük ölçüde ko-
nuşma yoluyla aktarılır. 

a) Yapmacık ve Samimiyetsiz Konuşmalar

Yozlaşmışlık dini "kuru kalıplar" dinidir. İnsan bu kalıpları be-
nimsediği ve uyguladığı müddetçe toplum içinde benimsenip rağbet
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görecektir. İnsan ilişkilerinde çok önemli bir yer tutan konuşmanın
da bu dinde kendine özgü sayısız kalıpları sergilenir. Adamlık dinin-
de konuşmalar, ortam ve duruma göre bu kalıplardan uygun olanla-
rının seçilip ardı ardına dizilmesiyle meydana getirilir. Kişinin sarf
ettiği sözleri gerçekten hissedip hissetmediği hiç önemli değildir.
Adamlık dini insanı, duygularıyla dışa vurdukları çok farklı olduğu
için -diğer bir deyimle içi dışı bir olmadığı için- "ikiyüzlülüğün” ta-
rifi içine girmektedir. Normal bir insan için ikiyüzlülük her ne kadar
utanılacak bir durum olsa da, toplum taparlık dinini yaşayan bir ki-
şi utanılacak bir duruma düştüğünün farkında değildir. 

b) Boş ve Amaçsız Konuşmalar

Yozlaşmışlık dininin konuşmalarındaki en belirgin özellik, ko-
nuşmaların boş ve amaçsız olmasıdır. Halkın % 90'dan fazla bir ke-
siminde, "laf olsun diye, vakit doldurmak için konuşmak" adeta is-
temsiz bir davranış haline gelmiştir. Sonuca götürmeyecek, kalıp-
laşmış beylik konular bu boş konuşmaların temelini teşkil eder. Bu
tür konuşmaların konu içeriği çok geniştir. Halk arasında, avami li-
sanla, "geyik muhabbeti" olarak da tanımlanan bu konuşmalar
adamlık dini insanının gündelik yaşamında önemli bir yer işgal
eder. Konuşmaların fazla değişmeyen klasik açılışları vardır: "Dün-
yanın hiçbir yerinde yok...", "Avrupalı bunu yapmaz...", "24 saatte
bitiririm..." diye başlayan konuşmalar, "beni başa getirecekler
ki...", "biz adam olmayız...", "onların hepsi benim yanımda yetiş-
ti..." şeklindeki konuşmalar uzar, genişler, konudan konuya atlanır.
Bilinen veya bilinmeyen her türlü konuda fikir beyan etmeye yöne-
lik konuşmalar da en çok rağbet görenlerdendir. Hiçbir sonuca
bağlanamayan, bağlansa da hiçbir fayda sağlamayan bu tip konuş-
malar genelde karşı tarafa fikir, düşünce, yorum sahibi olduğunu
hissettirme kompleksinden kaynaklanır.

c) Çözümsüz ve Hikmetsiz Konuşmalar

Taklitçilik dininde gerçekten konuşulup halledilmesi gereken
konular bile karmaşa ve çözümsüzlüğe sürüklenir. Çok kısa süre-
de çözülebilecek meseleler saatlerce uzatılır. Konuşmalar karşılıklı
iddialaşma, inatlaşma ve kişilik gösterisine dönüşür. İş toplantıları,
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arkadaş toplantıları, apartman toplantıları hep bu tür görüntülere
sahne olur. 

Yozlaşmışlık dininde kişi lafı uzatıp bir türlü konunun özüne
inemez. Çok konuştuğu halde bir şey anlatamaz. Gereksiz girişler,
anlamsız bağlantılarla çok basit bir konuyu bile içinden çıkılamaz
bir hale sokar. Konuşmalarının arasına kendine dikkat çekmeye, fi-
kir ve düşüncelerini önemli göstermeye ya da bilgi ve kültürünü is-
patlamaya yönelik imalı sözler katmaya çalışır. En hayati konular-
da bile kendi şahsının öne çıkması birinci planda, konuşulan konu
ikinci plandadır. "Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence
türünden) tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övün-
me (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutku-
su'dur..."97 ayetinde haber verilen özellikler adamlık dininin ko-
nuşmalarında da çok yoğun olarak kendini gösterir. 

ç) Düşüncesiz Konuşmalar

İstismar dininin konuşmalarında düşüncesizlik sık sık gözlenir.
Anlattığı konu ya da kullandığı üslup karşı tarafın ilgisini çekme-
diği halde bunu fark edemeyip aynı tempoda anlatmaya devam et-
mek, daha önce anlattığı şeyleri unutup tekrar tekrar gündeme ge-
tirmek, herkesin bildiği şeyleri çok orijinal bir konu anlatıyor eda-
sıyla dillendirmek, bir kişinin vakti yokken zorla dinletmek, adam-
lık dinine has düşüncesizliğin en belirgin örneklerindendir. Bütün
bunların yanı sıra, yapılan yersiz ve kötü espriler konuşmaları da-
ha da hikmetsiz bir hale getirmektedir.

Patavatsızlık, düşüncesiz konuşma şekillerinden biridir. Yanlış
anlaşılmaya müsait sözler sarf etmek, lafın ucunun nereye varaca-
ğını düşünmemek, konuşurken çeşitli potlar kırmak bu sınıfa gir-
mektedir.

d) Saygısız ve Alaycı Konuşmalar

Konu ne olursa olsun iddiacı ve tartışmacı bir üslup takınmak
adamlık dininin özelliklerindendir. Bunun yanı sıra ses tonunu
yükselterek baskın çıkmaya çalışmak, özellikle karşı tarafa kendi
fikrini kabul ettirmenin bir gereği zannedilmektedir.
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Kendisiyle aynı ortamda bulunan kişileri muhatap kabul etme-
yip, onlar hakkında, "bu", "şunlar" gibi terimler kullanmak, karşı-
sındakinin yüzüne bakmadan konuşmak, espriyle bozmak, laf sok-
mak da adamlık dininde karşı tarafı aşağılama yöntemleridir. Duy-
duğu halde kendini ağırdan satmak için sorulan sorulara cevap ver-
memek, duymazdan gelmek de böyledir. Bunların yanı sıra duydu-
ğu bir şeyi kasten tekrarlatmak, anladığı halde anlamıyor takılmak,
karşı taraf bir şey anlatırken onu kaale almadığını ve dinlemediği-
ni belli edecek şekilde başkasıyla farklı bir konu konuşmaya başla-
mak saygısız ve alaycı konuşmanın diğer örneklerindendir. 

Karşısındakinin anlattığı konuyla ilgilenmediğini ve küçümse-
diğini belli eden alaycı ifadeler kullanmak "öyle diyorsan öyledir",
"aynen devam et" gibi... kelimeler kullanmak, ayrıca otoriter üslup
takınarak "bakayım"lı konuşmak ("ver bakayım", "gel bakayım"
gibi...) bu konuyla ilgili diğer edep dışı hareketlerdir.

e) Telefonda Yapmacı Ses Tonları

Telefonda konuşurken, normal zamanda kullandığı ses tonu ve
üsluptan farklı bir ses tonu ve üslup kullanmak yine adamlık dini
özelliklerindendir. "Alo" kelimesini bulunduğu yerdeki statüsüne
göre, farklı samimiyetsiz şekillerde telaffuz etmek, örneğin patron
ve müdür konumundaysa sesini özellikle kalın ve tok bir tona ge-
tirip ağır ve ekstra ciddi bir üslupla telefona cevap vermek bunla-
rın basitliğidir.

f) Arkadan Çekiştirme ve Dedikodu

Kalem Suresi'nin 10.-15. ayetlerinde, adamlık dini mensupları-
nın gösterdiği basit ve aşağı tavırlar birbiri ardına tarif edilir. Bu ko-
nu ile ilgili olarak bildirilen ayetler şöyledir:

Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık (tip-
lere). Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren(lere).
Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr (ha-
inlere). Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik (rezilliği bir mari-
fet ve meslek haline getirenlere, asla iltifat etme, bu tiplerin pe-
şine gitme).98
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Ayetlerin ilk başında söylenen "alabildiğine ayıplayıp kötüle-
me", adamlık dininde çok rastlanan bir tavırdır. Bu dinin mensup-
ları içinde, insanların yüzüne karşı iyi davranan, sonra da arkasın-
dan çekiştiren insan modeli son derece yaygın haldedir. Hiç kimse
birbirinin eksik ve hatalı yönleriyle, düzeltmek kastıyla ilgilenmez.
Zaten, başkalarının hatalarını düzeltmek de pek arzu edilmez. Ki-
şinin herhangi bir hatası, ancak bir alay ya da dedikodu konusu
olarak gündeme gelir. 

3- Alaycılık

Toplum taparlık ve adam yerine koyulmak Dinin mensupları-
nın: Ana dilleri ayrı olsa da, ana düşünceleri aynıdır. Pasaportların-
da farklı dinlere veya ateizme bağlı oldukları yazsa da, fikirleri ve
fiilleri aynıdır. Ülkeleri ve partileri değişik de olsa, hayat prensiple-
ri ve pratikleri ortaktır.

Samimiyetsizliğin yanı sıra alaycılık da adamlık dini insanları-
nın ortak davranış dengesizliğidir. Kuran'da açıkça yasaklanan
alaycılığın, ne derece sakınılması gereken bir davranış olduğu bir
ayette şöyle bildirilmiştir:

“Arkadan çekiştirip duran ve kaş göz işaretiyle (insanlarla)
alay edip (aşağılayan) her kişinin vay haline...”99

Buna karşın adamlık dininde, kişinin fırsat bulduğunda hiç çe-
kinmeden bir başkasıyla alay etmesini ve onu küçük düşürmesini
engelleyen hiçbir kural getirilmemiştir. Tam tersine alay eden kişi-
nin safında olmak herkese daha kolay ve cazip gelir. Alaycı ve kü-
çük düşürücü tavırlara şu örnekleri verebiliriz:

Bir topluluk içinde samimi olduğu kişilerle kaş göz işareti ya-
parak diğer bazı kişileri alaya almak, topluluk içinde insanları
aşağılamak kastıyla onların hatalarını, eksiklerini, kusurlarını
gündeme taşımak ve bunları alay konusu yapmak, kişileri fiziksel
özelliklerinden dolayı kınamak ve horlamak, karşı tarafın eksik
ya da vasat özelliklerini, o şahsı bu özelliklerin zıttıyla överek
alay konusu yapmak.
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Ayrıca şaka ve esprilerle veya kötü lakaplar ve sıfatlar takmak su-
retiyle insanları hafife almak, bakış ve mimiklerle insanları küçüm-
seyip aşağılamak, karşısındakinin küçük düşürücü şekilde taklidini
yapmak, üslup, ses tonu ve seçilen kelimelerle karşı tarafı ezmeye ça-
lışarak kendi üstünlüğünü ortaya koymak, birisi bir şey anlatırken
onun eksikliğini ima ederek başkasıyla gülüşüp şakalaşmak, duya-
mayacağı bir şekilde onun hakkında fısıldaşmak gibi hareketler
adamlık dininde sık sık görülen edep ve hürmet dışı hareketlerdir. 

4- Umursamazlık

İstismarcılık dininin en temel esaslarından biri de umursamaz
tavırlardır. Çünkü bu batıl dinde umursamazlık; akıl, yetenek ve
şahsiyet üstünlüğünü vurgulama yöntemi olarak kullanılır. “Çok
özel, önemli ve herkesten daha üstün bir şahsiyete sahip insan” iz-
lenimi vermenin yolunun, "umursuzluk" olduğuna inanılır. Bu ne-
denle özellikle gençler arasında umursuz tavırlar çok yaygındır. 

5- Zalimlik ve zorbalık

İstismarcılık dini topluma son derece acımasız ve insaniyetsiz
bir sistem getirir. Bu nedenle halkın büyük bir çoğunluğu çevre-
sine karşı son derece düşüncesiz ve merhametsizdir. Dolayısıyla
insanların sadece bir gün içinde defalarca morali bozulur, kırılır,
kalbi sıkılır. Adamlık dininin zalimliği nedeniyle son derece ger-
gin, asabi, azap dolu bir hayat yaşanır. Herkesin mutlu ve neşeli
bildiği insanların bile hemen hemen tamamı, akşam yatağına yat-
tığında huzursuz olan, vicdan azabı duyan, için için büyük buna-
lımlar yaşayan insanlardır. Çünkü toplumun geneline adamlık di-
ni tam hakim durumdadır ve bu dinin getirdiği her tavır ve her
mimik insanlar için -kendileri de aynılarını yapıyor olsa da- kat-
lanması çok güç bir eziyettir.

Çünkü taklitçilik dininde samimiyetle insanlara itibar ve iltifat
etme, iyilik ve güzellikleri dile getirme yoktur. İnsanları iğnelemek,
hor görmek, hakaret etmek, küçük düşürmek adamlık dininin
prensipleridir. Her güzellikle bir kusur bulmak ve güzel olan yeri-
ne kusurlu olanı dile getirmek adamlık dininin bir gereğidir. 
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6- Kızdırma Taktikleri İle Muhataplarını Kışkırtmak

İnsanları kızdırmaya çalışmak adamlık dininin bir diğer bozuk
tavrıdır. Halk arasında birçok insan çeşitli sebeplerle bu yöntemi
kullanır. Kimisi sevmediği bir insana rahatsızlık vermek, kimisi de
kendisine kötülük yapan birinden intikam almak istediği için kız-
dırıcı davranır. Kimisi için ise kızdırmak adeta bir yaşam tarzıdır.
İnsanların zaaflarını ortaya çıkarmaktan ve öfkelenmelerini seyret-
mekten hoşlanır ve bu şekilde nefsini tatmin etmeye çalışır. Anne-
sine, babasına, öğretmenlerine, arkadaşlarına karşı her tavrının al-
tında kızdırıcı bir yöne rastlanır.

Ancak adamlık dininin bu özelliği, insanlar tarafından çok açık
olarak uygulanmaz. Kızdırmanın belirli yöntemleri vardır. Bunlar-
dan birkaçı şunlardır:

a) "Sakin Takılmak"

Karşı tarafı kızdırmaktan zevk alan insanlar bu yönteme çok sık
başvururlar. İnsanların önem verdiği, heyecan duyduğu, telaşlandı-
ğı konularda normalin dışında sakin bir tavır göstererek karşıların-
daki insana rahatsızlık yaşatırlar. Özellikle gençlerin kızdıkları öğ-
retmen ve arkadaşlarına, anne ve babalarına karşı olan tavırlarında
buna sıkça rastlayabilirsiniz. Örneğin dışarı çıkmasına izin verme-
yen annesinden intikam almak isteyen bir genç kız, onun bütün so-
rularına son derece lakayt ve sakin bir ses tonuyla cevap verir. 

b) Duymaz, Görmez, Anlamaz Davranmak

Cahiliye toplumlarında bu yöntemi genellikle kavgalı kişiler
birbirlerinden intikam almak için kullanırlar. Sevmediği insanı kız-
dırarak rahatsız etmek, ona huzursuzluk vermek için uygularlar.
Böylece bir nebze de olsa intikam aldıklarını sanırlar. Örneğin kav-
ga ettikleri kişinin de bulunduğu bir toplulukta ondan yana baka-
rak konuşmamak, sanki o ortamda öyle bir insan yokmuş gibi dav-
ranmak, herkesin esprisine gülerken onunkine ilgi duymamak,
herkese selam verirken ona selam verip almamak, herkese veda
ederken onunla tokalaşmamak, herkesin hatırını sorarken onun
yanından geçip yüzüne bakmamak, adamlık dini kıstaslarına göre
"sana değer vermiyorum, bilgin olsun" anlamına gelir. 
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c) "Laf Dokundurmak"

Kızdırmanın diğer bir yöntemi "laf dokundurma" tabiriyle bili-
nen bir tavır bozukluğudur. Örneğin birileri vasıtasıyla şirkete gir-
miş ve üst düzey yöneticiliğe yükseltilmiş bir elemanın olduğu iş
toplantısı sırasında, "keşke bizim arkamız da güçlü olsaydı da, biz
de kısa yoldan yükselseydik" demek buna bir örnektir. Veya isteme-
yerek yaptığı bir hata yüzünden zarara sebep olan birinin yanında
"bazı insanların hatalarının ceremesini biz çekiyoruz, bildiğiniz gi-
bi" şeklinde sözler sarf etmek yine "laf dokundurmak" maksatlıdır.
Burada isim vermemek, özellikle "bazı insanlar" diye belirtmek yi-
ne adamlık dininin çirkin kurallarındandır.

ç) Bakışla Kızdırmak

İnsanlar genellikle sözle anlatamadıkları şeyleri bakışlarına yan-
sıtarak karşı tarafa anlatma yolunu seçmektedir. Çünkü bakışla ya-
pılan bir ima hiçbir zaman maddi olarak ispat edilemez ve insanlar
bakışlarındaki anlamı kolaylıkla reddedebilirler. Örneğin karşısın-
dakine kinle bakan bir insan, "o an heyecanlandım, bakışlarım bu
yüzden değişmiştir, yoksa kızgınlıkla hiçbir ilgisi yok" dediğinde
bunu herkes kabul etmek zorunda kalır. Ya da bakışlarında alaycı-
lık olan birinin, "yoo ben seni gayet ciddi dinliyorum, bir an aklı-
ma bir şey geldi de, ondan bakışlarım sana alay gibi gelmiştir” de-
diğinde buna kimse itiraz edemez. Çünkü bakıştaki alaycılığın
maddi bir delili yoktur. Ancak insan bakışlarıyla karşısındakine,
her türlü olumlu veya olumsuz düşüncesini belli edebilir. Bu ne-
denle cahiliye toplumlarında kızdırma yöntemi olarak sadece ba-
kışlarını kullanan birçok kişi vardır. 

7- Yeni Fikirlere ve Eleştiriye Karşı Kapalı Olmak

İstismarcılık dinini yaşayan bir insan, karakter ve ahlak olarak
hayatı boyunca hiçbir hayırlı ilerleme kaydedemeyecektir. Çünkü
adamlık dini eleştiriye ve yeni fikirlere kesin bir yasak getirmiştir.
Bir insanın kendisinden büyük, zengin, kültürlü, yüksek makama
sahip, güzel ve tecrübeli bir kişiyi eleştirebilmesi veya ona yeni fi-
kirler getirebilmesi neredeyse imkânsız gibidir. Hatta adamlık di-
ninde bu konuda o kadar sert kurallar vardır ki, 20-30 yıllık arka-
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daşlıklar tek bir eleştiri nedeniyle bir daha görüşmemek üzere bir
anda sona erebilir. 

Örneğin adamlık dinine göre bir insanın, kendi tavrıyla, ahlakıy-
la, karakteri ve kusurlarıyla ilgili olarak karşısındaki kişinin fikrini
alması ve ona danışması son derece küçük düşürücü sayılan bir şey-
dir. Bu nedenle genellikle cahiliye toplumunda kimsenin kendisiy-
le ilgili konularda bir başka kişinin fikrini aldığını ve danıştığını gö-
remezsiniz. "Karakterimde sizi rahatsız eden yönler bulunuyor mu?
Gülüşlerimde, yüz mimiklerimde veya yürüyüşümde bir kusur gö-
rülüyor mu? Bana kişiliğimle ilgili verebileceğin bir tavsiyeniz olur
mu? Nasıl bir insan olsam daha çok sevilirim konusu konuşulur
mu?” gibi sorular duymak hemen hemen mümkün değildir. Çünkü
bir insanın kendisini geliştirmek için çevresinden fikir alması adam-
lık dininin zihniyetine taban tabana zıt görülmektedir. Herkes ken-
disini "en iyi, en kültürlü, en görgülü, en akıllı" kişi olarak kabul et-
mektedir. Eksiklikleri ve kendisini geliştirmesi gereken yönleri ol-
duğunu bilse bile bunu çevresine belli etmek istememektedir.

Taklitçilik dini, fikir danışmamanın yanı sıra eleştiriye de tam
anlamıyla kapalıdır. Örneğin kendi alanında uzman bir doktor ve-
ya bir mühendis düşünelim. Kendilerine gelen bir kişi eğer başka
bir uzmanın fikrinin kendisininkinden farklı olduğunu ifade eder-
se, mutlaka "o zaman git ona muayene ol veya öyle ise git evini ona
yaptır" gibi bir cevap verilir. Kendi sahasında uzman olan insanlar,
genellikle meslektaşlarının fikirlerini almaya tenezzül etmez ve
mutlaka kendi dediklerinin yapılmasını isterler. 

8- Misafire Bakış Açısı

Bir insanın manevi değerlerini kaybetmesiyle birlikte bu boşlu-
ğun yerini dinsizlik sistemi üzerine kurulu olan adamlık dini dol-
durmaktadır. İslam ahlakının ve Kur’an ahkâmının olmadığı yerde
mutlaka adamlık dini vardır. Adamlık dininin olduğu yerde ise in-
saniyet, ince düşünce, fedakârlık gibi güzel ahlaka uygun davranış-
lara rastlamak imkânsızdır.

Eğer adamlık dininin etkisi altında olan bir kişinin evine misa-
firliğe giderseniz, burada yoğun olarak hissedeceğiniz duygu "yük
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olma"dır. Çünkü cahiliye ahlakında misafir, kendi deyimleriyle faz-
ladan bir "boğaz'" olarak algılanır. Karşılıklı çıkar alış verişi olan
insanlar, aralarındaki ilişkinin bozulmaması için mecburen birbir-
lerini bir sıraya tabi olarak belirli zamanlarda ağırlamaktadır.
Adamlık dini kurallarına göre bir kişi diğerinin evine gittiğinde sı-
ranın mutlaka diğerine gelmesi lazımdır. İki-üç kere üst üste bir ta-
raf diğerine misafir olamayacaktır.

Bu bakış açısı gereği misafirin bir an önce evine dönmesi arzu-
lanır. En yakınları bile olsa birkaç günden fazla misafirlere katlanıl-
mamaktadır. Olabilecek en az masrafla misafiri evine yollama gö-
züyle bakıldığı için, en ucuz gelecek şekilde dışarıdan alınan birkaç
ikram yapılır. Evdekiler genellikle yiyeceklerin iyilerini kendileri-
ne ayırıp kötülerini sunma ve bu şekilde kar elde etme telaşına ka-
pılır. Misafirin bir tabaktan fazla yemesi son derece itici görülür ve
eğer kendiliğinden biraz daha yiyecek isterse ev sahipleri mutfakta
arkasından "amma çok yedi, bir an önce gitse de rahatımıza bak-
sak" gibi kızgınlık ifadeleriyle misafirin ne kadar görgüsüz olduğu
vurgulanır. Misafirin evde dolaşması bile hiç hoş karşılanmamakta,
çünkü Allah rızası ve akraba hatırı gözetilmediğinden, misafirler
sadece mecburen katlanılan bir yük sayılmaktadır., 

9- İstismarcılık Dininde Yaşlılığa Yaklaşım

Adamlık dininin her yaş kategorisi için belirlediği bir tarzı var-
dır. Bunun yazılı bir metni ve açıklaması yoktur, ama insanlar, dün-
yanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bunu bilip bütün detaylarıy-
la uygulamaktadır. Örneğin 50 veya 60'lı yaşlara gelmeye başladık-
larında yaşam şekillerinin, konuşmalarının, kıyafetlerinin, ses ton-
larının, üsluplarının adamlık dininin kurallarına uygun şekilde de-
ğişmesi gerektiğine inanılır.

Bu değişikliğin ana prensibi: dünya nimetlerinden el çekme, her
şeyden, herkesten ve geçmişinden şikâyet etme ve karamsarlık üze-
rine kurulmaktadır. "Nasılsın?" sorusuna bu yaşlarda verilen cevap
genellikle "işte idare ediyoruz, ne olsun bildiğin gibi" veya "ne ya-
palım hastalıklarla uğraşıyoruz" gibi olumsuz cevaplardır. Bunların
hayattan zevk almaya bir hakları olmadığına ve bu yaştan sonra
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tüm nimetlerden uzaklaşmaları lüzumuna dair batıl bir inançları
vardır. Çünkü sonsuz bir hayata inanıp hazırlanmadıkları için hep
böyle ruhi karanlık ve karamsarlık içinde kıvranmaktadır.

10- Taklitçilik Dininde İnsan Ayrımı

Adamlık dininin en belirgin kötülüklerinden biri, insanları de-
ğerlendirme şeklidir. Bu dinde insanlar zengin ve fakir olarak ikiye
bölünmektedir. Her iki gruba farklı bir bakış açısı ve dolayısıyla da
farklı bir davranış şekli hâkimdir. Zengin ve fakir insanlara karşı
gösterilen tavır farklılığı, tüm mimiklerine, ses tonuna ve hatta ba-
kış şekline kadar dünyanın hemen hemen her yerinde aynı gibidir.
Bir Amerikalı da bu dinin gereği olarak söz konusu tavrı yerine ge-
tirir, bir Rus da, bir Fransız da… 

Özet olarak bu tavır farklılığını şu şekilde maddeleyebiliriz: 

1- Cahiliye insanları kendilerinden daha zengin ve itibarlı kişile-
re karşı genellikle ince ve yumuşak bir ses tonu kullanır ve mümkün
olduğunca kibarlaşarak konuşmaya çalışır. Fakir bir insana karşı ise
ses tonu doğallaşır, kişinin gerçek ayarı neyse bu ortaya çıkmaktadır.
Konuşma sertleşir, kabalaşır, kibarlaşma ihtiyacı ortadan kalkmakta-
dır. Anlatılacak olan konu son derece net ve en kısa şekliyle anlatı-
lır. Bir iş yerinde genel müdüre kullanılan ses tonu ve üslupla iş ye-
rinin çaycısına kullanılan üslup arasındaki farklılık, hemen göze
çarpmaktadır. Genel müdürden menfaat elde etme ihtimali olduğu
için ona değer verdiklerini hissettirmek amacıyla mümkün olduğun-
ca nezaketli, alçak gönüllü ve saygılı bir ses tonuyla konuşulmakta-
dır. Ancak çaycıdan bir çıkar beklentileri yoktur ve bu nedenle ko-
nuşurken ona değer vermez bir üslubu kullanmaktadır.

2- Zengin bir kişi geldiğinde hareketler aceleci ve itinalı olmakta-
dır. Her şeyin istediği gibi olması, her arzusunun yerine getirilmesi,
hoşuna gitmeyecek bir durum oluşmaması için herkes telaşa kapıl-
maktadır. Fakir bir insan geldiğinde ise genellikle kimse onun varlı-
ğını umursamaz. Son derece sakin, yavaş ve ilgisiz davranılır. Zengin
olan biri içeri girdiğinde ayağa kalkılır, üstbaş düzeltilir, oturuşa çe-
ki düzen verilir. Fakir olan birine karşı ise ayağa kalkılmaz, hatta on-
dan yana bakılmaz, oturuşta herhangi bir değişiklik yapılmaz. 
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3- Zengine genellikle "siz" diye hitap edilir. Fakir bir kişiyle ise
direk "sen" diye konuşulur. Örneğin bir bakkal alışverişe gelen zen-
gin bir müşteriyi mutlaka "ne arzu etmiştiniz" gibi saygılı bir cüm-
leyle karşılar. Ancak eğer içeri giren müşterinin fakir olduğunu an-
larsa "Ne istedin" veya "ne baktın" gibi aşağılayıcı bir ifade kullanır.

4- Zengine karşı çok titiz bir saygı hâkimdir. Zengin kişinin ya-
şı küçük olsa bile ona bir büyüğe gösterilen saygı gösterilir. Hatta
yaşça küçük olan insanların bile eli öpülür, kalkılıp yer verilir. Fa-
kire ise yaşça büyük olsa bile çocuk gibi davranılır. "Ne yapıyorsun
bakalım", "Ne istedin, söyle bakalım" gibi çocuklara kullanılan ifa-
delerle hitap edilir. 

11- İstismarcılık Dininde Arkadaş Seçme Koşulları

İslam dininde dost seçerken de tek ölçü o kişinin ahlakı ve Al-
lah’a yakınlığıdır. Adamlık dininde ise arkadaş seçme ölçüsü yine
çok farklıdır. Cahiliye toplumundaki her kültürün kendisine has
birtakım kuralları vardır. Örneğin "entel" çevreden olan bir kişi
kendisine arkadaş seçerken mutlaka kendi kültürüne uygun biri
olmasına bakmaktadır. Bunun için de önce dış görünüşüne bakılır.
Temiz, düzgün, ütülü, klasik giyimli biri yerine serkeş giyimli, boy-
nuna fular bağlayan, ayağında kalın büyük botlar olan, temizliğine
özen göstermemiş, gümüş takılı, keçi sakallı veya mor ojeli biriyle
arkadaşlık kurmayı uygun bulmaktadır. Çünkü adamlık dininde
genellikle bu görünümün yansıttığı belirli bir kültür vardır. Dünya-
yı umursamayan, ahlaki değerlere aldırmayan, insanlara tepeden
bakan, kimsenin kendisine karışamayacağını ve kimseye karşı so-
rumlu olmadığını savunan bir hayat görüşüne bağlıdır.

Bir de dostluk ölçüsünü karşısındakinin sadece maddi durumu-
na bakarak belirleyen çevreler vardır. Bu adamlık dini çevrelerinde
karşıdaki kişinin konuşulacak, fikri alınacak, arkadaşlık kurulacak
bir insan olup olmadığını anlamak için önce kıyafetlerini, fiyatları-
na ve markalarına göre teker teker değerlendirmek lazımdır. Ceke-
tinin, ayakkabılarının, çantasının, parfümünün, kol saatinin, göm-
leğinin hatta çoraplarının bile markasına bakılır. Kıyafetlerden son-
ra eğer görülebilecek bir yerdeyse arabası olup olmadığını öğren-
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mek, eğer arabası varsa markasını öğrenebilmek önem kazanır.
Bunlar ilk adım için gereken koşullardır. İkinci adımda ise bu kişi-
nin ailesiyle ilgili bilgi edinmeye çalışır. Babasının mesleği, hangi
okulu bitirdiği, annesinin çevresi, gittiği berberi, tatil yaptıkları ül-
keler, yazlık evlerinin nerede olduğu, hangi muhitte oturdukları vs.
gibi özellikler kalıcı bir dostluk kurup kurmamak için karar verme
aşamasında gerekli şartlardır. Eğer karşıdaki kişi tüm bu özellikler-
den geçer not alırsa o zaman bu kişinin ahlakı, karakteri, inancı ve-
ya dünya görüşü her ne olursa olsun hiç fark etmez, mutlaka arka-
daş olunabilecek insan kategorisinde sayılır. Evet, dünyaperetlerin
kuralları da, koşulları da Şeytan mantıklıdır.

12- Fırsatçılık ve Çıkarcılık

Kuran'ı yol gösterici olarak kabul eden bir insanın en belirgin
özelliklerinden biri, son derece vefakâr ve fedakâr hareket etmesi-
dir. Çünkü böyle bir kişi tüm mülkün Allah'a ait olduğunu ve
O'nun rızasını aramak için kendisine emanet olarak verildiğini, do-
layısıyla Rabbimiz'in gösterdiği şekilde hayır yolunda harcaması
(infak etmesi) gerektiğini bilir. Bu harcama, yani infak, İslam'ın en
temel ibadetlerinden biridir. 

Buna karşılık, adamlık dini tamamen şahsi menfaatlere dayalı
bir toplum modeli benimsemiştir. Adamlık dininde yetişen bir in-
san, çocukluğundan itibaren çıkarcı ve bencil bir karaktere sahip
olması yönünde teşvik edilir. Ailesinden, arkadaşlarından, toplu-
mun genelinden gördüğü örnek insan modeli: çıkarcı, fırsatçı, her
ortamda kendi şahsi menfaatlerini kollayıcı insan modelidir. Bu tel-
kinle zaman içinde "gemisini kurtaran kaptan" olmayı öğrenir. 

Uyanıklık ve fırsatçılık, "adam" olması gereken bir kişide aranı-
lan özelliklerden zannedilir. Her ortam ve işte kendi çıkarına mak-
simum fayda sağlayabilmek, uyanıklık göstergesidir. Buna göre in-
san, içinde bulunduğu her ortamda kendi şahsi menfaatlerini dü-
şünmeli, "en çok fayda" prensibi ile hareket etmelidir. Bireyler ara-
sındaki ilişkiyi de yine en çok fayda prensibi şekillendirir. İş yerin-
de patron çalışanlardan, çalışanlar patronlarından elden geldiğince
yararlanmayı düşünmektedir. Alış verişte müşteri satıcıdan, satıcı
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müşteriden, arkadaşlar birbirlerinden en çok oranda faydalanmak
peşindedir.

13- Yancılık ve Yağcılık:

İstismarcılık dininin ortaya çıkardığı insan karakterlerinden bi-
ri de yancı ve yağcı karakteridir. Yancıların en belirgin özelliği: as-
lında zengin olmadıkları halde zengin gibi yaşamaları, satın alacak
güçleri olmadığı halde pahalı kıyafetler almaları, iyi evlerde otur-
maları, aileleri ekonomik olarak zor durumda olduğu halde kendi-
lerinin zengin bir çevrede yaşamaları için imkân ve iktidar sahiple-
rine yaranma gayretleridir. Yancılar bu olanaklara, yağcılık ve yala-
kalık yaptığı bir insanın "sırtından geçinerek" erişmektedir. Kendi-
lerine dost edindikleri bu insanın parasından, çevresinden, olanak-
larından, evinden, arabasından ve sahip olduğu her türlü imkân-
dan faydalanarak hayatlarını sürdürmektedir. Bunun karşılığında
ise; dalkavukluk yaptıkları insanın her türlü ayak işini yapma, onu
övme, nefsini tatmin etme, kendisine olan güvenini sağlama gibi
görevleri yürütmektedir.

Eğer çevrenize dikkatlice bakarsanız toplum içinde hemen her
zengin veya ünlü kişinin yanında birçok yancıya ve yağcıya rastla-
manız mümkündür. Aslında her ikisi de aynı tarz giyinmelerine,
aynı üslupla konuşmalarına rağmen hangisinin piyon, hangisinin
patron olduğunu hemen ayırt edebilirsiniz. Çünkü yancılar genel-
likle aşağılanan, azarlanan, hizmet eden, karşı tarafı sürekli öven,
konuşmalarını tasdikleyen, istekleri yerine getiren, ilgilenen, üstü-
ne düşen kişidir. Diğeri ise övülen, istekleri yerine getirilen, sözle-
ri tasdik edilen ve aşağılayan taraftır. 

Yancının en büyük görevi yağcılık yaptığı kişiyi eğlendirmek, ne-
şelendirmek, sürekli övmek, onun güvenini ayakta tutmaktır. Kendi-
sini çirkin hissettiği zamanlarda onu güzel olduğuna inandırmak,
morali bozuk olduğunda dengesini sağlamak, espri yaptığında sahte
kahkahalar atmak, dertlerini dinleyip ortak olmak ve ona çözümler
aramak ve gerçekte haksızlık ve ahlaksızlık içinde bocalayan bu ki-
şiye sahte saygılar sunmaktır. Ve hele gözüne girilmeye ve lütfuna
erişilmeye çalışılan kişi bakan, başbakan, holding başkanı ise, gaze-
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te yazılarında ve televizyon yorumlarında bunlara yandaşlık ve yağ-
danlık yapmak, hatta hıyanetlerine keramet, hezimetlerine hikmet
uydurmak, çok daha karlı ve yaygın bir karakter hastalığıdır. 

14- İstismarcılık Dininde Kavgacı Tavırlar

Taklitçi ve cahil toplumda "Adam olmanın" gereklerinden biri de
kavgacı bir karaktere sahip olmaktır. Çünkü kavgada yenen taraf ol-
mak adamlık dininde çok önemli bir itibar meselesi sayılır. Adamlık
dinine göre galip taraf olmak aklın, gücün veya karakterin üstünlü-
ğünü yansıtır. Yenilen taraf olmak ise zayıflıktır. Bu nedenle insanlar
herhangi fiziksel bir kavga ya da tartışma ortamında haksız da olsa-
lar mutlaka üstün gelmek için ellerinden geleni yapmaktadır. Kavga-
nın bir diğer önemi ise, şahsiyet ve cesaret belirtisi olarak algılanma-
sıdır. Bir insan eğer hoşuna gitmeyen bir durumda karşısındakine ta-
vır alabiliyorsa adamlık dinine göre bu, onun güçlü bir karaktere sa-
hip olduğunun ispatıdır. Dolayısıyla Hak dini yaşamayan insanlar
arasında sık sık böylesi kavga sahnelerine rastlanmaktadır. 

İnsanların kavgaya en açık olduğu yerlerden biri de trafikte ya-
şanır. Dolayısıyla adamlık dininin binlerce detayını görebildiğimiz
yerlerden biri de trafik olayıdır. Yolda sadece 10-15 dakikalık bir
süre için araba kullansanız bile yüzlerce adamlık dini tavrına şahit
olunacaktır. Dini ve Milli değerleri, ülkenin birlik ve dirliği, temel
insan haklarının gözetilmesi konusunda kılı kıpırdamayan insanla-
rın, basit bir trafik ihlali yüzünden ne kavgalara karıştıkları ve baş-
larına ne belalar açtıkları, her gün karşılaştığımız durumlardır.

15- Delikanlılık Numaraları

İstismarcılık dininin erkekleri arasında yaygın olan ortak bir ki-
şilik yapısı vardır: "Delikanlılık".

Erkeklerde ergenlik çağıyla başlayan ve genellikle orta yaş sınır-
larına kadar devam eden delikanlılık ruhu kişinin tavır ve davra-
nışlarını büyük ölçüde etkisi altına almaktadır. Temel vasfını "deli-
kanlılık" olarak tanımlayan bu kitlenin ortak tavır ve davranış bi-
çimleri vardır. 

Kendine göre çeşitli prensipleri olan bu kişilik yapısının ileri saf-
halarında, olayın batıl bir felsefe ve ahlak sistemi haline geldiği or-
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taya çıkmaktadır. Kendine göre doğruları yanlışları ve kuralları olan
bir delikanlı ahlakı yaygındır. Bu sisteme göre arkadaşının, komşu-
nun, mahallenin kızlarına bakmak büyük ahlaksızlıktır. Fakat aynı
yanlışlık tanımadığı birine yapıldığında bu hareket çapkınlık, deli-
kanlılıktır. Yakınlarının, mahallenin kadınlarına ve kızlarına karşı
da göstermelik bir koruma ve kollama mantığı vardır. Lafa gelince,
doğruluk, dürüstlük ya da kendi tanımlarıyla "harbilik" delikanlılı-
ğın değişmez kanunlarıdır, ama yolunu bulur, kalıbına uydurursan
her türlü sahtekârlığı yapmak uyanıklık olarak tanıtılır.

Bu cahiliye mantığından, başbakan olmuş kişiler bile kurtula-
mamakta, kendilerine “Kasımpaşa delikanlısı” denilmesinden hoş-
lanmaktadır. Genelde kendini kanıtlama üzerine kurulu bu kültür-
de; gergin, asabi ve saldırgan bir ruh hâkimdir. Bunalımlı ve psiko-
pat takılmak, ani çıkışlar, dengesiz hareketler yapmak, her an kav-
ga ya da gerilim çıkarmaya hazır olmak ne kadar delikanlı olundu-
ğunun bir göstergesidir. Dışarıya karşı daha caydırıcı bir görünüm
verebilmek, çekinilen birisi olabilmek için kendine aşırı dengesiz
bir görünüm vermek de sık başvurulan bir yöntemdir. Tespih, zin-
cir gibi aksesuarlar da delikanlılığın vazgeçilmez objeleridir.

