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GİRİŞ

CFR’NİN TÜRKİYE RAPORU VE
NUMAN KURTULMUŞ KURGULARI

Ülkesel, bölgesel ve küresel olayları ve kurgulanan politik
oyunları birbirinden bağımsız düşünmek, bizi yanıltıcı kanaatle-
re taşır. Örneğin Arap Baharını ve Suriye’deki sarsıntıları:

a) Bu ülkelerdeki hükümet-halk ilişkilerinden ve mevcut reji-
min dayandığı güç dengelerinden

b) İran, Türkiye, S. Arabistan ve İsrail gibi bölge ülkelerinin
etkilerinden

c) ABD+AB ve Rusya+Çin gibi küresel aktörlerin ekonomik ve
stratejik menfaat müdahalelerinden

d) Ve hepsinden önemlisi, tüm bu etkenleri, kendi sinsi ve Si-
yonist hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye uğraşan ve çoğu
kez başaran Yahudi Lobilerinin beklenti ve projelerinden ayrı de-
ğerlendirmek yanlış yorumlara yol açacaktır. Örneğin Sn. Recep
T. Erdoğan’ın ve Dış Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, önce Libya’da
şimdi Suriye konusunda; başta kendi halkımızı ve Ortadoğu so-
kaklarını heyecanlandıran hamasi nutuklar atmaları, ama malum
odaklar tarafından uyarılınca hemen çark edip yan yatmaları işte
bu tutarsızlığı ve düşünce kısırlığını yansıtmaktadır.

Burada bir hatırlatma yapalım:

Siyonizm’le ilgili bu tespit ve tahlillerimiz, hâşâ; “onları asla
yenilmez ve baş edilmez oldukları, her tuttuklarını mutlaka ko-



pardıkları” şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü, yegane kuvvet
kudret sahibi ancak Cenabı Hak’tır, her şey O’nun takdir planına
bağlıdır. Bizim amacımız kur’an’ın Mü’minlere en şiddetli ve teh-
likeli düşman” (Maide: 82. ayet) olarak tanıtıp uyardığı büyük
bir fitne odağına karşı dikkatli ve tedbirli olmak gereğini vurgu-
lamaktır. Yoksa “Onların hile ve düzenleri, dağları yerinden oy-
natacak kadar (güçlü) de olsa, Allah katında onları (boşa çıkar-
mak üzere) hazırlanmış planlar vardır” (İbrahim: 46)

15 Temmuz 2012 tarihinde, Rusya’nın, Kazakistan’ın Bayko-
nur Üssünden fırlattığı uzay aracında, bir Rus, bir Amerikalı ve
bir Japon astronotun bulunması ve ortak amaçlar için çalışma-
ları, bunların hepsinin Siyonizmin güdümünde olduklarının
canlı ve çarpıcı bir fotoğrafıdır.

Hatay-Suriye deniz sınırımıza yakın düşürülen savaş uçağı-
mızın da, Erbakan Hocamızın defalarca bahsettiği, şimdi Rus-
ya-Çin ve İsrail’in birlikte ürettiği “elektromanyetik dalga oluş-
turan” özel bir saldırı sistemiyle düşürüldüğü kanaatleri ise gi-
derek haklılık kazanmaktadır.

Bunun gibi Numan Kurtulmuş’u AKP’ye transfer etme kum-
pasını da:

1- Sadece AKP’nin kendine taze kan bulma ve geleceğini
kurtarma amaçlarından

2- Recep T. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı olması sonrası, parti-
yi kendisine minnettar kalacak birisine bırakma hesaplarından

3- Hükümet ve Cemaat’in gizli iktidar kavgasından, Tayip
Erdoğan-Abdullah Gül kamplaşmasından çok daha ötelerde

4- ABD’nin derin devleti sayılan Yahudi Lobilerinin; “AKP’yi
ve Türkiye’nin geleceğini kurgulama ve rahat kullanacağı yedek
elemanlarını siyaset sahasında konuşlandırma” çabalarının bir
parçası şeklinde okumak lazımdır. Çünkü başta recep T. Erdo-
ğan’ı, sonra Numan Kurtulmuş’u önce Erbakan’a rağmen Milli
Görüş’ün başına oturtmaya çalışan, bunu başaramayınca her
ikisini de koparıp ayrı partiler kurdurtan odaklar aynıdır.
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“Hatırlayınız; son yerel seçimlerde iki ilden sürpriz sonuç çık-
mıştı. AKP; "kesin kazanırız gözüyle baktığı" Balıkesir ve Manisa'yı
MHP'ye kaptırmıştı. Öyle ki; Başbakan Erdoğan bizzat bu iki ilin is-
mini vererek şaşkınlığını saklamamıştı. İşte bu sürpriz sonucu sade-
ce AKP değil, ABD de merak etmiş ve İstanbul Başkonsolosu Sharon
Weiner’i, seçimlerden hemen sonra Balıkesir'e yollamıştı. Hem de
bir ayda iki defa Balıkesir’e giden ABD Başkonsolosu şehrin esna-
fından, eşrafına, amirinden, memuruna tek tek dolaşmış, Belediye
başkanıyla, valiyle, işadamlarıyla toplantılar yapmıştı.

Neden mi? Şunun için:

"AKP Neden Kaybetti? MHP neden kazandı?" sorusunun ceva-
bını bulmaya çalışmıştı. Çünkü kurgulayacağı politikaları ve kul-
lanacağı siyasi figüranları ona göre ayarlayacaklardı.

Ve yine, siyaset bilimci bir Doçent; “Bu aralar Amerika'dan yo-
ğun bir ziyaretçi trafiği olduğunu” hatırlatmıştı. ABD’li heyetlerin
biri gidip biri geliyormuş.

Hayırdır diye sorulduğunda:

"Anladığım kadarıyla Erdoğan sonrasına ilişkin bir projeksi-
yon çıkarmaya çalışıyorlar" diye yanıtlamıştı.

Çünkü özellikle; "Erdoğan'dan sonra yerine kim geçer?" soru-
su üzerinde duruyorlarmış.

Yani; "Biz Küresel Gücüz", "Nasıl olsa istediğimizi yaparız"
diye yan gelip yatmıyorlarmış!”1

Şimdi Numan Kurtulmuş’un, AKP’ye transferiyle ilgili yak-
laşımlarımızın haklılığı böylece daha net anlaşılmaktadır. Nu-
man Kurtulmuş’un daha önce ve defalarca Recep T. Erdoğan’la
ilgili, “köpek yese kudurur” cinsinden ağır tespit ve tenkitleri-
ni ve Başbakanın Ona yönelik çok sert ve sivri tepkilerini şim-
di unutturmaya ve nice hikmetler uydurmaya çalışan yalaka ya-
zar ve yorumcular, ayarını ve astarını çok iyi bildiğimiz Numan
Kurtulmuş’u: “Dürüstlüğün simgesi, siyasetin beyefendisi” di-
ye cilalamaktadır. Oysa, Numan Kurtulmuş’un has adamı Meh-
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met Bekaroğlu’nun “Ak parti küresel güçlerin bir projesidir”
saptamasını yaptığı ve tabi rolünü hatırlattığı Recep Erdoğan’la
Numan Kurtulmuş’un siyaset dilleri,, derinlikleri ve dengeleri
farklı olsa da, meziyet ve zihniyetleri aynıdır; Erbakan’a ve Mil-
li Görüş davasına hıyanetleri ölçüsünde malum odaklar naza-
rında değer kazanmışlardır. Bunun en açık ispatı ise, her ikisi-
ni de öven ve reklâm eden marazlı medyanın masonik bağlantı-
ları ve Batı hayranlıklarıdır.

Yahudi Lobilerinin ve ABD Derin Devletinin Numan Kurtul-
muş ilgisi!

Wikileaks belgelerine sızmıştı. ABD’nin Ankara büyükelçisi
James Jeffrey Şubat 2010 tarihinde Numan Kurtulmuş hakkında,
‘merkeze’ yolladığı değerlendirmede ilginç tespitler yer alıyordu.

Aşağıda orijinalini bulacağınız gizli belgenin ‘konu’ kısmın-
daki kelimeler şöyle:

“SUBJECT: NUMAN KURTULMUS: SAADET'S GENTLER
AND KINDER FACE”

Konu: SP Genel Başkanlığına taşınan Numan Kurtulmuş: Sa-
adet’in nazik ve müşfik yüzü. 

10 Şubat 2010’da Büyükelçilik tarafından Washington’a ileti-
len ‘istihbari bilgilendirme’ notunda, Numan Kuryulmuş’un en
önemli özelliğinin Erbakan etkisi dışında olduğu vurgulanıyor
ve son derece ‘yaklaşılabilir / ‘cana yakın’ ve reflective, ‘yansıtı-
cı, /düşünceli’ kelimeleri kullanılıyordu. Bu diplomasi dilinde
‘bizim için uygun’ anlamına geliyordu. 

Kriptoda, bir Saadet yemeği sırasında ‘sohbet’ edilen Kurtul-
muş’un röntgeni çekildiği anlaşılıyor ve dış politika konusunda
Kurtulmuş’un görüşleri özetleniyordu: Özellikle İsrail’le ilişkiler
konusunda Kurtulmuş ‘şaşırtıcı biçimde ‘ılımlı’ bulunuyordu.

Kripto’da ayrıca Kurtulmuş’un İşletme profesörü olduğu,
doktorasını Cornell Üniversitesinde yaptığı ve 1970’lerde 4 yıl
Amerika’da yaşadığı ve biraz durarak konuşsa da iyi derece İngi-
lizce bildiği belirtiliyordu. 

12 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



Son bölümde, Kurtulmuş ile birlikte, Saadet Partisi içinde
farklı bir havanın esmeye başladığı (Yani Milli Görüş çizgisinden
uzaklaştığı), onun önceki başkanlardan ‘farklı’ olduğu vurgulanı-
yordu.

Anlayacağınız, Numan Kurtulmuş tıpkı YCHP’nin yeni adam-
ları gibi uzun zaman takibe alınıyor, buluşmalar yapılıyor, ölçü-
lüp tartılıyor ve malum merkezlerce oldukça olumlu ve uyumlu
sayılıyordu.

İşte, Türkiye siyasi hayatına küresel kementler böyle atılıyor-
du: Evet, önünüzde canlı dersler vardı: Önce saha çalışması ve
tespit yapılıyor.. Bir lider üzerinde yoğunlaşılıyor, takibe alını-
yor.. Sonra kriptolar yazılıyor, bilgilendirme ‘merkeze’ gidiyor..
Kim ‘cana yakın’ kim ‘harcanacak’ bunun kararları Amerika’da
alınıyordu. Amerika’nın işine yaramayanlar, çizgiden dışarı çı-
kanlar ise, sex skandalı ayarlanıp, yolsuzluk haberleri çıkartılıp,
bir şekilde devre dışı bırakılıyordu. Kod numarası 705 gibi olan-
lar, RTE gibi sayısız testten başarıyla geçtikten sonra politik are-
nanın zirvesine doğru yol aldırılıyordu!