16- Yanlış Saygı Anlayışı

Müminin sahip olduğu saygı hissinin aslı, Allah'a duyduğu de-
rin hürmetten kaynaklanır. Diğer insanlara göstereceği saygı da, bu
asıl saygının bir yansımasıdır. Mümin, Allah'a saygı duyduğu için,
O'na itaat edip, rızasını kazanmaya çalışan diğer insanlara, yani
tüm müminlere de saygı duyacaktır. (Saygıya layık olmayanlara,
yani Allah'a isyan eden, O'nun rızasına aykırı hareket eden, Allah'ı
tanımayan inkârcılara ise kalben saygı duymak imkânsızdır.

Ancak elbette, adamlık dinindeki saygı anlayışı Kuran'da tarif
edilen bu gerçek saygı kavramından tamamen uzaktır. Müminler-
deki saygı, daha önce de belirttiğimiz gibi, temeli Allah'a olan say-
gıdan kaynaklanan içten ve samimi bir duygudur. Adamlık dinin-
de ise, saygı: yüzeysel, belli kalıplara oturtulmuş, tamamen şekilci
ve karşılıklı çıkar ilişkilerine dayanan riyakar davranış biçimleri
olarak kendisini gösteren sahte tavırlardır.
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İstismarcılık dinine göre "saygı" göstermek demek: yerine göre
nazik davranmak ve çeşitli ortamlara göre kurallaştırılmış söz ve
hareket kalıplarını suni bir tarzda uygulamaktır. Saygı, kişinin top-
lumda bir yer edinmesine yardımcı olan, ortamına ve kişisine göre
şekli, süresi değişen ve katlanılması gerektiğine inanılan bir tavır
farklılığı olarak algılanır ve tam bir sahtekârlıktır. 

İstismarcılık Dininde İslam Aksesuarı!

Bugün dünyanın birçok ülkesinde "din" kavramı son derece
yanlış anlaşılmaktadır. Allah'ın Kuran'da bildirdiği din anlayışı ve
İslam ahlakı ile toplumun algıladığı ve uyguladığı din kavramı ara-
sında büyük farklılıklar vardır.

Bunun en açık göstergesi, bir insandan söz edilirken onun dini-
nin yanı sıra, dünya görüşünden, ideolojisinden, hayat felsefesin-
den ya da yaşam biçiminden de söz edilebilmesidir. Bu mantığa gö-
re, bir insan herhangi bir dine mensup, örneğin Müslüman olabilir,
ancak bunun yanında, Müslümanlık dışında (Komünistlik, Kapita-
listlik gibi) bir hayat felsefesi, dünya görüşü vs. benimsemesinde
hiçbir çelişki görülmemektedir. Müslümanlık, onun sadece
"inanç"larıyla ilgilidir, ama bunun yanında bir de "hayatın gerçek-
leri" vardır!? diyerek, kendi tapındığı Batıl din ve ideolojiye İslam
kisvesi geçirilmektedir. Yani İslam bunların hayatının motoru de-
ğil, kaportası ve aksesuarıdır.

Bu zihniyete sahip adamlık dini mensuplarının çok büyük bir
bölümü, hak dini açıkça inkâr etmezler. Aksine iyi birer Müslüman
olduklarını ileri sürerler. Buna karşın, İslam'ın bazı hükümlerini
kendilerince beğenmez, çağ dışı, gereksiz ve geçersiz gösterirler.
Katı Kur’ani kuralların değişmesi gerektiği düşüncesindedirler. Di-
nin kabul ettikleri kısmı sadece, çıkarlarına ters düşmeyen bölüm-
leridir. Tüm bunları yaparken iyi birer Müslüman oldukları iddiası-
nı da sürdürürler. Oysa bu yaptıkları, Kuran'da bildirilen tariflere
göre samimi iman özellikleri değildir. Ve bir anlamda inkâr etmek-
tir. Böylece Kuran'da, "ayetlerin bir kısmını kabul edip bir kısmı-
nı inkâr edenler"in konumuna düşülmektedir.100
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Burada İstismarcılık ve çıkarcılık dini mensuplarının neden İs-
lam'ı tamamıyla değil de kısmen kabul ettiklerini ve neden bunun
inkârcıların bir özelliği olduğu gerçeğini iyi tespit etmelidir. As-
lında bir insanın İslam'ı kabul edip yaşamasının gerçek nedeni,
“yalnızca Allah'ı Rab kabul etmesi ve O'na teslimiyette yönelmesi
ve rızasına erişmesi” olması gerekir. Eğer İslam bundan daha fark-
lı bir nedenle benimsenir ve yaşanırsa, bu gerçek bir iman değil-
dir. Kuran'da bahsi geçen bir insan topluluğu olan münafıklar bu-
nun en iyi örneğidir. Onlar da İslam'ı benimser gibi görünürler ve
tıpkı Müslümanlar gibi hareket ederler, ama amaçları Allah rıza-
sını kazanmak değil, insanlara gösteriştir ve dini sömürmektir. İs-
lam'ı kabul ederek daha iyi bir statü elde edeceklerini, bazı çıkar-
lara kolay erişeceklerini düşünmektedir. Kuran'da bu insanlar
şöyle tanımlanır:

İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe
iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir. (Sözde) Allah'ı ve
iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatı-
yorlar ve şuurunda değiller."101

Münafıklar, İslam'ın Allah rızası dışındaki bir amaçtan dolayı
benimsenmesinin hiçbir değeri olmadığının örneğidirler. Zaten
bunlar, İslam'ın tüm hükümlerini yerine getirmez ve özellikle fe-
dakârlık gerektiren ibadetlerden yüz çevirirler. Süper güç dedik-
leri zalimlerin himayesine girmeyi ve onlara gönüllü hizmet et-
meyi realite diye gösterirler.

İstismarcılık dini mensupları da benzer bir durum içindedir-
ler. Çünkü onlar da İslam'ı, Allah'a gerçekten iman ettiklerinden,
O'nun rızasını gözettiklerinden ve ahiret hayatını düşünüp hazır-
lık gördüklerinden dolayı kabul etmiş değillerdir. Onların İslam'ı
kabul nedenleri, inkârcıların temel özelliklerinden biri olan "ata-
lara uyma" mantığı ve taklitçiliktir.
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KUR’AN’A GÖRE
PATATES DİNİ VE TECELLİ MESELESİ

Patates; mevsimlik bir sebze değeri taşıdığı, kalıcı ve kurtarıcı
özellikleri bulunmadığı, sofraları süsleyen ve bize geçici lezzetler
veren bir nimet sayıldığı için, böyle bir isimlendirme münasip düş-
mektedir.

• Kur’an-ı Kerim ilmiyle amel etmeyenleri, dinlerini satıp dün-
ya isteyenleri: 

“KOCAMAN KİTAP YÜKÜ TAŞIYAN MERKEPLERİN DURU-
MUNA” (Cuma: 5)

• Yüksek perdeden atıp tutanları, böbürlenip seslerini yükselte-
rek konuşanları:

“EŞEKLERİN ANIRMALARINA” (Lokman: 19) benzetmekte-
dir.

• Yahudi ve Hıristiyanların, İslam düşmanlarının ve onların hi-
mayesine sığınanların: 

“AŞAĞILIK MAYMUNLAR, DOMUZLAR VE TAĞUTA TAPAN-
LAR KILINDIKLARINI” (Maide: 60)

• İnsanlardan; kalpleri olup ta Kur’an-ı okuyup anlamayanların,
gözleri olup ta Hakkı görüp tabi olmayanların, kulakları olup ta ila-
hi çağrıyı duymayan ve İslam’a uymayanların:

“AYNEN HAYVANLAR GİBİ, HATTA DAHA AŞAĞI VE BAYAĞI
OLDUKLARINI” (Araf: 179) haber vermektedir.



Kur’an böylesine ağır ve aşağılayıcı benzetmeler yaparken bizim
PATATES DİNİ şeklindeki teşbihimiz elbette makul ve makbul gö-
rülmelidir.

Maun suresindeki ilahi tespit ve tehditler okununca bu ben-
zetmeye hak verilecektir:

“1- Dini yalanlayanı (inandım dediği ve bazı ibadetleri yerine
getirdiği halde, gerçekte İslam’a teslim olmayanı) görüp (bildin mi,
onlar kimlerdir?)

2- İşte, yetimi (sahipsiz, savunmasız ve çaresiz kimseleri) itip
kakıveren (hor görüp ezmeye yeltenen)

3- Yoksulu (ihtiyaç içinde kıvranan Allah kulunu) doyurmadığı
(gibi bunların imdadına yetişecek organizeleri ve adil bir düzen ku-
rulmasını bile) teşvik etmeyen o kimsedir.

4- (üstelik buna rağmen) İşte (şu) namaz kılanlara veyl olsun
(ve onlar Mevla’sını değil belasını bulsun!)

5- Ki onlar namazlarından gaflettedir.

6- (Onlar sadece) Gösteriş içindedir. (ibadetlerini şuursuz bir
adet haline getirmiştir.)

7- Ve (dinin bütün hükümleriyle yerleşip yürümesi ve tüm maz-
lum ve mağdurların huzura ermesi yolunda) azıcık bir yardımı ve
katkıyı bile engellemektedir.” (Maun Suresi)

Şimdi lütfen dikkatle düşünelim; İman edip İslam dairesine gi-
ren ve üstelik namaz gibi çok önemli ve kutsi bir ibadeti yerine ge-
tiren bir kişiye neden Cenab-ı Hak:

“Bunlar Dini yalan sayan kimselerdir. Kıldıkları namazdan ga-
fillerdir. Yaptıkları sadece gösteriş ve şekilciliktir. Veyl olsun onlara
ki, Allah’ın azabı ve gazabı onlar içindir!” demektedir? Bu sorunun
yanıtı da aynı sure içinde verilmektedir:

Çünkü onlar yetimleri; yani çevrelerindeki, ülkelerindeki ve yer-
yüzündeki tüm sahipsiz ve çaresiz kimseleri hor görüp, ezilmeleri-
ne müsaade etmekte, zalim güçleri ve hain işbirlikçileri destelemek-
te ve bütün muhtaç ve mağdurların huzura ve rahata kavuşacağı,
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servet ve üretim vergisi olan zekâtın uygulanacağı ve sömürü aracı
olan faizin kaldırılacağı bir Adil Düzen’i engellemektedir.

Öyle ya, günde beş vakit namazda tam kırk defa tekrarladığı Fa-
tiha’nın sonunda:

“Gayril mağdubi aleyhim veled daallin.”

Yani “Allah’ım, senin gadabına uğramış kesimlerin ve başta Siyo-
nist Yahudilerin; dalalete sapmış Hıristiyan emperyalistlerin batıl ve
bozuk yolundan ayrı ve gayrı olan sıratı müstakime bizi hidayet et!
Biz Senin Hak yolunu bırakıp müşriklerin peşine düşmeyeceğiz.”

Diye Rabbine söz verdiği halde, barbar Haçlı zihniyetiyle ve İs-
lam düşmanlığı üzerine şekillenen Avrupa Birliğine, hem de yalvar-
yakar girmeği, kurtuluş ümidi ve huzurun çaresi gören bir kimse,
“Veyl olsun ve belasını bulsun, böyle namaz kılanlar!...” hitabını
elbette hak etmekte ve herhalde patates dinine hizmet vermektedir.

“Dinlerini bir oyun ve eğlence (gibi) tutan (İslam’ı yaşam imti-
hanının motoru ve esası değil, bir aksesuarı gibi kullanan) ve dün-
ya hayatı kendilerini mağrur kılıp aldatanları (uyardığın halde
Kur’ana uymadıkları için, kapıldıkları gaflet içerisinde) bırak…
O’nunla (bu Kur’an’la) hatırlat ki, bir kimse kendi kazandıklarıyla
(işledikleri kötülük, zulüm ve günahları yüzünden) helake düşme-
sin; (artık böylesinin) Allah’tan başka (umut bağladığı ve kendisi-
ne asla yardımları dokunamayacağı) ne bir velisi, ne de bir şefaat-
çisi vardır…” (En’am: 70) ayetinin haber verdiği gibi: her kim; İs-
lam Dinini, hayatının temel programı ve kutsal amacı değil de, boş
vakitlerini hoş geçirme aracı ve dünyalık servet ve şöhret kazan-
mak için bir istismar vasıtası görüyorsa, O kişi Allah katında halis
Dine değil, patates dinine, yani kendine göre uydurup uyguladığı
İslam yaftalı bir taklitçiliğe mensup demektir.

Patates Dininde:

Beş vakit namaza beş de nafile katılır, ama zulüm düzenlerini yı-
kıp, hak ve adaleti hâkim kılmak için cihat yoktur.

Tarikat ve takva gösterileri var, ama şeriat yoktur. İftar ziyafetle-
ri ve umre ziyaretleri çok, ama infak ve zekât yoktur. Dini sohbet
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ve edebiyat bol, ama Allah yolunda rahatından ve menfaatinden fe-
ragat yoktur.

Patates Dininde:

Kur’an-ı Kerim’in mübarek lafzı tekrar edilir, ezberlenir, ma-
kamla dinlenir; ama manasını ve mealini okumak ve üzerinde kafa
yorup, hayatını Kur’ana uydurmak yoktur. Dervişlik, ermişlik ve
cennetlik gururu var, ama kâfirlere ve kitap ehline karşı İslam’ın iz-
zet ve hâkimiyet onuru yoktur. Bayram, kandil ve mevlit süruru
var, ama canını ve malını, Allah’a satıp, karşılığında cennete ve
rü’yete ulaşma şuuru yoktur. Velhasıl bunların kendilerine göre
taklitçilik ve gelenekçilikten kaynaklanan bir kafa konforu var,
ama vicdan huzuru yoktur.

Patates Dininde:

Faizli kazanca fetva, fantezili ve kibirli lüks hayata cevaz uydu-
rulur. Karılarının başına türban, kıçına daracık urban kondurulur.
Haçlı Avrupa Birliği “dünya cenneti”, ABD’nin yüksek himayesi
“yaşam garantisi” olarak sunulur. Hatta Fetullahçı Zaman yazarı
Şahin Alpay’ın yaptığı gibi Kısasla ilgili Kur’an ahkâmının ve idam
cezasının “çağdışı ve uygarlığa aykırı” olduğu savunulur. (06 Ekim
2011. Zaman) Üstelik bu küstahlık karşısında, dilsiz Şeytan gibi
susulur. Meclise verilen: “İnançları gereği kadın milletvekilleri ba-
şörtüsü de takabilir” şeklindeki önergenin görüşülmesinin başları-
nı ağrıtacağından ve sahte İslamcılık foyalarını ortaya çıkaracağın-
dan korkan ve daha önce kendilerince hazırlanan “Bayan milletve-
killerinin pantolon giyebilmesine imkân sağlayan iç tüzük değişik-
liğini” hemen ve hiçbir gerekçe göstermeden geri çekmekten utan-
mayan AKP’nin bu tavrını görenlerin, biraz olsun Patates Dininin
ne olduğunu anlayacakları umulur. Ama patates dininde her konu-
ya ayet ve hadis ışığında yaklaşanlar; “geri kafalı ve Milli görüş sap-
lantılı” diye horlanıp kovulur. Allah için açların ve perişanların ha-
tırı sorulmaz da, desinler için ne şatafatlı ve milyonlarca masraflı
sofralar kurdurulur… Ve elbette bütün bunların hesabı bir bir so-
rulur ve fitil fitil kusturulur!..
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Zümer Suresindeki:

2- Şüphesiz, sana bu Kitabı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yal-
nızca O'na halis kılarak (her konuda mutlaka Kur’an’a uyarak ve yal-
nızca Rabbinin rızasını arayarak) Allah'a ibadet et.

3- Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır.
O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Al-
lah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Elbette Allah,
kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir.
Gerçekten Allah, yalancı, kâfir olan kimseyi hidayete erdirmez.” ayet-
leri İslam Dinini bütün kurum ve kurallarıyla kabul etmeyen ve sa-
dece Allah’ın rızasını gözetmeyen kimselerin samimiyetsiz ve ihlâs-
tan nasipsiz olduklarını bildirmektedir.

Tevbe Suresi:

19- Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a
ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihat edenin (yaptıkları)
gibi mi saydınız? (Bunlar) Allah Katında bir olmazlar. (Cihattan ve
İslam’ın adaletini hâkim kılmaktan kaytarıp kendisini ve çevresini
başka dini hizmetlerle kandıranlar zalimdir) Allah zulmeden bir top-
luluğa hidayet vermez.

20- İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve
canlarıyla cihat edenlerin Allah Katında büyük dereceleri vardır. İşte
'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.

21- Rableri onlara Katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar
için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.” ayetleri
ülkemizde ve yeryüzünde Hak hâkim olsun diye ve Adil bir düzen
kurulsun diye çalışmayanların ve batıl sistemlere destek çıkanların
zalim sayılacaklarına işaret etmektedir.

Yunus Suresi:

15- Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bi-
zimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an
getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngör-
mesi olarak değiştirmem kesinlikle olacak şey değildir. Ben, yalnızca
bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten
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ben, büyük günün azabından korkarım." ayeti, ismen ve resmen ol-
masa da, fikren ve fiilen Kur’an’ın birçok hüküm ve emirlerini ge-
reksiz ve geçersiz sayanların PATATES DİNİNE gireceklerini haber
vermektedir.

Hicr Suresi:

91- Ki onlar Kur'an-ı parça-parça kıldılar (Kolaylarına geleni al-
dılar, zorlarına gideni attılar).

Furkan Suresi:

30- Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı
terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar." (Lafzını okuyup durdular,
manasını ve mealini anlayıp uygulamaya yanaşmadılar)

Muhammed Suresi:

24- Öyle olmasa, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa
birtakım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş idi? (Ki bir ömür boyu
Allah’ın mesajını merak edip araştırmadılar)

Vakıa Suresi:

79- Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunamazlar.
(Yani niyeti ve tıyneti halis olmayanlar ve ahireti dünyadan üstün tut-
mayanlar, Kur’an’ın hakikatine ulaşamazlar) 

Nisa Suresi:

60- Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıkla-
rını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde muhakeme ol-
mayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır.
Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister.

61- Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin" (Kur’an’ın ayetle-
rini ve Hz. Peygamberin hadislerini ölçü edinin) denildiğinde, o müna-
fıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.

150- Allah'ı ve elçilerini (Ayet ve hadislerin hükümlerini gereksiz
ve geçersiz sayıp) inkâr eden, (Kur’an yeterlidir, hadise lüzum yoktur
iddiasıyla) Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına ina-
nırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak
isteyenler.
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151- İşte bunlar, gerçekten kâfir olanlardır. Kâfirlere aşağılatıcı bir
azap hazırlamışızdır.” ayetlerinin muhatabı olan insanlar Patates
Dininin hizmetçileridir.

Hac Suresindeki:

11- İnsanlardan kimi, Allah'a (Dinin) bir ucundan ibadet eder, eğer
kendisine bir hayır dokunursa, (rahatına ve menfaatine uygun bir
emir ve takdir ile karşılaşırsa buna razı olur ve) bununla tatmin bu-
lur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa (sabır ve fedakârlık
isteyen bir hüküm ve imtihana uğratılırsa) yüzü üstü dönüverir. O,
dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir hüsrandır.

12- (Bu tipler) Allah'tan başka, kendisine ne zararı dokunan, ne
yararı olan şeylere (Zalim ve Kâfir güçlere sığınan Hoca Efendiler ve
şeyhlere) yakarır. İşte bu, en uzak bir sapıklıktır.” ayetleri bu konuya
tam bir açıklık getirmektedir.

Bakara Suresi:

85- “Yoksa siz, kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr
mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki ce-
zası, aşağılık konuma sokulmaktan (zalimlere uşaklık yapmaktan)
başkası olmayacaktır; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına
uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.

42- Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz
(gerçeği) biliyorsunuz (işinize gelmediği için üzerini örtüyorsunuz).

44- (Ey ilim ehli ve din bilginleri geçinenler!) Siz, insanlara iyili-
ği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyor-
sunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?” ayetleri Patates Dininin
Bel’am kılıklı rehberlerine seslenmektedir.

Mücadele Suresi:

22- Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim (topluluk) bu-
lamazsın ki, Allah'a ve elçisine başkaldıran (ayet ve hadislerin bazı
hükümlerini hiçe sayan) kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş
olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse
kendi aşiretleri (tarikatları ve cemaatleri) olsun. (Sadıklar) Onlar, öy-
le kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları Kendinden

AHMET AKGÜL 309



bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetle-
re sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı
olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın fırkasıdır.
Dikkat edin; şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah (umutlarını ger-
çekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir.” ayeti, Gâvurların ha-
tırına İslam’ı ılımlaştıran, Kur’an’ın yağını (ahkâmını) çıkarıp layt-
laştıran ve zalim güçlerle, Yahudi ve Hıristiyan müşriklerle işbirli-
ği yapan kimselerin asla sevilmemesi ve destek verilmemesi gerek-
tiğini belirtmektedir.

Haşr Suresi:

4- Bu Onların Allah’a ve Onun Resulüne başkaldırıp ayrılık çıkar-
maları (ve Hak davayı parçalamaları) dolayısıyladır. (Hıyanete kalkı-
şanların cezası çok ağırdır)

Tek ve Hak Din İslamdır

Bugünkü Yahudilik bir “Mecburi varoluş” safsatasıdır. Yani baş-
ka şansınız ve seçeneğiniz yoktur; eğer anneniz Yahudi soyundan
ise – babanız zenci veya Eskimo da olsa- sen Yahudi sayılırsın ve
bundan kurtulamazsın.

Hristiyanlık ise bir “Kült” sayılır, yani insanı tanrılaştırma sap-
kınlığıdır.

Sadece İSLAM bir “DİN” konumundadır ve zaten hem Yahudiler
hem de Hristiyanlar “DİN” kavramıyla sadece İslam’ı anlamaktadır.

İbranice “ELOHİM” kelimesi çoğuldur ve “ilahlar-Tanrılar” an-
lamındadır.

“Yehova” ise Göklerin tanrısının insan şekline, “İsrail’e” dönüş-
müş olmasıdır.

Hristiyanlar da, Hz. İsa’yı ve onun temsilcileri saydıkları Papa-
ları Tanrılaştırır. 

Descartes (Dekart) çıkıp, bütün bunları inkâr ederek ayrı bir
Tanrı tasarlamış, güya akıl ve bilime uygun bir “Tapınma odağı” çı-
karmıştır.
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Filozof Nietzche (Nitç) ise, bu felsefi Tanrıyı reddedip, kendi
kafasına göre hayali ve biraz da vicdani bir Tanrı yaratmaya çalış-
mıştır.

Karl Marx bile “Din toplumları uyutan bir afyondur” derken iş-
te bu basit ve fasit uydurmaları hedef almış, ama sonunda İslam’ın
“İlah” kavramına hayran kalıp bu hak dini anlamak üzere Arapça
ve Osmanlıca öğrenmeye başlamış, ne var ki hakikate ulaşamayıp
inançsızlık bunalımları içerisinde bocalayıp batmıştır.

Yozlaştırılmış Yahudilikte tanrılaştırılmış Hahamları, Hristi-
yanlıkta ise putlaştırılmış Ruhbanları aracı yapmadan Allah’a ya-
karmak ve yaklaşmak imkânsızdır. Oysa kişinin sadece kendi
inanç ve vicdanıyla Allah’la doğrudan irtibat kuracağı tek ve hak
din İslam’dır. 

İşte Fetullahcıların öncülüğünü yaptığı ve “İbrahimi Dinler” kı-
lıfıyla meşrulaştırmaya çalıştığı; AKP iktidarının ise resmi destek
sağladığı ve Recep Beyin İslam ülkelerine ihraç etmeye uğraştığı
“ILIMLI İSLAM”, aslında Müslümanlığı bozup, batıl Yahudilik ve
Hristiyanlık seviyesine indirgeme çabasıdır. Yani tabii bir yaşam
tarzı, adalet ve ahlak kuralları koyan ve ilahi kanunları bulunan İs-
lam’ı, muharref Yahudilik ve Hristiyanlık gibi yozlaştırma amacı ta-
şımaktadır.

Tecelli Meselesi:

Cenab-ı Hak Zülcelâl Hazretlerinin ZATI’yla ZUHURAT’ını
birbirinden mutlaka ayırmak gerekir O’nun yüce ZAT’ını, mahlû-
katından herhangi bir şeye benzemekten kesinlikle TENZİH et-
mek lazım gelirken, Rabbimiz Taala’nın ZUHURAT’ında TEŞBİH
caiz görülmektedir.

Allah’ın ZAT’ında gerekli olanlar:

1 – TENZİH: Her türlü noksanlık, yanlışlık ve haksızlıktan Rab-
bimizi beri etmektir.

2 – TESBİH: Cenabı Hakkı, şanına layık ifadelerle zikretmek,
her türlü ayıp ve kusurdan uzak bilip yüceltmektir.

AHMET AKGÜL 311



3 – TEMKİN: Mutlak izzet ve iktidar sahibi olan Allahu Taala-
yı, –hâşâ –kararsızlık, şaşkınlık ve akılsızlıktan azade bilmektir.

“Artık Allah’a (Zatı hakkında) emsal (misaller-benzerler) getir-
meye kalkışmayın” (Nahl: 74) ayeti bunu açıkça emretmektedir. 

Allah’ın ZUHURAT’ında caiz olanlar:

ZUHURAT: Gizli iken açığa çıkmak, aşikâr olup mevcudiyeti-
ni ve kudretini ortaya koymak; birden meydan gelip, bilinir ve gö-
rünür olmak demektir.

1 – TEŞBİH: Aralarında münasebet bulunan iki farklı şeyin, bir-
birine benzetilmesidir.

2 – TEMSİL: Bir şeyin, anlaşılması ve akla yakınlaştırılması için
misalinin ve benzerinin örnek verilmesidir.

3 – TECELLİ: Allah’ın Celal ve Cemal sıfatları ile, üstün kudret
ve sanatının yarattıklarında görünmesidir. Saf gönüllerde ve mane-
vi iklimlerde, ilahi NUR’un temessül ve tezahür etmesidir.

4 – TENZİL: Yüce Yaratıcının lütfedip kullarının anlayış ve kav-
rayış seviyesine inerek; Temsil, Tecelli ve Tezahür yoluyla kendisi-
ni bildirmesidir. (Cennette “Rü’yetullah-Allah’ın görünmesi” bir te-
nezzülatı ilahidir.)

Allah (C.C) ZAT’ında, TAKDİRAT’ında, ŞERİAT’ında ve İC-
RAAT’ında birdir. (Vahid-Ehaddir); Şeriki, veziri ve neziri olması
mümkün değildir.

“Hani kâfirler İKİDEN BİRİ olarak O’nu (Mekke’den) çıkar-
mışlardı.”102 Ayetinde “İkiden Biri” Hz. Peygamber Efendimizle,
yol arkadaşı Hz. Ebubekir’in (R.A) kastedildiği rivayetleri yanın-
da, “La ilahe İllallah-Muhammedün Ressulüllah” Kelime-i Tev-
hid’in ikinci yarısı olan Resulüllahı’ın (SAV) şahsında tezahür
eden en yüksek temsil ve tecelliye de işarettir.103

Sahabe-i Kiramdan en fazla Hadis-i Şerif rivayet edenlerin ba-
şında gelen Ebu Hureyre (RA) Hz. lerinin, Buhari’nin Sahihinde
rivayet edilen:
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“Ben Hz. Peygamber Efendimizden iki türlü ilim aldım. Birinci-
si size aktarmış olduklarımdır. İkinci (tür) ilimleri, şayet açıklamış
olsaydım, şu gırtlağım kesilir (beni dinden çıkmış diye boğazlardı-
nız)” ifadeleri, bu ilahi tecelli ve tezahürle ilgili olabilirdi.

Yine Sahabe-i Kiram’dan müfessirlerin sultanı Abdullah İbni
Abbas Hz. lerinin:

“Yedi Gökleri ve yeri (ve bunların içindekileri) yaratan Al-
lah’tır.104 Ayetinin tefsirini ve Allah’ın tecellisini bildirseydim kâfir
olduğumu söyler, beni taşlardınız.” Sözleri de böyledir.

Ehli Beyti Resulüllah’tan ve 12 imamdan Zeynel Abidin Hz. le-
rinin:

“Nice bilgi cevheri vardır ki, onu açıklasaydım, Sen puta tapan-
lardansın diye, bana saldırırlardı. Mü’minler kanımı helal görüp,
hemen boğazlanırdım. Üstelik işledikleri bu cinayeti, iyilik sayar-
lardı.” Şiiri tecelli ve tezahür sırlarına dikkat çekmektedir.105

Ve zaten muhterem dedesi Hz. Ali pirimizin göğsünü gösterip:

“Burada öyle ilimler vardır ki, keşke onları hazmedip taşıyan
kimseleri bulabilseydim.” Dediği rivayet edilir.

Şimdi kendisine tabi ve takipçisi olmakla emrolunduğumuz
Aleyhisselatü Vesselam efendimizin:

“Kuşkusuz Allah, Âdem’i kendi (Rahman) suretine göre yarat-
mıştır.” Mealindeki hadislerini ve yine Cenab-ı Hak’la ilgili:

“Sevmek, sevinmek, gülmek, hayret etmek, neşelenmek, kızıp
üzülmek, kerih görmek, arzu etmek.” Teşbihlerini, tenzihen tevil
etmek de, aynen kabullenmek de, caizdir.

Hatta bizzat Kur’anı Kerim’deki:

“İstiva etmek (bir makamı kuşatıp yerleşmek) nuzül etmek
(inmek), yedüllah (Allah’ın eli), vechullah (Allah’ın yüzü)” gibi
ifadeler de hem tevile hem de teşbihe müsaittir.

AHMET AKGÜL 313

104 Talak: 12
105 Bak: Futuhatı Mekkiye . İbni Arabi . C.2 18. Kısım



“Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O,
latif, haberdar olandır.” (En’am: 103)

“Gerçek şu ki; size Rabbinizden (O’nun kâinattaki zuhuratını
ve Kur’an’ın hakikatini anlayıp kavrayacak) basiretler gelmiştir.
Kim (hikmet ve ibretle bakıp) basiretle görürse, kendi lehine, kim
de (tabiat kanunlarındaki ve Kur’ani kurallardaki gerçeklere kar-
şı) kör davranıp (görmek istemezse) bu da kendi aleyhinedir.”
(En’am:104)

Yukarıdaki birinci ayet, Cenabı Hakkın Zatıyla ilgili, ikinci
ayet ise zuhuratıyla ilgilidir.

“Hayır, onların kazandıkları (kötülükler ve destek verdikleri
zulümler) kalpleri üzerinde pas tutmuş (ve gönül gözlerini karart-
mıştır)

Hayır; (işte bu yüzden) onlar, kesinlikle Rablerinden perdelenip
(onu görmekten) mahrum bırakılmışlardır.” (Mutaffifin: 14-15)
ayetleri:

İşledikleri günahlar nedeniyle hidayetleri kararıp basiretleri
körleşenlerin, kâfirlerin, müşriklerin, münafık kimselerin ve İs-
lam’ın şeriat düzenini ve cihat emrini gereksiz ve geçersiz göre-
rek (Siyonist Yahudilerin ve Haçlı emperyalistlerin peşine düşen
Patates Dinine mensup kesimlerin; dünyada tecelli zevkinden,
ahrette ise rü’yet şerefinden yoksun kalacaklarını bildirmektedir. 

Genellikle şeriat âlimleri her konuda TENZİH’i tercih etmiş,
tarikat ehli ise zuhurat konusunda TECELLİ VE TEŞBİH’i müna-
sip görmüşlerdir.

Bize düşen; Yüce Yaratıcımızın Zatını, Sıfatlarını, Esmai Hüs-
nasını, Kur’an-ı Kerim’in ve hadisi şeriflerin öğrettiği şekilde,
Mezhep ve İtikat önderlerimizin prensipleri çerçevesinde ve ken-
di imani ve vicdanı kanaatimiz ve ruhani zevkimizle algılamaya
ve Rabbimize yaklaşmaya gayret etmek, bu konuları tartışmaya
girmeden, başka tercih ve tensiplere de saygı göstermektir.

Aşağıdaki ayetler, Allah’ın rızasını ve ahiret kazancını öne al-
mayıp, dünyalık makam ve menfaat peşinde koşanların, Kur’ani
sırları anlamaktan mahrum bırakılacaklarını haber vermektedir:
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İsra Suresi:

45- Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar ara-
sında görünmez bir perde kıldık.

46- Ve onların kalpleri üzerine, onu kavrayıp anlamalarını en-
gelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık bıraktık. Sen
Kur'an'da Rabbini "bir ve tek" (İlah olarak) andığın (Tapınılacak ve
sığınılacak ve sadece Onun hükümleri esas alınacak yegâne ZAT
şeklinde inanıp açıkladığın) zaman, (Münafıklar ve Patates Dinine
mensup olanlar) 'nefretle uzaklaşır vaziyette' gerisin geriye kaçıp
kaytarmaktadır.

Şura Suresi:

52- Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir,
iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kul-
larımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğ-
ru olan bir yola yöneltip-iletiyorsun.” ayetleri; ahireti öne alma-
yanların, dünya için dinlerini satanların, Siyonist ve emperyalist
güçlerin keyfine Kur’ani gerçekleri gizleyen ve tersini söyleyen
Şeyhleri ve Hoca Efendileri şefaatçi görüp peşlerine takılanların,
Allah’ın hidayet nurundan mahrum bırakılacaklarını ve Kur’an’ın
mesajını anlayamayacaklarını açıkça bildirmektedir.

Sonuç olarak:

Canlı ve Cansız her maddenin en küçük yapı taşı olan atom zer-
relerinden gökyüzündeki galaksilere, canlılardaki hücrelerden,
mükemmel bir fabrikayı andıran sistemlere, bitkilerden çiçeklere,
sineklerden böceklere her şeyde ve her yerde, Allah’ın sıfatları ve
sanatıyla tezahür ettiğini kabul eden akıl ve iman sahiplerinin:

O’nun en güzel tecellisinin insanda, en mükemmel tezahürü-
nün ise, Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam’da gözlendiğine
itiraz etmeleri hayret vericidir.

Resulüllah’ın ruhaniyeti, Onun sünneti ve hayat sistemiyle sü-
re geldiği gibi; efendimizin varisi ve vekili makamındaki çağın
mehdisinin himmeti ve hareketi de, onun prensip ve projeleriyle
ve çok seçkin ve samimi talebeleriyle elbette devam edecek; Al-
lah’ın Ezeli takdiri ve va’di ilahisi mutlaka yerine gelecektir.
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ALIŞKANLIK, EN YAYGIN TUTSAKLIKTIR

Alışkanlık tutsaklıktır

Alışkanlık ve davranışlar insanın kendisini tanımasına imkân
veren bir aynadır. Pek çok alışkanlık zamanla insanı esir almakta ve
bağımlılık kıskacı altında kıvrandırmaktadır. Yalancılık, hava atma-
cılık, laf taşımacılık ta aynen sigara alışkanlığı gibi sonradan bulaş-
makta ve irademizi zayıflatmaktadır.

Alışkanlık demirden dar gömlek gibidir ve çıkarılması giderek
zorlaşmaktadır.

Alışkanlıkların esaret zinciri, önce duyulmayacak kadar hafif
başlamakta, sonradan kırılmayacak kadar güçlü olarak insanı sar-
malamaktadır. Hatta Yüce Dinmiz, ibadetlerin bile her an şuurla ve
huzurla yapılmasını istemekte, bunların binlerce kez taklit edilip
tekrarlanarak, ruhsuz bir alışkanlık haline getirilmesine karşı mü-
minleri uyarmaktadır.

“Yazıklar olsun şu namaz kılanlara ki, onlar namazlarının (an-
lamından ve amacından) gaflettedirler ve sade (şekilci ve taklitçi
bir) riyakârlık (gösteriş) içindedirler.” (Maun: 4,5,6) ayetleri bu du-
rumu hatırlatmaktadır. Öyle ya, İstanbul Kapalı Çarşıda, lüks bas-
kılı özel Kur’an-ı Kerim ciltlerine ve rahle üzerine, gümüş kabart-
malı süsleme ayet ve hadisler yazan Ermeni Ararat usta ile bu ayet-
leri ve ilahileri kıvırtmalı makamlarla ve yüklü paralar karşılığında
sosyete toplantılarında okuyup pazarlayan, ama bu ayetlerin emir
ve yasaklarını açıklamaktan korkan ve kendisi de uygulamayan Ha-
fız-Mevlithan Murat Hoca’nın; isimleri ve resmi dinleri farklı da ol-
sa, alışkanlıkları ve hayata bakış açıları ve istismar araçları aynıdır.

Sonradan edinilen korkular bile bir nevi alışkanlıktır ve ken-
di kuruntularımıza tutsaklıktır. Başarısız olma korkusu, işten
atılma korkusu, karısı veya kocası tarafından ihanete uğrama
korkusu, çeşitli hastalıklara yakalanma korkusu, hatta her an
düşman hücumuna maruz kalma, deprem felaketiyle karşılaşma
korkusu bunların bazılarıdır.
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Örneğin tarihimizde Osmanlı Akıncılarının Orta Avrupalılar
üzerinde bıraktığı korku efsanevi boyutlara ulaşmıştır. Akıncılar-
dan korunmak için Avrupalılar hususî dualar uydurmuşlardır. Bu
'akıncı duaları' Avrupa şiirinde ayrı bir tür ortaya çıkarmıştır. 1930
yılında bile Avusturya'da ağlayan çocukları 'sus, Türkler geliyor!'
cümlesiyle korkutulduğu anlatılmaktadır.”106

Viyana'daki St. Stephan katedralinin kulesinde, 1534'de ihdas
edilmiş, Osmanlı akıncılarının yaklaştığını görüp çan çalarak Viya-
nalılara haber vermekle görevli bir memuriyet, ancak 1956'da Viya-
na Belediye Meclisi'nce “artık bir Osmanlı tehlikesi kalmadığından
ve bu görevin lüzumu ortadan kalkmıştır” resmi kararı ile sonlan-
dırılmıştır.107

Oysa karşınıza bir zorluk ve korkulu durum çıktı mı, şikâyet
etmek ve ürkmek yerine, bilakis Allah'a şükretmek lazımdır.
Çünkü bize zekâmızı işletmek, kuvvetimizi göstermek ve cesare-
timizi sergilemek fırsatı sunulmaktadır.

İmandan ve İslam’dan nasipsiz Batı Medeniyeti, lüzumsuz ih-
tiyaçların sonsuz sayıda artmasına ve kalabalıkların bu lüks ve
fantezi ihtiyaçlara bağımlılığına yol açmıştır.

Peki, ruhlarımızı karartan ve vicdanlarımızı sıkıştıran bu alış-
kanlık ve bağımlılıklardan nasıl kurtulacağız?

Her şeyden önce örnek alınacak ve terbiyesine ihtiyaç duyula-
cak olan birisi lazımdır.

• Büyük adamların terbiyesine ve hizmetine katlanamayanlar
büyük adımlar atamayacaktır, çünkü usta olmak için çıraklık ve
kalfalık şarttır.

• Baş ağrısız başarının sırrı dört sayılmıştır:

1- Sabır ve sebat
2- Planlı gayret ve amaca sadakat
3- Neticelere kanaat
4- Nimetleri başkalarıyla paylaşmak (zekât)
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Kim, plansız, programsız, amaçsız ve araçsız, çok dik ve yüksek
bir dağın zirvesine ulaşmaya çabalarsa, ömür boyu o dağın etekle-
rinde bocalayıp duracaktır.

Kaynaklarda aslını bulamadığım ve fakat Hz. Ali (r.a)'ye izafe
edilen bir söz vardır. Hz. Ali (r.a), oğluna: "Kim gibi olmak ister-
sin?” diye sorunca, oğlu O'na: "Senin gibi olmak isterim" cevabını
vermiştir. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a): "Hayır. Benim gibi olmak is-
teme! Modelin ve rehberin, Resûlullah (s.a.v) olsun. Benim gibi ol-
mayı hedeflersen, muhtemelen daha düşük seviyede kalabilirsin.
Fakat Resûlullah'ı kendine model alırsan, belki de Ali (r.a)'den da-
ha üstün biri olabilirsin" demiştir.

Bir insanın ufku ne kadar geniş ve hedefleri ne kadar büyük
olursa, hedeflerine ulaşmak için yapacağı hazırlıklar da o derece
geniş kapsamlı olacaktır.

Bugün Müslümanların tam bir yenilgi psikolojisi içinde yaşa-
maları onları esir almıştır. İnsanlar, yenilgiyi kabullendikleri an,
başkalarını şuursuzca taklit etmeye ve onlarda gördükleri iyi kö-
tü her şeyi sahiplenmeye başlayacak ve esaret önce ruhlarda kök
salacaktır.

İbn-i Haldun, "Mukaddime" adlı eserinde bu psikolojik yenilgiyi
şöyle açıklamıştır: "Mağlûbiyeti kabul etmiş kişiler, kendilerini mağ-
lûp edenleri taklit etmeye son derece istekli davranır. Giyimlerinde-
kuşamlarında, davranışlarında, örf ve adetlerinde, inançlarında tıpkı
onlar gibi olmaya çalışırlar. Çünkü insan beyin ve nefsi, kendini ye-
nen kişiyi ideal ve mükemmel olarak görmeye başlar. Aslında ona
yenildiği için değil, aksine kendisini yenebilen bir kişinin ancak mü-
kemmel birisi olması gereğinden hareketle bu sonuca ulaşır."

Kişinin hocalarıyla ve arkadaşlarıyla iyi geçinmesi, onların ku-
sursuz olmalarıyla değil, karşılıklı birbirinin kusurlarını hoş karşı-
lamalarıyla alakalıdır.

Olgunlaşan ve günahtan sakınan insan, daima memnun ve rahat-
tır; tembel ve gevşek insan ise daima üzüntü ve telaş içinde kıvranır.

İnsan, eğer yirmili yaşlarda çevresine karşı sert ve kırıcı ise,
onun vicdanında; elli yaşına geldiği halde sertse, onun kafasında
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bir eksiklik var demektir. Bir insanın gerçek karakteri, ya öfkelenip
kızdığı anlarda veya sarhoş gibi kendinden geçip eğlencesi sırasın-
da sergilediği davranışlarla belirlenir. Bu günkü bozuk Batı mede-
niyeti kuşlar gibi uçmasını öğretmiş, balıklar gibi yüzmesini öğret-
miş, ama kardeşçe yaşamasını öğretememiştir. Çünkü maddeci ve
materyalisttir.

Başkalarının kusurlarını tartarken parmağı ile terazinin kefesini
rakiplerinin aleyhine bastırmayan insan adaletli birisidir, ama böy-
leleri ne kadar az görülmektedir.

Evet, "Medeniyetin en yüksek noktası sanatla değil, insanların
birbirlerine üstün nezaket ve adalet gösterebilme yetenekleriyle öl-
çülür" diyen Norman Cousins bu gerçeği ne güzel ifade etmiştir.

Çalışmak, insanı maddi ve ruhi kölelikten kurtarır!

“Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.”
(Kur'an-ı Kerim Necm: 39) ayeti, gayretimiz kadar kıymetimiz
olacağını bildirmektedir. Erbakan Hoca’nın “Hayat iman ve cihat-
tan ibarettir” sözü, ne kadar önemlidir. Ancak, erişmek istedikle-
ri bir hedefi olmayanların, çalışmaktan zevk almaları mümkün
değildir. Ve Tabi:

“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın hizmetçisi olmak” ge-
rekir. Tembellik ve gevşeklikle hiçbir şey elde edilemeyecektir. Bi-
zi esas yoran yaptığımız iş değil, yapmadan kenarda bıraktığımız
işlerdir.

“Gençliğimde sanırdım ki hayat: sadece bir eğlence ve bir sevinç-
tir. Yetiştim ve gördüm ki hayat bir çalışma ve olgunlaşma sürecidir.
Sonra çalıştım ve gördüm ki çalışma bir sevinçtir” diyen filozof doğ-
ru söylemiştir.

Bu dünyada, kendi sahasında ve sanatında başarılı olmak için,
ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler, sonunda ba-
şarısızlığın bedelini bir ömür boyu ödeyecektir. Bunun gibi, ölüm
ötesi sonsuzluk diyarında, kesintisiz ve kusursuz saadete ulaşmak
üzere her günün birkaç saatini ibadet, ilim ve hayırlı hizmet yolun-
da değerlendirmeyenler ve hayatın sonunu düşünmeyenler, maale-
sef ebedi pişmanlık ve azap içinde dizlerini dövecektir.
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Bu arada, “Hiçbir şeyin elde edilince, hayalde olduğu kadar gü-
zel kalmadığı” da bir gerçektir. Çünkü insan ruhu cenneti özle-
mekte, onun hasretiyle hep yeni şeyler beklemektedir. Ve oraya
ulaşmadan da rahat etmeyecektir.

İyi ve verimli geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi ge-
çen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir. Tevazu ve mahviyyet içeri-
sinde hiçliğini hakkıyla yaşayabildiğin sürece, hep -hak ve halk nez-
dinde- değerin yükselir. Alçakgönüllü ve gösterişsiz olmak, temiz
ve saf olmayan bakışlardan korunmaya yarayan bir kalkan gibidir.
Uykusu uyanıklığından hayırlı olan ve yaşlandıkça azıtan kimsele-
rin ölmesi daha iyidir. Tosunlarla domuzlar konuşabilselerdi, soh-
betleri hep yem ve çiftleşme üzerine olurdu. Peki, sadece mideleri
ve şehvetleri için yaşayan insanların onlardan farkı nedir?

Her konuda: “çalışıp kazanmak yerine kendine acındırmak”
yaygın bir karakter hamlığıdır!

Genellikle yaptığımız yanlış ve yakışıksız bir huyumuz vardır:
Dertlerimizle dostlarımızı acındırmaya, kendimize yoğunlaştırma-
ya çalışırız. Başımıza gelenleri abartıp, kabartıp öyle anlatırız. Baş-
kalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ve
alkışlarız, ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler
mi darılır, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakınma-
larını umarız. Oysaki insan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntü-
sünü kısaltarak. Kendini yok yere acındıranlar gerçekten dertli
olunca acınmaz olurlar. Kendi sorunlarımızı kendi çabalarımızla
aşmak ve onurlu-huzurlu yaşamak yerine, hep başkalarının yardı-
mını ummak, karakter hamlığından öte ruhi bir hastalıktır.

Arayan bulacak, bulmak için soracaktır!

Vernon adında Amerikalı bir fizyoloji profesörü Nobel ödülü alı-
yor. Öğrencilerden biri, ödülden sonraki ilk derste, hocaya şu soru-
yu soruyor: "Fizyoloji alanında bu ülkede üç binin özerinde bilim
adamı var. Bu kadar bilim adamının arasında bu ödüle niçin siz la-
yık görüldünüz? Sizi diğer bilim adamlarından ayıran özellik nedir?"

Profesör yüzünde bir gülümsemeyle şu cevabı veriyor: "Hepsini
anneme borçluyum. Diğer çocukların anneleri, onlar okuldan dö-
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nünce, "Söyle bakalım, öğretmenin sorularına iyi cevap verebildin
mi?" derken, benim annem, "oğlum, bugün öğretmene iyi bir soru
sordun mu?" diye araştırırdı. Ben niçin Nobel ödülü aldım? Beni di-
ğerlerinden ayıran özellik ne? Bunu soruyorsunuz, değil mi? Beni
diğerlerinden ayıran özellik, benim diğerlerinin sormadığı soruları
sormam ve sormaya devam etmemdir!" Evet, gerçeği bulmak ve ol-
gunluğa ulaşmak isteyen kimse, yola koyulup aramak zorundadır.
Arayan insan ise mutlaka bilenlere sorup akıl danışacaktır. Doğru
soru soranlar ve doyurucu yanıtını bulanlar hedefine ulaşacaktır.

İmamı Azam Ebû Hanife'den

Elinizden geldiği kadar insanlara sevgi ve saygıda bulun. Herke-
se selâm verin, güler yüz gösterin, isterse aşağı kimseler olsun. Baş-
kalarıyla bir mecliste bulunur da aranızda bazı meseleler münaka-
şa edilirse ve sizin bildiğinize muhalif bir şey söylenirse; siz onlara
hemen muhalefet etmekten uzak durun. Şayet size de sorarlarsa
onların bildiği şeylerin doğru yanlarını tasdik ettikten sonra “bu
hususta şöyle şöyle başka bilgiler de vardır, delili de şunlardır” di-
yerek kendi bildiğinizi duyurun. Böylelikle sizi dinlerler ve ilimde-
ki derecenizi anlarlar. Eğer “Bu kimin kavli?”diye sorarlarsa “bazı
fukahanın kavli” diyerek, benlikten kendinizi koruyun.

Bu hal böylece devam ederse alışırlar, sizin kadrinizi bilirler ve
mevkiiniz yükselir.

İnsanlara onların yapmağa alışık olmadıkları bir şeyi teklif etme-
yin. Kur’an ahkâmına ve Sünnet ahlakına aykırı olmadıkça onların
beğendikleri şeyi siz de beğenmiş görünüp itiraz etmeyin. Onlara da-
ima iyi niyet gösterin ve doğruluğa yöneltin. Kibri bir yana bırakıp
size gadr etseler de siz hakaretle karşılık vermeyin. Sana hıyanet et-
seler de siz emaneti yerine getirin. Vefadan ayrılmayın. Takvaya sarı-
lın. Her din erbabına muaşeretleri veçhiyle muamele yapın.”108

İyi ve ahlaki alışkanlıklar ise huzur ve başarı kaynağıdır

Sevgili anne ve babalar, çocuğunuza iyi ve insani alışkanlıklar
da kazandırabilirsiniz!
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• Onları hoşgörüyle yetiştirirseniz, sabırlı olmayı öğrenir.

• Destekleyip yüreklendirirseniz, kendine güven duymayı öğrenir.

• Yaptığı güzel şeyleri över ve beğenirseniz, takdir ve tebrik et-
meyi öğrenir.

• Hakkına saygı gösterirseniz, adil davranmayı öğrenir.

• Çocuklarınızı güven ortamı ve İslami yaşantı içinde yetiştirir-
seniz, inançlı olmayı öğrenir.

• Şefkat ve merhamet gösterirseniz, kendini ve başkalarını sev-
meyi ve sahip çıkmayı öğrenir.

• Aile ortamı içinde arkadaş gibi ilgilenirseniz, bu dünyada
mutlu yaşamayı öğrenir.

• Ayıplarını yüzüne vurmaz ve utandırmadan uyarırsanız nef-
siyle hesaplaşmayı öğrenir.

• Sürekli eleştirirseniz, kınama ve ayıplamayı öğrenir. 

• Kin ortamında büyütürseniz, kavga edip saldırmayı öğrenir.

• Alay edip aşağılarsanız, sıkılıp utanmayı öğrenir.

• Devamlı bağırıp kötüleyerek eğitirseniz, kendini suçlamayı
öğrenir.

• Sürekli alay eder ve gülünç duruma düşünürseniz, çekingen
olmayı öğrenir.

• Kendisine inanmazsanız, yalancılığı ve dolandırıcılığı öğrenir.

• Aşırı hoşgörülü olursanız, bencilliği ve kolaycılığı öğrenir.

• Her zaman tenkit ederseniz, kendini kabahatli bulmayı öğre-
nir.109

Çocuklarınıza, onların sevgisiyle ve sevdiği şeylerle yaklaşınız!

Bir gün Hz. Ali'ye bir kadın gelerek:

“Yâ Ali” dedi, "çocuğum yüksek damdan oluğun üstüne kaydı.
Çağırıyorum, gelmiyor. Orada bıraksam, düşeceğinden korkuyo-
rum. Ne yaptıysam dinlemiyor, ne olur bana yardım edin."
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Hz. Ali gülümseyerek ona şu çareyi söyledi:

"Dama aynı yaşta bir çocuk çıkarın; senin çocuğun onu görünce
gelecektir. Çünkü her canlı kendi dengine sevgi ile meyletmektedir."

Kadın denileni yaptı. Oluğa kaymış olan çocuk damdaki çocu-
ğu görünce hemen sürüne sürüne onun yanına geldi ve böylece
düşmekten kurtuldu.

Şunları asla unutmayalım ki:

• İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmayana nasihat kâr
etmeyecektir.

• Murdar tohumdan temiz meyve beklemek, beyhudedir.

• Yükü hafif olanlar (günah ve kötülüğe az bulaşanlar ve Al-
lah’a tevekkül edip O’nun yardımına sığınanlar) daha çabuk ve
kolay yürüyecektir.

• Doğrusu önce kendin merhametli olman, ondan sonra Al-
lah'tan merhamet beklemendir.

• Kendi ahlâkını düşmanından dinle, dostun gözünde her yap-
tığın iyidir.

• Yolunu sapıtana "İyi gidiyorsun!” demek ona zulüm ve hıya-
nettir.

• Güçlü kimselere ve devlet yönetenlere karşı gerçeği söyle-
yenlerin kalbi kuvvetli, kendisi metanetlidir.

• Ne kadar zayıf olursa olsun, düşmanın dost kalması daha
iyidir. 

• Neştere yumrukla vurmak ahmaklık alametidir. Aslanla gü-
reş tutuşmak ise, eşekliktir.

• Kılıç bileyen gençlerden değil, çok bilen güngörmüşlerden
korkmak gerekir.

• Gönlünün perişan olmasını istemiyorsan, perişan olanları
gönlünden çıkarmaman gerekir.

• Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azgınlaşı-
verir.
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• Çekirge baştan ayağa karından ibaret olduğu için ufacık bir
karınca bile onu ayağından tutup sürükleyebilir.

Etkili iletişim için on temel kural:

1) Neyi istediğiniz konusunda kararlı olun

Gerçekten ne istediğinizi önceden düşünüp tasarlayın. Bu, me-
sajın anlamlı olmasını sağlayacağı gibi etkili bir şekilde karşı tarafa
ulaşmasını da kolaylaştıracaktır.

2-Meramınızı açık ve net olarak duyurun. 

3) soğukkanlı ve akılcı durun.

Bir kez öfkelendiniz mi, mesajın izini kaybetmek kolaylaşır. Dü-
şünerek konuşun ve iletişim sürecini iyi ayarlayın. İletişim esnasın-
da muhatabın beden dilini ve mimiklerini takip etmek etkili ileti-
şim açısından yararlı olacaktır.

4) Anlaşılır şekilde konuşun

5) Sınırlarınızı ve seçeneklerinizi ortaya koyun.

6) hissettiklerinizi açığa vurun

Eğer ifade, rica ya da yanıt sizi rahatsız eder ya da mutlu ederse
bunu özellikle hatırlatın. Ama bunu açıkça ve saygılıca vurgulayın,
ardından tekrar konunuza dönüp meramınızı anlatın.

7) Mekânı ve zamanı iyi ayarlamış bulunun.

Mümkün olduğunca iletişim için en uygun mekânı ve diğer ki-
şinin dinleyebileceği zamanı kollayın. Eğer bütün dikkatinizi vere-
meyeceğiniz bir zamanda yakalanırsanız bunu belirtin ve uygun za-
mana kaydırın

8) Özürler değil, nedenler sunun

9) Uzlaşmaya hazır olun ya da ihtiyacınızı unutun!

10) Türkçeyi en güzel ve etkili biçimde ve İstanbul şivesiyle ko-
nuşun, yerel ve bölgesel şivelerden mutlaka kurtulun. Evinizde ve
çok yakın sohbet meclisinizde bile kaba-saba şiveleri terk edip,
düzgün ve dürüst konuşun. Mahalli şive ile konuşma alışkanlığı bir
nevi bağımlılıktır, bu kötü alışkanlıktan kurtulun!

324 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



TARİH BİLİNCİ VE SABATAİZM GERÇEĞİ

Öncelikle ve özellikle belirtelim ki; bizim hiç kimsenin köke-
ni ve kimliği ile bir sorunumuzun olması söz konusu değildir. İn-
sanların ırkını, inancını veya yaşam tarzını sorgulamak, çağdışı
bir düşüncedir. Ülkemiz, Milletimiz ve devletimiz aleyhinde hı-
yanete yönelmeyen, dış güçlerle işbirliğine girişmeyen, farklı din
ve kökenden bütün vatandaşlarımız bizim için saygıdeğerdir. Za-
ten gerçek Cumhuriyet değerlerinde ve Laiklik ilkesinde, farklı,
hatta aykırı kültür ve kimliğe mensup insanların, birlikte ve ba-
rış içerisinde yaşayabilmeleri, ortak amaçlar ve ihtiyaçlar etrafın-
da kaynaşabilmeleri ve birbirlerine temel insan hakları çerçeve-
sinde yaklaşabilmeleri esas gayedir.

Ancak sinsi emelleri ve gizli gayeleri için, zahiren bizden gö-
rünüp, Milli birlik ve dirliğimizi bozmaya, asırlar boyu birikti-
rilmiş bir kinle, bizden intikam almaya yönelen hainlerin varlı-
ğı da bir gerçektir ve bunları tanımak ve tedbirli olmak da mut-
laka gereklidir.

Tarih, bir toplumun ortak bilincidir. Kendi tarihine yabancı
olan, hatta utanıp ondan kurtulmaya çalışan bir toplum, millet ol-
ma özelliğini ve geleceğe yön verme ümit ve yeteneğini yitirmiş de-
mektir. Siyonizm gerçeğini bilmeden yakın tarihimizi ve günümü-
zün problemlerini doğru değerlendirmek ve çözüm üretmek müm-
kün değildir. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri tarihsizlikten kav-
ruluyor. Bizim toplumumuzun kendi yakın tarihine takılmışlığı ise
hala sürüyor. Ne yazık ki basın yayın ve bilim adamları üzerine dü-
şeni yapmıyor. Ve yakın tarih üstümüze devriliyor. 

Osmanlı döneminde ilk Celali İsyanları'nın temeli neydi? Şii
inancını aşılama ve ona karşı çıkma gayretiyle halk yığınları birbi-
rine girmedi mi?

Ona benzer hadiselerin hepsini tek tek incelesek, karşımıza çı-
kacak olanların birçoğu sinsi ve siyonist Yahudi hareketiydi.

Günümüze de bakarsak öğrenci olaylarının, sağ sol çatışmaları-
nın, Kürt-Türk ayrışmasının, Laik-dindar kamplaşmasının aynı
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dürtülerle olduğu bir gerçekti. 12 Eylül öncesi öz be öz gençlerimi-
zi bize yani birbirlerimize düşman edenler, onlar değil miydi? Bun-
ları bilmek için kâhin olmak ya da istihbarattan olmak gerekmez;
açıktan oynanan oyunları sezmek için biraz feraset yeterliydi.

Yine Osmanlı tarihindeki dönme şeyh Bedreddin’in izini süre-
lim. Şeyh ve İslam alimi geçinen ve günümüzde bazı solcularca ör-
nek gösterilen bu kişi de yine Yahudi dönmesiydi ve Mısır’da ders
görmüş bir kişiydi. Evet, ama İslam adına İslam’ı yozlaştıran biri-
siydi. İslam’ı ve Müslüman Türkleri içten yıkmakla görevliydi.
Bunların ve yobazların tahribatlarını Atatürk düzeltmeye ve İslam’ı
aslına döndürmeye gayret etmişti. Osmanlı tarihinin hemen en ön-
ceki ayaklanması olan Simavnalı Şeyh Bedreddin’in İsyanı’ndan,
başka cumhuriyetten sonraki din istismarcıları ve isyancıları da
Şeyh Bedreddin’in izinde yürümüşlerdir. Yani dış ülkelerin aynı teş-
kilat çalışmalarının süre gelmesidir.

Sabatay Sevi Kimdir?

Dönmelik konusunda en çarpıcı örnek olan Sabatay Sevi'yi
(Şaptay Tsvi) özellikle izlemek ve irdelemek gerekir. Aslında bir Ya-
hudi hahamı olan bu kişi asırlar boyu sürecek bir sinsi hıyanete ön-
cülük etmiştir. Kudüs'e gidip iki yıl hahamlık eğitimi görerek İz-
mir’e döndükten sonra Türkiye'deki İsraillileri Mesihlik iddiasıyla
söz birliğine getirmiş, Müslüman Türkleri nasıl şaşırtacağı hakkın-
da plânlar tertiplemiştir. "Esas adı "Veled Mordohay" olan bu meş-
hur dönmenin. Yeniçerilerden bile elde ettiği adamlar olduğu bilin-
mektedir.

1670'lerden sonra yakalanmış, ama sarayda ifadesi alınırken,
Sultanın hekim başı ve tercümanlığını yapan, saray adı Hayatizade
Mustafa efendi (esas adı Levin Warner) olan ve Sabatay Sevinin ak-
rabası bulunan kişi, İspanyolca kulağına fısıldayarak “Müslüman
olursan kurtulursun” demiş ve Sevi zahiren Müslümanlığı seçmiş-
tir. Üstelik 150 akçe aylık bağlanarak taltif edilmiştir. 

Ve sözde Müslüman olan Sevi Mehmed Aziz Efendi adını alıyor.
Müslüman nasihatçisi olarak çıkıyor, yine eski hıyanetine devam
ediyor. Sonra da Arnavutluk'a sürülüyor. Oradan Selanik'e gelip
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yerleşen Sevi, Selanik'te gizli teşkilât kuruyor. Onun şeytani adım-
larını izleyen adamları Selanik’te dönme Cavit, Avukat Salem, Ka-
rasso gibi elebaşları yetiştiriyor. Bir yandan da Fransa’yla, İngilte-
re’yle, gizli misyon örgütleriyle el birliği yaparak sabataist ve Siyo-
nist İttihat-Terakki kuruluyor. 

Osmanlıya karşı ayaklanmalara destek olmaktan başka, I. Tan-
zimatı, II. Tanzimatı, Meşrutiyeti, II. Meşrutiyeti bunlar kışkırtıyor.
Böylece. Mordahay'ın vasiyeti yerine getiriliyor.

Bunlardan başka Teodor Herzl’in ve haham Moşe Levi’nin
1893'lerde Sultan Hamid'e toprak, isteme müracaatını bunlar ter-
tipliyor. Hatta Taşkışla oyunlarını, 31 Mart ayaklanmasını, Osman-
lı imparatorluğunun parçalanmasını meydana getiren ittihat ve Te-
rakki fırkasını kuranlar, işte bu çizgiden gelen yerli ve yabancı
ajanlar ve misyonlar oluyor.

Sultan Hamid'i tahttan indiren, Osmanlı'yı hiçe doğru götüren
ve nihayet Mondros ve Sevr'e kadar götüren aynı cins çalışmalar bi-
zi uçurumdan yuvarlamayı hedefliyor.

Ve Atatürk’ün önderliğindeki İstiklal savaşı, bizim uçurumdan
tırmanıp çıkmamızı sağlıyor.

İşte tarihi olayların içindeki talihsiz tuzakların hepsi bu yaban-
cıların bizden görünmesiyle yürütülüyor. Bunlar Siyonist misyon-
lardan ve masonik ajanlardan oluşuyor. Yurdumuzda dünlerimizde
neler olmuşsa, bu günlerimizde de aynı şeyler yaşanıyor.

Atatürk’ü Ateist İdeolojilerine Alet Edenlerin Saptırmaları

Atatürk dönmelerce nasıl kuşatıldığını, O Siyonist kıskacına
rağmen milli hedeflerini nasıl başardığını anlamak için; 01 / 08
Kanunisani 1924 tarihli Vakit Gazetesinde yer alan Karakaş Rüş-
tü Bey’in, Ankara’ya gidip Meclise müracaatını konu alan yazı ve
röportajlara bakmakta fayda vardır.

Rüştü Bey Selanik dönmesi olup, Karakaşilerdendir. İstanbul’da
mağaza işletmektedir. Yahudi dönmelerinin, Türklere besledikleri
husumetlere, ülke için giriştikleri hıyanetlere, Müslüman görünüp
gizlice yaptıkları Yahudi ibadet ve adetlerine ve fırsat buldukça
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Müslümanlara reva gördükleri haksızlık ve hakaretlere dayanama-
yıp isyan ederek Ankara’ya gitmiş ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine “Bütün Dönmelerin tek tek tespit edilip, Anadolunun her ta-
rafına dağıtılmasını ve böylece zamanla Müslüman Türklerle mec-
buren kaynaşıp kaybolmaları sonucu bu fitne odasının kurutulma-
sını “ teklif eden bir dilekçe vermiştir.

Ancak bu girişim mecliste büyük bir telaş ve tedirginlik meyda-
na getirmiştir. Çünkü meclisteki mebusların önemli bir kısmı Sela-
niklidir !?

İşte o sırada ve daha sonra meclise giren dönmelerin bazıları:

1. Tahsin SAN (1865 – 1951 )
2. Hasan Tahsin BERK ( 1881 - … )
3. Tahsin UZER ( 1879 - … )
4. Salih BOZOK ( 1881 – 1941 )
5. Süleyman SIRRI ( 1874 – 1941 )
6. Şükrü GÖKBERK ( 1876 – 1936 )
7. Nuri COKER ( 1881 – 1937 )
8. Dr. Hilmi OYTAÇ ( 1881 – 1942 )
9. Mehmet Ali OKAR ( 1880 – 1935 )
10. Asaf İLBAY ( 1882 - … )
11. Nazım PORAY ( 1884 - … )
12. Aka GÜNDÜZ ( 1884 – 1958 )
13. Mehmet SOMER ( 1882 - … )
14. İbrahim Nemci DİLMEN ( 1887 – 1945 )
15. Mustafa ÖNSAY ( 1882 – 1938 )
16. Gen. Zeki SOYDEMİR ( 1883 - … )
17. Ali Şevket ÖNDERSEN ( 1884 – 1940 )
18. Ali Rıza TÜREL ( 1889 – 1960 )
19. Şükrü BLEDA ( 1874 - … )
20. Hatice ÖZGENER (1865 - … )
21. Mebrure AKSOLEY ( 1902 - …)
22. Ahmet GÜREL ( 1893 - …)
23. Cafer TÜZEL ( …. – 1961 )
24. Behçet GÖKÇEN ( 1900 - … )
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25. A. Münip BERKAN ( 1884 – 1949 )
26. Dr. Mithat SAKAROĞLU ( 1912 - …)
27. Selahattin BAŞKAN ( 1895 - …)
28. Nihat İĞRİBOZ ( 1893 - … )
29. Emin KALAFAT (1902 - …)
30. Behzat BİLGİN ( ……….)
31. Dr. Hüsnü TÜRKANT ( 1900 - .. )
32. Firuz KESKİN ( 1892 - … )
33. Sebati ATAMAN ( 1900 - … )
34. Nazım BEZMAN (1884 - …)
35. Nuri YAMAT ( 1890 – 1967 )
36. Arif GÜNGÖREN ( 1894 - … )
37. Ahmet KINIK ( 1905 – 1957 )
38. Recep DENGİN ( 1914 - …)
39. Sabih DURALI ( … - 1957 )
40. Recep DENGİN ( 1914 - …)
41. A. Nihat BEKDİK ( 1901 - … )
42. Ayşe GÜNEL ( 1903 - … )
43. Yusuf SALMAN ( 1888 - …)
44. E.Dündar BAŞAR ( ? )
45. Arif ERTUNGA ( ?)
46. Tümgen Sırrı ÖKTEM (?)
47. BinBaşı Rauf KIRAY ( ?)
48. Albay Osman KÖKSAL ( ?)
49. M.Orhan MERSİNLİ ( ?)
50. Prof. Ahmet Vahit TURHAN (?)
51. Cahit ORTAÇ ( … - 1961 )
52. Gen. Cahit TOKGÖZ ( ?)
53. Gen. Ali Fuat CEBESOY (?)
54. Naki Cevat AKELMAN (1892 - …)
55. Prof. Samuel MARMARALİ ( 1880 - )
56. Danyal AKBEL ( ? )
57. Prof. Avram GALENTE ( 1873 – 1961 )
58. Halide Edip ADIVAR ( 1882 – 1964 )
59. Henry SORIAND ( 1882 - … )
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60. Necmi ARMAN ( ? )
61. Yarbay. Selim SOLEY ( ? )
62. İshak ALTABEV (1900 - …)
63. Tüm. Gen. Ö.Zekai DORMAN ( ?)
64. Salamon ADATO ( ? )
65. Prof. Münci KAPANİ (?)
66. Şahap KOCATOPÇU ( ?)
67. İzzet BRAND ( ?)
68. Turhan KAPANLI (?)
69. Dr. Adnan ADIVAR (1882 – 1955)110

Atatürk’ü İngiliz Masonlarının casusu Mustafa Sagir öldür-
mek istiyor

Afgan Emiri'nin de suikastla öldürülmesini tertipleyen İngiliz
istihbaratı, aynı tertibi gittikçe güçlenen kemal Paşa'ya karşı da
devreye sokma kararı alıyor. Bu iş için de Afgan Emiri'nin öldürül-
mesine karışan Mustafa Sagir adında Hintli bir Müslüman ajan dev-
reye sokuluyor.

Dönemin İngiliz sömürgesi Hindistan'da doğan Mustafa Sagir
çocuk yaşta bu ülkeden alınarak İngiltere'de eğitime yollanıyor.
Yüksek öğrenimini Cambridge'te yapan Sagir İngiliz Dışişleri Ba-
kanlığı'nın emrine girmiş, İngiliz istihbaratının en güvendiği Müs-
lüman bir ajan olarak biliniyor. Sagir, İngilizlerin sömürgesi duru-
munda olan Müslüman ülkelerde çalıştırılıyor.

Milli Mücadele'nin başarısının tüm Müslüman coğrafyada ba-
ğımsızlık ateşini yakacağını bilen İngilizler, Paşa'ya suikastın ona-
yını Londra'daki Dışişleri'nden alır almaz bu iş için Mustafa Sagir'i
İstanbul'a yolluyor. Milli Mücadeleye büyük destek sunan Hint
Müslüman Komitesi'nin adamı rolünde 20 Mart 1920 tarihinde İs-
tanbul'a gelen Sagir, kısa sürede İstanbul'daki İngiliz işbirlikçileri-
nin de yardımıyla millici çevrelerin içine sızarak güven duyulan bir
temsilci konumuna ulaşıyor. Hindistanlı Müslümanların Anado-
lu'nun kurtuluşu için topladıkları üç milyon İngiliz lirasının Anka-

330 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK

110 Bak: Tarihin Esrarengiz Sayfası–Dönmeler, Ahmet ALMAZ–Kültür yayın-
cılık–Eylül 2002, Syf.139-141



ra'ya teslim edilmesiyle görevli olduğunu söyleyen Sagir, keskin bir
İngiliz karşıtı görünüyor ve milli çevrelerde ilgi uyandırıyor.

Atatürk kuşkulanıyor!

Gelişinden on ay sonra Ankara'ya yola çıkan Sagir, konakladığı
her yerde en üst düzeyde ağırlanıyor. Ankara'da Paşa'nın da çevre-
sine gireceğini düşünen Sagir, işlerin beklendiği gibi gitmeyeceğini
kısa sürede anlıyor. Ankara'da yaptığı görüşmede Sagir'den kuşku-
lanan ilk kişi de Paşa'nın kendisi oluyor. Paşa bu tespitini Sagir ile
ilgili görüşünü soran ve kendisinin de bu Siyonist komplodan ha-
beri olduğu anlaşılan Sabataist Yunus Nadi'ye "Casustur casus!" di-
yerek açıkça ifade ediyor. Çok az sayıda kişinin bilgisi dâhilinde
dönemin İçişleri Bakanı olan, daha sonra karısı Halide Edip’le Ata-
türk’e yönelik İzmir suikastına karışıp yurtdışına kaçan Sabataist
Adnan Adıvar Bey'e gereken talimatları vererek Sagir'in her faaliye-
tini kontrol, gözlem ve denetim altına aldırıyor.

Yapılan gizli izlemelerin sonunda, başta Ankara ve İstanbul ol-
mak üzere yurdun her yanında her türlü yıkıcı çalışmaları örgütle-
yen İngiltere'nin, İstanbul'daki Damat Ferit hükümetinin ve Mus-
tafa Kemal’in çevresini kuşatan Sabataist Çetenin casusluk şebeke-
si ve bu işte kullandığı yerli işbirlikçileri de deşifre ediliyor.

21 Mayıs 1921'de Ankara İstiklal Mahkemesi'nde başlayan Sagir
ve işbirlikçilerinin davası 23 Mayıs'ta Sagir'in idam kararıyla sonuç-
lanıyor ve infaz üç gün içinde halka açık olarak gerçekleştiriliyor.

31 Mart vakası ve Hareket Ordusunun perde arkası aralanıyor!

• Alaylıların ordudan tasfiyesine

• Medreselilerin askere alınma teşebbüsüne

• İttihatçıların kendi taraflarını bürokrasiye getirmesine

• Saray bürokrasisinde, diplomaside ve iç-dış ticaret ilişkilerin-
de Osmanlıyı avucuna alan Ermeni-Yahudi rekabeti arasında mağ-
dur edilenlerin

Kısaca, makam ve menfaatleri kesilen bütün kesimlerin, İttihat
ve Terakkiye karşı bir isyan hareketiydi. Sabataist ve Mason İttihat-
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çıların Hareket Ordusu isyanına gerekçe hazırlamak üzere 31
Mart’ı kışkırtıp kullandıkları sezilmekteydi.

Abdülhamit dönemine dönüş arzusu ve sloganları, bazılarınca
irtica diye nitelendirilmişti. Padişah Abdülhamit’in bunlara karşı
Hareket Ordusunu bastıracak gücü olduğu söylenemezdi.

Hareket Ordusu, Selanik’teki 3. Ordu ve Edirne’deki 2. Ordudan
katılan 50 bini nizami, 20 bini çeteci, 70-80 bin kişilik bir kuvvetti.

Abdülhamit 1. Ordu ile karşı çıkabilirdi, ama hem çok kan dö-
külecekti, hem de güçleri yetmeyecekti.

Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul’a
girdi.

Mustafa Kemal 3. Ordunun, Kazım Karabekir 2. Ordunun Kur-
may Subayları olarak görevliydi.

1909 23 Nisan gecesi hareket Ordusu Mahmut Şevket Paşa’nın
fonografla kaydedilen tek yüzlü taş plaklardaki konuşması şöyleydi:

“Kardeşler!

Yüz binlerin kanı pahasına elde edilen meşrutiyetimizi mahve-
dip namusumuzu payimal edenlere karşı payitaht ve makarrı Hila-
fet bizden medet bekliyor!”

(Abdülhamit için baykuş diye hitap ediyor. Oysa yola çıkarken
askerleri Padişahı kurtaracağız diye kandırıyor)

Nihayet çatışmalar başlıyor. 50-60 kişi hareket Ordusundan ve
400 kişi isyancılardan ölüyor ve yüzlercesi yaralanıyor.

Yeşilköy’de toplanan heyete soruluyor: Abdülhamit’in hallini is-
teyenler kalksın.. Kalkmayanlara silahlı Talat paşa sert sert bakınca
hepsi kalkıyor. Sait Paşa: Talat Bey oğlum, biraz da şu tarafa nazar
buyurun!? şeklindeki uyarısı espri konusu oluyor.

Kısaca 31 Mart’ı İttihatçı sabataistler tezgâhlıyor ve bir ihtilale
bahane hazırlanıyor. Ermeni ve Rum azınlıkları, bazı medrese ve
tekke mensuplarını da bunlar kullanıp kışkırtıyor. Osmanlı’nın
azınlıkları sürekli hoş tutması ve geniş haklar tanıması başına bela
oluyor ve merhametten maraz doğuyor.
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Sultan Fatih İstanbul’u aldığında Yahudi ve Rum azınlıklara her
türlü imkân ve imtiyazı sağladığı biliniyor.

Fatih’ten sonra İstanbul’a 25 bin kadar Müslüman Türk yerleş-
tiriliyor. 1477 Osmanlı kayıtlarında İstanbul’da; 8500 hane Müslü-
man Türk, 3500 hane Rum-Ortodoks, 2000 hane Yahudi ve 1500
hane de diğer azınlıkların yaşadığı tespit ediliyor. Buna göre o ta-
rihteki İstanbul’un nüfusu 60-70 bin civarında bulunuyor.

Siyonizmin güdümündeki ABD Türkiye’yi AB’ye sokmak istiyor

Türkiye'yi Avrupa'da eritmek ve onun ötesinde Türkiye ile de
Avrupa'yı sulandırmak bir Amerikan projesidir. Politikanın ötesin-
de bu siyonizmin bir hedefidir. Bunu ilk defa açıklıkla dile getiren-
lerden birisi eski Almanya başbakanlarından Helmut Schmidt’tir.
Helmut Schmidt, Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifinin ve yö-
neliminin aslında bir Amerikan projesi olduğunu belirtmiştir. Ber-
nard Kouchner de zannederim aynı şeyleri söylemişti. Gerçekten
de Türkiye'nin Avrupa Birliği istikameti bir Amerikan projesi midir
ve öyleyse bunun arkasından ne elde etmek istemektedir? Soğuk
Savaşın sonlarına doğru Amerikalılar Avrupa Birliği'nin esnekliğini
kaybederek ABD karşısına bağımsız bir güç olarak çıkmasından en-
dişe ediyordu. Özellikle siyasi birliğini temin etmesinden endişe
ediyorlardı. Zira de Gaulle'ün temsil ettiği Avrupacı yaklaşım
ABD'den bağımsız yekpare bir Avrupa'yı düşlüyordu. İngiltere ise
bu tasavvura ne coğrafi ne de siyasi olarak uyuyordu. Tarihi neden-
lerden ötürü İngiltere ile ABD arasında kopmaz bir bağlantı bulu-
nuyordu ve işte bu yüzden İngiltere'nin AB üyeliği çok sancılı bir
süreçle gerçekleşebiliyordu. Zira, İngiltere üzerinden AB, bir şekil-
de ABD'ye bağımlı hale geliyordu. Kararlarında bağımsızlığını ko-
ruyamıyordu. Türkiye'nin üyeliği ise İngiltere'den sonra, AB’yi su-
landırma işlevinin ikinci ayağını temsil ediyordu.