Hatırlayın 2010’da yazmıştık: ‘İslamköylü Demirel’den, bü-
yük kent çocuğu Bülent Ecevit’e, Antalyalı Deniz Baykal’dan Kay-
serili Abdullah Gül’e, Ünyeli Numan Kurtulmuş’a kadar birçok
lider çeşitli ‘imkânlarla’ Avrupa ve Amerika’da ‘ağırlanıp’ ‘eğitili-
yor’, sonra reklam edilip ballandırılıyor ve Türkiye’nin başına be-
la ediliyordu. Meraklıların nette iki tuşa basarak ayrıntılı cv’lere
bakmaları gerekiyordu.(http://guncelmeydan.com/pano/sizma-
operasyonu-ve-kulturel-igdis-banu-avar-t25984.html)

Önemli not: SP Genel Başkanı seçildikten sonra, Erba-
kan’dan farkını ve ABD’ye yakınlığını göstermek ve göze gir-
mek üzere, Numan Kurtulmuş’un ABD Büyükelçiliği politika
danışmanını, özel bir akşam yemeğine davet edip ve kendini
kanıtlamaya çalışıyordu.
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Erbakan’ın makamından, Erdoğan’ın kapısına!

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel
Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yaklaşık 1
saat 15 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda:
''AK Parti-HAS Parti birleşmesi'' konusuyla ilgili görüşme yap-
mak için Başbakanlık Resmi Konutu'na geldiğini hatırlatmıştı.
Kurtulmuş’un: ''Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Par-
ti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini aldık. Karşı-
lıklı olarak konuyla ilgili görüşlerimizi paylaştık'' sözleri, AKP’ye
katılacakları şeklinde anlaşılmıştı. 

Başbakan Erdoğan'ın, “konuyu partisinin Merkez Karar ve Yö-
netim Kurulu'na götüreceğini söylediğini belirterek, ''Bu süreçte
yeni Türkiye'nin inşası konusunda bir güç birliğinin, bir güçlen-
menin, bir birlikte mücadele etmenin uygun olacağını orada ifa-
de edeceğini söylediler. Biz de benzer şekilde, bu daveti partimi-
zin, Merkez Yürütme Kurulu'na ve Genel İdare Kurulu'na götü-
receğiz” diyen Numan Kurtulmuş: “Bizim ve HAS Parti'de müca-
dele eden arkadaşlarımız olarak hiçbirimizin bir makam, mevki
beklentisi yoktur'' diyerek ''Yeni dönemde, yeni süreçlerde yeni
Türkiye'nin inşası için bizim de baştan beri söylediğimiz ilkeler,
prensipler çerçevesinde bir güç birliği imkânı, bir bütünleşme
imkânı olabilir mi bunları müzakere edeceğiz” edebiyatı yapıp,
Bekaroğlu’nun tespitiyle: “Küresel güçlerin projesinde” görev al-
ma kahramanlığına (!) kılıf uydurmaktaydı.

Hatta, hararetli ve hızlı Fetullahçı ve Taha Akyol ağabeyi gibi
derin mahfillerin tercümanı Gültekin Avcı, 15 Temmuz 2012 ta-
rihli “Has Parti Hamlesi” yazısında, Recep T. Erdoğan Bey’in; 

“Seçmeni kuşatma stratejisi çerçevesinde, sadece Numan Kur-
tulmuş ve HAS Partiyle değil, Süleyman Soylu ve Erbakanlar ile
de temaslar yürüttüğünü” açıklamıştı. Ve hatırlayacaksınız, Milli
Çözüm Dergisi, bu “küresel tezgâha” bir yıldır dikkat çekip uyar-
maktaydı.

Bakalım, daha önce: “AKP’yi Milli Görüş’ün devamı, Recep
Erdoğan’ı ise Erbakan’ın has adamı” olarak övüp yücelten ve Nu-
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man Kurtulmuş’a en ağır sözler ve nispetlerle sövüp yerin dibine
geçiren” malum ekip bu “tarihi ve talihli(!) buluşmaya, nasıl bir
mazeret ve keramet uyduracaktı? Herhalde, “AKP’ye katılmakla,
gerçeği gören ve hidayete eren Numan kurtulmuş, asli yuvasına
döndüğü için alkışlanacak ve temize çıkarılacaktı!?

Sn. Mustafa Kamalak’ın kapalı ve kafa karıştırıcı irtibatları!

SP Genel Başkanı Sn. Mustafa Kamalak’ın, Milli Gazete yazar-
larıyla bir sohbet ve değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra;
Zaman yazarı, Fetullahçı, AKP yandaşı ve Numan Kurtulmuş
hayranı Ali Bulaç’la, özel ve gizemli bir buluşma için ayrılmasını
ve konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayıp Milli Gazete yazarla-
rını dahi derin bir merakta bırakmasını, acaba nasıl yorumlamak
lazımdı?!

Konuyu Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz şöyle aktarmıştı:

Sn. Kamalak “Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılması duru-
munda gelecek dalgaların ucunun AK Partiye kadar yansıyaca-
ğını vurgulamıştı.

Kamalak, bizden sonra Ali Bulaç’la Eyüp’te çay içmeye gitti.
Aklım orada kaldı. Acaba ne konuştular?”2

Sahi Bay Numan Kurtulmuş’a kim soracaktı:

• BOP’un eşbaşkanlığını da devralacak mıydı?

• Fetullah Gülen’le irtibat ve insicam sağlayacak mıydı?

• Özerk Kürdistan’a alt yapı hazırlayacak mıydı?

• Yahudi tefecilerin elindeki küresel sermaye ile uyumlu ça-
lışacak mıydı?

• AB’ye girmeyi hızlandıracak mıydı?

• Yoksa ilim ve ahlak esaslı Kur’an ve Sünnet kaynaklı ve te-
mel insan haklarına saygılı Adil bir düzen için çalışacak ve Mil-
li Görüş’ün ilmi ve insani prensiplerini mi uygulayacaktı?
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• Veya, Recep Erdoğan ve yandaşları gibi; Demokrasi dinine,
ABD ve AB güdümüne, Küreselleşme kılıflı Siyonizme köleleş-
me hedefine bağlı mı kalacaktı?

Bekaroğlu’ndan “çarpıtıcı” açıklaması!

HAS Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu, Numan Kur-
tulmuş'un AK Parti'den aldığı teklifle ilgili yaptığı basın toplantı-
sında “çarpıtıcı” açıklamalar yapmıştı. Mehmet Bekaroğlu, AK
Parti ile bütünleşmeye yönelik tepkisini açıklarken "Kurtulmuş'un
AKP'ye geçmesi yeni bir travmadır. Kurtulmuş şimdi ne oldu da
AKP'ye geçiyor da bu yapılanlara ortak oluyor. Bunu anlayamıyo-
ruz. Numan Beye yanlış yaptığını söyledim, kendisi ile kişisel ola-
rak vedalaştım. Hani "Firavunlaşmayacağız, Karunlaşmayacağız
diyorduk, çift dil ve çift gündemimiz olmayacak, sizlerin dışında hiç
kimseyle ittifakımız olmayacak” diyorduk. Biz 1 Kasım 2010'da
bunları söylüyorduk. 'NATO sırtımızdaki gâvur leşidir atacağız' di-
yorduk. 'Nükleer enerji yasaklanmalıdır' diyorduk… 

İç dünyası için oluşturduğu bahaneleri bize söylemesin. Başka
şeyler söylesin. 'Hizmet edeceğim' desin. 'Ben artık iktidar olmak
istiyorum' desin. Ama bize bahaneler üretmesin. Sayın Kurtul-
muş AKP'yle güç birliği güçlenmeden söz ediyor. Buna katılmıyo-
ruz. Sayın Erdoğan ve Kurtulmuş'un projesi yeni Türkiye'yi oluş-
turmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Böylece bir nevi Numan Kurtulmuş’u “iddialarından dön-
mekle ve davasını rüşvet vermekle” suçlamıştı. Oysa Sn. Beka-
roğlu Numan Kurtulmuş’la birlikte, Erbakan’dan ve Milli Gö-
rüş’ten koparken dönekliğin daniskasını yapmışlardı ve yalama
olan karakterleri artık dikiş tutmazdı, bunu sürekli yapardı.
Mehmet Bekaroğlu’nun kuru sıkı çıkışları ise, herhalde kendi-
sinin bu pazarlıkta devre dışı bırakılmasından yani ucuza satıl-
masından kaynaklıydı.

Bilderberg oyun kuruyordu!

Sevgili Ahmet Yavuz’un güzel ve özel tespitiyle:

CFR (Dış İlişkiler Konseyi) ve Triterial Komisyon'dan sonra
dünyadaki en önemli siyonist kuruluştan biri olan Bilderberg,
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Ortadoğu'da yeni ve sinsi bir plan uyguluyordu. 'Dünya Hükü-
meti' olarak bilinen ve her yıl düzenli olarak, gerçekleştirdiği top-
lantılarla, dünya siyasetine yön veren Bilderbeg bu yıl gündemi-
ne Suriye’yi alıyordu. Toplantıya katılanlara bakıldığında Ortado-
ğu'da akan kanın uzun süre daha durmayacağı anlaşılıyordu.

31 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında ABD'nin Virginia
Eyaleti Chantilly kentinde gerçekleştirilen 60. Bilderberg toplan-
tısına, Suriye Ulusal Geçiş Konseyi'nin Fransa'da yaşayan liderle-
rinden akademisyen Bassma Kodmani öncelikli gündem madde-
si Suriye ile ilgili onur konuğu olarak katılıyordu.

Bilderberg onur konuğu Suriyeli muhalif Kodmani oluyordu!

Bilindiği gibi Suriye Ulusal Geçiş Konseyi; ABD, Fransa, Tür-
kiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın girişimleriyle İstanbul'da kurul-
muştu. Konsey'in Haziran ayı başında İstanbul'daki toplantısına
Bassma Kodmani; Konseyin diğer üyeleri olan Ahmed Ramadan,
Abdülbasit Sayda ve İmad Aldin Raşid ile birlikte katılıyordu.
Resmi olarak 145 özel davetlinin katıldığı 2012 Bilderberg top-
lantısı'na Fransa'dan AXA Grup CEO ve Başkanı Henri de Cast-
ries başkanlık ederken, "Suriye'de rejim değişikliği" öncelikli
gündem maddesi olarak tartışılması dikkat çekiyordu. Paris'te ya-
şayan ve Arap Reformu Girişimi İcra Direktörü olan akademisyen
Basma Kodmani'nin katıldığı 60. Bilderberg toplantısında ise,
Beşşar Esed'in devrilmesi ve Suriye'de NATO-dostu (NATO-fri-
endly administration) bir yönetim oluşturulması konuşuluyordu

Bilderberg Libya'da iç savaşı alevlendiriyordu!

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl 59. Bilderberg toplantısı ise
İsviçre'nin St. Moritz kentinde yapılıyor ve üyeler, Kaddafi'ye
karşı savaşın Libya'nın bütün bölgelerine yayılması konuşuluyor-
du. Dört ay sonra ise Kaddafi öldürülüyor ve ülkenin kontrolü,
NATO destekli isyancıların ve Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin eli-
ne geçiyordu.

Bilderberg'in Türk misafirleri kimler oluyordu?

Toplantıya Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın
yanı sıra, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berbe-
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roğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politika
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkanı Serpil Timuray gidiyordu.

Vodofone CEO'sunun katılması Türkiye adına telekomüni-
kasyonun önceliğini hala kaybetmediğini de ortaya koyuyordu.
Bilindiği gibi bir önceki toplantıya Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv
davet olunmuştu. Bilderberg Toplantılarının uluslararası katılım-
cıları arasında ise Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Dün-
ya Ticaret Örgütü Başkanı Pascal Lamy, Finlandiya Maliye Baka-
nı Jutta Urpilainen, Google Başkanı Eric Schmidt, Hollanda Baş-
bakanı Mark Rutte ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ying Fu gi-
bi isimler yer alıyordu.