Amerikalılar AB'yi sulandırması ve siyonizmin kontrolünde
kalması için Türkiye'nin AB içinde yer almasını savunuyordu.
Türkiye'nin bu hususta iki işlevi daha bulunuyordu. İkisinde de
anahtar değil kilit rolü görüyor ve tıkayıcı bir görev yürütüyordu.
Türkiye'nin AB eğilimi AB'nin gelişimini aksatıyor. Özellikle de
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siyasi birliğine zarar verecek boyutlar taşıyordu. Bu nedenle Tür-
kiye'nin AB'ye katılımı AB projesi olmaktan ziyade bir Amerikan
projesi olarak okunması gerekiyordu. Türkiye'nin Avrupa vadile-
rinde kaybolmasının ikinci nedeni de İslâm dünyasını başsız bı-
rakma amacını taşıyordu. Tam da bu nedenden dolayı, bazıları
Türkiye'nin AB istikametini aynı zamanda bir İran projesi olarak
gösteriyordu. Hatemi'den bugünkü liderlere kadar hemen hemen
bütün İranlı liderler Türkiye'nin AB üyelik perspektifini destek-
liyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin ortada ve bağımsız durmasıyla
birlikte hem AB hem de Ortadoğu kilitli kalıyordu. 

Türkiye'ye dair ikinci Amerikan projesi de ideolojik olarak
Türkiye'nin İslâm alemine Batıcı bir model sunmasıdır. Oba-
ma'nın seçimi de en modern ve laik İslâm ülkesi olarak Türki-
ye'den taraftır. David Furum ve Richard Perle gibi Siyonist Yahu-
di teorisyenleri bazı ortak kitaplarında, “ABD'nin 50 yıllık poli-
tikasının İslâm dünyasında Türkiye modelini yaymak ve tamim
etmek olduğunu” yazmışlardır. Hatta Nasır'dan Suharto ve Sad-
dam'a kadar bütün denemelerin aslında bir Türkiye kopyalanma-
sından ibaret olduğunu itiraftan sakınmamışlardır.”111

Çünkü Türkiye’nin AB’nin bir vilayeti ve nihayet İsrail’in eya-
leti olması, İran’ı rakipsiz bırakacağı ve İslam Dünyasının tabii li-
derliği konumuna taşıyacağı düşünülüyordu.

Sabataizm ve Kültür İstilası

Ülkemizdeki kültür yozlaşmasının en önemli faktörlerinden
olan "Dönmelik" bilinmeden, sorunlarımıza köklü çözümler üret-
mek mümkün değildir.

Öncelikle ve özellikle belirtelim ki iyi ahlak ve aklı selim sahibi
olan, ülkemiz ve milletimiz aleyhinde bulunmayan Yahudilerle iyi
geçinmek ve onların temel hak ve hürriyetlerine gözetmek, hem in-
sani hem de İslâmi bir görevdir ve böylesi dürüst olan diğer azınlık
vatandaşlarımıza karşı da aynı iyi niyet beslenmektedir.

Ancak hem Osmanlı'nın yıkılışı ve özellikle İstanbul ve İzmir
başta, bütün ülkemizin işgali sırasında, hem Kurtuluş Savaşı esna-
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sında, hem de Cumhuriyet sonrasında bu azınlıkların bir kısmının
önce açık hıyanetleri, sonra masonluk yoluyla siyasal, sosyal ve
ekonomik hayatımızdaki gizli ve kirli etkinlikleri de inkar edile-
mez bir gerçektir. Ve bu durum hala milletimize duyurulması ve
uyarılması gereken ciddi bir tehdit ve tehlikedir.

İşte "SABATAYİZM" de bu bağlamda ele alınması ve halkımıza
anlatılması gereken çok sinsi bir harekettir. Sabatayizm’in özü Ya-
hudi dönmeliğidir. "Dönme"lik, bizim milletimize karşı "Yahudili-
ği terk edip İslâm'a girmiş, adlarımızı ve adetlerimizi benimseyip
Türkleşmiş, Yahudilikten dönme Müslümanlar" şeklinde görünür
ve gösterilir. Ama kendi aralarında "Sakın ha! Yahudilikten dönme!
Kişisel menfaatlerimiz ve kutsal hedeflerimiz için, zahirde Müslü-
man görün, ama aslını ve amacını terk etme!" felsefesi güdülmek-
tedir. Yani bunlar İbni Sebe'nin çağdaş örnekleridir. "Sabbataizm-
Dönmelik" ülkemizde şöyle gelişmiştir: Sabbatay Sevi, simsarlık,
tefecilik, ve tacirlik yapan ve çevresinde kendisine Kara Menteş la-
kabı takılan Mordahay Sevi adlı bir Yahudinin çocuğu olarak, 1626
yılında İzmir'de doğdu. Dindar bir Yahudi olan annesinin isteği
üzerine Sabbatay Sevi haham oldu ve İzmir Sinagok'unun meşhur
hahamı İshak Dolba'dan Tevrat ve Telmut okudu ve Kabbalist sır-
lara vakıf oldu. 1648 yılında kendisini "Beklenen Mesih" ilan etti.
İzmir haham başı Josef Eskopa buna karşı geldi ise de, söz dinle-
medi. Yahudiler çoğunlukla onu "MESİH" - Yahudi ve Hıristiyanla-
rın beklediği kurtarıcı olarak kabullendiler. Ve böylece Sabbatay
Sevi için artık maceralı bir hayat başlamıştı.

Sabbatay 1650'de İstanbul'a oradan Selaniğ'e gitti. Daha sonra
Atina'ya geçti. 1659 yılında tekrar İstanbul'a ve İzmir'e döndü. Git-
tiği her yerde, “büyük kurtarıcı” olarak karşılanıyor, saygı görüyor
ve destekleniyordu. 1662 yılında Mısır'a ve Kudüs'e gitti. İzmir'e
dönüşünde Yahudi geleneğine göre törenle taç giydi ve kendisini
"Büyük Kurtarıcı" ilan edip dünyayı 38 müridi arasında bölüştür-
dü ve bir bildiri yayınladı. Sabbatay Sevi'yi ziyaret için Poyon-
ya'dan, Almanya'dan, Akdeniz Adalarından Yahudiler İzmir'e gel-
meğe başladı.
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Bu tehlikeli gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti duruma el koy-
du ve Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1666 yılında, Sabbatay
sevi'yi tutuklatıp İstanbul'a getirtti ve Zindan kapısında hapsetti.
Sonra Aydos'a sürgün edildi. Sultan IV . Mehmet'in emriyle Edirne
Sarayında yargılanıp idama mahkum edildi. Bunun üzerine "Şeyta-
ni vesvese ve heveslerden kurtulduğunu ve araştırmaları sonucu
gerçeği bulup Müslüman olduğunu" açıkladı ve Mehmet Aziz adı-
nı alarak serbest bırakıldı. Böylece "Dönme"lik devri başladı. Mü-
ridleri de onun talimatıyla Müslüman olup Türk isimleri aldılar.
Müslüman olduktan ve serbest bırakıldıktan sonra daha eski ve
sinsi faaliyetlerini devam ettirdi. "Osmanlı-İslâm Devleti'ni yıkma,
yerine Yahudi İmparatorluğunu kurma" hayal ve hevesinden vaz-
geçmedi. Üstelik kendisi ve avanesi artık Müslüman geçindiği için,
daha tehlikeli bir hale geldi. Bunun üzerine, tekrar Arnavutluk'a
sürgün edildi ve 1675 yılında İlgün şehrinde öldü.112 İşte bu Saba-
tayizm/Dönmelik düşüncesini benimseyen Yahudiler 3 asırdır bu
geleneği günümüze kadar sürdürdü. Görünüşte Müslüman ve Türk
gibi davranmaya, ama gerçekte gizli ve tehlikeli Kabbalist ve Siyo-
nist planlarını uygulamaya çalışan bu dönemler, ticaretten siyasete,
sinema, tiyatro ve televizyondan ekonomiye, gazete ve dergicilik-
ten devrimciliğe, yüksek bürokrasiden dış işlerine kadar, ülkemiz-
deki her sahada yetkili konuma geldi.

Evet "Sabbataycılık Yahudilik içinden çıkan dini ve siyasi amaç-
lı bir harekettir, temel esasları ve düşünce yapısı, Yahudi tarihi için
vazgeçilmez bir kaynak olan "Zohar"a dayanmaktadır." 113

Zohar, Kabbala felsefesinin önemli bir kitabıdır. 13 y.y. İspan-
ya'da yaşayan ve mutedil Musevi hahamları tarafından dışlanan
Moiz de Leon adlı sapık Yahudi mistiği tarafından aramca hazır-
lanmıştır.114

Kabbala ise, bazı sapık Yahudi hahamlarının şeytanla ilişki kur-
ması sonucu edindikleri gizli ve kirli sırlar öğretisidir. 
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Şeytanı ve insanı ilahlaştıran, sihir ve rumuzlu işaretlerle gelecek-
le ilgili haber verme safsatasına dayanan ve Yahudilerin başka insan-
lara hakimiyet kurmasını amaçlayan bozuk bir düşünce sistemidir.

"Sabbatay Sevi, başlattığı hareketin ilk zamanlarında, Yahudilik-
teki, bazı inançları değiştirmiş olmakla beraber, günlük dualarda
yine Yahudiliğe bağlı kalmıştı. Seferad ritiüllerinin benimsediği bu
dualara sadece bazı eklemeler yaptı. Ancak cemaat üyeleri her za-
man bu duaları gizlice tatbik ettiler. Kendi camiaları dışında, daime
Müslüman oldukları inancını insanlara benimsetmeğe çalıştılar, ki
buda bizzat Sabbatay'ın emridir."115

Osmanlı'da tanzimatla başlayan batılılaşma ve batma sürecini
hızlandıran "İttihat ve Terakki”nin kurulmasıyla beraber Sabbatay-
cıların özellikle siyasi rolleri belirginleşti. Genellikle, o dönemdeki
diğer etnik unsurlara göre, ticari ilişkileri nedeni ile batı ülkelerine
ve onların kültürlerine (daha fazla) ilgi gösteren Sabbataycı (Dön-
me) cemaatlar, politik mücadelelerini, özellikle Fransa Devrimiyle
özdeşleşen "Hürriyet, Kardeşlik ve Eşitlik" düşüncelerinde somut-
laştırdılar. Sabbataycı topluluklarda dini yapının giderek etkisini
yitirmesi, gurup üyelerini yeni arayışlara ittiğinden bunların MA-
SON'luğa ve MELAMİLİK'e karşı gösterdikleri ilgi bizi şaşırtmama-
lıdır. Nitekim adı geçen organizasyonlarda üst kademelere kadar
gelmeleri bunun örneğidir."116

Özellikle, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış döneminde "Saba-
taycı aydınlar için Masonluk sosyalleştirdikle bir örgüttü."117

Yani artık Sabataist dönmelerin yeni dini Siyonizm, tarikatları
ise Masonluk olmuştu. 

Dönemin askeri ve sivil yüksekokullarına ve kolejler gibi özel
eğitim kurumlarına sızan bu Sabataist dönemler, genç beyinleri kir-
letmeye başladılar ve ülke yönetiminin kozmopolit bir zümrenin
eline geçmesine zemin hazırladılar. 
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Sabataycı dönmeler, Müslüman görünmenin verdiği münafıklık
ve kolaylıkla, zamanla Bektaşilik, Mevlevilik ve Melamilik gibi İs-
lâmi tarikatlara da sızarak, hem bunların yozlaşmasına, hem de
masonluğun bir yan kuruluşu gibi çalışmalarına sebep olmuşlardır.

Sabataycı dönmeler daha önce İttihat ve Terakki ve Jön Türk hare-
ketlerine yön verdikleri gibi modern Türkiye'nin kuruluşu sırasında
Kemalist ideolojiyi yozlaştıran ve Atatürkçülük kılıfına sığınan kişiler
arasında "Sabataycı kökenli aydınların sayısı belirgin olarak dikkat
çekmektedir. Zamanla bu cemaat üyeleri içinden gelen kişiler Türki-
ye'nin toplumsal yaşamında da etkili olmayı başarmışlardır."118

1924 Mübadele anlaşması sonucu Selanik'ten İzmir ve İstanbul
başta, Türkiye'nin illerine gelen Sabataycı dönmelerin özellikle, Ya-
hudi mahallelerine yerleşmeleri dikkat çekicidir. Ayrıca 2. Dünya
Savaşından sonra Sabataycıların bir kısmı İsrail'e göç etmiştir. 

Siyonist düşünceyi hararetle savunan Cumhuriyet dönemi Saba-
taycı dönmelerinden Cavit Bey, Gazeteci Ahmet Emin Yalman gibi-
lerin İsrail'in kurulmasını ve Türkiye'nin İsrail'i resmen tanıyan ilk
Müslüman ülke olmasını ısrarla desteklemeleri boşuna değildir.
Öyle ki, bizzat Yahudi olan kimseler bile Siyonist İsrail konusunda
bu dönemler kadar istekli ve ateşli görünmemişlerdir.

Hiçbir dinde ve düzende asla izin verilmeyen, "birbirlerine ni-
kahı düşmeyen aile fertleri ve yakın akrabaları da dahil, her türlü
serbest seksin kendi aralarında yaygın olduğu söylenen119 ve şey-
tanın müritlerinden başkasının asla tevessül edemeyeceği bu çirkin
ilişkileri bazı nüshaları hala İsrail'de bulunan uydurma Tanah kita-
bındaki ayetlere dayandırdıkları bilinen Sabataycı dönmeler, önce
Selanik'te sonra İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde ilk genel evleri-
ni açan ve kendi kadınlarını ve kızlarını buralara sermaye yapan
kimselerdir. Bununla para kazanmaktan da öte Müslüman Türkün
ahlak ve aile yapısını tahribe yönelmişlerdir.

Yukarıda alıntı yaptığımız "Evet Ben Selanikliyim" kitabının ya-
zarı olan Ilgaz Zorlu ise halen İstanbul da yaşayan bir Sabataist’tir.
Ve kendi okuluna yazılan Atatürk’ün de ilk öğretmenliğini yapan
Şemsi Efendinin torunlarından birisidir.

338 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK

118 Ilgaz Zorlu, Evet Ben Selanikliyim, Sh.8 
119 Ilgaz Zorlu, A.G.E., Sh.51



İSLAM VE KUR’AN NASIL YOZLAŞTIRILIYOR?

KUR'AN-I KERİM, KIYAMETE KADAR GEREKLİ VE

GEÇERLİDİR; AMA, YÖRESEL VE

DÖNEMSEL İÇTİHATLAR, GEÇİCİDİR

Hem aklen, hem ilmen, hem de vicdanen kesindir ki, elbette
Allah vardır, hücrelerden galaksilere her şeyin yaratıcısıdır. Basit
bir tükenmez kalemin bile kendiliğinden ve tesadüfen meydana
geldiğin i söyleyene, ya yalancı veya kaçık gözüyle bakılır. İnsan-
ları her şeyden üstün ve farklı yaratan ve gerçek saadet ve adalet
kuraları olarak Kur’anı yollayan Allah’tır.

Kur'an-ı Kerim, temel ve genel kurallar kaynağıdır

Kur'an-ı Kerimin muhkem ayetleri: "Mutlak Delil"; sahih ha-
disi şerifler: "Delil"; Bu iki delile uygun yapılan akli ve ilmi içti-
hatlar: "Hüküm"; üzerinde ulemanın icma ve ittifak ettiği içtihat-
lar ise "Mutlak Hüküm" sayılır.

Yani Kur'an-ı Kerim, hazır bir fetva kitabı veya ansiklopedik
bir başvuru kaynağı değil; sürekli değişen ve gelişen bütün şart-
ların ve zamanların ortaya çıkaracağı, içtimai, idari, hukuki, ah-
laki ve ekonomik her türlü sorunların çözümüne esas olacak ge-
nel kaideler ve temel prensipler içeren Allah'ın kelamıdır.

Mutlak delil: Bir konuda, sorunların çözümüne esas olacak ve
mihenk yapılacak genel ve temel kural ve kaidelerdir. Bunlar her
zaman için gerekli ve geçerli olan kaynak ve dayanak yerindedir.



Çok açık ve net anlaşılan; kesin emir ve nehiy makamında vahyo-
lunan Kur'an'ı Kerim'in muhkem ayetleri böyledir.

Delil: Hakkında böylesi ayetler bulunmayan hususlarda, prob-
lemlerin aşılmasında ve uygun proje ve pratiklerin hazırlanma-
sında, sağlam hadisi şerifler ve Hz. Peygamberin (SAV) sünneti,
yani sorunlara yaklaşım yöntemi ve sistemi de elbette önemli bir
örnektir.

Hüküm: Delil ve dayanaklara uygun olarak verilmiş, akli, vic-
dani, hukuki ve ahlaki karar ve içtihatlar demektir.

Kesin hüküm: Farklı ilim ve içtihat ehlinin aynı konuda, aynı
ortak kanaate varmaları; bir sorunun çözümü hususunda ittifak
ve içtihat birliği oluşturmaları ise, daha belirgin ve güvenilir bir
karar ve hüküm meydana getirir.

Delil ve dayanaklar, sabit ve süreklidir. Hüküm ve içtihatlar
ise, şartlara, ihtiyaçlara ve gelişen hayat standartlarına göre de-
ğişmeye ve yenilenmeye müsaittir.

"Delil"ler ilahi ve naklidir. Hüküm ve içtihatlar ise "akli ve be-
şeridir". Ancak, bu içtihatlar, vahye istinat ettiğinden özel bir
öneme haizdir. Sadece insan aklının ve nefsani arzu ve kurgula-
rın eseri değildir. Muhkem ayetler ve sağlam hadislerden çıkan
"delil"ler, mutlak ve değişmez doğrular olan HAK'tır. Ama içti-
hatlar ise, hem sevap, hem hata ihtimalini barındıran "yo-
rum"lardır. Şartlara ve ortamlara göre uygun olan; ama değişme
özelliği de bulunan "doğru"lardır. Böylece İslam hukukunun iki
temel "delil"i ortaya çıkmaktadır:

1- Nakli deliller

2- Akli delillerdir.

• Laiklik ve demokrasi gibi çağdaş kurum ve kavramların da,
onlarca farklı, hatta birbirine aykırı tanımları ve tatbikatları ya-
pıla gelmektedir. Bu nedenle her türlü istismar ve suistimale açık
vaziyettedir. Öyle ise, bunların da evrensel hukuk kurallarına ve
temel insan haklarına uygun, yeni anayasal hükümlerinin belirle-
nip çerçevesinin konulması ve Türkçe tariflerinin yapılması kaçı-

340 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



nılmaz görünmektedir. Üstelik bu tanım ve kalıpların da, doğal
değişimlere ve sosyal gelişmelere açık tutulması gerekir.

Şu gerçekler asla unutulmamalıdır:

• Kur'an ve sünnet, geçmişe değil, bu güne ve bize hitap et-
mektedir, tarihi örnekleri ve meseleleri de ibret ve hikmet ders-
leridir.

• Kur'an'ı Kerim; Felsefi ve statik bir kitap değil, devamlı diri
ve dinamiktir ve pratik çözümler üretmeye müsaittir.

• Kur'an'ı Kerim; Hem mümin bireyler ve topluluklar, hem de
farklı konum ve kapasitedeki kurum ve kuruluşlar için; pratik,
psikolojik, sosyolojik ve stratejik prensip ve projeler üretmeye
yarayacak ilahi bilgi merkezidir.

• Kur'an'ı Kerim; Sürekli gelişen ve değişen: siyasi, iktisadi, il-
mi ve içtimai hayatı her halde ve yeniden düzenleyip disiplinize
edecek, değişmez hakikat ve hikmetler içermektedir.

• İslam: Akla, araştırmaya, bilimsel ve teknolojik buluşlara ol-
dukça önem verip sürekli teşvik eden; ama beynin ve bilimin,
şeytani odakların zulüm ve sömürü aracı yapılmaması için de,
imani ve vicdani emniyet sigortalarını ve Rabbani kuralları mer-
keze yerleştiren bir hayat ve imtihan dinidir.

• İslami hayatı ve mümin toplumları içten çürüten, çağın ve
medeniyet yarışının dışına iten en büyük talihsizlik ve tehlikele-
rin başında ise;

Kur'an'ı Kerim'le alakayı koparıp onu araştırmayı ve hayatın
temel kaynağı yapmayı bırakıp, yani "mutlak delil ve dayanak"la-
rı askıya alıp; bu ilahi kitaptan, asırlar önceki şartların ve ihtiyaç-
ların gereği olarak çıkarılan içtihatları (karar ve yorumları), dinin
temel esasları ve hayatın vazgeçilmez hususları saymak şeklinde-
ki şuursuz taklitçilik ve ruhsuz şekilcilik gelmektedir.

Bu gerçeği istismar ederek, Müslümanları tamamen dünyevi-
leştirmeye ve manevi disiplini dejenere etmeye çalışan moder-
nistlerin yozlaştırma niyetleri de; takva ve fetva bahanesiyle
Müslümanları sosyal, siyasal ve ekonomik hayattan kopmasın-
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dan ve emperyalizmin kulları ve kuklaları yapılmasından başka
sonuç doğurmayan kör taklitçilik ve köhne şekilcilik heveslileri-
nin yobazlaştırma gayretleri de, yani hem ifrat hem tefrit aynı öl-
çüde zarar verici ve tahrip edicidir.

"Kur'an'ı Kerim Tefsiri" diye, tahrif girişimleri yoğunlaşmıştır!

İsrail, Kur'an-ı Kerim'i sözde tefsir etmek için kurduğu internet
sitesinde modern İsrailiyat yöntemlerini deneyerek Kur'ân'ı tahrif
etmeye çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kur'an-ı Kerim'i çarpıtmak ve
kendi amaçları doğrultusunda kullanmak için yazdırdığı sözde tef-
sirden sonra, şimdi de İsrail Dışişleri Bakanlığı Kur'an-ı Kerim'i tef-
sir etmek için Yahudi bir profesör olan Ofer Grosbard'ın yönettiği
bir internet sitesi kurmuş bulunuyor.

"Yahudi gibi inanan Müslüman" isteniyor

Filistin İslâmi Hareket Sözcüsü Şeyh Zahi Nüceydat, İsrail Dı-
şişleri Bakanlığı'nın duyurduğu Yahudilerin Kur'an-ı Kerim tefsir
projesinin çok tehlikeli bir girişim olduğunu kaydederek, bu proje-
nin asıl amacının Kur'an'ı İsrail ve ABD'nin istediği tarzda anlayan
"Müslüman" bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguluyor.

İsrail bu yolla, İslâm dünyasında yayılmakta olan emperyalizm
ve Siyonizm karşıtı direnişi pasifleştirmeye çalışıyor. Dünyanın bir-
çok yerindeki Müslüman kişi ve kuruluşlar, İsrail'in bu girişimiyle
Kur'an ayetlerini İsrail ve ABD'nin istediği şekilde yorumlatacağı
uyarısında bulunuyor.

Fetullah Gülen'in "Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü" kitabını
İngilizce bastırıp bedava dağıtan Siyonist ADL örgütüyle İsrailli
Prof. Ofer Grosbard'ın işbirliği dikkat çekiyor.

Ahlaksız uçkur ilişkileri, medyaya malzeme olacak kadar so-
rumsuz ve onursuz birtakım sözde ilahiyat Proflarının patavatsız
yorumları da, bu siyonist kafirlere gerekçe oluşturuyor.

"Sana bu kitabı (Kur'an'ı) indiren O'dur. Ondan bir kısım
ayetler muhkemdir, bunlar kitabın (ve hayatın) anası (teme-
li)dir." (Ali İmran:7)
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"(Ey Resulüm) De ki eğer siz (gerçekten ve gereği gibi) Allah'ı
seviyorsanız, (öyle ise bunun göstergesi olarak) bana (sünnetime
ve hayat sistemine) tabi olunuz, ki Allah ta sizi sevsin ve mağfi-
ret etsin."(Ali İmran: 31)

"(Allah'a) iftira edip uydura geldikleri (yalan-yanlış düzmece
ve hurafelerden) dolayı, onlar dinlerinde aldandı. (Din diye bir
takım yorum ve yanılgılara sapıldı)" (Ali İmran: 24)

"(Artık) İman edenlerin, Allah'ın ve Haktan inmiş olan
(Kur'an'ın) zikri (ayetler üzerinde dikkate düşünülmesi ve gereğinin
yerine getirilmesi) için, kalplerinin huşu (saygı ve korku) ile yumu-
şayıp düzeleceği, (müminlerin tekrar Kur'an'i gerçeklere döneceği)
zaman hala gelmedi mi?" (Hadid: 16) ayetleri hem bu konuda ki so-
runlarımızın nedenlerini, hem de kuruluş çarelerini gösteriyor.

"Bu konu Kur'an'da geçmez", "Şu gibi sorunlarla Kur'an ilgi-
lenmez" veya "Kur'an o soruların yanıtını vermez" şeklindeki ka-
naatler yanlıştır, Kur'an'ı tanımamaktır ve cehalet sonucu yapılan
hatalardır. Ve hele: "Kur'an ortaçağ kitabıdır. Çok eski dönemler
için yararlı bazı yasalardır. Günümüzde bunlara ihtiyaç kalma-
mıştır. Akıl ve bilim bunların yerini almıştır" şeklindeki iddialar,
sadece sapıklık ve inkârcılık değil, aynı zamanda utanç verici bir
bilgisizlik ve akıl noksanlığıdır.

“İSLAM KAPİTALİZMİ” SAHTEKARLIK, 
“İSLAM SOSYALİZMİ” SAPKINLIKTIR!

Bilincin Görünmez Kaynağı ve Allah’ın Varlığı!

İnsan vücudundaki sistemler, bir yandan görevlerini yerine
getirirken, öte taraftan yapılan mükemmel işlerin koordinasyo-
nunu, uyumunu ve organizasyonunu da sağlamaktadır. Bir vücut-
taki yapıların "akıllı" olarak tanımlanması ve buradan yola çıka-
rak bu aklın kaynağının açıklanmaya çalışılması bu amaçlıdır.
Kuşkusuz "akıllı bir hücre" veya "akıllı bir organ" yakıştırması
mecazi bir yakıştırmadır. Çünkü bir beyni ve sinir sistemi olma-
yan hücre veya dokuların kendi başlarına bir bilinç sahibi olma-
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ları imkânsızdır. Ancak tümünün yaptıkları işlerde şaşırtıcı bir
bilinç ortaya çıkmaktadır. Bu ise Darwinistler ve tüm materya-
listler için büyük bir çıkmazdır. Çünkü materyalistler de, bilin-
cin beyindeki hücrelerden ve bu hücrelerin arasındaki kimyasal
reaksiyonlardan doğduğunu savunmaktadır. Kısacası materyalist
iddiaya göre, "bilinç, beyinden ibarettir". 

Materyalistler bilinci beyne indirgemeye çalışırlarken, bilimsel
gözlemler onları yalanlamakta ve beyni bile olmayan canlıların bi-
linç sahibi olduklarını göstermektedir. İşte bazılarınca "akıllı hüc-
reler" bunun bir örneğidir. Son yıllarda bakteriler ve diğer tek hüc-
reliler üzerinde yapılan gözlemler de, bu mikroskobik canlıların
son derece "akıllı" hareket ettiklerini ve adeta içinde bulundukları
ortamı değerlendirip karar verdiklerini göstermektedir. Moleküler
biyolog Michael Denton şöyle demektedir:

"Amipler bir toz zerresinden bile daha küçük olmalarına rağmen,
çok daha kompleks canlılara benzer yaşam stratejileri izlerler. Eğer
bir amibi alıp onu bir kedinin boyutlarına getirebilseydik, bu memeliy-
le yaklaşık aynı derecede bir zekâya sahip olduğunu görecektik. Peki
ama bu küçücük canlılar nasıl olup da bu denli iyi hesaplanmış karar-
lar alabilmektedirler?... Bir amip yakalamak istediği avını bilinçli
olarak kovalayıp takip etmektedir, avı yön değiştirdiğinde o da onun
ardından yön değiştirir, bu takibi uzun süre devam ettirir. Bu davranış-
ları sadece moleküler düzeyde açıklamak mümkün değildir." 

Üstteki alıntının son cümlesine dikkat etmek gerekir. Amiplerin
davranışları, "moleküler" düzeyde, yani kimyasal reaksiyonlarla, fi-
ziksel etkilerle açıklanabilecek türden değildir. Bu canlılar, bilinçli
olarak adeta karar vererek hareket etmektedirler. Dikkat çekici
olan ise, bunlar ne bir beyne, ne de sinir sistemine sahip olmama-
larıdır. Sadece protein, yağ ve sudan oluşan birer hücredirler. Bak-
terilerin akıllı davranışlarını gösteren başka örnekler de vardır. 

Ünlü Fransız bilim dergisi Science et Vie'nin Temmuz 1999 sa-
yısında bildirildiğine göre, bakteriler birbirleri ile haberleşmekte ve
bu haberlere dayanarak karar vermektedirler. 

Science et Vie'de bu haberleşmenin son derece kompleks bir sis-
temle işlediği vurgulanmaktadır. Bakterilerin yüzeyinde elektrik
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sinyalleri yayan ve algılayan mekanizmalar vardır. Bakteriler bu sa-
yede birbirlerine sinyaller yollamakta, içinde bulundukları ortamın
özellikleri, bu ortamdaki besin durumu gibi bilgiler aktarmaktadır-
lar. Bu bilgilere göre de, daha ne kadar çoğalmaları ve çoğalmayı ne
zaman durdurmaları gerektiği konusunda karar vermektedirler.

Kısacası, gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar, etrafları hak-
kında bilgi toplamakta, sonra bunları yorumlayıp birbirlerine aktar-
makta ve sonra da belirli bir yönde karar verip uygulamaktadır. Hem
de grup halinde ve kusursuz olarak bunları başarmaktadır...

Tüm bu örnekler, canlılarda asla, maddeye ve şuursuz tesadüf-
lere indirgenemeyecek bir bilinç olduğunun en kesin ispatıdır. "En
kompleks canlı" sayılan insandan, "en basit canlı" sayılan tek hüc-
relilere kadar, bütün canlılarda madde-ötesi bir kaynaktan gelen şa-
şırtıcı bir bilinç vardır.

Peki, bu madde ötesi kaynak nedir? 

Kuran'da, bizlere bu konuda çok önemli bilgiler verilir. Örneğin
balarısından söz edilen ayetlerde, bu canlıların gösterdikleri "bilinç-
li" davranışları kendilerine Allah'ın ilham ettiği bildirilmektedir:

"Rabbin balarısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların
kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tü-
münden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-
uçuver. (işte bunun sonucu) Onların karınlarından türlü renklerde
şerbetler çıkmaktadır, onda insanlar için bir şifa (ve lezzetler) bu-
lunmaktadır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda
bir ayet vardır."120

Bir başka ayette de tüm canlıların Allah'ın hâkimiyetinde, yani
her an Onun denetim ve yönetiminde olduğu haber verilmektedir.
Kuran'da bildirildiği üzere, "O'nun, alnından yakalayıp-denetle-
mediği hiçbir canlı yoktur."121

İşte Kuran'da açıklanan bu sır, canlılardaki gizemli bilincin kay-
nağıdır. Yani bilinç, materyalistlerin sandığı gibi maddenin bir
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özelliği değildir. Maddeyi oluşturan atomları her ne yaparsanız ya-
pın, bilinç sahibi kılmanız imkânsız bir şeydir. Bilincin, mutlaka
bir başka bilinçten gelmesi gerekir. Bu nedenle tüm canlılardaki bi-
linç, elbette Allah'ın ilhamından kaynaklanmaktadır.

İnsan bedeninde veya bir başka organizmadaki hücrelerde orta-
ya çıkan akıl da, Allah'ın varlıklar üzerindeki mutlak hâkimiyetinin
bir tecellisidir. Allah, yarattığı varlıklar vesilesiyle Kendisi'ni tanıt-
makta ve insanlar bu eserlere bakarak Allah'ın sonsuz gücünü ve
kudretini tanıyıp takdir edebilmektedirler. Bu nedenle varlıklarda-
ki şuur örneklerini sıralarken, bu önemli gerçeğin sürekli olarak
akılda tutulması gerekmektedir.

Demek ki: 

• Küçücük bir hücredeki ve minnacık bir “gen”deki mucize mü-
hendislik harikasının ve mükemmel tasarım mekanizmasının yegâ-
ne yapıcısı ve yaratıcı olan Allah, insanın da rabbi ve sahibidir.

• Bütün dünyayı ve topyekûn kâinatı yine böylesine misilsiz,
eksiksiz ve örneksiz varlığa çıkaran ve yeryüzünde kendisine ha-
life makamında yarattığı insana musahhar kılan Allah’ın, bunla-
rın hepsini boş yere, hikmetsiz ve hedefsiz olarak yaptığını dü-
şünmek elbette cahillik, divanelik ve dinsizliktir.

• Öyle ise, insana yaratılış gayesini, olgunlaşma yöntemi ve
gayretini, kulluk ve hilafet (yeryüzünde Allah’ın adaletini, temsi-
liyet) görevini nasıl yerine getireceğini; adil ve asil bir yönetimi
ve “silm”i (barış ve bereket) düzenini nasıl gerçekleştireceğini
Kur’an-ı Kerim’i ve Resulü Ekrem’i göndermemesi elbette müm-
kün değildir.

• İlim ve akıl, ABD, AB ve İsrail gibi zalimlerin ve Deccalların
elinde felaket ve rezalet aleti; ama müminlerin ve İslami prensip-
lerin emrinde saadet ve selamet sebebidir.

Zerre kadar bir hücredeki bu harika kudretin sahibini bilip
de, hala emperyalist ve Siyonist güçlerden korkanlar ve onlara sı-
ğınanlar, Kur’an’a göre asla mümin kabul edilmemektedir. Çünkü
iman, sadece Allah’ın varlığını ve Kur’an’ın haklılığını kabullen-
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mek değil, zulme ve küfre karşı, Batılı bırakıp Hakkın safına geç-
mektir. Yoksa, örneğin Şeytan, ne Allah’ı ve ahireti ne de diğer
iman esaslarını asla inkâr etmemiştir. O sadece, ilahi hükümlerin
işine gelmeyen tarafına, itiraz ve isyana yönelmiştir.

Özetle:

Koyu kapitalist ve liberalist olan Amerika ve Avrupa ülkele-
rinde, özellikle siyasete hâkim olan Yahudi Lobilerinin girişimiy-
le, Darwinizm bütün okullarda, medyada, sinemada ve diğer ya-
yınlarda “Bilimsel bir gerçek” gibi okutulup toplumun beyni
uyuşturulmaktadır. Çünkü Darwinist kafalı ve inkârcı kalabalık-
ları “menfaat ve şehvet meraklısı tüketim hayvanı” yapmak ve
böylece kapitalizme çağdaş ve demokrat köleler oluşturmak da-
ha kolaydır. İşin tuhaf yanı, aynı Darwinizm; Marksistlerin ve
sosyalistlerin de inancı ve kutsal sığınağı olmaktadır. Yani mater-
yalizmin sağı da, solu da aynı kapıya çıkmaktadır. 

Gerçek şu ki: “‹SLAM KAPITALIZMI” uydurması nasıl bir saf-
sata ve sapkınlık ise, “İSLAM SOSYALİZMİ” de öyle bir sahtekârlık-
tır. İslamiyet’in, belirli şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde özel serma-
yeyi ve özgür girişime izin vermesi, onu kapitalizmle uyuşturmadığı
gibi; yine yüce Dinimizin sosyal adalet prensiplerini, dayanışma ve
yardımlaşma sistemini öngörmesi de onun, SOSYALİZM ve KOMİ-
NİZM gibi batıl felsefeler ve beşeri ideolojilerle aynılaştığı anlamını
asla taşımamaktadır. Ilımlı İslamcılar ve Kapitalist Müslümanlar,
İSLAMSIZ VE ŞERİATSIZ BİR İMANA; Sosyalist ve Komünist
Müslümanlar da, İMANSIZ BİR İSLAMA sahip çıkmaktadır.

Oysa Yüce Yaratıcının Hak Dini, Adalet düzeni ve imtihan disip-
lini olan İSLAM, ne sömürgeci-demokratik Kapitalizmin aksesuarı,
ne de insanları köleleştirici-despotik komünizmin kaportası ve ci-
lası değil; Onurlu ve huzurlu bir hayatın mayası ve sağlam fıtratın
(insan ve toplum doğasının) doğru ve doğal yasasıdır.

Bediüzzaman’ın tabiriyle, ABD ve AB yanlısı ılımlı İslamcılar ve
Kapitalist kafalılar “Gayrı Müslim Mü’min” (yani imanı var ama
İslam’ın adalet nizamına teslimiyeti yok) sosyalist ve Komünist ka-
falılar ise, “Gayrı Mü’min Müslim” (yani İslam’ın adaletini savunu-
yor, ama imanları yok) kapsamındadır.
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• Çünkü korkaklık ve riyakârlıklarından dolayı açıkça ortaya
koymasalar da: Komünist ve Sosyalist İslamcılar, İslam’ın temel
inanç esaslarını, ibadet ve yasaklarını ve ahiret hazırlığını hesaba
katmamakta, mü’mince yaşamaya yanaşmamakta;

• Ilımlı İslamcılar ve İslam Kapitalizmini savunanlar da, dinimi-
zin adalet hükümlerini ve hakimiyet hedefini yok saymakta, zalim
ve kafir güçlerin himaye ve hakimiyetine razı olmaktadır.

Netice olarak, Ilımlı İslamcılar ve Kapitalist Müslümanlar da, İs-
lam’ı sosyalizm ve komünizmle aynı göstermeye çalışanlar da, sa-
mimiyetten uzaktır ve sadece İslam’ın istismarını yapmaktadır. Her
iki taraf ta kendi beşeri ve şeytani amaçları için, İslam’ı bir araç ve
kılıf olarak kullanmaktadır.

Ama şunu da kabul edelim ki, hem Kapitalist sağcıların, hem de
sosyalist solcuların, İslami kalıp ve kılıfları kullanmaya ve böylece
toplumda meşruiyet ve makbuliyet kazanmak için Kur’ana sığın-
maya mecbur kalmaları önemli bir aşamadır ve bu gelişme Rah-
metli Erbakan Hoca’nın dolaylı başarısıdır. Çünkü Milli Görüş dü-
şüncesi ve Erbakan Devrimi, aslında din dışı ve İslam karşıtı olan
ve uzun zaman bunu saklamayan sağcı kapitalist ve solcu sosyalist
tabakayı, sonunda toplumsal taban bulmak için İslam’a yanaşma-
ya ve Kur’ani kavramlarla uyuşma arayışına zorlamıştır.

Umuyoruz ve seviniyoruz ki, zamanla bunların “posası dökü-
lüp hası ve esası kalacak”, sünnetullah (Allah’ın doğal ve sosyal
yasası) ve İslam’ın fıtratı gereği, bu istismar ve suistimalden de yi-
ne İslam karlı ve galip çıkacaktır. İnkârcı Darwinizm de, Onun et-
kileyip tetiklediği kapitalizm ve komünizm de mutlaka yıkılacak;
her iki sistemin akıl ve araştırma sonucu ulaştığı bir kısım yararlı
yönlerini zaten özünde barındıran İslamiyet’in Adil Düzeni insan-
lığa yeni bir Saadet dönemi yaşatacaktır.

Darwinistlerin binlerce okulu, enstitüsü, kurumu, kuruluşu,
üniversitesi, yüz milyonlarca dolarlık bütçesi, on binlerce profesö-
rü, doçenti, bilim adamı vardır. Fakat Darwinizm'in, mantığı, aklı
ve bilimsel kanıtı bulunmamaktadır. Propaganda ile 150 yıl bo-
yunca insanlığı aldatmıştır.
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Ta ki, yeraltından çıkarılan 100 milyonu aşkın fosilin, “canlı-
ların hiç değişmediğini” ispat etmesine kadar... Tek bir protein'in
bile tesadüfen oluşamadığının bilimsel olarak gösterilmesine ka-
dar... Darwinistlerin tek bir tane bile ara form fosiline sahip ol-
madıklarının dünyaya ilan edilmesine kadar...

Şu anda Darwinist düşünce kesin bilimsel metotlar ve kanıt-
larla tükenip tıkanmıştır ve Darwinizm'in 150 yıllık yalan salta-
natı yıkılmıştır. İnsanlığa yapılan bu şeytani oyunların, uyduru-
lan bu büyük yalanların, nihayet Kur'ani hakikâtler ve yüksek
teknolojiyle gerçekleşen bilimsel deneyler karşısında foyaları or-
taya çıkmıştır.

Ancak, Darwinistler bu tıkanış ve tükenişten kurtulmak için
kendilerince çeşitli tedbirler almaktadırlar. Bir bölümü Yaratılış
gerçeğini kanıtlayan kitapları yasaklatmakta, bir bölümü bunların
dağıtımını engellemek için zorbalığa başvurmakta, bir bölümü "Bu
kitapları sakın okumayın!" propagandası yapmakta, bir bölümü de
“İslam Sosyalizmi” safsatasına sığınmakta ve bu kılıf altında inanç-
sızlıklarını gizlemeye uğraşmaktadır. Diğer bir bölümü ise aslında
bilimsel bir değeri bulunmayan, mantıksız ve demagojiler uydu-
rup durumu kurtarmaya çalışmaktadır. Ancak Darwinistlerin bu
çaresiz girişimleri, beklentilerinin aksine, Yaratılış gerçeğinin bir
çığ gibi yayılmasına vesile olmaktadır.

Darwinistler her nedense bu yazılarında yaratılışı ispat eden
100 milyon delili hiç konuşmamaktadır. Proteinlerin tesadüfen
oluşamayacağını bir türlü gündeme taşımamaktadır. Tek bir tane
bile ara fosile sahip olmadıklarını hep saklamaktadır. Beynimiz-
de en kaliteli televizyondan daha kaliteli, tam renkli olarak olu-
şan 3 boyutlu görüntüyü kimin seyrettiğini açıklayamamaktadır.
Yine beyinde en kaliteli ses sistemlerinden daha kaliteli oluşan
sesi kimin duyduğunu yanıtsız bırakmaktadır. Sadece "Evrim te-
sadüfen oluşamaz, ama nasıl olmuşsa meydana gelmiştir. Bütün
bunlar için mucize gerekir. Ama mucize yoktur" gibi mantık se-
faleti safsatalarla kendilerince evrim anlatılmaya çalışılmaktadır.
"Canlılığın baştan sona sonsuz akla sahip, mükemmel bir gücün
etkisi ile oluştuğu" yönünde açıklamalarda bulunmakta, fakat
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bunun da tamamen tesadüfler sonucu kendiliğinden oluştuğunu
söylemekten sakınılmamaktadır. Bahsettikleri bu tesadüfün mu-
cizevî bir tesadüf olduğunu iddia etmekte, binlerce, on binlerce
tesadüfün üst üste gelerek evrimi oluşturduğu yönünde marazlı
bir mantığa sığınılmaktadır.

Oysa bunun diğer anlamı şudur: "Binlerce, on binlerce mucize
tesadüfen oluşamayacağına göre her şeyi sonsuz güç sahibi Allah
yaratmıştır." Darwinistler bu gerçeği bilmekte, fakat itiraf etmeye
yanaşmamaktadır.

Evet, Darwinizm iflas etmiştir: Bunu görmek için Yaratılış ger-
çeğini ispatlayan 100 milyon fosilin varlığı yeterlidir. Fakat hiç
kimsenin bu konuda asla şüpheye düşmemesi ve Darwinistlerin
demagojiyle hiçbir şey halledemeyeceklerinin bilinmesi için şu de-
tayları tekrar belirtmek gerekir: Ortalama büyüklükteki bir prote-
inin tesadüfen meydana gelme ihtimali 10 üzeri 950'de bir, yani
"sıfır" ihtimaldir. Evrim teorisine delil olacak tek bir tane bile ara
fosil bulunabilmiş değildir. İnsanın evrimine en büyük delil ola-
rak gösterilen Pıltdown Adamı ve Nebraska Adamı fosilleri ve
atın evrimi serisi sahtedir. Anne rahmindeki gelişim evrelerini ev-
rime delil göstermeye çalışan Haeckel'in embriyo çizimleri sahte-
dir. İnsanın hayali evrimine delil olarak sunulmuş olan bütün ka-
fatasları bilimsel yönden geçersizdir. Uçuşun hayali evrimine de-
lil gösterilmeye çalışılan Tüylü dinozor fosilleri sahtedir. Karadan
havaya hayali geçişin en önemli delili olarak gösterilen Archæop-
teryx'in mükemmel yapıda uçucu bir kuş olduğu anlaşılmış ve
aynı dönemde yaşamış kuş fosili ele geçirilmiştir. Yıllarca deniz-
den karaya hayali geçişin en önemli delili olarak gösterilen Coela-
canth'ın günümüz denizlerinde defalarca canlısı görüle gelmiştir.

Bu arada bazılarının, sürekli "İslam ahlakı"ndan bahsedip,
ama "Kur'an ahkâmına ve ilahi adalet nizamına" hiç değinmeme-
si dikkat çekicidir. Yoksa Yahudi Mafyası ADL'nin hizmet ve hi-
mayesindeki Fetullah Gülenciler ve ılımlı kapitalistlerce; yine İs-
lam adaletinin dünya hâkimiyeti gayesini, Kur'an'ın adalet hü-
kümlerini ve Müslümanların cihat ve izzet hedeflerini yozlaştı-
rıp, yok sayıp, sadece "güzel ahlak ve hoşgörü" temelli bir Kur'an
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tefsiri hazırlayan İsrailli Profesör Ofer Grosbard benzeri bir niyet
ve tiyniyet mi güdülmektedir?

Çünkü bu sinsi Siyonistlerin pirleri olan Firavunların kabalist
kahinleri döneminden beri, zalim ve şeytani güçler, kendi izin ve
istekleriyle ve kontrolü ele geçirmek ve yozlaştırıp dejenere et-
mek şartıyla Allah'ın yolunun ve iman şuurunun değiştirilmesini
hedeflemektedir. Ve böylece İslam'ı ılımlı ve emperyalizme
uyumlu hale getirmek suretiyle, halkın aklen ve ahlaken değil,
şeklen Hak dine girmelerine fırsat verilmektedir.

"Firavun: (iman eden sihirbazlara dönüp) "Ben size izin ver-
meden (ve aramızda özel bir fitne projesi üretmeden) önce Ona
(Hz. Musa'ya) iman ettiniz öyle mi" (Araf: 123) ayetindeki hita-
bın, mefhumu muhalifinden: "Eğer bizim iznimizle ve zulüm dü-
zenimizi garanti etmek suretiyle zahiren Hak dine girilirse, bu bi-
zim için zararlı değil, yararlı olabilir" çünkü münafıklar inkârcı-
ların tabii müttefikidir anlamı sezilmektedir.

Darwinizmin ve Deccalizmin fikri temeli yıkılmıştır!

Fransız Science Actualités sitesi tarafından gerçekleştirilen an-
ket sonucuna göre, Fransa halkının %92'si artık evrime inanma-
maktadır.

Almanya'nın en önemli yayınlarından Die Welt gazetesinin in-
ternet sitesinde sorulan "Size göre yaşam nasıl oluştu?" sorusunu
katılımcıların %86'sı "Allah yarattı" şeklinde yanıtlamıştır.

Danimarka'nın yüksek tirajlı Ekstra Bladet gazetesinin internet
sitesindeki anket sonucuna göre, Danimarka halkının %88'i “in-
sanların maymundan geldiğine inanmayı saçmalık” saymaktadır.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'un
internet sitesinde yapılan ankete göre, Allah'a inananların oranı
%87'yi aşmaktadır.

İsviçre'nin yaygın okunan gazetelerinden Blick'in internet site-
sindeki anket sonucuna göre, yaratılışa inananların oranı %85'e
ulaşmıştır.
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Etkilendiği ana noktanın din olduğunu açıkça ifade eden ve
kendi adını taşıyan "İnanç Vakfı"nı kuran İngiltere eski Başbakanı
Tony Blaır:

"Dini inancın önemini kavramadan çağdaş dünyayı anlayamaz-
sınız" diye uyarmaktadır!

Fransa Cumhurbaşkanı Nıcholas Sarkozy:

"Her insanın düşüncesinde ve kalbinde var olan Yüce Allah'tır.
İnsanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah'tır. İnsanların ölçüsüz
kibrine ve deliliğine karşı bir sur olan Allah'tır. Tüm farklılıkların
ötesinde, sürekli olarak insanlara bir alçakgönüllülük ve sevgi me-
sajı, barış ve kardeşlik mesajı, hoşgörü ve saygı mesajı veren Al-
lah'tır" demek zorunda kalmıştır.

Peki, acaba bizdeki marazlı Darwinistler, markalı Marxistler,
Masonik Kemalistler: "Allah vardır ve Kur'an Haktır" demekten
niye hala korkup kaçınmaktadır?

Her şeyi ve her an yoktan var eden, her şeyi hakkıyla bilen,
hikmetsiz ve hedefsiz iş görmeyen ve insanı eşrefi mahlûkat ola-
rak seçip kendisine halife olacak yetenek ve yetkiyle yeryüzüne
gönderen Yüce Allah'ın elbette Kur'anı ve kuralları, her halde bir
imtihan programı olacaktı. Ve kesinlikle Hak ile Batılı, küfür ile
imanı, helal ile haramı, doğruyu ve yanlışı, zulüm ile adalet esas-
larını, dostu ve düşmanı, sevap ile günahı, güzel ahlakı ve ahlak-
sızlığı birbirinden ayıran bu Furkan'ı; bizzat yaşayarak öğretip
açıklayacak bir peygamber de yollayacaktı!.

Ve insanlık bu kapitalist ve komünist sistemlerin yol açtığı bu-
nalım ve bataklıktan, bu günkü ahlaki, siyasi, sosyal ve ekonomik
talan ve tahribattan, ancak ve yalnız, Kur’an’a sarılmakla kurtula-
caktı!.. Asla unutulmasın ki, güneşi inkar edenler, sadece kendi-
lerini karanlığa mahkum, aydınlıktan mahrum bırakacaklardı!

AKP, KAPİTALİZM VE PROTESTANLIK

Anadolu’da milyonlarca halkımız sefalet ve yoksulluk içinde
kıvranırken, Afrika’da on milyonlarca insan açlık, susuzluk ve has-
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talık yüzünden kırılırken; başkalarının alın terini ve ülke servetle-
rini sömürerek semiren bir avuç işbirlikçi zenginin, sözde İslamcı
geçinmeleri, sahtekârlığın son sistemidir. Hz. Resulüllah (SAV),
peygamberliğinin yanında dünyevi yönleri bulunan; devlet başkan-
lığı, komutanlık, yargıçlık ve hocalık görevlerini de yapmasına rağ-
men, asla gösterişli ve debdebeli bir hayat sürmemiş, israf ve lüks-
ten uzak, sade ve mütevazı bir yaşantıyı tercih ederek ümmetine
örnek olup yol göstermiştir.

İslam’da üretimin bütün halkın ihtiyaç duyduğu sahalardan,
mutlu bir azınlığın sefahat ve saltanat arzularına kaydırılması, lüks
tüketim maddelerinin üretimine yatırım yapılması, kaynak israfı
olarak değerlendirilmiş, uygun görülmemiştir. İktisatçı Abdurrrah-
man el-Maliki’ye göre; İslam, tespit etmiş olduğu ahlaki ve insani
düzenlemelere uymayan anonim şirketlerin kuruluşunu kabul et-
memektedir. Piyasayı tümüyle ele geçirip kontrol etmeyi hedefle-
yen tröst ve kartel amaçlı birçok anonim şirketin tek çatı altında bir
araya getirilmesine de izin vermemiştir.122

Özellikle, AKP iktidarı ile hızla yükselişe geçen, sözde İslami
pop ya da hip hop albümleri, lüks kıyafet defileleri, İslami bale gös-
terileri gibi güya dinin gereklerine uygun ürün ve hizmetlerle tüke-
ticinin karşısına çıkan firmalar, İslami kesimin tüketim anlayışını
değiştirmiş, kapitalist sisteme katılmaları oranında bu anlayışın
yerleşmesine sebep olmuşlardır. Kapitalizmin sunduğu her türlü
ürün ve hizmete “İslami” bir kılıf geçirilerek bunlara ahlaki bir bo-
yut kazandırılmış, tüketimin sadelik ve yeterlilik anlayışından lük-
se doğru yön değiştirmesi sağlanmıştır. Faiz ve rantiyeye uyduru-
lan fetvalarla kazanılan, hayır ve hizmet yerine lüks otomobiller,
lüks evler, beş yıldızlı oteller, moda defileleri ya da lüks davetler
için harcanan milyarlara “fıkhi cevazlar” uydurulmaktadır.

İslamcı kesim, kapitalist sistemin içine girdikçe tüketim kültürü-
nü değiştirmekte, para ile ilişkileri ölçüsünde tüketim kalıplarını
lükse yönlendirmektedir. Bu ise, “kazandıklarının ihtiyaç fazlasını
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yoksullara dağıtma” şeklindeki Kur’ani öğütlere ters düşmektedir.
Her ne kadar kapitalizmin tüketim çılgınlığı İslam’ın sadeliğinin ve
sosyal adalet ve merhamet düşüncesinin karşısında yer alsa da, kapi-
talist sisteme ayak uyduran İslamcılar bunun farkında bile değildir.

Birtakım İslamcılar o kadar ileri gittiler ki, "Hz. Muhammed za-
manımızda yaşasaydı en lüks jiplere ve Jetskiye binerdi" diyecek
kadar zıvanadan çıkmışlardır. Türkiye'deki genel çılgınlıktan, İslami
kesim de payını almıştır. Müslümanlar Ümmet şuurunu ve düşkün-
lere merhamet ruhunu yitirip cemaat asabiyetine saplanmıştır. Eline
para geçen kesim lüks, israf, sefahat deryasına batmaktadır.123

AKP’li zengin işadamlarının karnesini, hükümet döneminde
sermayelerinin nasıl geliştiğini ve ekonomideki hisselerini Capital
Dergisi 1 Şubat 2008 tarihli sayısında şöyle anlatılmaktadır; Son
dönemde bazı gruplar “hızlı büyüme” tempolarıyla dikkat çekiyor-
lar. Yaptıkları yatırımlar, girdikleri yeni alanlar ve kurdukları başa-
rılı ortaklıklarla yüzde 500’lere varan büyüme rakamları yakalıyor-
lar. Pek çoğu yeni dönemde yakaladıkları fırsatlarla sıklet değişti-
rip holdingleşiyorlar.124

Türkiye’de Protestanlaşma hazırlıkları

Protestanlaşma sürecinde eskiden aynı anlamda kullanılan ve
birbirini tamamlayan: din ve ahlak, siyaset ve istikamet, ticaret ve
dini hassasiyet, adalet için cihat ve zalim güçlerle münasebet gibi
kavramlar yozlaştırılıp yeniden yorumlanmaktadır: “Müslümanla-
rın güç kazanmaları ve üstünlük sağlamaları için bazı günahlara ve
haramlara cevaz veriliyor” diyerek Kur’ani gerçekler çarpıtılmakta-
dır. Bu, Türkiye Sünniliğinin Protestanlaşmasının başlamasıdır. Bu,
her konuda karşımıza çıkmaktadır ve dış politikada da tekrarlanır:
AKP, geçmiş bütün partilerden daha fazla ABD ve IMF'ye yakındır. 

Utah Üniversitesi'nden Profesör Hakan Yavuz, Türkiye'nin ge-
çirdiği dönüşümü 'Türkiye'de İslami kesim Protestanlaşıyor ve
Kur’an’sız bir İslam oluşuyor' şeklinde ortaya koymaktadır: 
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“Laik kesim, İslamsız modernleşme istiyor ve dini, modernleş-
menin karşıtı olarak algılıyor. Bunun karşısında ise, İslam'la bera-
ber modernleşme isteyen ikinci bir kesim oluşuyor. Ana tartışma bu
eksende yapılıyor. Eskiden, 'Modernite İslamsız olmalı' diyenler hâ-
kimdi. Şimdi ise, 'Modernite İslam'la beraber gitmeli' diyenler. Hat-
ta modernitenin ihtiyaçlarına göre 'İslam yeniden yorumlanmalı' di-
yenler giderek güçleniyor. Yani, bugün Türkiye'de bir Protestan İs-
lam'ı oluşuyor. Bu fay hattının bir sosyolojik derinliği yok. İslami
kesim gittikçe Protestanlaşıyor.”125 Evet, işte Fetullahçıların “Din-
lerarası Diyalog” safsataları ve AKP iktidarının “Ilımlı İslam” sap-
tırmaları, aslında Müslümanlığı Protestanlaştırma ve halkımızın di-
ni duyarlılığını yozlaştırma hazırlıklarıdır.

Evet, İslamiyet’te özel mülkiyet hakkı tanınmaktadır. Ancak
bu hakkın, milli gelirin bölüşümünde adil bir dağılıma götürül-
mesi de esastır. İslam, haram ve haksız mal yığmayı, adaletsiz ge-
lir dağılımını ve zengin ile fakir arasındaki uçurumları önleyici
tedbirler almıştır. Hz. Peygamber Efendimiz, Nübüvvet görevi ya-
nında dünyevi yönleri bulunan devlet başkanlığı, komutanlık, hâ-
kimlik, muallimlik görevlerini yapmasına rağmen şaşalı ve debde-
beli bir hayat sürmemiş, israf ve lüksten uzak, sade ve mütevazı bir
yaşantıyı tercih ederek ümmetine örnek olmuştur. Fakat AKP ve
çevresinin bugün Müslümanlara örnek olduğu yaşam kapitalist
Protestan ahlakına dayalı firavunun zenginliğine dayanan bir lüks
yaşam tarzıdır. Bununda İslam’la alakası yoktur.

Yahudilik ve Protestanlığın ortak noktaları

Her iki dinin mensupları da aynı kitabı (Tevrat)’ı okumaktadır.
Ancak Tevrat önemli ölçüde tahrip edilip sapık Yahudi öğretileri
(Kabala prensipleri) ile yozlaştırılmıştır. Yahudiler sadece Tevrat’a,
Protestanlar hem Tevrat’a hem de İncil’e inanmaktadır. Protestanla-
rın okuduğu (Kitab-ı Mukaddes) bütünlüğü adı altında ele alınmış-
tır. Protestanların inanç konusunda Kabalist yanları daha ağır bas-
maktadır. Protestanların ve Yahudilerin faize bakış açıları aynıdır.
Her ikisi de faizi mubah ve meşru saymaktadır. Çünkü faiz (Tora)

AHMET AKGÜL 355

125 Şenay Yıldız’ın Röportajı, Türkiye’de kaybeden Gülen Cemaati, 25 Tem-
muz 2010 - Akşam



Tevrat’ta şöyle emredilmektedir; “Kardeşine ister para faizi, ister
yiyecek faizi olsun, faiz alınan başka herhangi bir şeyin faizi olsun
faiz vermeyeceksiniz. Ancak yabancıya faiz verebilirsin, ama kar-
deşine faiz veremezsin.” (Tora/Devarim, Ki Tetse, Bap. 23/20-21)
Yasanın Tekrarı, 23/19-20.)

Bu sebeple Protestanlığın, Kalvinizmin ve Yahudiliğin kesiştiği
en önemli ortak noktalarından birisi de faiz alıp vermek ve faizin
meşru olduğunun kabul etmektir. Bu yüzden Kapitalizmin doğdu-
ğu geliştiği ülkeler Katolik değil, hep Protestan olan ABD, İngilte-
re, Almanya, vb. diğer ülkelerdir. Ve zaten Siyonist Yahudiler, faizi
yasaklayan Katolik Hıristiyanlığı bozmak üzere Protestanlığı icat
etmişlerdir.

Protestanlar Tevrat’a göre İsrailoğullarının seçilmiş kavim ol-
duklarını kabul ederler. Zira Tevrat’ta İsrailoğullarının Tanrı tara-
fından seçilmiş kavim oldukları şöyle vurgulanır; “Siz Tanrınız
RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için,
yeryüzündeki bütün halklar arasından sizi seçip üstün kıldı.” (Tora,
Devarim Bap. 7/6-7 “Tesniye & Yasanın Tekrarı”)

“Sizin Tanrınız olacağım. Sizde benim halkım olacaksınız.” (To-
ra, Vayikra, Behukotay Bap. 26/12 “Levililer”)

“Bana bütün kavimlerden has ve yakın olacaksınız ve siz bana
kâhinler ve mukaddes millet olacaksınız.” (Tora, Şemot Bap. 19/6
“Çıkış”)

“Siz İlahlarsınız ve hepiniz, yüceler yücesinin oğullarısınız.
Kalk ey (Yahudi sıfatına bürünmüş) Allah! Yeryüzüne hükmet. Çün-
kü bütün uluslar senin kölen ve kullarındır.” (Mezmurlar 82/6-8)

“Evanjelik” sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafa-
zakâr kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD'yi kuran
ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Püritenler'in devamı-
dır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla libe-
ral Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye
başlanmıştır. Amerikan halkının büyük çoğunluğu Protestan Hıris-
tiyan olup, bunlar arasında da kalabalık grubu Evanjelistler oluş-
turmaktadır.
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Protestanlar ve Protestanlığın diğer bir kolu olan Evanjelistler,
Tanrı’nın Tevrat’ta İsrailoğullarına vermiş olduğu bu seçilmişliği ve
ayrıcalığı çok kutsal görürler. Bu yüzden Yahudilere maddi manevi
siyasette ve her alanda destek verirler. Hatta Amerika’da Hıristiyan
sağın, Amerikan dış politikasında özellikle İsrail konusunda büyük
bir ağırlığı vardır. Çünkü dini inançlarından dolayı Evanjelistler
arasında Hıristiyan Siyonistler olarak adlandırılan grup, ABD’nin
Orta Doğu’ya yönelik politikasında İsrail’i ve Yahudileri merkeze
alan bir politika takip etmesini istemektedirler. Hıristiyan Siyonist-
lerin, İsrail ve dolayısıyla Orta Doğu algılaması, Eski Ahit (Tevrat)’a
göre belirlenmektedir.126

Amerika’nın önemli fikir adamlarından ve Hıristiyan Siyonizmi-
nin ateşli savunucularından Thomas Road Protestan kilisesinin pa-
pazı Jerry Lamon Falwell, İsrail’e desteğini her fırsatta belirtmiştir.
Hatta İsrail’in akıbetini Hıristiyanlığın akıbeti ile bir tutarak “Te-
olojik açıdan bir Hıristiyan, İsrail’i desteklemek zorundadır. Şa-
yet İsrail’i koruyamazsak Tanrı nezdindeki itibarımızı kaybederiz”
demektedir.127

Evanjelistler dayandırdıkları bu inanışlarından dolayı İsrail’e
sonsuz destek vermekte, hatta İsrail’i bazen yeteri kadar dini dav-
ranmadığından dolayı eleştirmektedirler. ABD’nin de İsrail’i koşul-
suz desteklemeleri için lobi yürütmektedirler. Bugün Evanjelistler
ABD’de bir anlamda “Yahudi’den daha çok Yahudi” olarak hareket
etmektedirler. Bundan dolayı, İsrail’in ABD’deki en büyük destek-
çileri konumunda görülmektedirler.”128

Mesih’in gelişini İsrail’e ve Yahudilere bağladıkları için Evanje-
listler, Orta Doğu algılamalarının temeline İsrail’i yerleştirmekteler
ve Mesih’in gelişinin birinci şartı olarak, Yahudilerin Filistin top-
raklarına dönmelerini, ikinci şart olarak ise, burada bir Yahudi dev-
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letinin kurulmasını görmektedirler. Bugün itibariyle, Birinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra hızlı bir şekilde Yahudilerin Filistin’de toplan-
masını ve Yahudilerin 1948 yılında İsrail Devleti’ni kurmalarını
kutsal metinlere bağlayarak Eski Ahit’in kehanetinin bir sonucu
olarak değerlendirmekteler. Evanjelistlere göre, önemli olan her
ne şekilde olursa olsun Tanrı’nın kutsal planı”nın işlemesidir ve
Büyük İsrail hedefinin gerçekleşmesidir.129 Tarih boyunca İslam’a
ve Osmanlı’ya karşı kışkırtılan 19 Haçlı seferinin asıl planlayıcıları
Siyonist Yahudilerdir; 20.inci Haçlı Seferini başlatan Bush’ta bir
Evanjelisttir” diyen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca işte bu giz-
lenen gerçeği dile getirmektedir.

Dini inançlarından dolayı Evanjelistler, geçmişte olduğu gibi
bugün de İsrail’in genişleme yolundaki her politikasını destekle-
mektedirler. Hatta İsrail’i daha hızlı davranması için teşvik etmek-
tedirler. Protestan ve Evanjelistler Büyük İsrail’i yaratma çabalarına
güç vermekte ve aktif biçimde bu hedef doğrultusunda çaba yürüt-
mektedir. Bundan dolayı Amerikalı Hıristiyan Siyonistler, başta İs-
rail’e göç ve yeni yerleşim yerlerinin açılması olmak üzere, İsrail’e
siyasi ve ekonomik bakımdan gönüllü hizmet etmektedir.130

Armageddon (Kıyamet) savaşı

Yani Amerika’da Yahudi lobisinin seçtiği bir başkan adayı ol-
masa bile, başkan adayı Yahudi asıllı olmasa bile, başkan adayı
İsrail ve Yahudi lobileriyle ilişkili olmasa bile, ABD Başkan aday-
larını, asker ve sivil yüksek bürokratlarının Protestan olması İs-
rail’in çıkarlarını koruması ve desteklemesi açısından yeterli bir
nedendir. Çünkü bu kişiler böyle bir vazifeyi, gerekliliği ve meş-
rutiyeti inançları doğrultusunda Tevrat’tan almış vaziyettedir. Ya-
ni Amerika’da Yahudi lobisi olmasa bile, Siyonist lobiler olmasa
bile, masonizm olmasa bile sistemin Protestan oluşu Yahudilerin
ve İsrail devletinin korunup kollanması ve desteklenmesi için ye-
terlidir. İşte Amerika’daki ve Protestan Avrupa’daki Siyonist sis-
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tem bu merkezlidir. Nitekim bu benzetmeye uyan bir ayet Tev-
rat’ta Yeşaya bölümünde Yahudilere şöyle bildirilmiştir; Yabancı-
lar senin surlarını onaracak, Kralları sana hizmet sunacak, Çün-
kü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak. Uluslar ve
krallar bir anne gibi seni emzirip beslemekle görevli kılınacak.”
(Tevrat-Yeşaya Bap. 60 / 10.12.16)

Evangelist Hıristiyanlar İncil ve Tevrat’taki ayetleri ABD siya-
setine yansıtarak, ABD üzerinden de tüm dünyaya yön vermeyi
hedeflemektedirler. Tevrat ve İncil'de geçen Ahir zamandaki Me-
sih, Deccal ve Büyük Savaş (Armagedon) gibi olayları kendileri-
ne göre yorumlayarak; kendilerini Mesih'in taraftarları (iyiler),
Müslümanları ise Deccal’ın taraftarları (kötüler) olarak görürler.
Bundan hareketle kıyameti hızlandırmak, kendi lehlerine sonuç-
landırmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine inanan
Evangelistler, bu büyük savaşı kazanmak için Yahudilerle iş bir-
liğini zorunlu görmektedirler. Armagedon deyimini ilk olarak
kullanan Amerikan Başkanı Ronald Reagan'dı. Kendisi de bir
Evangelist olan Reagan, "Armagedon'a hazırlanmamız gerekir"
ifadesini kullanmıştı. Baba Bush'un Körfez savaşıyla Yeni Dünya
Düzeni, oğul Bush'un 11 Eylül saldırılarını gerekçe göstererek
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kavramlarını öne çıkarmalarının,
içinde bulundukları örgütün hedefleriyle doğrudan irtibatlı oldu-
ğu açıktır. Son yıllarda gelişen 11 Eylül provokasyonunun ardın-
dan özellikle bütün İslam Coğrafyasını (Büyük Ortadoğu'yu) he-
def alan ABD'nin saldırgan politikaları da bu tespitin tamamen
doğru olduğunun ispatıdır. Amerika'nın Evangelist-Hıristiyan yö-
netimi tarafından, önce Afganistan'da başlatılan ve Irak'ın işgali
ile tırmanan, şimdi Libya’da uygulanan bu politikaya, İsrail de
Filistin'deki katliamlarını yoğunlaştırarak ortak olmaktadır. Hı-
ristiyan Amerikan sağı Kıyamete göre hazırlanmış bir dış politi-
kayı esas almaktadır.

Armegedon kelimesini Amerikan Başkanı Ronald Reagan
1984 seçimlerinde ABC televizyonunda özel bir programda se-
çim tartışmalarında muhabirin sorusu üzerine kullanmıştır:
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Muhabir: Sizin bir çeşit Armagedon’a doğru gittiğiniz söyleniyor.
Şuan belki de bir çeşit nükleer Armagedona gittiğimize inanıyor
musunuz?

Regan: Evet, İncil’de bize gelecekle ilgili bildirilen haberlerdeki
(ahir zaman) Armagedon’un alametleri büyük ölçüde gerçekleşiyor.
Geçtiğimiz on yıldan fazla bir zaman zarfında Teologlar, bildirilen
haberlerin bir araya getirilmesiyle, Armagedon’un doğru olduğuna
ve İncil’deki ahir zaman alametlerinin yaklaştığına hükmediyor.”

O dönem Reagan’ın bu konuşmaları Amerika’nın ünlü Time
Dergisinde Armagedon ve Ahir Zaman isimli yazıya konu olmuştu.
Reagan katıldığı birçok toplantıda Amerikan politikalarının Arma-
gedona göre yönlendirilmesi gerektiğini savunmuştu. Reagan’a gö-
re İncil’deki kehanetler birebir gerçekleşiyordu.131

“Her şeye gücü yeten Egemen Tanrı’nın büyük hesaplaşma gü-
nünde olacak savaş için, tüm yeryüzü hükümranlarını karşılaştırıp
kapıştırmaya karar kıldı. Tanrı, Yeryüzü hükümranlarını İbranice;
Armagedon denen yerde bir araya topladı. ( İncil / Vahiy – 16:15 )

Evanjelistler Hz. İsa’nın İsrail’de son bir kutsal savaşı yönetmek
üzere geri döneceğine inandırılıp aldatmaktadır. Çünkü Erbakan
Hoca’nın vurguladığı gibi, Yahudilerin Mesih’i, Hz. İsa’dan başkası-
dır. Bu savaş Armagedon savaşıdır. Armagedon Kıyamet'e yakın
meydana geleceğine inanılan korkunç bir felaketin adıdır. Kelime,
İbranice Megiddo Tepesi manasına gelen “Har Megido”dan kaynak-
lanır. Megiddo, Kutsal Kudüs topraklarında yer alan ve üzerinde es-
ki zamanlarda büyük savaşların cereyan ettiği derin bir ovadır. Ar-
magedon; ‘Megiddo Dağları’ (Karmel olabilir) diyenler de vardır. Ya-
huda kralı Yoşiya bu kent yakınlarında, İ.Ö. 609’da Mısır Firavunu
Neko’nun ordusu tarafından yenilgiye uğrayıp, yaşamını yitirmiştir
ve orada gömülü bulunmaktadır. (bkz. II. Krallar 23:29,30; II. Tarih-
ler 35:20-25; Yeremya 22:10; bölüm 46; Yeremya’nın Ağıtları 4:20) 

Onlara göre Kudüs ahir zamanda milletler için dehşet verici bir
yer olacaktır. Bu diğer milletler için değil, Museviler içinde dehşet-
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li bir yer olacaktır. Kudüs insan ırkının kırdırılacağı bir yer olacak-
tır. Evanjelistler Hz. İsa’yı kabul etmeleriyle Museviliğin de sona
ereceğine inanmaktadır. Bu nedenle Evanjelistler bir barış sürecine
karşıdır. Onlar Museviler tarafından Müslümanların Filistin’den çı-
kartılmalarını, sonra Musevilerin orada Süleyman Tapınağını yeni-
den kurmalarını ve Hz. İsa’nın gelip hükümran olmasını arzula-
maktadır. Kitabı Mukaddes İsrail’in Arap komşularıyla 7 yıllık bir
barış anlaşması imzalamaya zorlanacağını yazmaktadır. Ve Evanje-
listlere göre Sahte Mesih yani Deccal bu anlaşmayı hazırlayacaktır.
İnşa ettirdiği Tapınağa yerleşecek ve orada Allah (hâşâ) olduğunu
bütün dünyaya duyuracaktır. O zaman Museviler onun beklenen
Mesih olmadığını anlayacaklardır. Sonra ise her şey karışacak ve
birçok Hıristiyan’ın anladığı gibi buda Armegedon’a sebep olacaktır.

Kurulacak krallığın merkezi Kudüs olacak ve bu devlete Yahu-
diler hâkim olacaktır. Bu Yahudiler Mesih’e bağlanacaklar ya da Hı-
ristiyanlığa dönüş yapacaklardır. Bu inanışlarından dolayı, Evanje-
list Hıristiyanlar Mesih’in gelişini hızlandırmak için çalışmakla
kendilerini dinen yükümlü saymaktadır.132 Oysa Erbakan Ho-
ca’nın dediği gibi, bütün Hıristiyanlar Siyonist Yahudilerce aldatılıp
kullanılmaktadır. Bu durumu Grace Hallsell ironik bir şekil-
de “Tanrıyı kıyamete zorlamak” diye tanımlamıştır.

Amerika 1980’lerde Armageddon senaryolarına başladı..

Bugün Kuzey Irak Kürt devleti’nin yapılanmasıyla birlikte Kürt
vatandaşlarımız da Armagedon savaşına hazırlanmaktadır. Çünkü
Armegedon savaşının gerçekleşeceği bölge Kürt vatandaşların yaşa-
dığı Mezopotamya ve Kudüs eksenli coğrafyadır. Armagedon süre-
cinde Evanjelist ABD ve İsrail’e düşman olan Kürtler seküler Kürt-
ler değil Müslüman Kürtler olacaktır. Öyleyse Kürdistan hayaliyle
kandırılan Kürtlerin aynı zamanda İslam’dan da uzaklaştırılmaları
için yoğun bir kampanya başlatılmıştır. Başbakan Tayyip Erdoğan’n
eşbaşkanı olduğu Büyük Ortadoğu Projesinin bir ayağı da Türki-
ye’yi parçalayıp Kürdistan’ı kurmak ve Kürtleri dinden soğutmaktır. 
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AKP’nin Irak savaşında Amerika’ya olan yandaşlığı da BOP’un
bir parçasıydı. Kemal Unakıtan’ın: “Tezkereyi çıkarmak bizim mis-
yonumuzdur” Sözleri anlamlıydı. O dönemde dışişleri bakanı olan
Abdullah Gül ise işgale yapılan ortaklığı: “Biz ABD-İsrail ve İngil-
tere’den oluşan savaş ittifakının parçasıyız” sözleriyle vurgulamış-
tı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye mektubunda sarf ettiği:
“Kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri
için dua ediyorum” sözleri hala unutulmamıştı.

Bazıları sadece Hıristiyan Siyonistlerden bahsediyor ama litera-
türe “İslamcı Siyonistler”i de eklememiz gerekir. İslamcı Siyonist-
ler kimlerdir? İslamcılık etiketi altında Siyonizm’in çıkarlarına bi-
linçli ya da bilinçsiz olarak hizmet edenlerdir. İslami değerleri ve
Müslümanların menfaatlerini savunduğu zannedilen bu kesim as-
lında Siyonizm’in çıkarlarına hizmet etmektedir. Siyonizm’e karşı
görünürler, sözde İsrail’e yüklenirler, fakat taraftarları bilinçsiz, ik-
tidarları ise bilinçli bir şekilde İsrail’in ve Siyonizm’in hedeflerine
destek verilmektedir. 

Sekülerizm ve Protestanlık

İncil’de yönetime ilişkin bir ayet, Aziz Pavlus’un Romalılara
gönderdiği bir mektupta görülmektedir. Aziz Pavlus Romalıla-
ra gönderdiği mektubunda: “tüm yönetimlerin Tanrı’dan geldiğini
ve onlara mutlaka itaat edilmesi gerektiğini” söylemektedir. İn-
cil’de; “Bütün yönetimler Allah’tandır. Yöneticiler Allah’ın yeryü-
zünde görevlendirdiği birer papaz makamındadır. Bu bakımdan yö-
neticilere mutlak şekilde itaat edilmesi şarttır. Yönetime karşı dire-
nen Allah’a karşı direnmiş sayılır. İnananlar sadece korkudan dola-
yı yönetime itaat etmez, aynı zamanda vicdanlarından dolayı bunu
yapmalıdır. Yöneticiler Allah’ın elçileri olduğu için onlara, itiraz ve
isyan yasaktır. Her kim ki yönetime karşı direnirse o kötülükle-
rin en büyüğünü işlemiş ve cezaların en büyüğünü hak etmiş ola-
caktır.” (İncil / Romalılar 13: 1-7)

Görüldüğü gibi İncil’de, yönetime ilişkin ortaya konan anlayış,
“dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması”dır. Devlet yönetimi
nasıl olursa olsun inananların yönetime mutlak olarak itaat etme-

362 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



leri gerektiği vurgulanmıştır. Burada altı çizilmesi gereken husus
şudur: İncil’de itaat, yöneticilerin şahsına değil, makamına yönelik
bir tavırdır. Bu bakımdan kötü bir yönetici dahi olsa, makamından
dolayı itaati hak kazanmaktadır. Aziz Ambrose, Aziz Gregory ve
Aziz Augustine gibi Kilise Babaları, Batı Roma’nın yıkılmasıyla bir-
likte “iki kılıç” doktrinini geliştirerek, “kilise otoritesi” ile “devlet
otoritesi”ni birbirinden ayırmış ve kiliseye itaati, devlete itaatin
üzerine çıkarmışlardır. Bu konuda kapsamlı bir felsefe geliştirmiş
olan Aziz Augustine’in görüşleri, Orta Çağ boyunca Katolik dünya-
da geçerli olan ana kural halini almıştır. Agustine göre; biri seküler
devlet otoritesi, diğeri ise Tanrı devleti otoritesi olarak iki otorite
vardır. Seküler devlet, sadece bu dünyaya hükmederken ve kötü-
lüklerin kaynağı iken, Tanrı devleti iki dünyaya da hükmetmekte
ve kurtuluşun kaynağını oluşturmaktadır.