Siyonizmle yakın bağlantılı olan Bilderberg 1954 yılında üst
düzey bir Mason olan Joseph Retinger tarafından kurulmuştu.
'Dünya Hükümeti' olarak anılan bu kuruluşun fikir babaları ve
destekçileri de Yahudi Rockefeller ve Rotschild aileleri oluyor ve
Bilderberg üyeleri her yıl düzenli olarak bir araya geliyordu. Üç
gün süren toplantılara, başta devlet ve hükümet başkanları olmak
üzere, siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin tanınmış isimleri katı-
lıyordu. Dış dünyaya kapalı olarak, bir araya gelen bu kuruluşun
üst düzey yöneticilerinin, CFR ve Triterial Komisyon gibi, kuru-
luşlarla olan bağlantısı da biliniyordu. Toplantılarda nelerin ko-
nuşulduğu hangi kararların alındığı ise tam bir muammaydı ve
asla dışarı sızdırılmıyordu. Katılımcıların birtakım aktarmaları
ise gizli ve kirli talimatları gizleyip meşrulaştırmayı amaçlıyordu.
Katılımcıların toplantının içeriği hakkında konuşmaları da kati
surette yasaktı ve bu yasağı delmeye kalkışanlar, ibretlik akıbet-
lere uğruyordu.

Siyonist CFR raporuna göre; ABD ile AKP Türkiyesi gizli it-
tifak kuruyordu!

Şimdi, Ortadoğu’da gittikçe sıkışan ve yalnızlaşan Ameri-
ka’nın Türkiye’yi kendine daha fazla bağlama ihtiyacı duyduğu-
nu görüyoruz. Amerikan siyasetini etkileyebilecek ölçüde güçlü
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think-tanklerden Council of Foreign Relations, Dış İlişkiler Kon-
seyi, Amerikan yönetimine Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dö-
nem önermektedir; önerisi, Türkiye’yi Amerika’nın gözünde da-
ha az beceriksiz ve daha kullanışlı bir aparatçik’e, bir vassala dö-
nüştürülmesidir.

“Ölçüsüz övgüler gerçekleri gizlemek içindir!”

Elbette AKP’yi överler, Amerikalıların Türkiye makaleleri ve ra-
porlarındaki ölçüsüz övgüleri ciddiye almamak gerekiyordu. CIA
Eski Ortadoğu Şefi Graham Fuller’in “Türkiye’nin artık Ameri-
ka’ya ihtiyaç duymadığına ve Ortadoğu’daki güç dengesinin kuru-
cularından biri olacağına” ilişkin yazıları; “Türkiye’nin en Ameri-
kancı döneminin gelişini haber vermek üzere kullandığı sözler” sa-
yılıyordu. Bu görüşlerini topladığı kitabı şimdi Cemaate yakın Ti-
maş yayınlarının seçkin çevirileri arasında bolca satılıyordu.

Time’ın Erdoğan kapaklı sayısını yere göğe koyamamıştık.
Arap baharı isyancılarını Made in US, ılımlı İslam çizgisine yak-
laştırır umuduyla, kendisini Erdoğan’ın Mısır’da bir “rock-star”
gibi karşılandığını yazmak zorunda hissediyor ve ardından, oku-
yanlara artık “devlet adamı” olmaktan çok uzak, kendisini abar-
tan, duygularına hakim olamayan, eleştiriler karşısında zayıf bir
“adam” çıkarıyordu. Time dergisinin internet sitesinde, Arap ba-
harına “model” olarak göstermek istedikleri Türkiye’nin ekono-
misinin de övüldüğü aynı yazının tam ortasında hâlâ, Türkiye’de
evsizlerin fotoğraflarına bağlanan bir link bulunuyordu ve övgü-
lerin ciddiyeti buradan anlaşılıyordu.

CFR’nin AKP Türkiyesi raporunun ise, bu açıdan ve en nazik
ifadeyle, çocukça olduğunu belirtmemiz gerekiyordu. Çaresizlik-
leri büyüktür; raporu hazırlayanlar Amerikan kongresini ve yö-
netimini, Türkiye ile çok daha yakın ilişki kurmaya değer oldu-
ğu fikrine ikna etmeye çalışıyordu. CFR uzmanlarının her sayfa-
sında Türkiye “çok önemli” ve “rising power”, “yükselen güç”;
Amerikan Yahudi lobisinin kurmayları AKP’yi avuçlarında tut-
mak için milletimizle dalga geçiyordu.

“CFR boys”, “CFR çocukları” gerçek yükselen güçler olarak
kabul edilen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ta-
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rafından dışlanıldığını aktardıkları Türkiye’yi övebilmeyi o denli
çok istiyorlar ki, AKP Türkiyesi’nin, Türk ordusunu, aydınlarını
ve öğrencilerini cezaevlerine hapsederek gerçekleştirdiği şanlı de-
mokratikleşme hamlesi çerçevesinde ölüm cezasını kaldırdığını
söyleyecek denli ileri gidebiliyorlar. Ölüm cezasını AKP kaldır-
mışmış; cehalet, çocukluk ve çaresizlik birbirine karışıyor.

TSK’nın terbiye edilmesi!

Kuşkusuz AKP CFR’den en büyük övgüyü, ordunun ve yargı-
nın tasfiyesi girişimiyle alıyordu. CFR raporcuları, eski genelkur-
may başkanı terörist olmakla suçlanan, kozmik odaları basılan,
“sivil” yargı eliyle hizaya sokulan bir TSK görmekten memnundu.

CFR raporcuları: “With the armed forces less of a factor in
Turkish politics, a major obstacle to a political solution for the
Kurdish problem has been removed” şeklinde, malumu ilam edi-
yorlar: Silahlı Kuvvetler’in artık Türkiye siyasetindeki gücünün
azaltılmasıyla, Kürt sorununun Amerikancı çözümü önündeki çok
önemli bir engeli ortadan kalkmıştır” diye seviniyordu. Çünkü
Türk ordusu Barzanistan’ı artık tanıyordu. İlker Başbuğ’un, zama-
nında, asıl tehlike Barzani’dir, yollu açıklaması başına bela oluyor-
du. Amerika’nın ve İsrail’in gözünde, Kuzey Irak’ta İsrail karakolu
olarak işlev görecek bir Kürt devletinin buradaki Kürtler için de bir
cazibe merkezi olacağını söylemenin günahı, herhalde, büyüktür
ve şimdi Başbuğ “Silivri karargâhında” bulunuyordu.

Milli bir direniş endişesi!

CFR raporcuları, ordunun düşürülmüş olduğu durumdan
memnundu; ancak, AKP Türkiyesi’ne ne denli büyük övgüler dü-
zerlerse düzsünler, ne AKP’ye, ne Türkiye’nin gelecekte izleyece-
ği yola güvenilmiyordu. 

CFR’nin en önde gelen Türkiye uzmanı Steven Cook AKP’yi
28 Şubat operasyonlarıyla fazla ileri gitmiş olabilecekleri konu-
sunda uyarıyordu. Ordunun düşürülmesi konusunda, şimdiye
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dek alınan mesafenin yerinde olduğunu, ancak bu noktadan son-
ra fevri operasyonların huzursuzluğu artırabileceğini söylüyordu.

“Indictments that appear to be based on innuendo and gos-
sip” denilerek, iftiralara dayanan yorumlar ve dedikoduları temel
alıyormuş görünen iddianameler yoluyla susturmaya başladığını
belirtmeden edemiyordu. “Bu demokratik düzenden geri dönüş
yaşanabileceğine ilişkin yeni kaygılar ışığında” CFR’nin önerisi, al-
tına CHP’nin de onay damgasını vuracağı yeni anayasanın gelme-
si, bu arada Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi ile Cook’un da
vurgulayarak önerdiği gibi TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. madde-
sinin değiştirilmesi ABD ve İsrail için hayati önem taşıyordu.

Yeni ve gizli anlaşma metni!

Ortadoğu’da kendini yeterince köşeye sıkışmış hisseden Ame-
rika’nın Türkiye’yi kendisine daha fazla bağlamak istemesi bir ih-
tiyaçtan kaynaklanıyordu. Başta Erdoğan olmak üzere, AKP Tür-
kiyesi’nin, istenmeyen ve aşırı adımlarını kontrol altına alabil-
mek üzere CFR raporcuları “a stronger infrastructure of bilate-
ral cooperation”, ikili ilişkilerde daha güçlü bir enfrastrüktür in-
şa etmeyi öneriyordu. Enfrastrüktür, bir siyasal yapının iç yöne-
tim mekanizması anlamına geliyordu. Bununla hem dış, hem de
iç siyasette atılacak adımların koordine edilmesi amaçlanıyordu.

Ve işte Numan Kurtulmuş bu amaçla AKP’ye monte edilme-
ye çalışılıyordu.

İlişkilerde kurumsallaşma süreci

CFR Raporu şöyle devam ediyordu: “For that reason, the Ame-
rican and Turkish governments must deepen the process of con-
sultation that President Obama and Prime Minister Erdogan es-
tablished and institutionalize it across both governments from
the highest levels down.” Yani: İstenen, Amerikan ve Türk hükü-
metleri Obama ile Erdoğan arasındaki istişare uygulamasının de-
rinleştirilmesi ve ilişkilerin, her iki hükümetin de en üst seviyesin-
den alt seviyelerine kurumsallaştırılması öngörülüyordu. CFR’nin,
Amerikan Kongresi ve yönetimine, İsrail’le kurulmuş olan statejik
düzeyde iştişare ilişkisini model alan, “a cabinet-level engage-
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ment”, bakanlar kurulu düzeyinde bir karşılıklı ilişkiyi içeren, bu-
nunla kalmayıp daha alt düzeylerde de işleyen bir işbirliği önerdi-
ği anlaşılıyordu. “In addition, intensive interaction and coopera-
tion between the two countries in the field and between their
respective diplomats, military personnel, and intelligence offi-
cers is critical.” Yani: İki ülkenin diplomatları, askeri personeli ve
istihbarat görevlileri arasında yoğun bir karşılıklı ilişki ve işbirliği
can alıcı önemde görülüyordu. Böyle bir ilişkide, Erdoğan, “gere-
kirse, gözden çıkarılabilir” yapılıyordu.

İsrail’le ortak Pazar girişimi:

CFR’nin önerileri arasında, ek olarak, Amerika ile Türki-
ye’nin, uzun süredir sözü edilen ama pek yanaşılmayan Serbest
Ticaret Anlaşması’nı imzalanması ve “bölgesel bir ortak pazar”
kurulması da bulunuyordu. Amerika’nın buradan ihracatını art-
tırmasına yönelik hesapları sırıtıyor; böylece hem AKP ABD’ye
taşeron olarak kullanılıyor, hem de Erbakan’ın “İslam Ortak Pa-
zarı”nın kökü kurutuluyordu.

Türkiye, bu düzeyde bir anlaşmayı daha önce de yaptı. 1996
yılının Şubat ayında Orgeneral Çevik Bir ile İsrail Savunma Ba-
kanı Yardımcısı David Levy tarafından Askeri Eğitim ve İşbirliği
Anlaşması imzalıyor, bunu aynı yılın Mart ayında Dışişleri Baka-
nı Emre Gönensay ile İsrail Dışişleri Bakanı Ehud Barak’ın imza-
ladığı Serbest Ticaret Alanı Anlaşması takip ediyordu. Daha son-
ra bu hıyanetin suçu hiçbir alakası olmadığı ve O’ndan önce im-
zalandığı halde, Erbakan’ın sırtına yüklenmeye çalışılıyordu.