Protestanlıkta ise Luther’in seküler yönetime ilişkin görüşleri
Kabala ile karıştırılmış Yeni Ahit’teki orijiniyle aynıdır, hatta daha
ileri boyuttadır. Luther’e göre “krallar ve prensler zorunluluktan
dolayı birer piskopos sayılır.” Bu bakımdan yöneticilere karşı “pa-
sif itaat”i ısrarla savunmaktadır. Aziz Pavlus gibi Luther de yöneti-
cilerin kendilerine değil, makamlarına saygı ve itaati şart koşmak-
tadır. İtaat, makama yönelince doğal olarak yöneticinin kişisel
özelliklerinin önemi kalmamaktadır. Nasıl olsa, despotik veya de-
mokratik bir oyunla ya Yahudi asıllı birisi veya Mason bir hizmet-
çisi iktidara taşınmış olacaktır.133

Protestanlığın Avrupa’ya ikinci bir katkısı, seküler (din dışı) dü-
şünceye ve sisteme verdiği destek olmaktadır. Kuşkusuz seküler
düşünce biçimini geliştiren hareketler Rönesans ve Aydınlanma ha-
reketi içinden doğup yayılmıştır. Ancak Protestanların da dünyevi
otoriteyi yüceltmesi, ona itaati öngörmesi seküler yapıya katkı sağ-
lamıştır. Protestanlığın seküler Avrupa’ya en tehlikeli etkisi, ulus
devletin ve ırkçılık düşüncesinin gelişmesini kolaylaştırmasıdır.
Protestanlar, her ulusun, Roma Katolik Kilisesiyle bağını kopara-
rak, kendi ulusal kilisesini inşa etmesini savunan görüşleriyle, de-
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ğişik ulusların Vatikan karşısında hükmü şahsiyet kazanmasına ve
ırkçılığın yaygınlaşmasına yol açmışlardır.

Protestanlığın modern dünyadaki en önemli etkisi, dinle devlet
arasındaki ilişkinin belirlenmesinde yaşanmıştır. Protestanlıkla bir-
likte gelişen sekülerizm veya laiklik dinsel yaşam alanıyla devlet ara-
sına bir ayrılık duvarı koyup toplumu dinden uzaklaştırmıştır.134

Böylece Protestanlığın mantığına göre seküler devlet istediğini
yapacak, din adamları da iktidarların her yaptığına hikmet ve ma-
zeret uyduracak, halkı uyuşturup dinsiz düzenlerin işini kolaylaş-
tıracaktır.

İslam’ın ve Katolik Hıristiyanlığın, Protestanlık ve Yahudiliğe
olan Zıt Noktaları

Kuran’da (Bakara Suresi 2/278-279) ayetine göre İslam’da faiz
haramdır. Katolik Hıristiyanlıkta da faiz ve fuhuş yasaktır.

Kapitalizmin doğuşu esnasında, sömürü ekonomisine ve siyo-
nizmin hâkimiyetine engel olan bu yasakların delinmesi amaçlan-
mış ve Protestanlık öyle ortaya çıkmıştır. Katolik’teki Asketizm (ka-
naatçilik ve çile çekmeklik) kişiyi dünya hayatından olabildiğince
uzaklaştırmaktadır. Bu anlayış öteki dünyalılığı (ahiret)’i en yüksek
ideal olarak ortaya koymuş ve taraflarına dünyanın nimetleri karşı-
sında büyük bir umursamazlık içinde olmayı aşılamıştır. Fakat Pro-
testanlığın temelinde ise Katolik Asketik anlayışa zıt bir durum
vardır. Protestanlıkta dünyaya olabildiğince sarılarak, bu dünya
için çalışmak esastır. Protestanların dünyevi otoriteyi yüceltmesi,
ona itaati öngörmesi ve seküler yapıyı övmesi de bu amaçlıdır. İs-
lam ise gerçekte öteki dünya (ahiret) için özlem kaynağı oluşturan
kutsi ve ebedi hedefler barındırmakla birlikte, bu dünyayı imar et-
meye, sosyal adalet ve refahı gerçekleştirmeye dönük sağlam kural-
ları da vardır. Ancak İslam’da öncelik dünya saltanatı değil ahiret
hayatıdır. Bu açıdan Protestanlık ve Yahudilik bu dünyacı, Katolik-
lik ve İslam öbür dünyacı (ahiretci) sayılır. 
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İslam’da hak etmeden ve üretmeden zenginleşme yoktur, faiz ve
sömürü yasak edilmiştir. Fakat Yahudilikte ve Protestanlıkta zengin-
leşme için her yola izin verilir. En önemli sömürü aracı da faizdir. 

İncil’in aslına sadık kalmış Katolikler de tüketim konusunda,
kültür konusunda, gelenek konusunda Müslümanlara benzemek-
tedir. Bazı Avrupa ülkelerinde Katolikler davranışları ile sanki isim
değiştirmiş Müslümanlar gibi bir yaşam tarzı benimsemişlerdir. İş-
te bu yaşam tarzı uluslararası kapitalizmin ve Siyonizmin işine gel-
memiştir. Bu nedenle Protestanlık icat edilmiştir. Çünkü Protestan
inanç ve felsefe kapitalizmin hizmetindedir. Burada asıl amaç in-
sanları sağlam Müslüman veya Katolik Hıristiyan yapmak değil,
Protestan yapıp Siyonizme hizmet ettirmektir. Yani Siyonist Ameri-
kan finans kapitali (mali sermaye) ve onların işbirlikçileri İslam’ı
ve Katolik’liği, finans kapitalizminin hesaplarına uygun tüketim
toplumu yaratma önünde engel görmektedir. Büyük Ortadoğu Pro-
jesi de bu çerçevede düşünülmelidir. Demokrasi ve serbest Pazar
ekonomisi kavramları bu şeytani amaçla gündeme getirilmektedir.
İşte bu yüzden Türkiye ve Ortadoğu’nun Siyonizme yakın bir ılım-
lı İslamcılıkla, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin de Protestanlıkla
kontrol edilmesi hedeflenmiştir.

Üstelik Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlığın Armegedon savaşı
gibi bir planı ve inancı da mevcut değildir. Katolik ve Ortodoksla-
ra göre şer güçler mü’minler değil, sekülerizm ve Siyonist Yahudi-
lerdir. İşte bugün yeryüzünde genellikle Uzakdoğu ülkelerinde,
Güney Kore’de ve birçok başka yörelerde Protestan misyonerlik
faaliyetleri görülmektedir. Amerika’nın planladığı kutsal ittifak
hedefiyle, insanlar Protestanlaştırılmaya gayret edilmektedir.
Türkiye’de ise misyonerlik faaliyetleri hep Protestan Hıristiyan-
lık üzerinedir. Ülkemizde bunun ilk ayağı Ermenilerde denen-
miştir. Ermenilerin büyük bir kesimi bugün Protestan mezhebine
girmiştir. Bu durum hem ABD’li Evanjelistlerin hem de İsrail’in
işine gelmektedir. Ilımlı İslam ise Müslümanlığın Protestanlaştı-
rılması girişimidir.

AKP’nin bugün İslam coğrafyasına biçtiği İslam modeli; “Pro-
testanlaştırılmış tüketimci bir İslam toplumu” modelidir. Şu ana
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kadar incelediğimiz kaynaklar ve verileri göz önüne aldığımızda
Protestan iş ahlakı, Protestan yaşam tarzı, Protestan mantığına da-
yalı bir tüketim anlayışı AKP’nin politikacılarında ve politikaların-
da açıkça görülmektedir. AKP, Amerika’nın “şer güçleri” ilan ettiği
İslam dünyasını, gizli bir Protestan zihniyetine dönüştürme gayre-
tindedir. 

Sonunda: “Bu süreç, Amerika’nın istediği bir Armegedon savaşı-
na mı yol açacak yoksa AKP’nin ütopik hayaller üzerine dayalı bir
barış dünyası mı kurulacak? BOP’un eşbaşkanıyım diyen başbaka-
nımızın Armegedon meselesini ve şeytani hedeflerini bilip bilmedi-
ğini, eğer biliyorsa neye dayalı bir BOP hayal ettiğini sizin takdir-
lerinize sunuyorum.”135 diye soran Salim Meriç çok önemli ve tari-
hi bir gerçeğe dikkat çekmektedir.

FETULLAHÇI ZAMAN GAZETESİ’NİN İSLAM’LA SAVAŞI

“Ilımlı İslamcılar” da, Radikal Şeriatçılar” da aynı odaklarca
besleniyordu!

Ülkemizdeki ve yeryüzündeki “sağcı”ları da, “solcu”ları da, faiz-
ci kapitalist nizamı da, vahşi komünist sapkınlığı da, “ılımlı İslam-
cı”ları da, “katı şeriatçı”ları da, dolaylı şekilde hep aynı Siyonist Ya-
hudi mahfillerin besleyip yönettiğini anlamadan, milli ve insani he-
deflere ulaşmak imkânsızdır. Bu hareketlerin içindekilerin “iyi niyet
ve hizmet gayreti” bu gerçeği değiştirmeye yeterli olmamaktadır.

Zaman Gazetesi İslam’a gizli savaş mı açıyordu?

Ilımlı İslamcı ve Fetullahçı Zaman yazarı Şahin Alpay, 06 Ekim
2011 tarihli “Ölüm cezası insan haklarına aykırı” yazısıyla açıkça
Kur’an’a ve İslami kurallara savaş açıyor ve Din istismarcı Zaman
okurlarından maalesef tıs çıkmıyordu:

“Bugün BM'ye üye 193 ülkeden 95'inde idam cezası kalktı; 8'in-
de özel durumlarla sınırlı; 49'unda en az on yıldır uygulanmıyor; sa-
dece 41 ülkede mevcut. En çok sayıda idam cezası uygulayan ülkele-
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rin başında Çin, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore gibi diktatörlük-
ler ve ABD geliyor. ABD'de 50 eyaletten 14'ünde kalktı. 50 Avrupa ül-
kesi içinde sadece Belarus'ta idam cezası var. Avrupa Konseyi'nin
(Rusya dâhil) 47, Avrupa Birliği'nin 27 üyesi (ve 5 aday ülke) içinde
sadece Letonya, savaş zamanı ile sınırlı olarak, cezayı koruyor. 

Avrupa Konseyi ve AB üyeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si'ne ek protokoller ve AB Temel Haklar Bildirgesi ile idam cezasını
kaldırdı. Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-
mitesi, 26 Eylül 2007'de aldığı kararla 10 Ekim tarihini "İdam Ce-
zasına Karşı Avrupa Günü" ilan etti. 10 Ekim'de yalnız Avrupa'da
değil, bütün dünyada idam cezasına karşı kampanya yapılıyor. 

Dünya ülkelerinin çoğu, uygar ülkelerin de hemen tamamı idam
cezasını kaldırdı. Niçin? Bunun başta gelen gerekçeleri şunlar: 1) Te-
mel insan haklarından olan yaşam hakkına aykırı. Caniler öldürebi-
lir, ama devlet öldüremez. 2) Caydırıcı değil. İdam cezası olan ülke-
lerde daha az cinayet işlenmiyor. 3) Çağdaş adalet anlayışı "göze
göz, dişe diş" ilkesine dayanmıyor. Örneğin işkenceciler işkence gör-
me cezasına çarptırılmıyor, tecavüzcülere ceza olarak tecavüz edil-
miyor. 4) İdam edilen birçok mahkûmun sonradan suçsuz oldukları
ortaya çıktı. İdam cezasının telafisi mümkün değil. 5) Adil değil,
çünkü güçlü avukatlar tutup kendilerini iyi bir şekilde savunamayan
dar gelirli sanıkların bu cezaya çarptırılmaları daha yüksek olasılık. 

Siyasi suçluların, bu arada PKK lideri Abdullah Öcalan'ın idamı
meselesine gelince: Öcalan'ın hayatta olmasının iç barışın sağlan-
masındaki öneminin bilincinde olmalı ki Başbakan, MİT'e tüm PKK
liderleri gibi onunla da görüşülmesi talimatını verdi. İdam cezasının
siyasi caniler açısından caydırıcı olamayacağı da muhakkak, çünkü
onlar ölümü göze alarak yola çıkıyor.”

Bu Fetullahçı Zaman yazarı:

a) “Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas yazıldı (farz
kılındı). Özgüre karşı özgür, köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi. Fa-
kat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardeşi (varisi ve-
ya velisi) tarafından bağışlanırsa, artık (yapılması gereken) örfe uy-
mak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) öde-
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mektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bun-
dan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azap vardır.” 

“Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki
sakınırsınız.” (Bakara: 178-179)

“Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve
eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”
(Nahl: 126) ayetleriyle sabit olan “Kısas” ve “misliyle cezalandır-
ma” hükümlerini çağdışı saymakta ve idamın, “uygarlığa ve insan-
lığa aykırı” olduğunu söyleyip saçmalamaktadır.

b) “Göze, göz, dişe diş” ilkesinin 

“Biz onda, onların üzerine yazdık: Cana can, göze göz, buruna bu-
run, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas var-
dır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir kefaret-
tir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.”
(Maide: 45) ayetiyle Tevrat’tan naklen Kur’an’ın da kabulü olarak
emredildiğini bile bile, bunu “çağdaş adalet anlayışına sığmayan” bir
kural olduğunu savunup küstahça İslam’a saldırmaktadır.

c) Yazısını Zaman Gazetesi yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın:

“Yanlış anlaşılmasın, idam cezası tekrar getirilsin demiyorum.
Ancak tartışılması gerektiğini düşünüyorum” anlamındaki sözle-
ri üzerine yazan Şahin Alpay’a hiçbir yanıt verilmemesi, Fetullah-
çıların nasıl laytlaşıp ılımlaştıklarını ve Dinlerarası Diyalog saf-
satasının İslam’ı nasıl yozlaştırdığını ortaya koymaktaydı.

d) Zaman Gazetesi’nin Ali Bulaç gibi Kur’an Meali hazırlamış İs-
lamcı aydınları ve Hayrettin Karaman gibi AKP uleması, neden aca-
ba “Kısasta hayat ve huzur vardır” diyen Kur’an’a “çağdışı ve uygar-
lığa aykırı” diye saldıran Fetullahçı yazarlara karşı, bu denli “kör,
sağır ve dilsiz” davranmaktaydı?

Lütfen hatırlayalım. Fetullah Gülen Zaman Gazetesi’nde ya-
yınlanan Ramazan Bayramı mesajında:

“Belki bazıları rahatsız olabilir. Diyalogdan da, hoşgörüden de
rahatsız olanlar var ve bunu Müslümanlık adına yapıyorlar. Bu tür
yaklaşımlar, insanlığa huzur, barış ve dostluk getirmez.
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Yoksa vahşetin bu denli tırmandığı bir dönemde, atom bombala-
rının ve nükleer başlıkların, insanlığa karşı kullanıldığı bir dönem-
de, İslam ve cihan sulhu temsilcileri, bu meseleyi ele almazlarsa in-
sanlığın yarısı ölebilir” diye merhamet edebiyatı yapmaktaydı.

Şimdi sormak lazımdı:

1- Fetullah Gülen’in “cihan sulhunun temsilcileri” gördüğü
Müslümanlar mıydı, yoksa Amerika mıydı? (Çünkü daha önce,
“dünya gemisinin kaptanlığına, büyük Amerikan halkının layık ol-
duğunu açıklamıştı)

2- Eğer hala bu inançtaysa, ortada bir saptırma ve sahtekârlık
vardı, çünkü elinde “atom bombaları ve nükleer başlıkları” bulu-
nan Avrupa ve Amerika’ydı ve bunları mazlumlara karşı kullanan
da onlardı.

3- Ve bu zalim ve emperyalist odaklar, her ne hikmetse Fetullah
Gülen’e sığınma imkanı ve Ilımlı İslam’ı yayma fırsatı tanımaktaydı!?

4- Zaman yazarı Şahin Alpay’ın “çağdışı ve uygarlığa aykırı” say-
dığı ve böylece İslam’a savaş açtığı idam cezasını hala ve en fazla
uygulayan ülke ise, tanrı diye tapındıkları Birleşik Amerika’ydı.

Fetullah Gülen İngiliz “Allenby”nin misyonunu mu üstleni-
yordu?

Arslan Bulut yazmıştı:

“İngilizler Birinci Dünya Savaşı’nda Arapları nasıl kandırmıştı? 

Bu konuyu Atatürk’ün hayatını “biyografik roman” tarzında yazan
ve “Küçük Anılarda Büyük Sırlar” gibi muhteşem bir eser ortaya ko-
yan Nurten Arslan şöyle anlatır: 

“İngilizlerin uydurduğu rivayete göre, tam altı yüz yıl evvel yaşamış
İslam bilgini Muhiddini Arabî, büyük bir kerametle: ‘Çöle tatlı su aktı-
ğı zaman yeni bir nebi gelecek ve Araplar hürriyete kavuşacaktır.’

Bu uydurma senaryo gereği önce Muhiddini Arabî’nin “Nil’den çö-
le su geleceğini haber verdiği” bir ay her tarafta anlatılır ve rivayet
Muhiddini Arabî’ye ait gibi gösterilince hemen herkes inanır. Bir süre
sonra İngiliz ajanlar, Muhiddini Arabî’nin ‘Nil’den çöle su geldiğinde,
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yeni bir Mehdi çıkacak ve Arapları hürriyetine kavuşturacaktır’ dedi-
ği işlenmeye başlamıştır. 

Bu arada ajanlar, İngiliz komutan Allenby’nin adını çarşıda pa-
zarda sık sık ‘En nebi’ diye telaffuz edip yaymaktadır. Bazı saf Arap-
lar sonunda (Yahudi asıllı İngiliz subayı) Allenby’nin, Muhiddini
Arabî’nin bahsettiği Mehdi-Nebi olduğuna şartlandırılmıştır. 

Yeni kurtarıcı Allenby, hemen ‘Cihad-ı Mukaddes’ ilan ederek,
‘Allah ve Hz. Muhammet aşkına’, topraklarını karış karış savunma-
ya çalışan Türk birliklerine karşı, kandırdığı Arapları saldırtır. 

İngilizlerin hazırladığı bu şeytani senaryo, Osmanlı devletini kö-
künden sarsacak ve İsrail’in kurulmasını kolaylaştıracaktır.

Peki, bugün Dindar Türkler nasıl kandırılmaktadır? Bir örneğini
birkaç gün önce tespit ettim ve hayretler içinde kaldım:

35 yaşlarında, üniversite eğitimli, beş vakit namazında, pırıl pırıl
bir gençle konuşuyordum. Dini konular açılınca, “Hıristiyanlar ve Ya-
hudi din adamları arasında bulunan ruhaniler”den ve onların Müslü-
manlığa hizmetlerinden söz etmeye başladı. Ben de “bunlar uydurma
şeylerdir. Türklerin saf ve samimi İslam anlayışını bir kenara bırakıp,
CIA’nın hazırladığı yalanlara kanmayın. CIA’nın 21’inci yüzyıldaki en
büyük projesi, İslam’ı dönüştürüp yozlaştırmaktır” diyecek oldum, al-
dığım cevap karşısında şaşırdım:

Dedi ki, “Ağabey, sen bu konuları bilmiyorsun. CIA’nın içinde
gizli Müslüman generaller var. Amerikan Kongresi’nde de gizli
Müslümanlar var. İşte asıl orada büyük bir dönüşüm olacak ve yeni
bir dünya kurulacak” demeye başladı.

“ABD’nin Irak ve Afganistan’da (ve şimdi Libya’da) Müslüman-
ları katletmesini bu Müslüman generaller mi sağladı acaba?” diye
hiç düşünüp taşınmamıştı.

35 yaşında, üniversite eğitimli bir genç, böyle bir akıl tutulmasına
maruz kaldıysa, eğitimsiz milyonlarca insan daha kolay yöntemlerle
kandırılamaz mıydı? 

(İşte Fetullahçılarca) CIA ile ilişkiler ve Amerika’ya teslimiyet işte
böyle meşrulaştırılıyordu.
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Bir taraftan da “Türk subaylarının dinsizliği” propaganda edilir-
ken, öte yandan Amerikan ordusundaki gizli Müslüman komutanların
reklamı yapılmaktaydı136”

Şimdi açıkça sormamız ve yanıtını bulmamız gerekiyordu:

Acaba Fetullah Gülen Hocaefendi, Yahudi asıllı İngiliz subayı
Allenby’nin misyonunu mu üzerine almıştı?

Ama asıl bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gereken konu
şuydu:

Fetullah Gülen gibi “ılımlı İslamcı”ları da, Bin Laden gibi “Katı
Şeriatçı”ları da, aynı Siyonist odaklar kullanmaktaydı. Yani “Ilımlı
İslamcı” lar da, “Radikal Şeriatçı” lar da Siyonizmin maşalarıydı:

Siyonist Yahudinin Çift Yanlı Oyunu: “Amerika Üzerinden
Bankacılık/ İslami Cihat Üzerinden Bankacılık” kime yarıyordu?

CIA Direktörü Robert Gates Amerika üzerinden radikal İslam-
cılara para sağlayan bankayı: Bank of Crooks and Criminals Inter-
national (Uluslararası Suçlular ve Dolandırıcılar Bankası) olarak
niteleyip, Siyonist Yahudiyi gizlemek istemiştir. Oysa kendileri si-
lah tüccarlarının ve uyuşturucu ticareti yapanların samimi bir orta-
ğı gibiydi. Üçüncü Dünya diktatörlerinin ve CIA'nın da. Bush aile-
sinin ve diğer etkin Washington çevrelerinin maiyetindeydi. En bü-
yük hissedarları Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleriydi. Sonunda bir
jüri BCCI’nın ‘kurumsal stratejisini’ para aklamak olarak nitelen-
dirdi ve kuruluşun yirmi yıllık bir süreçte iç ettiği para (yani 9,5 ila
15 milyar dolar) tarihin en büyük banka dolandırıcılığını belirledi.
Üstüne üstlük, bu paranın büyük bölümü hiç geri dönmedi. Bu
kütlesel dolandırıcılık açığa çıkartıldığında başta olan George H.
W. Bush yönetimi bankanın peşine isteksizce ve ancak New York
Bölge Savcısı Robert Morgenthau'nun suçlamaları resmiyet kaza-
nınca düştü. Ama soruşturma dünyaya yayılmış olan ve hesap sa-
hiplerinin kimliklerinin yasa yaptırımcılarından gizlenebildiği yet-
miş kadar finans merkezinden çalışan offshore sistemine asla de-
ğinmemişti. BCCI’nın suç içeren girişimlerini yöneten Basra Körfe-
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zi para babalarına da öyleydi. Bush ailesinin ve müttefiklerinin
dünyanın en suçlu bankasını önce nasıl kullandığını, Türkiye’ye
gelip Başbakanı öven John Perkins şöyle özetlemişti:

Bank of Credit and Commerce International 1972’de Pakistanlı
bir banker olan Ağa Hasan Abedi tarafından ve petrol zengini Abu
Dabi devletinin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin hükümdarı Şeyh
Zayed bin Sultan al-Nahyan’ın desteğiyle gerçekleşti. Hisselerin
dörtte biri oluşumdan başlarda ayrılan, ama yolsuzluk şüphelerini
dillendirmeyen Bank of America'ya aitti. BCCI 1970'Ii yılları dün-
yanın gelişmekte olan kesimleri üzerinde güç pekiştirerek geçirdi
ve ardından büyükler ligine bir sıçrama yapmaya karar verdi.

“Takva” isimli Siyonist Banka kuruluyor ve Bin Laden gibile-
re destek sağlanıyordu!

Birleşik Devletlerin para hareketinin izini sürecek, dünya terö-
rizmini takip etmeye çalışan Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden
olan Norman Bailey, 1981'de referansların BCCI’ya yöneldiğini fark
ediyordu. NSC bankanın teröristlere, Birleşik Devletler teknolojisi-
nin onaylanmayan şekilde Sovyet bloğuna verilmesini de içeren ak-
tarımlara, silah satışına ve finans piyasalarının manipülasyonuna
bulaştığını, bununla da kalmayarak silah kaçakçılığında, gerilla ha-
reketlerinde, ambargo ve boykotların delinmesinde de parmağı ol-
duğunu öğreniyordu. BCCI yasadışı silah ticareti yapanlara düzen-
li olarak sahte doküman ve teminat mektubu sağlıyordu.

Dürüst araştırmacı Bailey ayrıca BCCI ile CIA arasındaki ilişki
sayesinde silahların rengârenk burkalarla birlikte satıldığını anlı-
yordu. Benim Peşaver’e gitme nedenimse, o sırada sınırın hemen
ötesinde süren ve Birleşik Devletlerin dolaylı katıldığı savaşı ince-
lemek oluyordu. Müslüman militer hiziplerin en köktencisi olan
Hizb-ı İslami'nin önderi Gulbeddin Hikmetyar'a akan gizli para ve
silahın aslan payının Amerikalılardan ve onların Suudi ortakların-
dan geldiğini öğreniyordu. Öğrendiğim başka bir şeyse, aktarımda
aracı konumunu ele geçirmiş olan Pakistanlı subaylarını Afganlı
Taliban’a ve Bin Laden grubuna gitmesi amaçlanan silah ve nakdin
üstündeki kaymak tabakasını onlar yiyordu.
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(Hikmetyar gibi Afgan Mücahit önderleri, Rus işgaline karşı
“Deryaya düşen yılana sarılır” misali bir mecburiyetle ve vatanları-
nı savunma (cihat) gayretiyle, Amerikan yardımına razı oluyor,
ama Siyonist ve emperyalist akreplerin kıskacına bir düşen bir da-
ha kolay kolay kurtulamıyordu. Onlardan bağımsız milli bir karar-
lılık gösterenler ise Burhaneddin Rabbani gibi suikastla ortadan
kaldırılıyordu. A.A.) 

On yıl sonra, ben gizli offshore bankacılık sistemi üstüne odak-
lanmaya başlarken, BCCI’nın bölgesel kara operasyonlara karışmış
her unsur için bir tür merkez bankası haline geldiğini, silah ve
uyuşturucu tacirlerinin, mücahitlerin, Pakistanlıların ve CIA’nın
paralarının, bu kuruluştaki hesaplar üstünden çevrildiğini öğren-
menin pazar payı erişimi arayışında olan Amerikalı iş dünyası ana-
lizcilerini nasıl hayrete düşürdüğünü gördüm. 

CIA'nın parası Birleşik Devletlerden Nassau'daki el-Takva Ban-
kası'na, oradan Barbados'a, Karaçi'ye ve İslamabad'daki BCCI'ya ge-
çiyordu. Anlamı “Allah korkusuyla günahlardan korunma” olan
TAKVA kelimesini kendine isim seçen banka, aslında tuğladan, sı-
vadan, tasarruf sahiplerinden ve hizmetlerden oluşma gerçek bir
banka değildi. İslami kılıflı cihadı finanse etmek üzere kurulmuş bir
kabuk kuruluştu; en basit ifadeyle, yolsuzluklara karışmış Banco
Ambrosiano'nun (yani Vatikan'ın bankasının) bir yan kuruluşu olan
İsviçre menşeli Banca del Gottardo'da açılmış bir irtibat hesabından
başka şey değildi. Banco Ambrosiano'nun kendisiyse 1982'de müş-
terilerinin hesaplarından bir milyar dolardan fazla para yağmaladık-
tan sonra kapılarını kapatmıştı. (Bu öykü Baba III filmindeki ünlü
komploya da ilham vermiştir) BCCI tüm bunların yanı sıra, uyuştu-
rucu ticaretinden ve Pakistanlı askerlerle devlet memurlarının top-
ladığı rüşvetlerden gelen paraları da çalıştırıyordu.

Bir BCCI operasyonu Usama bin Ladin'e daha sonra Amerika'ya
karşı açacağı cihatta kullanacağı offshore kara finans eğitimini al-
masını sağlamıştı. Ve CIA, öğrencisinin kapasitesinin çok iyi far-
kındaydı. Birleşik Devletler ajanları 11 Eylül ertesinde doğrudan
el-Takva'nın İsviçre, Lichtenstein ve Nassau’daki operasyonlarının
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üstüne gidip hepsini kapattı. İsviçre polisi el-Takva'nın başkanı ve
radikal İslamcı Müslüman Kardeşliği üyesi olan Yusuf Mustafa Na-
da'yı sorguladı.”137

İşte tam bu noktada, İngilizce:

Global Dialogue Center (Küresel Diyalog Merkezi) www.glo-
baldialoguecenter.com,

Ve yine:

MoveOn.Org www.moveon.org

Adreslerine giren duyarlı okurların ve araştırmacıların, Türki-
ye’de Dinlerarası Diyalog ve hoşgörü edebiyatının öncülüğünü ya-
pan Fetullahçıların, hangi Siyonist odakların küresel hâkimiyet
planlarına, bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiklerini çok daha net
görüp anlayacaklardır.

Zaten yıllar önce Siyonist Yahudi John D. Rockefeller ve birkaç
arkadaşı New Jersey ve Delaware eyaletleri yönetimlerini, varlıklı
yatırımcıları kollayan ve 'yetkilendirici' olarak bilinen kanunların,
devlete vergi geliri (ve politikacılar için de avanta) sağlayacağına
ikna edip ABD’yi ele geçirdi. Onları kısa sürede başka eyaletler iz-
ledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, IMF ve Dünya Bankası
yetkililerinin dünyanın her tarafında ülkeleri özelleştirme prog-
ramlarına, deregülasyona ve borç almaya zorlamalarıyla birlikte ka-
mu yararını hiçe sayan politikalar her ülkeye yerleşti. Eski rakiple-
rini satın alan büyük holdinglerin tekelci kolları da dünyanın her
köşesine erişti.138

Pentagon 150 milyar dolarlık rekor düzeyde kara bütçe isti-
yordu!

Aviation Week dergisi Pentagon'un rekor mahiyette 150 mil-
yar dolarlık gizli (kara) bütçe istediğini söylemiştir. Bu, önceki
yılın rakamlarına göre % 13’lük bir artışı temsil etmektedir. Pen-
tagon'un gizli operasyonlar bütçesi artık İngiltere, Fransa ya da
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Japonya'nın tüm askerî bütçelerini geçmiştir.”139 Bu 150 Milyar
doları Pentagon ve CIA, BOP gibi projeler çerçevesinde, başta
Türkiye olmak üzere diğer İslam ülkelerine ve mazlum milletle-
re yönelik gizli operasyonlar için kullandığı bilinmektedir.

İnsanların televizyonda aşağılanmalarını övebilen, işten çıka-
rılmalarıyla dalga geçebilen Donald Trump gibi Rockefeller ve J.P.
Morgan uşağı acımasız bir emlak müteahhidi ile General Elect-
ric'in yönetim kurulu eski başkanı ve CEO'su Jack Welch gibi
kendisi milyon-dolarlık maaşlar ve ikramiyeler alırken, şirket ça-
lışanlarının dörtte birini işten çıkartmış olmakla pervasızca övü-
nebilen, atmosfere karbon dioksit gazı salan sanayilerin, çevreye
ciddi anlamda zarar vermediklerini söyleyen bu Yahudi uşağı in-
sanları baş tacı etmek bizim en büyük gafletimizdir. Milyarderle-
rin posterlerini dergilerimizin kapaklarına koyup, hayır kurum-
larına bağışladıkları servetlerden dolayı onları övmek, ama o ba-
ğışladıkları servetlerin kat kat fazlasını rakiplerini ezerek kazan-
dıklarını söyleyenleri kötülemek, ne büyük bir cehalettir.

Son 40 yıl içinde halk olarak biz de ‘hırsız baronların’ bu mo-
dern eşdeğerlerine maalesef oldukça güçlü destek mesajları gön-
derdik. Yöneticilere, onlardan ucuz mallar ve hisselerimize yük-
sek getiriler beklediğimizi söyledik. Bedeli ne olursa olsun en
yüksek kâr getiren CEO'ları ödüllendirdik.140

Borçlanma yoluyla ülkeler nasıl esir alınıyordu?

Kuram aşağı yukarı şöyledir: Bir ülke işbirlikçi ve kişiliksiz hü-
kümetler eliyle borçlanmaya devam edebildiği sürece buna devam
edecek, yani borcunu sonsuz bir çevrim içinde 'döndürecektir' ve
Birleşik Devletler hükümeti de kendi ulusal borcunu aynı şekilde
ve korkunç biçimde büyütmektedir. Ülke borcunu öyle bir döngü-
de tutabildiği sürece bankalara yapacağı ödemeler programına uy-
gun gidecek ve müflis kabul edilmeyecektir. Ama aslında Siyonist
bankalar köşeye sıkışmış vaziyettedir. Daha fazla para pompala-
mazlarsa, açılan kötü kredilerle gelen devasa zararları kabullenerek
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iflasın eşiğine gelmişlerdir; hatta daha da ciddi zincirleme tepki so-
nuçlarıyla yüzleşecek, birçok kredi de kendi dışındaki bir yüküm-
lülüğün ihlalinden dolayı temerrüde (cross-defauk) düşecektir. Bu
nedenle küresel Siyonist sermayeye verdikleri borçlar karşılığında,
ülkelerin bütün varlıklarına ve milli kazanımlarına ipotek koyup,
bir nevi işgal etmektir.

Buna ilişkin ilginç başka bir nokta daha vardır:

Bankalar ülkenin borçlarını Polonya örneğinde olduğu gibi ye-
ni bir ödeme programına bağlamasına (örneğin geri ödemeleri on
yerine yirmi yıla yaymasına) izin verse bile faiz ödemeleri gelmeye
devam edecektir. Ve bankanın kâr-zarar bilançosuna nihai şekli ve-
recek olan da temelde faiz gelirleridir. Bu da örneğin Citibank'ın
birçok alacağının ciddi sorun içinde olmasına rağmen iyi bir yıl ge-
çirdiği anlamına gelir. Bankalar kredi açarken, bazılarınca tedbirsiz
davrandığı sanılabilir, ama mesele varlıklarının değerini korumaya
geldiğinde hem Şeytan gibidir, hem de son derece tedbirlidir.”141

Gizli Dünya Devleti, tıkır tıkır işliyordu!

Son birkaç yıldan beri Amerika kastedilerek dile getirilen im-
paratorluk yakıştırması okullarda, basında, hatta akşam içkileri-
ne eşlik eden sohbet konularında ağızdan ağza dolaşıyor. Ama bir
imparatorluk tam olarak nedir? Harika anayasası, İnsan Hakları
Bildirgesi, o ünlü demokrasi savunuculuğuyla Amerika, acaba zu-
lüm dolu geçmişini ve sadece kendi çıkarlarını kovalamayı belir-
ten öyle bir etiketi gerçekten hak ediyor mu?

İmparatorluk: Başka ulus devletleri egemenliği altında tutan ve
şu karakteristiklerden bir ya da birden fazlasını gösteren ulus dev-
lettir: 1) Egemenliği altında tuttuğu toprakların kaynaklarını sö-
mürmektedir. 2) Kendi nüfusu başka ülkelerle kıyaslandığı zaman
oransız bulunacak miktarda kaynak tüketir. 3) Daha ılımlı önlem-
ler yetersiz kaldığında politikalarını silahla dayatarak hayata geçi-
recek büyük ordular beslemektedir. 4) Dilini, edebiyatını, sanatını
ve kültürünün birçok unsurunu etki alanı içinde yayıp yerleşmek-
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tedir. 5) Sadece kendi yurttaşlarını değil, başka ülkelerin halklarını
da dolaylı vergiye bağlayıp ezmektedir. 6) Kontrolü altındaki ülke-
lere kendi karşılıksız para birimini dayatıp onlara hükmetmektedir.

İmparatorluğun yukarıda verdiğimiz tanımı 2005 ve 2006 yılla-
rında çıktığım konferans turnelerinde çok sayıda üniversite öğren-
cisiyle birlikte belirlenmiştir. Tüm öğrenciler neredeyse istisnasız,
Birleşik Devletlerin bir küresel imparatorluğun tüm karakteristik
özelliklerine sahip olduğu ve yukarıda sıralanan altı ana noktanın
gereğini yerine getirdiği sonucunda birleşmiştir. Şöyle:

1-2: Birleşik Devletler dünya nüfusunun %5'ten azına sahiptir,
ama dünya kaynaklarının %25'ten fazlasını tüketir. Bu büyük ölçü-
de başka ülkelerin ve öncelikle gelişmekte olanların sömürülme-
siyle gerçekleştirilir.

3: Birleşik Devletler dünyanın en büyük ve en sofistike dona-
nımlı ordusunu besler. Her ne kadar imparatorluğu (ekonomik te-
tikçilerin de katılımıyla) ekonomi temelli olsa da, dünya liderleri
başka yaptırımların yetersiz kaldığı anda (Irak'ta olduğu gibi) or-
dunun devreye gireceğini bilir.

4: İngiliz dili ve Amerikan kültürü bir nevi zorla dayatılarak in-
sanların beyni esir alınmakta ve dünyayı domine etmektedir.

5-6: Birleşik Devletler her ne kadar ülkeleri doğrudan vergilen-
dirmezse ve dolar ulusal para birimlerinin yerine resmen geçiril-
mezse de, şirketokrasi gizli bir vergi sistemi dayatır ve dolar dünya
ticaretinin standart para birimi haline gelmiştir. Bu süreç II. Dünya
Savaşı sonrasında altın standardının yeniden düzenlenmesiyle baş-
lamıştır; 1950'ler ve 1960'larda para satışları Amerika'nın büyüyen
tüketimini, Kore ve Vietnam savaşlarını, Lyndon B. Johnson'un Bü-
yük Toplum’unu finanse edecek şekilde genişletilmiştir. 

Bir yedinci nokta daha vardı: Bir imparatorluk hükümet ve ileti-
şim organları (günümüzde medya) üzerinde denetime sahip, gücü
halk tarafından seçilerek eline geçirmemiş, halkın iradesi erişimin-
de olmayan ve iktidar süresi ve koşulları yasalarca belirlenmemiş bir
imparator ya da hükümdarın buyruğu altındadır. Bu koşul ilk bakış-
ta Birleşik Devletler'i öteki imparatorluklardan ayrı yere koyar, ama
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bu bir yanılsamadır. Sözünü ettiğimiz imparatorluk tıpkı bir hü-
kümdar gibi ve eşgüdüm içinde davranan bir grup insanın sözde de-
mokratik saltanatıdır. Bunlar hükümetle iş dünyası arasında “döner
kapı" gibi iki yana da açılarak çalışan bir sistem oluşturmuşlardır.
Siyasi kampanyaları ve medyayı fonlar aracılığıyla finanse ettikle-
rinden, seçimle gelinen görevlere yerleşen kişileri ve bize verilen
bilgileri kontrollerine almışlardır. Bu insanlar (yani şirketokrasiyi
oluşturanlar) ülkeye, Beyaz Saray ya da Kongreden bağımsız olarak
hükümrandır. Demokrasiyle seçim halkı oyalayan senaryolardır.

Bu modern imparatorluk, gizlice ve yasal değerler çiğnenerek
kurulmaktadır.”

Yurttaşların büyük bölümü bu Siyonist gerçeklerden habersiz-
dir, ama halk Siyonist tekel sermaye tarafından sömürülür ve bir
bölümü yoksulluğa sürüklenir. Bu zulüm düzeninin dünya çapın-
daki etkileriyse, çok daha korkunç düzeydedir: Her gün ortalama
24.000 kişi açlık ya da açlığa bağlı hastalıklar nedeniyle ölmekte-
dir; yerküre nüfusunun yarısından fazlası günde bir dolardan az bir
gelirle yaşamaya mahkûm edilmiştir, yani Siyonist Yahudi ve işbir-
likçilerinin konforlu hayatlarını devam ettirmesi için milyonlarca
insanın çok büyük bedeller ödemesi gerekmektedir. Ve çoğumuz
bu bedellerin nasıl acılarla ödendiğini ya hiç bilmeyiz veya görmez-
den geliriz. Ama çocuklarımızın bizim göz yumduğumuz dengesiz-
likten doğan felaketlere sürükleneceğini ve bizim cezamızı çekece-
ğini unutmamak gerekir.142

Küresel İmparatorluk: Siyonist denetim ağı oluşturuluyordu!