İsrailliler “brit” diyor, bizde “ahit” karşılığıdır. 1993’te İsrail
ziyaretinden dönen, dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin,
“Türkiye-İsrail ilişkilerinin her alanda geliştirileceğini ve iki dev-
letin “Ortadoğu’yu yeniden yapılandırmada” işbirliği içinde ola-
cağını söylüyordu.

İsrail’in “Ortadoğu’ya yeniden yapılandırmadan” ne anladığı-
nı artık bilen biliyordu. Yahudi Chomsky’nin adlandırmasıyla,
Osmanlılaştırma da bu amacın kılıfı oluyordu. Ortadoğu’nun sı-
nırları net olmayan, etnik ve dini cemaatlere, vilayetlere bölün-
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mesi ve bu etnik ve dini vilayetlerin merkez olarak İsrail’e bağlı
olması amaçlanıyordu. 

Bugün AKP Türkiyesi’nin kendisinden başka düşmana ihtiya-
cı yoktur; Güneydoğusunu “Özerk Kürdistan” diye Amerika ve
İsrail yönetimine vermeye çalışıyordu. Resmi açıdan kimin sınır-
ları içinde kaldığı, bu düzende önemli görülmüyordu. Amerika
ve İsrail’in Ortadoğu düzeninde, Türkiye’nin küçülmesi esas alı-
nıyor ve ertelenmiş Sevr uygulanıyordu.

Çevik Bir, İsrail, Sincan serüveni!

“Ortadoğu’yu yeniden yapılandırmada” işbirliğinin ve ahit’in
en önemli savunucularından biri Çevik Bir olmuştu. 2002’de
neo-con Middle East Quarterly dergisinde yayınlanan ve Martin
Sherman ile birlikte kaleme aldığı yazısında şöyle diyordu: “Tur-
kish-Israeli alignment creates, for the first time, the possibility of
developing an alliance of pro-American democracies, such as
exists in Europe.” Yani: Türk-İsrail işbirliği, ilk kez, Avrupa’da
var olanları andırır, Amerika yanlısı demokrasiler arasında bir it-
tifak geliştirme olanağı sunmaktadır.” Çevik Bir, Amerikan yanlı-
sı Türkiye’nin İsrail’le işbirliği içinde Ortadoğu’yu yeniden yapı-
landırmak istiyordu. Şimdi yolunu açtığı İsrail Ortadoğusu’nun
Amerika yanlısı AKP Türkiyesi’nde, “karargâhı” Sincan oluyor-
du. Ve tabi AKP’yi iktidara getirmek için tertiplenen ve Erbakan’ı
devirmeyi hedefleyen 28 Şubat sürecinin tankları da Sincan’da
yürütülüyordu.

"CFR Amerika-Türkiye İlişkileri; Yeni Bir Ortaklık" raporu-
nu hazırlayan uzmanlardan dikkat çeken isimler

Madeleine K. Albright- Yahudi Amerika'nın ilk kadın Dışişleri
Bakanı. Barack Obama'dan
ABD'de sivillere verilebilecek en
yüksek paye olan Başkanlık öz-
gürlük Madalyası'nı almıştır.
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Henri J. Barkey- Yahudi İstanbul Yahudisi, AKP'nin Kürt
Açılımı’nın mimarlarından sayı-
lıyor. Eski CIA görevlisi Graham
Fuller'la birlikte, "Türkiye'nin
Kürt Sorunu" adlı kitabın yaza-
rıdır.

Richard R. Burt- Yahudi İşadamı ve diplomattır. Bir dö-
nem Amerikan'ın eski Almanya
Büyükelçiliğini yapmıştır. At-
lantik Konseyi'nin yönetim ku-
rulundadır.

Soner Çağaptay- Sabataist Washington Enstitüsü Türkiye 
(Dönme Yahudi) Araştırmaları Programı direktö-

rü, karanlık adamdır.

Steven A. Cook - Yahudi Bir dönem Brookings Enstitü-
sü'nde öğretim görevlisi olarak
çalışmıştır. Council on Foreign
Relations Türkiye uzmanıdır.

Forign Policy, Foriegn Affairs, The Atlantic gibi pek çok önemli
Amerikan ve İsrail dergisinde
yazmaktadır.

Edward P. Djerejian-Yahudi Kennedy'den Clinton'a kadar
sekiz Amerikan Başkanı'nın da-
nışmanıdır. Suriye ve İsrail'de
Amerika Büyükelçisi olarak gö-
rev yapmıştır. James A. Baker III
Enstitüsü’nün yönetici kurmay-
larındandır.

Robert W. Kagan-Yahudi Brookings Enstitüsü'nün yazar-
larındandır. Hillary Clinton'ın
Dış Politika Kurulu'nda görev
yapmıştır. Neo-con’ların önemli
isimlerinden sayılır.

24 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



Aliza Marcus-Yahudi 1995'te, Reuters'in İstanbul muhabiri
olarak çalıştığı sırada ırka dayalı nefre-
ti tahrik etmekle suçlanmış ve hakkın-
da İstanbul Devlet Güvenlik Mahke-
mesi tarafından dava açılmıştır. "Kan
ve İnanç: PKK ve Kürt Hareketi" kita-
bı İletişim yayınlarınca yayınlanmıştır.

Ross Wilson-Yahudi Amerika'nın eski Türkiye büyükelçisi-
dir, Atlantik Konseyinde Avrasya Mer-
kezi başkanıdır.

Joseph W. Ralston-Yahudi Amerikan ordusunda Genelkurmay
ikinci Başkanı ve NATO'da Müttefik
Kuvvetler Komutanı olarak görev al-
mıştır. Amerikan Türk Konseyi'nde da-
nışmandır. Türkiye ile Amerika'nın
PKK ile ortak mücadelesi amacıyla,
Amerikan yönetimi tarafından "koordi-
natör'' olarak atanmıştır.3

Rusya ve Çin Suriye’yi değil, İsrail’i kolluyordu!

Rusya’nın Akdeniz’e savaş gemileri yollayıp, ABD ve NATO’ya
karşı Suriye’ye arka çıktığı, görünüşte doğru, ama gerçekte yanlış-
tı. Çünkü Rusya asıl İsrail’i kolluyor ve beklenmedik gelişmelere
ve Türkiye dahil diğer İslam ülkelerinden gelecek milli girişimlere
karşı, ABD ve NATO ile birlikte, İsrail’in güvenliğini sağlamaya ça-
lışıyordu. Ve zaten aynı süreçte İsrail ve Yunanistan’ın hem de Ak-
deniz’den ziyade Ege denizinde ortak bir savaş tatbikatı yapması ve
gerçek mermi ve mühimmatın kullanılması da, herhalde Suriye’ye
değil, elbette Türkiye’ye gözdağı vermeyi amaçlıyordu.

Putin Ortadoğu’ya İsrail’den giriyordu!

Rusya Devlet Başknı Vladimir Putin, iki günlük Ortadoğu gezi-
sinin ilk durağı İsrail’e gidiyordu. Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Şi-
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mon Peres, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı
Avignor Lieberman'la görüşmeler yapıyor,7 yıl aradan sonra ger-
çekleştirdiği ilk Ortadoğu ziyaretinde Puttin’e, danışman, gazeteci
ve bakanlardan oluşan 300 kişilik bir heyet eşlik ediyordu. Putin,
İkinci Dünya Savaşı'nda zafer kazanan Sovyet Kızıl Ordusu adına
İsrail'de dikilen anıtın açılış törenine katılıyor, İsrail Cumhurbaş-
kanı Peres, 2. Dünya Savaşı sırasında SSCB'nin Nazi Almanya'sına
karşı olan kararlı duruşuna minnettar olduklarını söylüyordu.

Putin'in İsrail yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Suriye ve
İran konularının görüşüldüğü ifade ediliyor, İsrail kaynaklarına
göre, Peres, Putin'i İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması için
baskı yapmaya ikna etmeye çalışıyordu. Eski İsrail büyükelçisi
Zvi Magen ise, "Putin bu ziyaretle dünyadaki büyük güçlerden
biri olduğunu kanıtlamaya çalışıyor" diyordu. Magen, Rusya ve
İsrail'in ekonomik ve stratejik açıdan birbirlerinden beklentileri-
nin olduğunu ve Rusya'nın bölgede daha fazla müttefik edinmek
istediğini belirterek, Suriye ve İran’ın yanında bu konuların da
görüşüldüğünü vurguluyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netan-
yahu Rusya Devlet Başkanı Putin’i kabul ediyor, ikilinin görüş-
mesindeki ana gündem maddelerinin; İsrail'in Batı Şeria'da yeni
Yahudi yerleşimi planı, İran’ın nükleer çalışmaları ve Suriye'deki
iç karışıklık olduğu belirtiliyordu. Asssociated Press'in haberine
göre, Putin görüşme başlıklarını doğrulayarak, söz konusu 2
gündemde de çözüme yönelik yapılması gerekenler üzerine gö-
rüş alışverişinde bulunduklarını kaydediyordu.

Ekonomik ve teknolojik işbirliği

Putin, iki ülke arasında enerji, eczacılık, tarım ve uzay endüst-
risi alanında ortak çalışmalar yapılacağını söylüyordu. Rusya Fe-
deral Uzay Ajansı Başkanı, Vladimir Popovkin de Rusya’nın 2013
yılında İsrail’de GLONASS adlı bir uzay navigasyon istasyonu
açacağını duyurmuştu. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Ro-
gozin ise 2 ülkenin geliştireceği teknoloji ortaklığının sonucu
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üretilecek ürünlerin, her iki ülkede kullanılmasının yanı sıra 3.
ülkelere satışının da hedeflendiğini söylüyordu. Ayrıca iki ülke-
nin insansız hava aracı projesinde ortak çalıştıklarını da sözleri-
ne ekliyordu.

Evet, Amerika da, Rusya da Siyonizmin iki karakolu gibi
davranıyor, danışıklı dövüş sergiliyor, ancak İsrail’in geleceği
ve güvenliği konusunda rahatlıkla işbirliği yapıyordu.

Bu arada, başta Almanya, bütün Avrupa Birliğinin de Siyo-
nizmin bir oluşumu olduğunu asla unutmamak gerekiyordu!

Hatırlayınız, Atlantik ötesi bir düşünce kuruluşu, bu yılın Ha-
ziran ayı içinde ABD ile Avrupa arasındaki ilişkileri canlandırmak
üzere hazırladığı yeni bir plan Almanya içinde, Süper Nato adlı
derin devletin nasıl işlediğini gösteriyor, ABD'nin Avrupa'yı elin-
den kaçırmamak için yeni hamleler geliştirdiğini ortaya koyuyor-
du. ABD'ye bağlı German Marshall Fonu ve bazı uluslararası te-
keller tarafından finanse edilen Transatlantik. Akademisi (TA),
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda yeni geliştirdiği bir planı tanıtır-
ken özellikle Güney Amerika ve Afrika'daki hammadde kaynak-
larının Atlantik ittifakı tarafından güvence altına alınmasıyla At-
lantik ittifakının tekrar canlandırılması üzerinde duruyordu.
Gerçekte ise, Almanya son yıllarda, Doğu'ya doğru ilişkilerini ge-
liştirerek, hammadde alanında ABD'den bağımsız bir dış politika
geliştirme yoluna girmiş bulunuyordu.

TA, NATO'ya dayanıyordu. TA’nın sunduğu stratejiye göre, ta-
rım, gıda, su kaynakları ve madenler alanında ortak çıkarlar için
işbirliği yapılması ve sanayi için gerekli hammadde kaynaklarının
güvence altına alınması gerekiyordu. İlk adım olarak plan, Stutt-
gart, Hamburg, Amsterdam ve Den Haag gibi Avrupa kentlerinde
tanıtıldı. Planı tanıtan ekipte, Brüksel'deki NATO karargâhından
bir temsilci de yer alıyordu.

TA, 2007 yılında, Transatlantik ittifakını sürdürmeyi görev
edinmiş ABD'li ve Avrupalı çoğu Yahudi asıllı bilim adamları ta-
rafından kurulmuştu. TA, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın üst taba-
kalarına düzenli analizler yoluyla, 2003'te Irak işgali sürecinde
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gelişen Atlantik ittifakındaki çatlağı aşmaya çalışıyordu. Alman-
ya'da TA'yı destekleyenler arasında Robert Bosch, Fritz Thyssen
ve VW vakıfları da dikkat çekiyordu. Ama en büyük destekçisi
Almanya’da çok etkili olan ABD Germann Marshall Fonuydu. Su-
nulan belgede, Çin, Hindistan gibi gelişen ülkelerle Batı arasında
hammadde kaynakları üzerine derinleşen rekabetten yakınılıyor
ve bu tespit, planın oluşturulmasının gerçek amacını ortaya ko-
yuyordu. Kısaca ABD ve NATO Almanya’yı fiilen kontrol altına
almaya çalışıyordu.

Bu girişimleri Almanya’nın bağımsızlığına müdahale sayan
Almanya istihbarat şefi koltuğundan oluyordu!

“Neonazi cinayetleri soruşturmasında, katillere ait önemli bel-
gelerin imha edilmesi” bahanesiyle, Alman istihbarat teşkilatı
başkanı görevinden alınıyordu. 12 yıldır istihbarat örgütünün ba-
şında olan Fromm, uzun süredir eleştirilerin odağına konmuştu.
Geçtiğimiz aylarda da, istihbarat teşkilatının, aşırı sağcı terörist-
lere kimlik ve pasaport sağladığı iddiaları ortaya atılıyordu.

Aşırı sağcı NSU örgütüne ait dosyaları imha ettiği iddiasıyla Al-
man iç istihbarat teşkilatının başkanı Heinz Fromm, istifa ettirili-
yordu. Hem Fromm'un istifası hem de İçişleri Bakanı Hans-Peter
Friedrich'in istifayı anında kabul etmesi, istihbarat teşkilatı Anaya-
sayı Koruma Dairesi'nde (BfV) büyük hatalar yapıldığının kabul
edilmesi olarak yorumlanıyordu. Ancak Heinz Fromm’un asıl su-
çunun NATO destekli Transatlantik Akademisinin Almanya’yı gü-
dümüne alma girişimlerine karşı çıkması olduğu konuşuluyordu.

Şimdi Almanya’yı ve bütün Avrupa’yı böylesine etki altına
alan Siyonizmin ve küresel Yahudi sermayesinin Türkiye’deki
Partileri ve hükümetleri niçin ve nasıl kontrol ettiği daha iyi an-
laşılmaktadır. 

Bu gün ABD Teksas Eyaletine bağlı bir kasabanın onursal
belediye başkanının bir KEDİ olması, Amerika’yı gerçekte Ya-
hudi Lobilerinin yönettiğinin mizahi bir anlatımı sayılmalıdır.
ABD’nin gizli ve kirli derin devleti olan Yahudi lobilerinin na-
zarında; ülkeyi, illeri ve ilçeleri yönetmek için bir KEDİ ile
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Obama Beyefendinin bir farkı bulunmamaktadır. E. GKB İsma-
il Karadayı’nın: “28 Şubat, Erbakan’ın; bazı sert ve sivri sözlerin-
den kaynaklandı” beyanları, aslında “Erbakan’ın; küresel Yahu-
di güçleri ve rantiyeci işbirlikçilerini ürküten D-8 gibi projele-
ri ve Havuz sistemi girişimleri yüzünden 28 Şubat’ın tezgâhlan-
dığı ve bazı paşaların da malum ve mel’un odaklara figüranlık
yaptığı” hakikatinin, hazımsız ve dolaylı bir itirafıydı.
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ÖNSÖZ

MÜNAFIKLAR ARAMIZDA MI,
YOKSA TARİHİN MEZARLIĞINDA MI?

İslam; bütün insanlığın saadet ve selamet kuralları ve Müs-
lümanların imtihan ve olgunlaşma programıdır.

Tekrar edelim:

İslam:

a) Bütün insanların huzur ve kurtuluş kuralları

b) Ama sadece, “inananların” imtihan programıdır.

Çünkü, inkâr edenler bu imtihanı peşinen kaybetmiş ve ol-
gunlaşma okuluna girme şansını yitirmiş sayılır. İşte bu imti-
handaki “düşman” kavramı da iki kısımdır.

1- Açık düşmanlar: Kitaplı ve kitapsız kâfirler

2- Gizli düşmanlar: mümin görünen münafık kişiler ve krip-
to cemaatler

Açık tehlike ve tehdit odakları belli; Ateistler, putperestler,
komünistler, kitaplı kâfirlerden Yahudi ve Hıristiyan kesimler
(Siyonist ve emperyalistler)

• Peki, içimize sızan, Hak davamıza ve camiamıza musallat
olan, muhterem ve mücahit rolü oynayanlar kimlerdir?

• Niçin ve nasıl gelip yerleşilmiştir?



• Tamirat görüntülü hangi tahribatlar işlenmektedir?

• Bunları bilen ve sezen lider, hangi nebevi siyaset ve strate-
ji ile açıkça def etmemiş, “çok yakınlarına sezdirmek ve dikkat
çekmek” dışında, neden deşifre etmemiştir?

• Bu marazlı münafıkları dile getiren ve camiamızı tedbirli
ve temkinli olmaya davet eden dava erleri, niçin hedef haline
getirilmiştir?

Soruları üzerinde düşünmeyen, Kur’an’ın ısrarla vurguladığı
bu konuları irdelemekten ve dert edinmekten çekinen bir mü-
min, öyle “Hüsnü zan etmeliyiz, ağabeylerimize itimat ve itaat
göstermeliyiz” gibi bahanelere sığınmakla, bu imtihanı geçeme-
yecek ve gerçeklere erişemeyecektir. Öyle ya, gözünü kapayan
nasıl görecektir?

Örneğin; 12 Nisan 2010 tarihinde, Milli Görüş 40. yıl kutla-
malarına katılmak üzere Atatürk Havalimanından Berlin’e uçma-
dan önce, Erbakan Hoca’nın yanındaki kişiye dönüp, onun elin-
deki bir ajanda ebadındaki küçük kamera kutusunu andıran şık
deri çantayı göstererek:

“Bu çantayı sıradan bir insan taşımaz!” diye latife yapması…

Uçağa gitmek üzere yerinden kalkarken de, yine aynı kişiye:

“Sakın ha, çantanı unutma!” diye takılması, oldukça ilginçtir.

Çünkü Hoca’nın böyle soğuk, sıradan, çiğ ve ısrarlı şakalar
yaptığı hiç görülmemiştir.

Erbakan Hoca’yı uğurlamaya gidenler arasında o kişinin ger-
çek kimliğini bilen arkadaşlarımızın da bulunması ve Hoca’nın
bu latifeleri özellikle onlara duyurmaya çalışması; küçük çanta-
yı taşıyan kişinin de bu latifeler karşısında telaşa kapılması,
“Acaba Hoca, o çantada kendisine yönelik hileli ve tehlikeli bir
şeyler taşındığına dikkat mi çekmek istemişti?” şüphelerini ha-
tıra getirmekteydi. Hoca’nın teşkilat mensuplarına ve hocalara
yönelik gizli sohbetinin Alman medyasında yayınlaması işe ay-
rı bir soru işaretiydi.
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Ve yine Almanya’nın ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden aldı-
ğımız haberlere göre, bazı IGMG yetkililerinin, otobüslerle bu
kutlamalara katılmak isteyenlere: “sakın gelmeyin, salon çok kü-
çük, dışarıda kalırsınız!” gibi, onları yola çıkmaktan caydırıcı tel-
kinleri, yoksa Hoca’nın toplantısının sönük geçmesini istedikleri
için miydi?

Şayet yetersiz bir salon tutulmuşsa ve böylesine tarihi bir top-
lantı için gerekli tedbirler alınmamışsa, bu bile onların ayarını ve
amacını göstermez miydi?! Şimdi eğer İslam ve imtihan devam
ediyorsa; Hz. Peygamber A.S. bugün de sünnetiyle, sistemiyle,
muhabbetiyle içimiz de yaşıyorsa…

“Ve (şunu) bilin ki, Allah Resulü içinizdedir”(Hücurat: 7) aye-
tinin manası ve mesajı yeterince algılanıyorsa,

Yine Yahudilerin başını çektiği bir fitne merkezinin, yani Si-
yonist-masonik mahfillerin açıkça yıkmaya ve yozlaştırmaya
çalıştığı hayırlı bir şahsiyet ve haklı bir hareket yola çıkmış yü-
rüyorsa;

O halde, bugün de aramızda ve teşkilatımızda Yahudi des-
tekli Abdullah Bin Ubeylerin, hatta asırların deneyim ve biriki-
miyle daha da sinsileşip “mümin, muttaki, mücahit” rolünü oy-
namakta mükemmelleşmiş münafık kişilerin bulunmadığını,
en etkili ve yetkili kurumlara sızmadığını düşünmek:

a) İmtihan sırrına ve sünnetüllaha aykırıdır.

b) “Davamızın en haklı ve şeytani çevrelerin endişe kayna-
ğı” olduğu kanaatine uymamaktadır.

c) Münafıkları aramıza da değil dışımızda aramak ise, ya bil-
gisizlik ve ahmaklık veya korkaklık ve kolaycılıktır.

d) Çıbanbaşı ve anaç münafıklar, hiçbir zaman camiadan ve
teşkilattan ayrılıp uzaklaşmayacaktır. Bunların tertip ve teşvi-
kiyle kopup kayanlar ise, sadece dönek-mürtet takımıdır.

Milli Gazete’de, Abdullah Kara’nın “İslam ordusuna sızan
casuslar” başlıklı çok güzel ve mükemmel bir makalesi yayın-
lanmıştır.
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Peki, bütün bunlar, 1430 sene öncesinde yaşamış ve artık ta-
rihe karışmış hikâyeler olarak mı okunacaktır?

Yoksa, aynı şeytani odakların ve mümin kılıflı şerli münafık-
ların, bugün de içimize nasıl sızdıkları, camiamızı nasıl karıştı-
rıp azdırdıkları üzerinde kafa mı yorulacaktır? Çünkü bugün
içimizde münafıkları tanıyıp tedbir almadıktan sonra, geçmiş-
teki münafıkları yazıp tartışmanın ne faydası olacaktır?

Şimdi gelin lütfen birlikte ve dikkatle okuyalım; Yahudi
kriptoları ve münafıkları daha yakından tanımaya çalışalım:

İslâm ordusuna sızan casuslar

Şüphesiz “Derin Hıyanet” casusları yalnızca günümüzde devlet
başkanlarının evine kadar sızmıyorlar. Bu sızmalar tarih boyunca
hep oldular. Başkanları dize getirmek için tehditten şantaja, hatta
suikasta kadar pek çok girişimde bulunan şer odakları sayısız ent-
rika çevirdi, akla hayale gelmeyen desiselere başvurdular. 