George Walker Bush 2003 yılının Haziran ayında, Irak'a Özgür-
lük Operasyonunun hemen öncesinde kendisine tezahürat yapan
West Point Harp Okulu öğrencilerine, “Görev tamamlanmıştır!”
duyurusunu yaptıktan sonra, Amerika’nın bölgesel hırslar besle-
mediği yalanını söylüyor, "İmparatorluk kurma peşinde değiliz,"
diyordu. Oysa Irak’ta ve Orta Doğuda Niall Ferguson ve Charles
Krauthammer gibi neo-con uzmanlar tarafından yapmaya teşvik
edildiği şey Amerika’nın gayri resmî imparatorluk durumundan

378 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK

142 John Perkıns. Bir ekonomik Tetikçinin İtirafları. April yy. sh: 12



resmen imparatorluk konumuna taşınması” oluyordu. Bu da Ame-
rika'nın dünyadaki fiili rolünün kavranması ve 'siyasi küreselleş-
menin emperyalizmin dünya hâkimiyeti olduğu gerçeğinin kabu-
lünden” geçiyordu. Savaş-ertesi tabir edilen dönemden sonra, yani
Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasına kadar olan süreç içinde orta-
ya çıkan yeni düzen, yeni bir Dünya İmparatorluğuna uzanan dön-
günün tamamlandığını gösteriyordu.143

Uluslararası satrançta klasik bir hamleydi bu. Başkan Nixon 19
Ekim günü Kongreden İsrail'e 2,2 milyar dolarlık yardım çıkarıl-
masını talep ediyordu. Ertesi gün başını Suudilerin çektiği Arap
petrol üreticileri Birleşik Devletlere yapılacak petrol nakliyatına
topyekûn ambargo koyuyordu. O zamanlar pek az insan Washing-
ton’un yaptığı hamlenin gerisindeki kurnazlığı ve bunun zayıflayan
doları ayağa kaldırmaya yönelik kararlılıktan kaynaklandığını seze-
biliyordu.

Etki muazzamdı. Suudi petrolünün satış fiyatı yeni rekorlara
koşuyordu; 1974 yılı Ocak ayına gelinene kadar dört yıl önceki dü-
zeyinin yedi misline çıkıyordu. Medya Birleşik Devletler ekonomi-
sinin çökmenin eşiğinde olduğu uyarısı yapıyordu. Ülkenin her ta-
rafındaki benzinliklerde uzun araç kuyrukları oluşuyor, ekono-
mistler 1929 tarzı bir bunalıma yönelik kaygılarını dile getirmeye
başlıyordu. Bir zamanlar önceliği petrol kaynaklarını koruma dü-
şüncesi olan odaklar ansızın takıntı düzeyinde bir kaygıya kapılı-
yordu.144

Bundan Suudilerin ve diğer petrol üreticisi ülkelerin karlı çık-
tığını sananlar aldanıyordu. Bu korkunç fiyat yükselişlerinden
oluşan ekstra kazançlar sadece birkaç Yahudinin bankasına akı-
yordu. ABD’nin borçlanması bile Siyonist sermayeyi şişiriyordu.

Tek kurtuluş çaresi: halkların uyanması ve İslam’a sarılması
gerekiyordu! 

Franklin Roosevelt 1934 yılında işçi liderleri ile bir araya gelmiş
ve dört saat süren toplantının ardından şunu söylemişti: "Beni hak-
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lı olduğunuz konusunda ikna ettiniz. Ama şimdi dışarıya çıkıp BE-
Nİ BUNU YAPMAYA ZORLAMANIZ GEREKIR!" 

Demek istediği şuydu: Siyonist Yahudi Lobilerinin ülkedeki
ekonomi ve siyaset erbabının kendilerinin dümen suyundan ayrıl-
maması için öylesine etkin ve yetkin baskıları vardır ki, ABD’ye
başkan bile olsa, onu yönlendirme gücüne sahiplerdir. Bu nedenle
halkın bilinçlenip, dirilip derlenmesi ve yöneticilerini Siyonist ve
emperyalist güçlere karşı desteklemesi gerekir. Ülkemizdeki ve yer-
yüzündeki ılımlı İslamcıları da, radikal şeriatçıları da aynı şeytani
merkezlerin yönlendirdiğini bilmeyen halkların, Siyonizmin bir fi-
güranı olmaktan kurtulmaları mümkün değildir.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI YALAN SÖYLERSE!?

Yalanla iman barışmaz!

Yalan, her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın anahtarı olan bir ka-
rakter hamlığıdır. Yalana alışmış şahıslar ve bunların çoğaldığı top-
lumlar bir sosyal bataklığın içinde çırpınır. İmanın ve İslam’ın te-
meli doğruluk iken, inkârcılığın ve münafıklığın tohumu yalancı-
lıktır. Yalan; riyakârlığın, yağcılığın ve sahtekârlığın en ucuz aracı-
dır. Bu nedenle yalanla imanın barışması ve bir arada barınması im-
kânsızdır.

Yalan; aslı astarı olmayan bir şeyi uydurmaktır. Bir olayı kasıtlı
olarak çarpıtmak ve saptırarak anlatmaktır. 

Yalan; aklın ve vicdanın ve bilimsel olgu ve bulguların kabul et-
tiği yaratılış gerçeğini inkârdır.

Yalan; kutsal metinler, tarihi gerçekler ve resmi belgeler üzerin-
de tahrifata kalkışmak, eksiltme veya ilave yapmaktır.

Yalan; asılsız iddialardır, kasıtlı iftiralardır, yalancı şahitlikle
hakların gaspıdır.

Suçtan kurtulmak, sorumluluktan kaçmak, bazı makam ve
menfaatler sağlamak, bilgiçlik taslamak ve evliyalık satmak gibi
nefsi ve süfli amaçlarla söylenen yalanlar, sonunda sahibini ahla-
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ken yalama yapmakta, tabii fıtratı fesada uğrayıp bozulmakta ve
maalesef karakterleri laçkalaşmaktadır.

Bu nedenle hadisi şerifte:

“Yalan yüzü karartır.. Müminde (beşeri zafiyet neticesi) her (kö-
tü) huy bulunabilir; ancak yalan ve hıyanet hariç” buyrulmaktadır.

Yalan söyleyen, bunun ayıbından ve utancından kurtulmak için
başka bir yalan uydurmaya mecbur kalacaktır. Yeni yalanlar başka
yalanları doğuracak ve sahibini yerin dibine batıracaktır. Artık böy-
lelerine asla itimat ve itibar duyulmayacak, güven ve emniyet sar-
sılacaktır. Bugün aile yuvalarını, akrabalık ve dostlukları, teşkilat-
ları ve hayırlı oluşumları yıpratıp yıkan en yaygın yanlışlık, yalan-
dır. Yalancı arsızdır, ayarsızdır. Zahiren muhterem, muttaki ve
müstakim bilinen nice insanlar vardır ki, yalancılık ve yapmacıklık
yüzünden imani ve insani özleri çürümüş bulunmaktadır.

Yalancılık, küçük yaşta başlayan, anne, baba ve arkadaşlardan
çocuklara bulaşan, sigara gibi bir kötü alışkanlıktır. Hiç içmeyen
kimseye bir sigara verdiğinizde, başı dolanacak, midesi bulanacak-
tır. Çünkü bu zehirli duman insan fıtratına aykırıdır. Ama zaman-
la alışkanlık halini alınca ve bünye bozulunca bu sefer ondan lez-
zet almaya başlamakta ve bırakamamaktadır. Bunun gibi hiç yalan
söylememiş birisi, ilk yalana başvurduğunda, kendisini ele verecek
şekilde yüzü kızaracaktır. Ama yalanı alışkanlık haline getirdiğin-
de, hiç renk vermeden onlarca yalanı arka arkaya sıralayacaktır.
Evet, maalesef birbirine yalan söyleyen eşler, bunu fark eden ço-
cuklarını yalana ilk alıştıran insanlardır.

Doğruluk ve sadakat Enbiyanın sıfatı, evliyanın şiarı, olgun
imanın izharı, onurlu ve cesur insanların ahlakıdır. Yalancılık ve
hıyanet ise, şeytanların vasfı, şarlatanların huyları, alçak ve korkak
ruhlu Deccalların silahıdır.

Hz. Peygamber Efendimizin (SAV): “Sıdk ve doğruluk insanı
“birr”e (her türlü iyilik ve izzete), birr ise cennete götürecektir. Ki-
şi (her konuda ve her konumda) doğru söyler ve doğruyu araştırma-
ya (gayret ederse) nihayet Allah katında “sıdk” (özü sözü doğru ve
şerefli) diye kaydedilir ve kesinleşir.
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Yalan da kişiyi “Fücur”a (her türlü kötülük ve rezilliğe) iletecek-
tir. Fısku fücur ise (sahibini) ateşe (dünyada zillet ve eziyete, ahi-
rette cehenneme) sürükleyecektir. Kişi yalan söylemeyi adet haline
getirir ve hep yalanı ve yanlışı tasarlayıp takip ederse sonunda Al-
lah katında “Kezzab” (yalancı, sahtekâr ve şerefsiz) diye kaydedi-
lir ve kesinleşir.” (Buhari: Edep 69, Müslim: Birr 102, Tirmizi: Birr
46) hadisi bizler için çok önemli bir uyardır.

Hatta Üstat Bediüzzaman’ın:

“Maslahat ve mecburiyet icabı, bazı âlimler yalana muvakka-
ten (geçici olarak ve zaruret miktarı) ruhsat fetvası vermiş olsa-
lar da, genel ahlakın yozlaştığı ve her türlü suiistimalin yaygın-
laştığı bu zamanda, kesinlikle yalandan uzak durmak, ya doğru-
yu konuşmak veya susmak lazımdır” ikazları oldukça önemli ve
anlamlıdır. 

Evet, bugün siyaseti yalancılık, ticareti dolancılık, tarikatı riya-
kârlık, sanatı sahtekârlık, hayır kurumlarını istismarcılık mesleği-
ne çeviren bu ahlaki marazdan kurtulmadıkça, huzura ve Allah’ın
rızasına ulaşmak imkânsızdır.

Günahlarının ağırlığına ve tahribatlarına göre yalan çeşitleri:

1- Cenabı Allah adına yalan uydurmak:

Bu en büyük günahların, en tehlikeli ve tahrip edici yalanların
başındadır. Genellikle ilim ehli olanlar ve bilgiçlik taslayanlar
bunu yapmaktadır. Güç ve iktidar sahiplerine yaranmak üzere ve-
ya Şeytani-Siyonist çevrelerce kiralanmak suretiyle, lafzını değiş-
tiremedikleri ayetlerin, keyfi yorumlarla manasını ve maksadını
yozlaştırıp, zalim ve kâfirlerin istekleri istikametinde fetvalar uy-
durulmakta ve “Allah böyle buyurmaktadır” diyerek insanlar al-
datılmaktadır. Böylece Müslümanların çağdaş Firavun ve Karun-
lara “demokratik köleler” olması sağlanmaktadır.

Günümüzde:

• Kur’an’ın yasaklamasına rağmen Siyonist Yahudilerin ve Hıris-
tiyan emperyalistlerin velayet ve himayesine sığınanlar

• İslam’ın ibadet ve adetlerini öne çıkarıp, adalet kurallarını ve
hâkimiyet amaçlarını yok sayanlar
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• Faiz ve sömürü aracı olan Banka sistemine, devlet imkânlarıy-
la haksız ve haram servetler yığılıp lüks ve şatafatlı hayatlar sürdü-
rülürken, milyonların sefalet içinde ezilmesine fetva uyduranlar

• Mazlum milletlerin, hatta İslam ülkelerinin işgal ve talan edil-
mesinde, zalim güçlerin davulunu çalanlar, işte bu tür yalancılardır
ve Deccallardır. Ama maalesef menfaat ortakları ve saf taraftarları
nazarında bunların birçoğu “Mehdi ve Mürşit” sanılmaktadır.

“Allah’a karşı (O’nun adına) yalan uyduranlardan ve kendisine
getirilip (gösterildiğinde) doğruyu (Kur’an’ın buyruğunu yanlış yo-
rumlayıp) yalanlayandan daha zalim kim olabilir? (Böylesi gizli)
kâfirler için, cehennemde yanıp duracak yer mi yok? (zannedilmek-
tedir)” (Zümer:32)

Ayeti bu tiyniyetsiz tipleri anlatmaktadır.

“Kitabı kendi elleriyle yazdıktan (Kur’an’ın ayetlerini yanlış yo-
rumlayıp saptırdıktan) sonra değersiz (dünya menfaatleri) karşılığı
satmak için: “Bu Allah katındandır” diyenlere yazıklar olsun, vay
onların haline!” (Bakara:79)

“Şüphesiz, kendilerine gelmiş hiçbir delil bulunmadan (gerekli
bilgiye ve geçerli belgeye sahip olmadan) Allah’ın ayetleri konusun-
da (rastgele fikir yürüten ve Kur’an-ı kendi keyfine uydurmak için)
mücadele edenlere gelince; onların göğüslerinde asla ulaşamaya-
cakları (kof) bir kibirden başkası yoktur” (Mümin: 56)

gibi ayetler de, Allah adına yalan söyleyenlere ilahi bir ikazda bu-
lunmaktadır.

2- Hz. Peygamber namına yalan uydurmak:

En büyük günahlardan birisi de, Hz. Peygamber Efendimiz
adına yalan uydurmak, kendi kafasında tasarladığı bazı sözleri
“Bir hadisi şerifte şöyle buyruluyor” diyerek insanları aldatmak-
tır. Kendi inadını ve iddialarını haklı çıkarmak, bazı haram ve
haksızlılıklara dayanak oluşturmak veya taraf olduğu şahıslara
ve oluşumlara destek ve meşruiyet sağlamak gibi amaçlarla hadis
uyduranlar için Peygamberimiz (SAV):
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“Kendi uydurdukları yalanları bana mal etmeye çalışanlar, ce-
hennemdeki yerine hazırlansınlar” buyurmaktadır.

Günümüzde:

“Peygamberimiz siyaset ve devlet işleriyle uğraşmamıştır” di-
yenler.

“Kur’an-ı Kerim yeterlidir, hadisi şerifler gereksiz ve geçersiz-
dir” iddia edenler.

“Yeryüzünde adalet ve hürriyet düzenini hâkim kılmaya çalışan Kı-
lıç sahibi ve cihat Peygamberi olan, bu maksatla savaşlara katılıp ko-
mutanlık yapan, İslam ve insanlık düşmanlarından intikam alan, za-
limleri ve hainleri hak ettikleri şekilde cezalandıran Hz. Resulüllahı:

Her şeyi hoş gören, herkesi affeden, Siyonist ve emperyalist güç-
lerin zulmüne ve sömürüsüne fetva veren; “(Ülkemizde ve yeryü-
zünde) Fitne kalmayıncaya (tüm fesat odakları kurutuluncaya ve
böylece) Dinin (Adalet düzeninin) hepsi Allah’ın (rızasına uygun)
oluncaya kadar (zalim ve kâfirlerle) çarpışın” (Enfal: 39) ayetinin
emrini (hâşâ) terk eden bir Arap şeyhi gibi göstermeye çalışan ve
ılımlı İslam safsatasıyla, “ılımlı peygamber” imajı oluşturan kesim-
ler, Allah’ın Resulüne iftira atan yalancı sahtekârlardır.

3- Amirler (yöneticiler) ve Âlimler olarak kendi halkını kan-
dırmak:

Devleti yöneten iktidar sahiplerinin ve millete rehberlik eden
kanaat önderlerinin, dış güçlerle ve emperyalist devletlerle anla-
şarak, kendi halkına yalan söyleyip aldatmaları ve insanları boş
umutlarla oyalayıp avutmaları, en adi bir yalancılıktır.

“(Hesap gününde) Azabı ve hak ettikleri cezayı gördüklerinde
kendilerine tabi olunan (ama halkına hıyanette bulunan lider) kim-
seler, (dünyada iken) peşlerine takılan kesimlerden uzaklaşıp kaç-
maya (çalışacak) ve aralarındaki bütün bağlar ve tanışıklıklar yok-
muş ve kopmuş gibi davranacaklardır. Bunun üzerine (zalim ve ha-
in yöneticilere) uyanlar: “keşke bir kere daha (dünyaya dönme) fır-
satı verileydi de, (orada bizi aldatıp şimdi bırakıp kaçan (bu işbir-
likçi liderlerden) biz de uzaklaşıp (adil ve asil şahsiyetlere destek
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çıksaydık) diye (pişmanlık duyacaklardır). Böylece Allah (Zalim ve
hain yöneticilere ve peşlerinden gidenlere) onlara (Dünyada) bütün
yaptıklarını (ibadet ve hizmetlerini) çok derin bir hasretlik ve piş-
manlık olarak gösterecek (milyonlarca insanın ezilmesine ve sömü-
rülmesine vesile oldukları için, onca hayır ve hasenatlarına rağ-
men) cehennemi boylayacaklardır.” (Bakara: 166-167) ayetleri bu
gerçeği en çarpıcı biçimde anlatmaktadır.

4- İnsanlara iftira atmak ve kendi suçunu başkasının üzerine
yıkmak:

En çirkin yalanlardan ve en büyük günahlardan birisi de, ken-
di suçunu başkasının üzerine yıkmak, ya kasıtlı olarak veya şa-
hitsiz-delilsiz sadece kuru zanla bir insana iftirada bulunmaktır.

“(Böylesi) Yalanı, ancak Allah’ın ayetlerine (ve hesap gününe)
inanmayanlar uydurup iftira atacaktır. İşte asıl yalancı (bozguncu
ve fesatçı) olanlar bunlardır” (Nahl: 105) ayeti suçsuz ve günahsız
bir insana iftira atıp onun madden ve moralmen haksız yere ceza-
landırılmasına yol açanların gerçek bir imana ve insanlık onuruna
sahip olmadıklarını hatırlatmaktadır.

5- Yalancı şahitlik yapmak:

En yaygın ve yıkıcı günahlardan birisi de yalancı şahitlik yap-
mak; haklıyı haksız, haksızı haklı konumuna taşımak ve adaletin
yerini bulmasına mani olmaktır.

“Ey iman edenler, adil ve dürüst şahitler olarak, Allah (rızası ve
kul hakkı) için, hakkı ayakta tutun (ve doğruluktan caymayın). Bir
topluluğa olan (şahsi kin ve) kızgınlığınız sakın sizi adaletten geri
koymasın. (Kesinlikle, her halde ve herkese karşı) adalet yapın. (Bi-
lin ki) Bu takvaya daha uygun ve yakındır. Allah’tan korkup (yalan-
cı şahitlikten) sakının. Şüphesiz Allah her yaptığınızdan (ve amaç-
larınızdan) haberdardır” (Maide: 8) ayeti gayet açıktır.

Şu beş şey yalancı şahitlik sayılır:

a) Görmediği-bilmediği konularda, görmüş gibi şahitlik yap-
mak
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b) Gördüğünü ve bildiğini “bana ne?” deyip inkâr ederek şa-
hitlikten kaçınmak

c) Gördüğüne-bildiğine adaleti yanıltacak şekilde, uydurma
ilaveler katmak

d) Gördüğünü-bildiğini kasıtlı olarak eksik anlatmak

e) Gördüğüne-bildiğine kendi yorumlarını katıp anlatmak

Bütün bunlar yargıçları yanlış yönlendireceği için yalancılık-
tır ve gerçekleri yamultmaktır.

6- Ticarete yalan katmak ve evrakta sahtecilik yapmak:

Dürüstlüğün en fazla gerektiği, ama maalesef doğruluğun en
çok terk edildiği bir saha da ticaret ve alış-veriş olmaktadır. Bozuk
malı sağlam gibi, çürük ve taklit malı markalı gibi, düşük malı ka-
liteli gibi satmak haramdır, müşteriyi aldatmaktır ve yalancılıktır.
İhtikâr yapmak (ucuza kapatıp, tekel oluşturmayı sağlayıp bekle-
terek malı pahalıya satmak) ta bir nevi toplumu aldatmaktır. Çek
ve senetler üzerinde oynamak, sahte evraklar hazırlayıp başkası-
nın malına el koymak ta, sahtekârlık ve yalancılıktır. Ve özellikle,
böylesi hileli yöntemler ve ihalelerle devleti dolandırmak, mil-
yonların hakkını çalmak için başvurulan bir yalancılıktır.

“Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanete uğrattık ve
kalplerini kaskatı kıldık (vicdanlarını karattık). Onlar (resmi ev-
raklardaki) kelimeleri konuldukları yerlerden saptırıp (tahrifat
yapmakta, haksız kazanç peşinde koşmaktadır)” (Maide:13)

7- Sahte mürşitlik ve Mehdilik taslamak ve keramet satmak:

Zamanımızdaki en etkili yalancılık ve en tehlikeli sahtekârlık
“maneviyat ehli ve keramet sahibi” geçinerek halkı aldatıp peşine
takmak, sonra da onları siyaset bezirgânlarına ve emperyalist odak-
lara satmaktır. Din istimrarcılığının ve yalancılığın en çirkin şekli
olan, bu sahte mürşitlik rolüyle ve şefaatçilik vaadiyle insanları
kandırmak için: “Allah’la irtibat kurduğunu, sık sık peygamberle
buluştuğunu, Hz. Hızır’la arkadaş olduğunu, manevi gözle levhi
mahfuzu (gizli kader raporunu) okuduğunu, himmet ve şefaatiyle
bağlılarını her felaketten koruduğunu, Mehdi ve Mesih’in makamı-
na oturduğunu” iddia eden ve kiralık yandaşları vasıtasıyla bunla-
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rın reklâmını yürüten çağımızın Müseylemetül Kezzabları (yalancı
Deccalları) inançlı ama cahil kalmış insanların baş belasıdır ve Şey-
tanın en etkili uşakları ve tuzaklarıdır.

8- Dalkavukluk için insanları pohpohlamak:

Güç ve iktidar sahiplerinin, zenginlerin, etkili ve etiketli kişile-
rin gözüne girmek, onlardan makam ve menfaat devşirmek için,
onları layık olmadıkları sıfatlarla övüp yüceltmek de, adi bir yağ-
cılık ve yalancılıktır. Bugün yandaş medyanın, münafık ve kiralık
yazar-yorumcuları genellikle bu sınıftandır. Başbakanların her çe-
şit hıyanetine bin türlü mazeret ve keramet uydurulmaktadır.

“(Meydana) getirdikleri (şeylerle) sevinip gururla ferahlananla-
rı ve yapmadıkları (ve başaramadıkları) şeyler (ve sahip olmadık-
ları meziyet ve marifetler) nedeniyle övülüp (sahte kahraman gibi
alkışlanmaktan) hoşlananları (kazançlı ve kıymetli) sayma (bu gi-
bileri boşuna kıskanma) onları azaptan (ve Allah’ın gazabından)
kurtulmuş ta sanma! Onlar için acı bir azap (ve alçaltıcı bir akıbet)
vardır” (Ali İmran: 188) ayeti ucuz kahramanların ve uyuz dalka-
vukların durumunu açıklamaktadır.

9- Fesat çıkartmak ve insanları birbirine kışkırtmak:

Hasetçilik ve kalleşlik damarıyla; komşular, arkadaşlar, akra-
balar ve gruplar arasında fesat çıkarmak ve ortalığı karıştırmak
için yalan ve plan hazırlayanlar da, şeytanın uşaklarıdır. Bu ko-
nudaki yalanlar ve söz taşımalar nice aileleri, köyleri, beldeleri,
hatta ülkeleri yıkıma uğratmıştır. İşte bu yüzden Kuram-ı Kerim:

“fitne(yi körüklemek) katletmekten daha beter şiddetli ve tehli-
keli (bir şey)dir” (Bakara:191) buyurmaktadır.

10- Sözünü tutmamak ve ahdini bozmak:

Verdiği sözünden caymak, yerine getirmeyeceği vaatlerde bu-
lunup insanları aldatmak, imza attığı anlaşmalarına sadık kalma-
mak ta maalesef yaygın bir yalancılıktır.

“Allah’a verdikleri sözü tutmayanların ve yalan konuşanların
kalplerindeki (hidayetin karartılıp) nifak hastalığının sokulacağını”
(Tevbe:77) Kur’an duyurmaktadır.
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“Allah’ın ahdini ve (hak davasına bağlılık) yeminlerini (dünya-
lık makam ve menfaat gibi) az bir değere karşılık satanlar için; ahi-
rette hiçbir pay ve paye bulunmayacak, kıyamet günü Allah onlar-
la konuşmayacak, (şefkatle) onlar(ın yüzüne) bakmayacak ve onla-
rı asla temize çıkarmayacaktır. Ve onlar için acı bir azap vardır”
(Ali İmran:77)

11- Kendisini övmek ve hava atmak için yalana başvurmak:

Bazı zayıf karakterli kişiler, çevresine hava atmak, dikkatleri
üzerine toplayıp hayranlık uyandırmak için yalana başvurmakta,
asılsız kahramanlıklar uydurmaktadır. Oysa bu sahte tavırlar, bir
müddet sonra ortaya çıkmakta ve insanlar onlara “palavracı-avcı”
gözüyle bakıp alay etmeye başlamaktadır. Evet, pek çok günahın
cezası ahirete bırakılmakta, ama özellikle yalancılığın ve palavra-
cılığın cezası insanı henüz dünyada iken yakalayıp rezil ve peri-
şan duruma sokmaktadır. Hatta bazı riyakâr tipler, kendilerini
derviş ve ermiş göstermek için yalan rüyalar bile uydurmaktan,
yapmadıkları ibadet ve hayırları yapıyor gibi davranmaktan sa-
kınmamaktadır.

12- Ayıplanmaktan ve ceza almaktan korktuğu için uyduruk
mazeretlere sığınmak:

Her insan, her yaşta ve her koşulda hata yapabilir ve günaha
düşebilir. Asıl kınanacak durum, ayağı kayıp yıkılmak değil, yı-
kıldıktan sonra tekrar toparlanıp kalkmasını bilmemektedir. Bu
nedenle bir yanlış yaptığımızda, bir girişimde ve bir görevde ba-
şarısız olduğumuzda, cezayı gerektiren bir suça bulaştığımızda,
yapmamız gereken; uyduruk mazeretlere ve yalan düzmecelere
sığınmak değil, hatamızı itiraf edip özür dileyerek, onu telafi et-
meye yönelmektir. Yalandan medet umanlar, yılandan merhamet
uman ahmaklar gibidir.
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ŞİİR

“Yalancının mumu, yatsıya kadar”
Sonra rezil olur, çirkefe batar
Üç doğruya beş de, uydurup katar
Zavallı karartır, yüzünün akın 
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!

Mert mümin yalana, tenezzül etmez
Hain sahtekârlar, maksuda yetmez
Çürük tohumlardan, meyve gül bitmez
Doğruluk yoludur, Cenabı Hakkın
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!

İnkârın nifakın, aslı yalandır
İftiracı insan, aynı yılandır
Yalancının işi, fitne plandır
Şeytana uzak dur, Rahmana yakın
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!

Sahtekâr sözüne, yalan sokuyor
Hayali kitaptan, maval okuyor
Örümcek ağıyla, kumaş dokuyor
Hiç taşıma suyla, döner mi çarkın
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!

Âlim geçiniyor, zalim tadına
Fetvalar uydurur, AB adına
Ahirette imrenir, kahpe kadına
Allah’tan utanıp, edebin takın
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!

İktidara gelmiş, sahte boyalar
Siyonizme sadık, halkı oyalar
Yakında ortaya, çıkar foyalar
Gafiller peşine, ediyor akın
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!
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İnkârcı akılsız, münafık arsız
Karıncaya acır, halka duyarsız
Yalanla kahraman, olmaz ayarsız
Doğrulukta sabit, durmaya bakın
Bir yalandan bir de, haramdan sakın!

KÂLEM SURESİ VE HAK DAVA MÜNAFIKLARI

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun ki;

2- Sen, Rabbinin nimetiyle (O’nun hidayet ve inayeti sayesin-
de) bir mecnun (cinlenmiş ve şeytani çevrelerin güdümüne gir-
miş birisi) değilsin.

3- Gerçekten senin için kesintisi olmayan (temenni ve mem-
nuniyetin çok ötesinde şerefli ve izzetli) bir ecir vardır.

İzah:

“Bu gün onların ağızlarını mühürleriz; (iman ve iyilikten, küfür
ve kötülükten yana) bütün yapıp kazandıklarını, elleri bize söyle-
mekte, ayakları (işlediklerine) şahitlik etmektedir” (Yasin: 65)

ayetinin haber verdiği gibi, “Hayat; iman ve cihattır” şuuru ve im-
tihan-kulluk sorumluluğuyla, Hakkı tebliğ ve tavsiye yolunda, bu
gün bile hala kalemle ve satır satır gerçekleri yazan, her türlü sıkın-
tı ve saldırıya rağmen davasından ve Rabbinin rızasından caymayan
müminler için; tuttuğu kalemlerin, yazdığı sahifelerin, harflerin,
kelimelerin ve cümlelerin bir gün dile gelip şahitlik ve şefaatçilik
edeceklerine dair ilahi mesaj ve müjdeler içermektedir. 

4- Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Bu cümlede iki anlam vardır.

Birincisi; insanları hidayete yönlendirmek için Aleyhisselatü-
vesselam Efendimizin katlandığı bütün bu zahmet ve eziyetler,
O’nun çok yüksek ve örnek bir ahlâk üzere olduğunun en açık bel-
gesidir. Aksi takdirde, zayıf ahlaklı ve sabırsız olan bir insanın bun-
lara tahammül etmesi mümkün değildir.
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İkincisi; Kur'an'ın terbiyesiyle Peygamberimizin, bu yüksek ve
temiz ahlakı, kâfirlerin O’na delilik ithamlarına karşı en açık bir ya-
nıt gibidir. Onların bu ithamları tamamen mesnetsiz bir iftiradır,
çünkü yüksek ahlakla deliliğin bir arada bulunması mümkün de-
ğildir. Deli, aklî dengesini kaybetmiş kimsedir. Oysa bir kimsede
bulunan yüksek ahlak, o kişinin sağlam bir akıl ve fıtrata sahip ol-
duğunun ve zihni dengesinin gayet yerinde olduğunun alametidir.
Resulüllahın ahlaki meziyetlerinin Mekkeliler tarafından çok iyi bi-
linmesine rağmen bu tür iddiaların kasıtlı bir iftira olduğuna ve her
asırdaki tebliğcilerin bu duruma uğrayacağına dikkat çekilmiştir.

5- Artık yakında göreceksin ve onlar da göreceklerdir.

6- Sizden, hanginizin 'fitneye tutulup-çıldırdığını' (ve kimleri
gizli güçlerin kullandığını Allah ortaya dökecektir).

7- Elbette senin Rabbin, kimin Kendi yolundan şaşırıp-saptığı-
nı daha iyi bilendir ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir.

8- Şu halde (seni ve tebliğ ettiklerini) yalanlayanlara itaat (ve
itibar) etme.

9- Onlar, Senin kendilerine yaranmanı (yağcılık yapıp uzlaşma-
nı) arzu ettiler; o zaman onlar da Sana yumuşayıp yaklaşacaklardı. 

Yani, onlar senden İslâmi gerçekleri, bütün halinde ve çok net
biçimde tebliğde biraz gevşeklik göstermeni ve onların keyfine gö-
re biraz eğip bükmeni isterler. Karşılığında da sana karşı muhale-
fetlerini hafifletecekler. Oysa onların sapıklıklarına uyarak Allah’ın
dininden taviz verirsen, sonunda onlar da seninle uzlaşmış görüne-
cek, seni de kendilerine benzetecekler.

“Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bi-
zimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir
Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin
bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir.
Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan eder-
sem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım." (Yunus: 15)

10- Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık
(tiplere),
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Metinde, "mehîn" kelimesi geçmektedir. Kelime hakir, zelil ve
alçak insanlar için kullanılmaktadır. Burada ise her sözün sonunda
çokça yemin eden insanlar için kullanılmaktadır. Bu kimse, herke-
sin onu yalancı bildiğini ve yemin etmeden kendisine kimsenin
inanmayacağını zanneder. Bu yüzden bu kişi hem kendi nazarında
zelildir ve hem de toplum içerisinde değer verilmeyen bir yaratıktır.

11- Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (giz-
lilik içinde söz ve haber taşıyan tiynetsizlere),

12- Hayrı engellemeyi sürdüren, saldırgan, olabildiğince gü-
nahkâr (kişilere),

Ayette "Mennain-lil-hayr" geçmektedir. Hayr: Arap dilinde hem
mal için ve hem de iyilik için kullanılır. Burada mal için kullanıldı-
ğını farz edersek o zaman bunun manası şöyle olur: "O çok cimri,
bencil, menfaatçi ve beleşçi bir insandır, zerre kadar kimseye bir
hayırda bulunmaz" demektir. Eğer iyilik anlamında kullanıldığını
düşünürsek o zaman: "Çok hayırlı ve lazımlı Hak bir harekete sı-
zan, münafık-casus olduğu halde muttaki-mücahit rolü oynayan
bu kişi; her türlü iyi ve verimli girişimlere, sadık ve başarılı kim-
selere sürekli karşı çıkar ve diğer insanların Hak davaya girmele-
rini önlemek ve teşkilatı körletip kösteklemek için tüm çabasını
sarf eder" anlamına gelir.

Bu tiynetsiz tipler, sinsi ve siyasi hedeflerle katıldıkları İslami
hareketleri, şahsi kaprisleri ve şeytani hevesleri doğrultusunda kul-
lanmaktan ve kendilerinin asıl mahiyetini sezen sadıklara hakaret
ve iftiradan asla sakınmayan ve camianın alın terini ve birikimini,
liderlik rolüyle kendi hizmetine sokmaya çalışan hainlerdir. 

13- Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik (kimselere);

Ayette, "Utullin" geçmektedir. Arapçada bu kelime çok besili ve
fazla yemek yiyen insanları anlatır. Aynı zamanda: “kötü ahlaklı,
kavgacı, aniden parlayan ve masum insanları karalamak için fırsat-
ları kötüye kullanan” insanlar için de kullanılır.

Metinde geçen "Zenim" kelimesi, Arap dilinde “zina mahsulü
çocuk” anlamındadır. Yani bir kimsenin aslında, bir ailenin ferdi
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değilken bazı hukuki ve içtimai sebeplerle o aileden sayılmaktadır.
Said ibn Cübeyr ve Şa'bi bu kelimenin kötü şöhret sahibi, şöhret
ve şehvet düşkünü insanlar için de kullanıldığını hatırlatmıştır.
Rahmetli Erbakan Hoca’nın, Hak davanın hakiki mensubu olma-
dığı halde, bazı mazeret ve mecburiyetlerle teşkilata alınmış ve
yetkili makamlara çıkarılmış, hain ve soysuz kişiler için kullan-
dığı: “sütü bozuklar” tabiri de bu mana ve maksatladır.

Bu ayette özel olarak hangi şahsın kastedildiği müfessirler ara-
sında ihtilaflıdır. Bazıları bunun Velid bin Muğiyre olduğu, bazıla-
rı ise Esved bin Abd-i Yagus olduğu kanaatindedir. Bu sıfatların Ah-
nes bin Şureyk'e ait olduğunu söyleyenler de vardır. Öte yandan,
bunun kıyamete kadar, ümmete ve İslami harekete hıyanet ve ha-
karet eden bütün şahıslara işaret ettiği de açıktır. Kur'an-ı Kerim'de
bu kişinin isim anılmadan zikredilmesinden anlıyoruz ki bu şahıs
Mekke'de bu özellikleriyle çok meşhur birisiydi ki, ismini anmaya
gerek duyulmamıştı. Bu özellikler söylenince herkes bundan kimin
kastedildiğini hemen anlamaktaydı. Bugün de, Hak davaların için-
de böyleleri bulunmaktadır.

14- Mal (servet ve imkân) ve çocuklar (cemaat ve teşkilat) sa-
hibi oldu diye (azgınlaşıp böbürlenen),

Bu cümle, daha öncesiyle de daha sonrasıyla da bağlantılı olabi-
lir. Eğer öncesiyle irtibatlı olarak düşünecek olursak anlamı şöyle
olur: "Mal ve evlâdı (imkânı ve taraftarı) çokça diye ona aldırış et-
me" demektir. Eğer sonrasıyla irtibatlı halde düşünürsek o zaman
da anlamı: Mal ve evlâdı fazla olduğundan dolayı kibirlidir. Bu yüz-
den ayetlerimiz onlara okunduğunda: “bunlar bizleri değil, geçmiş
nesilleri anlatıyor” diyerek kendilerini gizlemektedir.

15- Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: "(Bunlar) Eskile-
rin uydurma masallarıdır" (Kur’ani hükümler, günümüzde gerek-
siz ve geçersiz olan çağdışı kurallardır) diyen.

16- Yakında Biz onun hortumu (burnu) üzerine damga vurup
gururunu aşağı düşüreceğiz ve böbürlendiği bu durumunu (de-
ğiştireceğiz).
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(Mekir ve kibirden dolayı) fazlaca gururlu olduğundan onu
burnundan damgalayarak rezil edeceğiz. Böylece zelil hale getirece-
ğiz, hem dünyada hem de ahirette vereceğimiz bu zilletten hiç bir
zaman kurtulamayacaktır; önünde sonunda kinlerini ve kirli yön-
lerini herkese göstereceğiz.

Hain bahçe sahiplerinin (Haram ve haksız yollardan kazanıl-
mış imkan ve iktidar ehlinin ve fakirin hakkını gasbeden zengin-
lerin) acı ve alçaltıcı akıbetleri:

17- Gerçek şu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi,
bunlara da bela verdik (vereceğiz). Hani onlar, sabah vakti (er-
kenden ve kimseye haber vermeden) onu (bahçeyi) mutlaka dev-
şireceklerine dair and içmişlerdi.

Sarm: bağ kesmek, üzüm ve meyve devşirmek anlamına geldiği
gibi, bir şeyi kökünden kesip koparmak ve tamamen ayırmak anla-
mına da gelir. Bunlar gönüllerince bağın kendisini değil, meyvesi-
ni devşirmeyi kastetmiş olsalar da yeminlerinde şöyle demişlerdir:
"Vallahi o bağı sabahleyin mutlaka ve kesinlikle keseceğiz". Oysa
bu tamamen kendi ellerinde değildi. Gerek o bağın, gerek kendile-
rinin sabaha çıkıp çıkmayacaklarını dahi bilemezlerdi. Ama dünya-
ya düşkünlükleri, davalarını ve kutsallarını istismar etmeleri, kötü
niyet ve tıynetleri onları böyle bir gaflet ve hıyanete sürüklemişti.

18- (Bu konuda) Hiçbir istisna yapmıyorlardı.

Yani, kendi kudret ve güçlerine o kadar güveniyorlardı ki, "Al-
lah'ın izniyle" demeden, "kendi bağcalarımızın meyvelerini topla-
yacağız" diye kesinlikle yemin etme gafletine düşmüşlerdi.

19- Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp-ge-
len bir bela onun üstünü sarıp-kuşatıvermişti. 

Evet, onlar bu gaflet ve hıyanet içinde iken Rabbin tarafından
oluşan ve zalimlerin peşinde dolaşan ilâhî bir emir, bir afet o bağın
altını üstüne çevirmişti. Bir rivayete göre bağın bulunduğu vadiden
bir ateş çıkıp o bağı kökünden yakarak kavurup bitirivermişti.

20- Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi. (Bö-
bürlenip hıyanete yöneldikleri tüm imkânları ve istismar teşki-
latları ellerinden gitti)

394 TÜRKİYE TARİHİ DÖNEMEÇTE YA YIKILACAK, YA ŞAHLANACAK



21- Nihayet sabah vakti birbirlerine (şöyle) seslendiler:

22- "Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkence (kimselere gö-
rünmeden gizlice) kalkıp-çıkın ve gidin."