Bu sızmalar devlet başkanları ile sınırlı kalmadığı muhakkak.
Ordudan bürokrasiye, ilim mahfillerinden camiye, medyadan ve
sokağa kadar her yerde boy gösterdiler. İnsanın olduğu her yerde
ortaya çıkan fitneciler Efendimizin yoluna da çıktılar. Ordusuna,
camisine evine kadar sızmaya kalkıştılar.

İslam ordusu Uhud savaşına giderken Yahudi cıfıtları büyük
bir operasyon hazırladılar. Çok önceden Mekke'ye giden bir gu-
rup Yahudi, cahil müşrikleri ve yöneticileri Müslümanlarla karşı
alabildiğine cesaretlendirip kışkırttılar. Söyledikleri şiirlerle kâ-
firlere moral vermek ve gaza getirmekle kalmayıp, maddi destek
konusunda da çeşitli vaatlerde bulundular. Plan şuydu: Savaş sı-
rasında münafıklıkla İslam ordusuna katılacak olan Medine Ya-
hudileri ile birleşecek Müslümanları son ferdine kadar öldürme-
ye başlayacaklardı.

Planın birinci aşaması başarı ile tamamlandı. Mekkelileri sava-
şa kışkırtan Yahudiler 3000 kişilik, o günün şartlarına göre son
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derece donanımlı bir müşrik ordusunu harekete geçirdiler. İkin-
ci aşama için ise çok sayıda münafık Medine’de İslam ordusuna
katıldı. Üçüncü aşama ise Yahudi askerlerin orduya katılmasıydı.
Dördüncü aşamada savaş esnasında müşriklerle birleşip İslam or-
dusunu yok edeceklerdi. Planın son aşaması ile ilgili bir bilgiye
rastlamadım. Ama diğer üç aşama dördüncü aşamayı ayrıca bir
belgeye gerek duyulmayacak açıklıkta ortaya koymaktaydı.

Üçüncü aşamayı gerçekleştirmek için harekete geçen Yahudi-
ler 600 kişilik bir ordu hazırlamıştı. Çoğu okçulardan oluşan as-
kerler İslam ordusundan önce şehrin çıkışına gidip beklemeye
başlamıştı. Seniyetü'l Veda'ya gelindiğinde Allah Resûlü (a.s.m.)
beklemekte olan Yahudileri görünce yanındaki sahabelere:

- Bunlar kim? diye sormuşlardı. Sahabeler:

- Abdullah b. Übey'in müttefiki olan Yahudilerdir. 600 kişilik
bir birlikle bizim yanımızda savaşmak için gelmişlerdir”, dediler.

Mekke'de Müslümanları yok etmek için savaş tamtamları ça-
lan Yahudiler, Medine'de nerdeyse İslam ordusu büyüklüğünde
bir ordu ile Müslümanların yanında yer almak için toplanmıştı.
Tablo ne kadar tanıdıktı? Milleti bölüp birbirine düşüren, çatışan
tarafların her birini kukla gibi yöneten derin güçlerin bugünkü
oyunlarını ne kadar da hatırlatmaktaydı.

Durumu fark eden Efendimiz, şeytanlaşmış insanların bu oyu-
nunu bozacaktı. Sahabelere:

- Gelenler Müslüman mı oldular? diye sordu. Onlar:

- Hayır Müslüman olmadılar. Sadece bize yardım için burada-
lar” dediler. Efendimiz:

- “Onlara geri dönmelerini söyleyin. Biz inanmayanlara karşı
diğer inanmayanlardan yardım istemeyiz,” buyurdu.

Bu oyun bozulunca B Planına geçilmişti. Uhud'a yaklaşılınca
bir kaç casusu İslam Ordusunda bıraktıktan sonra, askerin üçte
birini yanına alan Abdullah b. Übey tam da savaş başlamışken
Müslümanları düşmanla baş başa bırakarak geri dönecekti. Aslın-
da plana göre daha fazla kişiyi caydırıp yanına alacaktı. Ancak
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Akabe'de biat eden sahabeler ve Nakipler buna engel olmuşlardı.
O 300 kişi ile geri dönünce İslam ordusu 600 kişi civarında kal-
mıştı. Müslümanlar yalnızca güç değil, aynı zamanda moral kay-
bına da uğramıştı. Öyle ki bazı kabileler geri dönme konusunda
ciddi tereddütler yaşamıştı.

Sahebe teşkilatını dağıtma operasyonları

Orduda kalan casuslar ilk fırsatta devreye girerek, sahabele-
rin morallerini bozup savaş meydanından kaçırmak için büyük
çaba harcamıştı. Etkili de oldular. Durumu fark eden sahabelerin
feryatları olmasa nerdeyse büyük bir felakete sebep olacaklardı.

İslam ordusuna sızma girişimine sürekli devam eden derin
güçler, ihtilal yaparak Allah Resulü (a.s.m.) ve onunla birlikte
hicret edenleri Medine'den kovmak için büyük bir operasyon ha-
zırlığına başlamıştı. Plan Mustalık oğulları seferinde uygulandı.
Çok sayıda Münafığın katıldığı seferde üst üste birçok fitne ha-
reketi yaşandı. Efendimiz oyunlarını bir bir bozunca çirkefleşen
münafıklar Hz. Aişe'ye iftira atarak Efendimizi ve iffet timsali
zevcesini lekelemeye kalkışmıştı. Planların boşa çıktığı bu olay-
larda dikkatimizi çeken en önemli taraf, münafıkları cesaretlen-
diren ve hedefe yaklaştıran en büyük desteğin bazı samimi ama
dikkatsiz Müslümanlardan gelmiş olmasıydı. Bir başka deyişle
Müslümanların hataları ve bir anlık nefsi tavırları, fitne fitilini
ateşleyen sebep olmakla kalmamış, Hz. Aişe olayında olduğu gi-
bi büyümesine neden olmuşlardı. Bu pencereden bakıldığında
görülecektir ki; samimi ama temkinsiz ve tedbirsiz davranan ve
nefsi yorumlara kalkışan kişilerin desteğini almayan şeytanlaş-
mış insanlar asla başaramıyorlardı. Bunu bildikleri için sürekli
bilgiyi kirletiyor, etrafı toz duman edip kafaları karıştırıyorlardı.
Terörü bile sırf kafaları daha çok karıştırıp kitleleri istedikleri ta-
rafa yönlendirmek için çıkarıyorlardı.
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Camiye (Karargâha ve Teşkilata) sızan casuslar

Derin Hıyanet adına çalışan münafıklar istihbarat toplamak,
gerçek yüzlerini saklamak veya direk cami ve cemaati hedef al-
mak için camilere sızmaktan sakınmaz, hedeflerine ulaşmak için
halkın dini duyguları ile oynarlar. Fitneciler bu metodu, Allah
Resulü’nün (a.s.m.) yaşadığı zamandan itibaren hep yaptılar.

Müslümanların açıklarını bulmak, plan programlarını öğrenip
ona göre konumlanmak, fırsat bulduklarında fitne ve fesat çıkar-
mak üzere görevlendirilen kişiler Mescid-i Nevevi'den ayrılmaz-
dı. Gün boyu Müslümanların yanına sokulur, konuşulanları din-
ler, sinsi sinsi dolaşıp bilgi toplarlardı. Mescitten ayrıldıktan doğ-
ruca üstlerine gider, topladıkları bilgileri rapor ederlerdi. Olanla-
rın farkında olan Allah Resulü (a.s.m.) onları göz hapsinde tutar
ileri gittiklerinde müdahale ederdi.

Bir gün aslen Yahudi olan münafıklardan birkaçının bir araya
gelerek Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde birbirlerine sokulmuş,
kafa kafaya vermiş, fısıltı ile konuşup gülüştüklerini gördü. Belli
ki, bir fitne peşindeydiler. Buna fırsat vermek istemedi. Sahabilere:

- Şunları mescitten çıkarın, diye emretti. Emri duyan Ebu Ey-
yûb el-Ensârî, hemen yerinden sıçradı. Nifak çıkaran Amr b.
Kays'ın ayağından tutup sürükleye sürükleye dışarı attı. Sonra
Râfi' b. Vedia'nın yanına gitti. Onu da cüppesinden tutup çekti.
Râfi' çıkmamak için direnince sert bir tokat vurarak dışarı attı.

Ardından:

- Haydi çabuk! Allah Resulü'nün (a.s.m.) mescidinden çıkıp
geldiğin yere git! Buradan uzak dur ey münafık” diye bağırdı.
Böyle bir müdahale beklemeyen Amr b. Kays kızarak nifakını açı-
ğa çıkardı. Efendimizin faziletinden sitayişle bahsettiği Mescid-i
Nebevi'ye hakaret etmeye başladı.

- Ey Ebu Eyyüb! Sen beni Salebe oğullarının ağılından mı ko-
vuyorsun?! diye bağırdı. Ebu Eyyüb'ün ardından Ammare b.
Hazm kalktı. Zeyd b. Amr'ın ellerini tutup sırtına sert bir yumruk
vurarak yere attı. Zeyd:
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- Beni öldürdün, diye acı ile bağırdı. Ammar ise:

- Allah seni daha beter etsin ey münafık! Allah'ın ahirette senin
için hazırladığı azap bundan çok daha şiddetli olacak. Bundan böy-
le Allah Resulü'nün (a.s.m) mescidine yaklaşma! diye çıkıştı.

Mesud b. Evs'de aralarındaki tek genç münafık olan Kays b.
Amr'ı kafasından tutup dışarı attı. Hudr kabilesinden biri de mü-
nafıklardan Haris b. Amr'ı belinden tutup yere fırlattı. Kays ken-
di yaptıklarını unutmuşçasına

- Bu ne kabalık ey Ebu Haris! diye sitem edip sızlandı. Sahabe:

- Sen bunu hak ediyorsun ey Allah'ın düşmanı! Buradan çı-
kınca bir daha Mescid-i Nebevi'ye yaklaşma! diye bağırdı.4

İşi ileri götüren münafıklar, şüpheleri üzerlerine çekmemek
için zaman zaman cami gibi ulvi mekânları karargâh olarak kul-
lanır, faaliyetlerini buradan yürütmeye çalışırlardı. Mescid-i Dırar
bunun en önemli örneklerinin başındaydı. Allah'ın “Takva üzere
kurulan mescid” diye sitayişle bahsettiği mescide karşı yaptırılan
Dırar mescidi kale gibi sağlamdı. Karargâh olarak kullanılıyor, si-
lah depoluyorlardı. 50 adamı ile Mekke'ye giden Ebu Amir za-
man zaman buraya gelip adamları ile toplantı yapar, çıkaracakla-
rı fitneleri anlatırdı. Toplantılarda adamlarını eğitir, onlara fitne
fesat çıkarma taktikleri öğretir, planlarını uygulamaya geçirmek
için çeşitli direktifler verirdi...

O olmadığı zamanlar da faaliyetler aynı şekilde devam ederdi.
Toplantılara daha az katılan biri yöneticilere:

- Ebu Amir'i uzun zamandır göremiyorum nerelerde? diye so-
runca yöneticiler:

- O buraya sık değil zaman zaman gelir. Bizimle uzun uzadıya
konuşuyor, sohbet ederiz. Sonra gider, dediler. Adam:

- Onu başka yerlerde de göremiyoruz? dedi. Münafıklar:

- Doğru. Bu konuyu sorduğumuzda kendisi bize: "Şu ahırını-
za giremiyorum? (Kuba mescidini kastediyor) Çünkü Muham-
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med'in sahabeleri beni gördüklerinde bakışları ile beni rahatsız
ediyorlar. Üzerime saldırmalarından endişe ediyorum. Onun için
aranıza katılamıyorum." diyor, dediler.

İşin acı tarafı, bu adamların faaliyetlerini yürütürken samimi
insanları kullanıp onların destekleri ile güçlenmeleriydi. Tıpkı
Mücemmi b. Cariye gibi. Münafık olan babası onu imam yaptı.
Olanlardan habersiz olan Mücemmi b. Cariye bir süre münafık-
lara imamlık yaptı. Durum Allah tarafından Peygamber Efendi-
mize (a.s.m.) bildirilip mescidin yıkılması emredilince münafık-
lar kaçtı, yıkım için gelen sahabelere direnen ise maalesef Mü-
cemmi oldu.5

Camilerde suikast düzenlemekten çekinmeyen hain ve derin
güçler, Umeyr b. Vehbleri Mescid-i Nebevî' ye gönderip Hz.
Peygamberi şehit etmek istediler. Ancak her seferinde hüsrana
uğradılar. Giden adamlarının çoğu Efendimizde dirilerek İslam
ile şereflendiler.

İlim mahfillerine sızan casuslar

Basın yayını, yazarları ve ilim adamlarını emellerine alet et-
mekten sakınmayan derin Yahudi güçler ve işbirlikçileri işleri-
ni makam-mevki, para ve çıkar sağlamakla olmadık tehdit ve
şantajla halletmeye bakarlar. İlim adamlarını fitneye bulaştırır,
hak ile batılı birbirine karıştırırlar.

Asr-ı Saadet'te münafık ve Yahudi ajanların öncelikli görevle-
rinden biri de hem kendi halklarının hem Arapların Efendimize
yönelmesini engellemekti. Bunun için onları şüpheye düşürerek
zihinlerini bulandırmaya çalışırlardı. Bir araya gelen Yahudi Lo-
bileri hemen bir plan yapıp uygulamaya koymuşlardı. Plana göre
seçtikleri alimler sabahleyin gidip Müslüman olacak, akşama ka-
dar Efendimizin yanından ayrılmayacak, mümkün olduğunca
çok kişiye görünmeye çalışacaktı. Akşam olunca da İslam hak-
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kında ileri geri konuşup dinden ayrılacaktı. Plana göre Yahudile-
rin iman ettiklerini gören Müslüman halk sevinecek "Dini iyi bi-
len insanlar Müslüman oldu. Demek ki İslam gerçekten doğruy-
muş." diyeceklerdi. Yahudi halkı da "Alimlerin bize bahsettikleri
peygamber buymuş." diyecek Efendimize karşı bir muhabbet
besleyeceklerdi. Bir müddet sonra İslam'a giren Yahudi alimler
dinden ayrılıp onu reddedince Müslümanlar veya müşrik Araplar
"Demek ki İslam yanlışmış, baksana Müslüman olan şu bilge ki-
şi işin içine girince gerçeği görüp yanıldığını anladı, (hâşâ) Pey-
gamberin yalancı olduğunu fark edip dinden ayrıldı. Onun dinde
karşı çıkmasının kin ve hasetten dolayı olduğunu sanmıyoruz.
Böyle olsaydı, ta başında onu tasdik etmezdi." diyeceklerdi. Ya-
hudiler de "Demek ki bu beklenen peygamber değilmiş, o henüz
gelmemiş. Bu kişi (haşa) yalancı peygambermiş" diyeceklerdi.6

Bu oyunu defalarca oynadılar. Hatta daha inandırıcı olması
için bir keresinde anlaştıkları bir Hıristiyan alimini kullanmış-
lardı. Hıristiyan adam, Efendimize giderek İslam'ı kabul ettiği-
ni açıkladı. Söz ve hareketleri ile samimiyetini göstermeye ça-
lıştı. Bakara ve Âl-i İmran sûrelerini ezberledi. Samimi Müslü-
man rolü oynayarak halk arasında da, büyük bir itibar kazandı.
Zaman zaman vahiy kâtipleri gibi gelen vahyi yazdı. Bir süre
sonra oyunun ikinci perdesini oynamaya başladı.

- Muhammed, benim kendisine yazdığım şeylerden başka
bir şey bilmiyor, diyerek dedikodu yaptı. Halk arasında gezerek
yaygaraya kopardı. Maksadı insanları fitneye sevk edip zihinle-
rini bulandırmak kalplerine şüphe sokmaktı. Ancak hakkında
ayet inince hilesi açığa çıktı. Maskesi düştü, oyunu bozuldu.

"Ehl-i Kitap'tan bir grup şöyle dedi: 'Müminlere indirilene
sabahleyin inanıp akşamleyin inkâr edin. Belki böylece dinle-
rinden dönerler.'" 7

Çok bilinçli olan sahabeler başından beri onun yaptığı dedi-
koduya tepki koymuşlardı. Hakkında ayet inince Medine'de barı-
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namayacağını anlayan adam, Müslümanlardan kaçıp kavminin
yanına sığınmıştı. Bir süre sonra da öldü. Ölüm haberini duyan
Allah Resulü (a.s.m.):

- Yer onu kabul etmez, buyurdu. Akrabaları adamı gömdü. Yer
gerçekten de kabul etmedi. Sabah olduğunda mezarın yanından
geçenler dehşete kapıldılar. Yer onu dışarı atmıştı. Mezarın başı-
na toplanan akrabaları şok olmuşlardı. Gördüklerine inanamadı-
lar. Kavmi:

- Bu, Muhammed ile sahabelerinin işidir! Onların arasından ka-
çıp buraya geldiği için adamımızın kefenini soyup dışarı attılar, di-
ye yorum yaptı. Bu kez derin bir çukur kazarak ölüyü oraya göm-
düler. Ancak değişen bir şey olmadı. Sabah olunca, yerin yine ada-
mı dışarı attığını gördüler. Düşünüp ibret almak yerine yine:

- Bu da Muhammed ile sahabelerinin işidir! İslam'dan ayrıldı-
ğı için, kefenini soyup kabrin dışına attılar, dediler. Tekrar güçle-
rinin yettiğince derin bir kabir kazarak, ölüyü oraya gömdüler.
Müslümanlar mezarı kazıp adamlarını çıkarmasın diye kabrin ya-
kınına adam koyup gözlediler. Böylece kimsenin kabre yaklaşma-
dığından emin oldular. Sabah olunca doğruca kabre gittiler. Yer
onu yine dışarı atmıştı. O zaman bu işin insanlar tarafından ya-
pılmadığını anladılar. Adamın cesedine dokunmayıp olduğu yer-
de bıraktılar. Kemikleri çürüyünceye kadar ibret olarak orada öy-
lece kaldı. Onu bu halde görüp

- Bu adamın hali nedir, diye soranlara:

- Onu defalarca gömdüğümüz halde, yer kabul etmedi, diye-
rek hikâyesini anlattılar.8

Resûlullah'ın evine kadar sızmaya kalkışan casuslar

Camiiden orduya kadar her yere sızan Yahudi ve münafık ajan-
lar bu kadarla kalmadılar. Daha önemli sırlara vakıf olmak ve da-

AHMET AKGÜL 41

8 Buhari, Menakib, 25; Müsned, 3/120; İbn Esir, Fethü'l-Bari, 6/624; Bey-
haki, Delail, 7/127.



ha büyük kötülükler kurgulamak için en mahrem yerlere kadar
sızmaya, önemli sırlara ulaşmaya çalıştılar. Onlardan biri teslimi-
yeti, terbiyesi ve hizmeti ile Peygamber Efendimiz'in takdirini ka-
zanıp özel hizmetini yapacak kadar kendisine yaklaştı. Bu kişi Al-
lah Resulü’ne (s.a.v.) hizmet eden Yahudi bir gençti. Efendimiz
onun hizmetinden oldukça memnundu. Yahudiler onu zamanı ge-
lince kirli emellerinde kullanmak için oraya yerleştirmişlerdi.
Efendimiz'i bir şekilde öldürüp ortadan kaldırmak isteyen Yahudi-
ler, akıllarına gelen her yolu deniyorlardı. Bunun için bir gün sihir
konusunda oldukça meşhur olan Lebid b. Asam'ın yanına gittiler.

- Ey Lebid b. Asam! Bizden pek çok kişi Muhammed'e sihir
yaptı. Ancak yapılan sihirlerin hiçbiri tesir etmedi. Onun neler
yaptığını, dinimize nasıl muhalif olduğunu sen de görüyorsun.
Bizleri öldürdü, yurdumuzdan sürüp çıkardı. Bizim için ona bir
sihir yapar mısın? Bunun için sana tam üç dinar veririz, dediler.

Lebid yapılan teklifi kabul etti. Onlardan Efendimiz'in tarağı-
nı ve saçının birkaç telini kendisine getirmelerini istedi. Yahudi
liderler:

- Olur, en kısa zamanda getiririz, diyerek yanından ayrıldılar.

Efendimiz'in hizmetine bakan gençle irtibat kurarak onun va-
sıtası ile Efendimiz'in tarak ve saçının birkaç teli bulunmuştu. İs-
tenenleri alınca doğruca Lebid'in yanına koşup tarak ve saçları
kendisine sunulmuştu. Dili tutulası, elleri kırılası Lebid vakit ge-
çirmeden işe koyulmuştu.9

Bürokrasiye sızan casuslar

Önemli görevler ifa eden bürokrasi, hain güçlerin her zaman
hedefi olmuştur. Çeşitli yollardan onları ele geçirmek, Müslü-
manlar aleyhine istifade etmek her zamanki hileleridir. Hayber'e
elçi olarak giden Abdullah b. Ravaha'ya rüşvet teklif ederek onu
satın almaya kalkışan Yahudiler, bunun gibi zaman zaman saha-
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belerin nefsi duygularına hitap ederek onları kullanmak istemiş-
lerdir. Allah Resulü (a.s.m.) ve sahabesini yakından takip eden
Bizans imparatoru, Efendimizle problem yaşayanlara kapılarını
sonuna kadar açar, yanına gelenlere makam ve mevkiler vermeyi
vad ederdi. Tebük savaşından geri kaldığı için cezalandırılan Kab
b. Malik'e mektup gönderen Bizans'a bağlı Gassan hükümdarının
ona cazip tekliflerde bulunduğu bilinmektedir.”10

Milli Görüş Davası, rayından çıkarılmaya çalışılmaktaydı?

Peki, sinsi ve Siyonist Yahudinin zulüm ve sömürü saltanatını
yıkıp Adil Bir Düzen kurmarya odaklanmış Erbakan’ın teşkilatı-
nı ve etrafını boş bırakırlar mıydı?

Üstelik toplumun çok büyük kısmında ve farklı kesimlerde
Milli Görüş’e ve Erbakan çizgisine, açıkça dile getirilemeyen cid-
di bir özlem vardı. Ama Milli Görüş’ün gerçeklerine ve Erbakan’ın
projelerine, her nedense mesafeli durmaya özen gösteren ve “Ho-
ca’nın hedeflerini ve ekiplerini tasfiye ediyor” iddialarını yalanla-
ma yoluna gitmeyen Numan Kurtulmuş’un bu tavrı, bazı endişele-
re neden olmaktaydı. Kendisi sık sık biz “antiemperyalist bir par-
tiyiz” demesine rağmen, malum ve mel’un odaklara yakınlığı ve
yalakalığı bilinen medyanın ve masonların kendisine yönelik ilgi-
si ve gündeme getirip reklâm etmesi, nasıl yorumlanacaktı?