22. Haydin, kesecekseniz ürününüz üzerine erkence ve acele-
ce koşup yetişin” dediler.

Onu ekin biçer gibi kesip bitirmek niyetiyle ve tüm yoksul ke-
simlerden ve muhtaç kimselerden kaçırmak gayretiyle bahçelerine
gittiler, çünkü ondan kimseye bir şey bırakmak istemediklerinden
son derece hırslı hareket ettiler.

Ayette “Hars: Tarla” kelimesinin geçmesi, bahçelerin içerisinde
tarlaların bulunduğunu belirtmek için olabilir.

23- Derken, aralarında fısıldaşarak (başka zaman hizmetlerini
gören ve onların sırtından saltanat sürülen yoksul ve halk kesim-
lerinden gizlice kaçışarak) çıkıp-gittiler:

24- "Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip de karşınıza çıkma-
sın." (Ürünlerimizin az bir kısmına dahi kimse ortak olmasın, di-
ye düşündüler)

Sakın, bugün aramıza bir yoksul sokulmasın diyorlardı. Oysa
ağır işlerde onları çalıştırıyor, yurt savunmasında onları cepheye
sürüyor, onların sayesinde güvencede bulunuyorlar, onlardan kuv-
vet alıyorlar ve toplum huzurlarını onlarla kurabiliyorlardı. O bağ
ve ekine ve onun ürünlerini toplamaya da yine bu halkın sayesin-
de nail olacaklardı. Düşünmeleri gerekirdi ki o bağ ve ürün, kendi-
lerinden önce onu onlara veren ve onlar uyurken onu gözetecek
olan Allah'ındı. Onda hem Allah hakkı, hem de Allah'ın yoksul
kullarının nice hakları vardı. O yoksulları gözetmek, bu iyiliği bil-
me alâmeti olmak üzere Allah için onlara ikram edip ihtiyaçlarını
gidermek gerekirken "Sakın yanınıza bir fakir sokulmasın" diyerek
nankörlüğe kalkışmışlardı. 

25- (Yoksulları) Engellemeye güçleri yetebilirmiş gibi erken-
den gittiler.

Doyumsuz bir hırs ve öfkeye güçleri yeterek yola düştüler. De-
mek ki topluluğun gücü ve despotluğu bireyden daha kuvvetli ve
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daha dehşet vericidir. Evet, öyle gittiler, varacakları yere vardılar
ama sonu ne oldu?

Buradaki "Hard" kelimesi Arapçada, “engel olmak, durdurmak”
demektir. Ayrıca niyet etmek, karar vermek ve süratlenmek anla-
mına gelmektedir. Bu yüzden ayeti tercüme ederken bu üç anlamı
da göz önünde bulundurmak gerekir.

26- Ama onu görünce: "Muhakkak biz (gideceğimiz yeri) şa-
şırmışız" dediler.

27- "Hayır, biz (her şeyden ve bütün servetimizden) yoksun
bırakıldık" (diye pişman ve perişan vaziyette çöküverdiler).

Yani, onlar kendi bahçelerini kupkuru kesilmiş ve biçilmiş bir
halde görünce "herhalde biz yolumuzu şaşırdık ve yanlış bir yere
geldik" zannettiler. Biraz düşündükten sonra bunun gerçekten
kendi bahçeleri olduğunu anlayarak ilahi bir musibete uğradıkları-
nı fark edip dizlerini dövdüler.

28- (İçlerinde) Mutedil (insaf ehli ve adaletli, orta halli) olan
biri dedi ki: "Ben size dememiş miydim? (Allah'ı) Tesbih edip yü-
celtmeniz (bunca nimet ve fazilete karşı Allah’ın ve yoksul kulla-
rın hakkını vermeniz) gerekmez miydi?"

Yani, ertesi gün bahçeden meyveleri toplayacaklarına yemin et-
tikleri zaman onlara birisi "Allah'ı unutmayın, inşallah (Allah izin
verirse) niye demiyorsunuz?" demişti. Onlarsa buna hiç aldırış et-
memişlerdi. Ayrıca miskinlere, fakirlere hiçbir şey vermemeyi ka-
rarlaştırdıklarında yine aynı kişi onları "Allah'ı unutmayın ve bu
çirkin niyetinizden vazgeçin" diye tembihlemişti. Fakat onlar yine
kulak asmamışlar ve kendi fikirlerinde ısrar etmişlerdi.

29- (Sonunda artık faydasız bir nedametle) Dediler ki: "Rab-
bimiz Seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim imişiz."

30- Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar
(ama iş işten geçmişti).

Yani, her biri bir diğerini itham etmeye, suçu birbirine atmaya
başladılar. "Sen bana Allah'ımı unutturarak bu kötü yola düşmeme
sebep oldun" diyerek birbirlerini suçladılar.
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31- "Yazıklar bize, gerçekten bizler azgınmışız" dediler.

“Gerçek olan va'd (zalim düzenlerin yıkılacağı, Hak ve adale-
tin hakim olacağı zaman) yaklaşmıştır, işte o zaman, inkâr eden-
lerin (ve nankör hainlerin şaşkınlık ve pişmanlıktan dolayı) göz-
leri yuvalarından fırlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir
gaflet içindeydik; (böyle kötü bir akıbete ve perişaniyete asla ih-
timal vermemiştik) hayır, bizler zalim kimselerdik" (diyecek-
ler).” (Enbiya: 97)

32- (Ardından çaresiz) "Belki Rabbimiz, onun yerine daha ha-
yırlısını verir; şüphesiz biz, yalnızca Rabbimiz'e rağbet eden kim-
seleriz (diyerek kendilerini teselliye yöneldiler)."

Bu ayetlerde belirtilen “Ashabul Cennet-bahçe-bağ sahipleri”
bir temsil ve teşbih (benzetme) olup günümüzdeki: çiftlik-tarla,
fabrika, banka, mağaza ve maden ocakları sahipleri olup; işçisinin,
emeklisinin, fakirlerin ve yoksul kesimlerin hakkını gasp eden, Al-
lah yolunda infak ve ihsandan vazgeçen vicdansız zenginleri, hol-
dingleri ve tröstleri hatırlatmaktadır. 

Bu tip şahsiyet, şirket ve devletlerin başına gelen: yangın, dep-
rem ve tsunami musibetleri, kuraklık, artan sıcaklık, yaygın kıtlık
ve hastalık gibi doğal afetler, isyan, işgal, anarşi gibi sosyal felaket-
ler ve yılların, asırların birikimlerini bir anda mahveden küresel
krizler, Kur’an’da anlatılan beliyyelerin çağımızdaki uzantılarıdır. 

Ayrıca: 

“Cennet” kelimesi, Arapça “cin-gizlenen görünmez olan” kö-
künden kaynaklanır. Ağaç yaprakları tarlayı kapsayıp altını gizle-
dikleri ve görünmez hale getirdikleri için bağ ve bahçeye “cennet”
ismi konulmaktadır.

Bitki ve meyvelerin, gözle görülmeyecek bir yavaşlık içinde ge-
lişip olgunlaşmaları yüzünden de bu ismi almıştır. (Bak. Kamusu
Okyanus) Gece karanlığının her şeyi kuşatıp görünmez kılması; yı-
lanın gizlice ve sessizce sürünüp birden ortaya çıkması ve aniden
gözden kaybolması, insan ruhunun mahiyetinin görünmeyip, bi-
linmeyip sır olarak kalması (can) hep bu manadan dolayıdır. 
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Ve yine gizli ve tehlikeli suçlar ve katliamlar (cinayet) diye ad-
landırılır. Bütün bunların yanında “cenne”; bal peteği ve altın ma-
deni için de kullanılır.

Yani kolay yönden ve az bir zahmetle çok servet yığmak ve giz-
li niyetlerle ve istismar suretiyle makam ve menfaate kavuşmaktır.
Öyle ise “Ashabul Cenne” ifadesi, safiyet ve teslimiyet ehli insanla-
rın gayret ve samimiyetlerini istismar için kullanılan bütün TARİ-
KATLAR, CEMAATLER, PARTİ ve TEŞKİLATLAR, HAYIR-HİZ-
MET KILIFLI OLUŞUMLAR VE VAKIF GİBİ ORGANİZASYON-
LAR’ı da içine almaktadır.

Ve yukarıdaki ayetler; Hakka ve halka hizmet için kurulan par-
ti ve teşkilatların, tarikat ve cemaatlerin, siyasi, sosyal ve ekonomik
meyvelerini sadece kendileri devşirmek, o davaya emek verenlerin
ve yardım gözleyenlerin hakkını gizleyip gasp etmek isteyen DİN
BARONLARININ ve DAVA MÜNAFIKLARININ hem kirli niyet ve
karakterlerini, hem de rezil ve sefil akıbetlerini haber verip uyar-
maktır. Üstelik şahsi menfaat ve siyasi saltanat aracı olarak istismar
ettikleri teşkilat ve cemaatin, hiç kimsenin beklemediği şekilde ku-
ruyup güdükleşeceği ve hainlerin sonunda gayet pişman ve perişan
hale düşeceği de anlatılmaktadır.

33- İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise, muhakkak çok daha
büyüktür; bir bilseler.

34- Doğrusu, muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle
donatılmış cennetler vardır (ve asıl kalıcı yurt orasıdır).

Mekke'nin ileri gelenleri Müslümanlara, "Allah dünyada bu ni-
metleri bize vermiş" diyerek bunun kendilerinin Allah'ın makbul
birer kulları olduklarının alameti olduğunu, "sizin bu kötü duru-
munuz ise sizin, Allah'ın gazap ettiği kişiler olduğunuzun delilidir.
Dolayısıyla eğer öbür dünya varsa ki siz var diyorsunuz, orada da
yine biz refah içerisinde, siz ise azap içerisinde olacaksınız" demek-
teydiler. Bu ayetler onların boş kuruntularına cevaptır.

35- Öyleyse, (biz, samimi ve gayret ehli) Müslümanları, suçlu-
günahkâr (facir) olanlar gibi kılar mıyız? (İtaatkâr sadıklarla, is-
yankâr sahtekârları bir tutar mıyız?)
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36- Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? (Biz mazlum-
ların ahını ve mücahit kullarımın hakkını yerde bırakır mıyız?)

Allah'ın, itaatkâr kulları ile günahkâr, suçlu kulları arasında bir
tefrik yapmaması vicdana ve mantığa aykırıdır. Bu âlemin yaratıcısı
olan Allah'ın, kimin O'na itaat edip kötülüklerden sakındığını, Hak
Dini yolunda çarpışıp çırpındığını ve kimin de O'ndan korkmadan
suça bulaşıp zulüm yaptığını görmeyen ve adaletle değerlendirme-
yen kör bir hükümdar gibi olduğunu sanmak en büyük yanılgıdır. 

37- Yoksa (elinizde) ders okumakta olduğunuz bir kitap mı
vardır?

38- İçinde, neyi seçip-beğenirseniz, mutlaka sizin olacak diye
(mi yazmaktadır?)

39- Yoksa, sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek
bir yemin mi var (Bizden bir garanti belgesi mi aldınız) ki, siz ne
hüküm verirseniz o, mutlaka sizin kalacak (ve sizin her isteğiniz
yerini bulacak gibi kof bir gurur ve kuruntu ile davranılmaktadır).

40- Onlara sor: Hangisi bunun savunuculuğunu yapacaktır?

Burada "Zaîm" kelimesi kullanılmaktadır. Arapçada bu kelime,
başkasına kefil olan, zimmetini alan, bir topluluğa sözcülük yapan
kimse anlamındadır. 

41- Yoksa onların (bu dediklerini yapacak, Allah’tan başka) or-
takları mı bulunmaktadır? Şu halde eğer doğru sözlü kimselerse,
ortaklarını getirsinler (de bakalım).

Siz kendi kafanızdan böyle boş hükümler vermektesiniz. Bunla-
rın hiçbir temeli yoktur. Akıl ve mantığa terstir. Üstelik, Allah'ın
gönderdiği hiçbir kitaptan da bunlara bir delil gösteremezsiniz. Hiç
biriniz Allah'ın böyle bir vaatte bulunduğunu iddia edemezsiniz.
Öte yandan sizin Mehdi ve şefaatçi kabul edip peşine düştüğünüz
Siyonizm ve emperyalizmin işbirlikçileri de sizi Cennete sokacak-
larına dair bir garanti veremezler. O halde bu yanlış fikirleri nere-
den alıyorsunuz?

42- Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye
çağrılacakları gün, artık (kendilerini ve avenelerini kurtarmaya)
güç yetiremezler.
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“Bacakların açıldığı, yani işlerin zorlaştığı zaman”; Sahabe ve
Tabiinden bir cemaat bunun bir deyim olarak kullanıldığını söyle-
mişlerdir. Zor duruma düşen bir kimse için Arapça'da "keşfisak" da
denilmektedir. Hz. Abdullah bin Abbas bu mananın doğru olduğu-
nu rivayet ederek Arap edebiyatından getirdiği bazı delillerle bunu
tekid etmektedir. Başka bir görüşe göre ise, İbn Abbas ve Rübey bin
Enes'ten "Keşfisak"tan muradın "hakikatin üzerinden perdenin
kalkması" olduğu rivayet edilmiştir. Bu yoruma göre mana şöyle-
dir: "O gün bütün hakikatler açığa çıkınca artık herkesin ayarı ve
yaptığı ortaya dökülmüş olacaktır.”

43- Gözleri korkudan ve dehşetten düşüp şaşkınlaşmış, ken-
dilerini de zillet sarıp-kuşatmıştır. Oysa onlar, (daha önce) sapa-
sağlam iken secdeye (ve Kur’an’a itaat ve teslimiyete) davet edi-
lirlerdi (de tenezzül edip buna yanaşmazlardı).

Yani, Kıyamet günü kim Allah'a iman ve ibadet edenlerdendi ve
kim de onu inkâr ve isyan edenlerdendi, açıkça ortaya çıkacaktır.
Bu iş için herkesin Allah'ın önünde secdeye kapanması istenince,
dünyadayken ibadet edenler hemen secdeye kapanacak, oysa dün-
yadayken inkâr edenlerin belkemikleri kaskatı kesilerek kilitlenip
donacak, zelil ve hakir olarak şeytan gibi dikilip kalacaklardır.

44- Artık bu sözü yalan sayanı sen Bana bırak. Biz onları, bil-
meyecekleri bir yönden derece derece (azaba) yaklaştıracağız.

Yani, açık din düşmanlarına ve Müslüman dava adamı görüntü-
lü münafıklara kulak asmayın, onların işi bize kalmıştır.

Bilmeden bir kimseyi helake sürüklemenin bir şekli de şudur:
Zalim ve doğruluk düşmanı birine bu dünyada sıhhat, mal, evlat, ba-
şarı gibi bazı nimetler verilir. Böylece kendisinde hiç bir günah ve ya-
nılgı olmadığını zannederek Hakka karşı gizli düşmanlığa, zulüm ve
isyana battıkça batıp tükenmektedir. Bu nimetlerin kendisi için bir
bağış değil, bilakis felaketine vesile olduğunu fark etmemektedir.

45- Ben, onlara süre tanıyorum. Elbette Benim düzenim (ceza-
landırmam) sapasağlamdır.

Ayette "Keyd" kelimesi geçmektedir. Bunun anlamı gizli plan
yapmak demektir. 
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Mekr: Arapça bir kelime olarak “ansızın uygulamaya konulunca-
ya kadar hain ve zalim rakiplerin; her şeyin kendi arzuları ve planla-
rı doğrultusunda ve yolunda gittiği şeklinde aldanıp duran bir kim-
se aleyhinde hazırlanmış gizli bir plânı” ifade etmektedir. (Mevdudi)

Mekr: Sinsi ve gizli projelerle, hissedilmeyecek hile ve düzenler-
le; düşmanlarına ve dost görünümlü münafık istismarcılarına zarar
vermeye yönelmektir.

Onlar hileye giriştiler, Allah da onlara hile ile muamele etti, onları
hileden menetmedi, fakat hilelerinin cezasını da verdi. Gerçekten Al-
lah mekredenlerin hayırlısıdır. O’nun hilesi, başkalarınınkinden bin-
lerce derece etkili ve adaletlidir ve asla keşfi mümkün, önüne geçile-
bilir ve durdurulur bir hile de değildir. Hatıra ve hayale gelmez, engin
sırlarına erişilmez yönlerden çevirir; imandan, doğruluktan çıkan, kü-
für ve hileye sapanların belalarını verir. (Elmalılı Hamdi Yazır)

“Onlar (inanmayanlar) bir düzen (hile ve tuzak) kurdular. Al-
lah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların
en hayırlısıdır.” (Âl-i İmrân: 54) 

“(Ey sadık müminler) Size bir iyilik dokununca (kâfirler ve
münafıklar) tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse bu-
na sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların 'hileli dü-
zenleri' size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta ol-
duklarını kuşatandır.” (Âl-i İmrân: 120) 

“Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar
(zalim ve hainlerin tuzakları) için hüzne kapılmaman ve kurmak-
ta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşüp, (gönlünü
daraltmaman lazımdır.)” (Nahl: 127)

“Hani o inkâr edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya
sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı ta-
sarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Al-
lah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısı-
dır.” (Enfâl: 30)

“Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenleri-
ni kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (Yû-
suf: 34) 
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Allah, kendisine pusu kuran tüm vasıtaları etkisiz hale getirmek
suretiyle Hz. Yusuf'u (a.s) onların tuzaklarından uzaklaştırdı. Bu
ayetin ihtiva ettiği bir şey daha vardır: Allah onların tuzak ve tah-
riklerinden Hz. Yusuf'u (a.s) korumak için ona zindan kapılarını
açtı. (Mevdudi) Ve kendisini bu şekilde eğitip-yetiştirip Mısır Aziz-
liğine (Başbakanlığına) hazırlamıştır.

“(Yusuf aracıya şunu söyledi:) 'Bu, (itiraf Vezirin) yokluğunda
gerçekten kendisine ihanete kalkışmadığımı ve gerçekten Al-
lah'ın hainlik edenlerin hileli-düzenlerini başarıya ulaştırmadığı-
nı kendisinin de bilip öğrenmesi içindi.'” (Yûsuf: 52) 

“Onlardan öncekiler, hileli-düzenler kurmuşlardı da, Allah(ın
azab emri) onların kurdukları yapıların temellerine geldi, böyle-
ce üstlerindeki tavan tepelerine çöktü; azab onlara şuurunda ol-
madıkları yerden gelmişti.” (Nahl: 26)

“Onlar hileli bir düzen kuruvermişlerdi. Biz de (onların hile-
sine karşı) farkında olmadıkları bir düzen ve tuzak hazırlayıver-
miştik.” (Neml: 50)

“(Zalimler) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü ta-
sarlayıp-tuzak kurarak (başarıya ulaşacaklarını zannetmişlerdi).
Oysa hileli düzenlerin, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşat-
mayacağını (unutuvermişlerdi).” (Fâtır: 43)

“Yoksa (hainler) hileli-bir düzen kurmayı hedeflemişti? Fakat
(asıl) hileli-düzene düşecek olanlar o inkarcı nankörlerin kendi-
leriydi.” (Tûr: 42)

“Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırılarını ve sinsi tuzakları-
nı) iman edenlerden uzaklaştırıp (etkisiz hale getirecektir). Ger-
çekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez.” (Hac: 38) 

46- Sen, onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, onlar, haksız bir
borçtan dolayı ağır bir yük altında kalmışlar? (gibi Senin hayırlı
ve yararlı çağrından kaçıyorlar)

Burada zahiren muhatap Peygamber (s.a) ise de aslında, Hak di-
nin ve sadık ümmetinin muhalifleri olan tüm isyankarlardır. Onlara
"Allah'ın elçisi sizden bir karşılık mı istiyor ki bu kadar kızıyorsu-
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nuz" diye sorulmaktadır. Siz de biliyorsunuz ki O'nun sizden dünya-
lık bir talebi olmamıştır. Size ne söylüyorsa ve neyi öğütlüyorsa bu
ancak sizin hayrınızadır. Onu kabul etmek istemiyorsanız, siz bilir-
siniz, ama O'nun tebliği hususunda niye böyle çıldırmaktasınız?

47- Yoksa gayb (görünmeyenin bilgisi) onların yanında mıdır
ki, kendileri yazıp duruyorlar? ( ve Kurani hükümleri kendi keyif-
lerine göre yorumluyorlar)

Bu ikinci soruda yine zahiren muhatap Allah Rasulü'dür (s.a),
ama hakikatte söz muhalifleredir. Bundan anlaşılan şudur: Yani, siz
neye dayanarak göndermiş olduğumuz bu Resul'ün, Allah’ın Elçisi
olduğunu uydurduğunu ve O'nun size beyan ettiği hakikatlerin
yanlış olduğunu ileri sürerek şiddetle yalanlamaktasınız? 

48- Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yu-
nus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (ve birazda sabırsız-
lanarak Rabbine) çağrıda bulunmuştu.

Yani, Allah mutlaka nusretini sana yollayacak, fetih kapılarını
açacak ve muhaliflerini yenilgiye uğratacaktır. İşte o vakit gelene
kadar tebliğ uğrunda musibet ve eziyetlere katlanmaya devam et.
Öyle ise, sabırsızlığı dolayısıyla balığın karnına düşen Yunus (a.s)
gibi olma. Yunus (a.s) Allah'ın (c.c) emri gelmeden sabırsızlık gös-
tererek görev yerini bırakmış ve Allah'ın itabına müstahak olmuş-
tur. (Bkz. Yunus ayet 98, an: 99, Enbiya ayet 87-88, an: 82-85 Saf-
fet ayet 139-148 an: 78'den 85'e kadar.)

Okyanusların altında, gecenin karanlıklarında, balığın karnında
Hz. Yunus (a.s) şöyle dua etmişti: "Senden başka İlah yoktur, Se-
ni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum." Bunun üze-
rine Allah onun bu samimi feryat ve itirafını dikkate alıp kendisini
bağışlamış ve O’nu bu kederli durumdan kurtarmıştır. 

49- Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı, mutlaka yeri-
lip kınanmış ve çıplak bir durumda (karaya) atılmış olacaktı.

Bu ayeti, Saffat Suresi 142-146 arasıyla birleştirerek okuyacak
olursak görürüz ki: Yunus (a.s) yaptığı hata neticesi balığın karnı-
na düştüğü zaman Allah'ı tespih ve tenzih ederek hatasını itiraf et-
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miş, çaresiz ve halis biçimde Rabbine sığınmıştı. O zaman da balı-
ğın karnından çıkarılarak çorak ve çıplak bir yere değil, uygun bir
mahalle bırakılmıştı. Artık affolunmuş ve yerilmekten kurtulmuş-
tu. Allah Teâlâ lütfuyla, onun meyvesiyle açlık ve susuzluğunu gi-
dereceği ve gölgeleneceği bir bitki yaratmıştı.

50- Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

51- O inkâr edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni ne-
redeyse gözleriyle devirecekler gibi (haset ve hıyanetle) nazar
ediyorlardı. "O, gerçekten delirmiş bir insandır (cinlerin ve ka-
ranlık güçlerin adamıdır)” diyorlardı.

"Sanki bakışlarıyla (Seni) yiyecekler" gibi davranıyorlardı. Mek-
ke kâfirleri o kadar kızgındılar ve haset-fesat içinde kıvranıyorlar-
dı ki, Kur'an'ı işittikleri zaman Hz. Peygamber'i sanki gözleriyle yi-
yecek ve yıkacaklardı. Onların bu hali İsra Suresi 73. ve 77. ayetler
arasında da anlatılmaktaydı.

52- Oysa o (Kur'an), âlemlere bir zikir (öğüt, hatırlatma, hü-
küm ve üstün bir şeref)den başka bir şey değildir. 

MİLLİ DEVRİME BİR LİDER LAZIM

İslami diriliş ve derleniş hareketine, insani düşünüş ve Milli Gö-
rüş devrimine ve Türkiye merkezli Adil bir Düzenin yeryüzü hâki-
miyetine öncülük yapacak kabiliyet ve karakterde, ulvi hedefler is-
tikametinde bir lider lazımdır ve mutlaka ortaya çıkacaktır. Cenabı
Hakkın takdir ve tayin buyurduğu, mazlum halkların da ihtiyaç
duyduğu böyle bir değişim ve devrime, hiçbir güç engel olamaya-
caktır; milyarların duası mazlumların davası yerde kalmayacaktır.

Bir hücredeki harika mucizeyi, bir böcekteki akıl almaz marife-
ti, bir tohum tanesinde gizlenen ilahi projeyi, insan neslindeki yük-
sek meziyeti ve sırrı hilafeti, yeryüzündeki mükemmel dengeyi ve
en küçük dairesinde milyonlarca dünyayı barındıran yedi kat ve
milyarlarca tabaka göklerdeki muhteşem âlemlerin esrar perdesini
aralamak, araştırmak ve insanlığa yeni ufuklar açmak gayret ve ba-
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siretinden mahrum bulunan malum zevatın, “post’ta oturarak dos-
ta ulaşmak” hevesiyle; şu gaflet, cehalet ve dalalet batağındaki in-
sanlık irşat olunur mu?

Samimi bir ihtiyaç ve iştiyak duyarak, mana ve mealini okuyup,
Allah’ın maksadını anlamaya çalışarak Kur’an iklimine, yani haki-
kat ve hikmet sarayının içine girmeyip, sadece mübarek lafzını ez-
berleyen, Mushaf’ın sürekli çevresinde gezinip, bir türlü özüne nü-
fuz etmeyen taklitçi ve şekilci, hatta dini istismar edici zerzevattan,
mazlumların ve Müslümanların kurtuluş davasına rehberlik yap-
maları umulur mu?

İslam’ın emirlerini ve iyilikleri tebliğden, haram ve haksızlıkla-
rı, akılsızlık ve ahlaksızlıkları kötülemekten bile korkan; Ayet Ha-
dis okuyup, zalim insanlardan makam ve menfaat kollayan; hoşgö-
rü safsatasıyla CİHAD’ı, hikâye ve cevaz fetvalarıyla İCTİHAD’ı
unutturan; yani yeni bir Kur’an medeniyetinin ve Adil bir Düzenin
ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki kurum ve kurallarını hazırlamak-
tan aciz, hatta böyle bir ihtiyaçtan habersiz bulunan madrabazların
peşinde sürüklenip, Saadet nizamına kavuşulur mu?

“Ey iman edenler (sakın), benim de düşmanım sizin de düşmanı-
nız olan (kişileri, çevreleri ve ülkeleri) evliya edinmeyin (zalim ve
kâfir güçlerin hükmüne ve himayesine girmeyin. Buna rağmen han-
gi sebep ve beklentiyle) Siz onlara karşı meveddet (yaranmak için
muhabbet ve destek) yöneltmektesiniz; oysa onlar size Haktan ge-
len (Kur’ani emir ve hükümleri) inkâr etmişler, Rabbiniz olan Al-
lah’a imanınızdan dolayı, Elçiyi de, sizi de (hürriyetlerinizden ve
hükümet etmekten) çıkarıp (izzetli hayatın dışına itmişlerdir) Eğer
siz, Benim uğrumda (Kur’an’ın adalet kurallarını hâkim kılmak ve
herkese temel insan haklarını sağlamak üzere) CİHAD etmek ve
Benim rızama erişmek (niyeti ve gayretiyle yola) çıkmış iseniz (na-
sıl oluyor da hala içinizde zalim ve kâfir) onlara karşı meveddet
(sevgi ve destek) gizliyorsunuz? Ben sizin gizli tuttuklarınızı da açı-
ğa vurduklarınızı da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa (zalim ve kâ-
fir güçlere yaranmaya ve sığınmaya çalışırsa) artık o (Hak) yolun
ortasından şaşırıp-sapmış olur.”145
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“… (Deyin ki, Ey kâfirler ve hainler) Sizi (sisteminizi ve velaye-
tinizi) tanımayıp inkâr ettik. (Her türlü şirkten ve şüpheden uzak)
Allah’a vahid (yegane kudret ve hüküm sahibi) olarak iman edince-
ye kadar, sizinle bizim aramızda ebedi bir buğz ve düşmanlık baş
göstermiştir….”146

Ayetlerinin emri bu kadar net ve sert şekilde ortada iken, hala gi-
dip İslam ve insanlık düşmanı ABD ve Yahudi Lobilerine ve AB Haç-
lı mahfillerine sığınan ve ırkçı emperyalist odaklarca beslenip sağılan
kimseler, her ne kadar cafcaflı sıfatlar ve yaldızlı yaftalar takılsa da,
aslında onlar sefil ve zelil mahlûklardır, gayet basit ve fasit figüranlar-
dır. Böyle zavallı sığınmacılardan himmet ve himaye uman parti Ge-
nel Başkanları ise, onlardan çok daha zavallı ve geri zekâlıdır.

“(Belki) Yardım görürler diye Allah’tan gayrı ilahlara (süper güç
sanılan tanrılara ve zalim tağutlara) tutundular. (Oysa) Onların
kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez, üstelik kendileri onlar
için (hizmete amade) hazır asker konumundadırlar”147 ayetleri
bunların durumunu ne güzel anlatmaktadır.

Aziz Hocamızın aile efradı ve evlatlarının bizim ve bütün Mil-
li Görüşçülerin üzerinde beş temel hakları vardır.

1- İslam kardeşliği, “İnnemel Müminune ihvetün” hakkıdır.
Çünkü hepsi de çok şükür iman ve istikamet ehli insanlardır.

2- Dava birlikteliği hakkıdır. Hocamızın çocukları hak davamı-
za bağlıdır, hizmet ve gayret amaçlıdır; kutsal hedeflerimize ve Adil
Düzen medeniyetine sevdalıdır.

3- Muhterem Hocamızın evlatları olmanın, O’nun yakınları ve
sırdaşları şerefini taşımanın da elbette ayrı ve özel bir hatırı vardır.
Kur’an’ın tercümanı ve Hak davasının bayraktarı olması nedeniyle
Hocamıza duyulan haklı muhabbet ve bağlılığın bir gereği de, O’nun
çocuklarına ve yakınlarına vefalı ve hürmetkâr davranmaktır.

4- Aziz Hocamızın vefatından sonra, partiye özel olarak sızdırıl-
dıklarını ve her türlü münafıklığı tezgâhladıklarını, Milli Çö-
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züm’ün 30 yıldır hatırlatıp camiamızı uyardığı Oğuzhan Asiltürk
ve Şevket Kazan ekibinin, bu güne kadar gizlenen kirli mahiyetini
ve sinsi niyetlerini, Fatih Bey’in bazı toplantılarda ve münasip or-
tamlarda cesaretle açıklaması da, ayrıca saygı gösterilmesi ve takdir
edilmesi gereken bir davranıştır. Umarız bu konuda da daha kap-
samlı ve sonuç alıcı adımlar atılacaktır.

5- Rahmetli Hocamızın evlatlarına sahip çıkmak ve saygılı ol-
mak gerektiğinin bir nedeni de, bunların davamızın ve camiamızın
yüz akları sayılacak ahlaki bir olgunluk ve sorumluluk içindeki ta-
vırlarıdır. Milli Görüşçüleri mahcup ve mahzun edecek yanlış ve
yakışıksız durumlardan uzak, erdemli ve edepli bir yaşam tarzı edi-
nip sürdürmeleri, bizim için Rabbimize şükür, kendilerine teşek-
kür etmemizi gerektiren bir nimet ve fazilet sayılmalıdır. Ve inşal-
lah bundan sonra da böyle devam eder diye duacı olmalıdır.

Nasip olur ve fırsat bulunur da, münasip bir ortamda ve kendi
aramızda sohbet imkânı doğarsa, samimi ve seviyeli ölçüler içinde
birbirimize yapacağımız teklif ve tavsiyeler elbette olacaktır. Onla-
rın da mutlaka, bazı mazeretleri ve gözetilen hikmetleri olduğu
açıklanacaktır. Ama, bunları rastgele ve gıybet çerçevesinde konuş-
mak hem günahtır, hem faydasızdır. Hem de Hocamızın Aziz hatı-
rasına saygısızlıktır.

Hak davaya ve tarihi değişim olaylarına liderlik konusuna ge-
lince:

Erbakan Hocamızın defalarca vurguladığı üzere: “HİDAYET, FE-
RASET, DİRAYET, SİYASİ CESARET” GİBİ Allah (c.c) vergisi çok
özel ve seçkin meziyetler gerektiren; ilim ve ehliyet, irade ve azi-
met, ciddiyet ve metanet, Hakka teslimiyet ve adalet gibi yüksek ve
örnek marifetler isteyen LİDERLİK, Allahu Teâlâ’nın bir ihsanı ve
ikramı ve kader programının tayin ve tanzim ettiği bir imtihanıdır.

Milli Görüş mektebinde yetişmiş, Hak davanın çilesini çekmiş,
sadakat ve samimiyetini, feraset ve faziletini, cesaret ve metanetini
hizmetleri ve hayat serüveniyle ispat etmiş şahsiyetler içerisinde,
yukarıdaki ilmi ve İslami ölçülere uygun görülen kişileri, liderlik
makamına layık görmek ve desteklemek, hem lazımdır, hem de da-
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va ehlinin en doğal hakkıdır. Ancak bunları yaparken imani ve vic-
dani ölçülere sadık kalmak şarttır; kuru ve duygusal bir taraftarlık-
la rakipleri karalamak yanlıştır. Ve asla unutmayalım ki, sonuçta
Allah’ın dediği olacak ve herkes kendi niyet ve gayretinin karşılığı-
nı bulacaktır. Erbakan Hocamızın: “Bu davaya, sadece dünyalık he-
ves ve hesaplar için girip çalışan bir insanın, cehenneme atılmak
için artık başka bir günah aramasına gerek yoktur” uyarılarını asla
unutmamalıdır.

Evet, Milli Devrime bir Lider lazım!

1. Kur’an-ı Kerimi ve prensiplerini, Hz. Peygamber Efendimizin
sünnetini ve hayat sistemini, Asrı Saadeti, İslam tarihini ve günü-
müze nasıl yön vereceğini çok iyi bilen, anlayan ve uygulayan.

2. Erbakan Hocamızın kutlu hayat hikayesini, yüksek siyaset
ve stratejisini ve evrensel projelerini çok iyi bilen, benimseyen;
Onun seminer ve sohbetlerinde yetişmiş olan ve elinde bunları
ispatlayan Hocamızdan tasdikli belge ve takdirnameleri bulunan,

3. Milli Görüş davasını, manasını, amacını ve üstün farkını de-
taylarıyla bilen, bunları içine sindiren ve bir ömür boyu sapma-
dan bunlara sahip çıkan ve yaşayan.

4. Adil Düzen Projesini, geçiş sürecini, uygulama biçimini te-
ferruatıyla bilen, her türlü platformda bunları ilmi, siyasi, ekono-
mik ve ahlaki gerekçeleriyle rahatlıkla savunup tartışan.

5. İlk gençlik yıllarından itibaren, hem de gönüllü ve sürekli
olarak, Milli Görüş davasına her kademede, Türkiye’nin ve İslam
ülkelerinin her yerinde hizmet sunan.. Anarşi dönemlerinde, 12
Eylül sürecinde ve kapatılan partilerimizin yeniden kurulması
gayretlerinde hep Aziz Hocamızın yanında, yolunda ve camiamı-
zın hayrına çalışmalara katılan…

6. Partimize kasıtlı olarak sızdırılan veya sonradan azdırılan
gaflet ve hıyanet ehlini, herkesten önce fark edip camiamızı uya-
ran; öngörülerinin tamamına yakını aynen çıkan; ancak davamı-
za çöreklenen nifak takımınca kara listeye alınıp dışlanan, suçla-
nan ve iftiralara uğrayan
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7. Ama bütün bu saldırı ve mahrumiyetlere rağmen asla dava-
mızdan, Hocamıza sadakatten ve Milli Görüşü savunmaktan geri
durmayan.

8. Her türlü makam ve menfaat teklifine ve çeşitli tehditlere
rağmen, asla Milli Görüşten ayrılan döneklere ve batıl düşünce-
lere kaymayan; istikametinden ve hedefinden caymayan..

9. Özellikle, “Bunlar da Milli Görüş’ün devamıdır ve Erbakan
Hoca’nın bir planıdır” diye yutturulmaya çalışılan, şu BOP hiz-
metçisi ve Siyonizm işbirlikçisi AKP’ye… Ve yine ılımlı İslam di-
ye Dinimizi yozlaştırıp emperyalizme hizmet ettirmeye yönelen
Cemaate asla meyletmeyen ve tahribatlarını yazıp konuşmaktan
sakınmayan.

10. Yani inancı ve davası uğruna nefsi çıkarını ve rahatını fe-
da etmekten kaçınmayan.

11. İslam’ın mesajını, Milli Görüş davasını ve Erbakan hakika-
tini çok iyi bilmek yanında; Siyonist ve emperyalist dünya düze-
nini, bunların arkasındaki Yahudi lobilerini ve Masonik merkez-
leri de çok iyi tanıyan ve yukarıda saydığımız konuların her biri-
si hakkında ilmi konferanslar sunacak ve bilimsel kitaplar yaza-
cak kadar birikimli bulunan.

12. Yeni bir Dünya medeniyetinin merkezi ve motoru olacak
Türkiye’mizde, Milli birlik ve dirliğimizin korunması; ertelenen
SEVR’in ve gizlenen LOZAN’ın özel maddeleri gereği ülkemizin
federasyonlara ayrılıp parçalanmasına kesinlikle karşı çıkılması
hususunda, oldukça dikkatli ve duyarlı davranan.

13. Ve bu nedenle Milli ve vicdani gayret güden çok farklı ke-
simlerde de kendisine itimat ve itibar edilip, saygı duyulan bir li-
dere ihtiyaç vardır!

“Onlar, süs (hazır kolaylık ve rahatlık) içinde yetiştirilip (bazı
imkân ve makamlara ulaştırılan ve nazlı kadın misali mertçe) mü-
cadeleye açık olmayan(ları) mı (Allah’a layık ve yakışık buluyor-
lar?)”148
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Ayetinin ikaz ve işaretiyle: Allah’ın rızası ve davasının hatırı
için, hasımları olan din düşmanlarına ve teşkilata sızmış münafık-
lara karşı, en çetin şartlarda bile, cesaret ve metanetle Hakkı savu-
namayan; her türlü sıkıntı ve kısıntı içinde ve her çeşit zorlama ve
horlamaya rağmen çileli ve çetrefilli yolları bir bir aşıp bu günlere
ulaşamayan kimselerden “büyük devrim rehberi” çıkacağını san-
mak saflıktır.

Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir şahsiyete sahip çıkmak ise;
iz’an ve insaf ehli dava erlerimizin, iman ve vicdan ayarını göstere-
cek bir imtihanıdır. Elbette “Yardım Allah’tandır ve Zafer Yakın-
dır!” Ve Mevla’mızın Va’di Haktır.

“Mücrimler (sorumluluktan kaçan suçlu günahkârlar) istemese
de (Allah) HAKKI gerçekleştirip (üste çıkarmak) ve BATILI geçer-
siz kılmak (istiyor)”149

“Velev kâfirler hoşlanmasa da, Allah kendi nurunu tamamla-
maktan başka bir şey murad etmiyor.”

“Müşrikler (ve münafık kesimler) kerih görüp (engel olsa da) O
(Allah) Dinini bütün (batıl düzen ve) dinlere üstün kılmak üzere, el-
çisini hidayetle ve Hak dinle gönderiyor”150
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