Fetullahçı Aksiyon Dergisi’nden Muhsin Öztürk’ün: “28 Şu-
bat sonrasında Millî Görüş çizgisinden koparak yeni bir siyasi ha-
reket olarak varlık gösteren ve 8 yıldır iktidarı yürüten AK Par-
ti'yi ancak Millî Görüş siyasetini temsil eden Saadet Partisi'nin
yıpratabileceği okuması bizce de yanlış; ama yürürlükte olan bir
siyaset yaklaşımı. Dolayısıyla mütevazı denilebilecek oy oranına
rağmen iktidar senaryolarında başat rol verilen Saadet Partisi ve
lideri Numan Kurtulmuş sıklıkla iktidar partisi üzerinden bu ana-
lize muhatap oluyor”11 tespitlerini yalanlanmamış olması da ka-
fa karıştırıcıydı.
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Numan Bey’in:

“En çok eleştirdiğiniz bürokratik oligarşinin bir mantığı, bir
fonksiyonu var. Açık veya gizli o kesimden size karşı da bir tevec-
cüh var. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?” sorusuna:

“Reform ve değişim yanlısı olan entelektüel çevrelerden de çok
ciddi şekilde teveccüh gördüğümüzü, siyasi çevrelerden de ciddi
teveccüh gördüğümüzü görüyorum. Yani bizim görüşlerimize ya-
kınlık gösteren kimseye niye bizim görüşlerimize yakınlık gösteri-
yorsunuz diyemeyiz. Bu söylediklerime insanların nasıl tavır ta-
kınacaklarını belirlemek bana düşmez. Benim de insanların takın-
dıkları tavırlara göre sözlerimi değiştirmeyeceğim de aşikâr-
dır.”12 Yanıtı, sanki dolaylı bir itiraf gibiydi. Bizim kendisiyle il-
gili samimi temenni ve tavsiyemiz, SP’nin aslına, ruhuna ve tari-
hi misyonuna bağlı kalması yönündedir.

Üstelik SP’nin AKP çizgisine girdiği yolundaki yorumların
yoğunlaşması da bir tesadüf değildi. 

Kendileri böylesi sorulara:

“Bize kimse rol biçmeye kalkmasın. Saadet, Ak Partiyi böl-
mek için var olan bir parti olmadığı gibi, AK Parti’nin ikamesi
bir kurum da değildir” yanıtını vermekteydi ki, bu da ilginçti.
Çünkü AKP yanlış ve yıkıcı bir yoldaysa, onu engellemek için
bölmek ve önünü kesmek ülke çıkarları için gerekli, üstelik
muhalefetin görevi iken, neden bundan çekinmekteydi!? Çün-
kü AKP’nin “tamirat” görüntülü tahribatına engel olmak, mil-
li ve vicdani bir meseleydi. Oysa Numan Bey asla aldatamaya-
cağı malum ve melun mihrakların alkışını almak yerine, net
ve samimi bir tavırla, Milli Görüşün evrensel prensip ve pro-
jelerini sahiplense, hem kendisi hem partimiz açısından daha
tutarlı ve yararlı sonuçlar alınacağı ve toplum nezdinde say-
gınlık ve güven kazanacağı kesindi. Kaldı ki parti amaç değil
araç yerindedir. Amaçların araçlara feda edilmesi tehlikelidir.
Amaç; bizim partimizin yükseltilmesi ve nasıl olursa olsun ik-
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tidara getirilmesi değil, ülkemizin birlik ve bekası, Milletimi-
zin huzura ve refaha erişmesidir.

Bizim kanaatimiz; SP üzerinde AKP’den ziyade, 28 Şubat se-
naryolarıyla Milli Görüşü devre dışı bırakıp-parçalayıp Recep
Erdoğanların önünü açan güçlerin baskısı söz konusu olabilir-
di. Dış güçler için asıl tehdit ve tehlike, bu milletin inancının
ve ihtiyacının tercümanlığını yapan yeni ve Adil bir dünya için
ilmi ve geçerli projeler hazırlayan Milli Görüş zihniyeti ve Er-
bakan gerçeğidir. AKP ve Gülenciler gibi, Erbakan’a hıyanet
edenlere siyonizme hizmetleri ölçüsünde, imkân ve iktidar ve-
rilmektedir.

Özetle, Numan Bey’in maalesef Milli Görüşün “Adil Düzen
ve D-8’ler” gibi projelerine, ırkçı-emperyalist İsrail siyonizmiy-
le ilgili tarihi tespit ve söylemlerine sahip çıkamadığı bir ger-
çekti. Kendilerinin:

“Bu partinin çekirdek tabanını en iyi temsil eden adam benim.
Oranın hislerini, oranın düşüncelerini en iyi temsil eden kişinin
kendim olduğunu biliyorum ve bu şekilde hareket ediyorum. Kal-
dı ki, bizim siyasi hareketimiz, Türkiye'nin reform dinamiklerini
en iyi dile getiren hareket olmak zorundadır. Türkiye'de sağ, sol,
milliyetçi, liberal, muhafazakâr gibi tanımların bir anlamı kalma-
dı. Türkiye siyasetini yeniden formatlamak gerekiyor. Tabii ki
kendi partimiz içerisinde doğrularımızı asrın idrakine söylemek
gibi bir çabanın içerisindeyiz. Belki başlangıçta üslup farklılıkla-
rından dolayı bir alışma süreci yaşandı. Çok rahat söyleyebilirim,
Saadet Partisi teşkilatlarının çok büyük kısmı bugün bizim üslu-
bumuzu benimsemiş vaziyettedir. Tabii, pencerelerini dünyaya
kapatmış bir Türkiye değil özlemimiz. Brüksel'de, Washington da,
Tel Aviv'de, Tokyo'da ne olduğunu gayet iyi izleriz, biliriz, ama
asla dışarıdan esen rüzgâra göre rotamızı değiştirmeyiz” ifadele-
ri, acaba bir mazeret ve strateji gereği miydi, yoksa makas de-
ğiştirme miydi, veya; Brüksel, Washington ve Telaviv’e dolaylı
selam gönderme miydi? bu açık değildi.

Ve tabi kongreye kadar, ülke ve bölge dengelerini mevcut ha-
liyle devam edip etmeyeceği şüpheliydi. Bölgemiz ve ülkemiz ta-
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rihi ve talihli gelişmelere gebeydi. Ne olursa olsun SP’yi Milli
Görüş çizgisinden çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecekti. 

24 Nisan 2010 Tarihli Milli Gazete’de 1. sayfa başköşeden
verdiği haberde Erbakan Hoca’nın Gençlik Şurasına katılımın-
dan hiç söz etmemesi de dikkat çekiciydi:

Sadece; “Saadet Partisi Gençlik Kolları yarın Ankara'da bulu-
şuyor. Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca
düzenlenen Gençlik Şûrası'nda bir araya gelecek olan gençliğin
coşkusuna Genel Başkan Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yar-
dımcıları, GİK üyeleri ile çok sayıda il başkanının da katılacağı
belirtiliyor” deniyordu…

Erbakan Hocanın Almanya’daki Milli Görüş 40. yıl kutlama-
ları çerçevesindeki tarihi konferansındaki:

“Keramet şahıslarda değil, İslam’dadır. Allah’ın emirlerine ve
Kuran’ın adalet prensiplerine inanılıp uygulandığı için Refah-yol
döneminde, hem de çok kısıtlı bir sürede ve kasıtlı engellemelere
rağmen bir saadet devri yaşanmış, tarihi oluşum ve icraatlara im-
za atılmıştır” sözleri sanki “Entelektüel çevreler bize rağbet edi-
yor, farklı siyasi kesimler bize destek veriyor, taban ve teşkilat bi-
ze güveniyor” şeklindeki sözleri, inancının ve davasının değil,
kendi şahsının reklâmına ve harikalığına(!) aldananlara uyarıcı
bir cevap ve şefkat tokadı gibiydi.

Erbakan Hocanın:

“Mimar Sinan, her biri muhteşem sanat harikaları olan, Şeh-
zade camiini çıraklık, Süleymaniye camiini kalfalık, Selimiye ca-
miini ise ustalık döneminde yaptığını belirtmiştir.

Şimdi bizim de, Selamet Partisindeki başta 1974 şanlı Kıbrıs
zaferi ve ağır sanayi hamlemiz, çıraklık dönemimiz; Refah-yol sü-
recindeki D-8’ler ve diğer tarihi girişimlerimiz, kalfalık dönemi-
mizin eserleridir. Ama şimdi Allah’ın inayetiyle, asıl ustalık döne-
mimizde, Yeniden Büyük Türkiye’yi ve Yeni Bir Dünya’yı kurmak
üzere, insanlık bizi beklemektedir”
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sözleri de çok yakın değişim ve zaferlerin habercisiydi. Bu
müjdelere burun büken beyinsizlere ve işbirlikçi nasipsizlere
ise şu ayeti kerimeyle cevap vermişti:

“Gerçek şudur ki; (şeytani ve zalim odaklar) onlar, hileli ve
kuvvetli düzenler kurdular. Ancak onların “mekir”leri (zulüm ve
sömürü sistemleri ve her türlü tedbirleri) dağları yerinden oyna-
tacak (kadar güçlü ve sağlam) olsa (ve asla baş edilmez sanıl-
sa)da, Allah katında, (onlara karşı hazırlanmış) düzen (acı ve al-
çaltıcı bir tuzak) vardır”13
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ERBAKAN VE MİLLİ ÇÖZÜM HAKİKATI

05 ARALIK 2009 – Saat: 17: 00 / Balgat – Ankara

Daha önce Mehmet Karaman Bey’e, faksla iletilen Milli Çö-
züm ekibi olarak, Muhterem Hocamızla görüşme talebimiz Hoca-
mız tarafından uygun bulunarak belirlenen gün ve saatte konuta
davet edilmiştik. 

Saat 16:00’da Hocamızın evine gittik. Kapıdaki görevlilere
Milli Çözüm Dergisi olarak Hocamızla randevumuz olduğunu
söyledik. Milli Çözüm Yazarlarımızın Hocamızı evinde ziyareti-
ni zaten biliyor ve bekliyorlardı. Bizi içeri aldılar, bir odada bir
saat kadar oturduk. O sırada odaya Osman Akgün geldi ve bizim-
le sohbet ve sitem etti.

“Ahmet Hoca benimle konuşmuyor. (Kütahya’dan topluca Altıno-
luk’a gittiğimizdeki olayı hatırlatıp) 40 kişi dediniz, 80 kişi geldiniz,
Beni zor durumda bıraktınız” dedi. Biz de kendisine ailelerimizle
birlikte oraya geleceğimizi faksta belirttiğimizi söyledik… “Kon-
yalı kardeşlerimize: “Cuma namazına bir daha gelmeyin Hoca
izin vermiyor!” diyen Muhittin Yıldırım meselesini Erbakan Ho-
camıza bizzat sorduğunu ve “gelmelerinde bir sakınca bulunmadı-
ğını ve böyle bir talimatın söz konusu olmadığını” belirtiklerini
nakletti. Sonra “Ahmet Hoca’nın Muhittin’i arayıp terslemesin-
den dolayı ben sıkıntı çektim” dedi (oysa böyle bir olay asla ya-
şanmamıştı) ve bazı güncel konulardan bahsetti. “Elazizcilerin de
Hocamızla görüşmek üzere kapıya geldiklerini… Hocamızın görüş-



mek istemediğini… Elazizcilerin de “Hocamızla görüşmeden bura-
dan gitmiyoruz” demeleri üzerine Hocamızın onlarla görüşmek zo-
runda kalıp aşağı indiğini… Görüşme sonrası giderlerken “parala-
rının bittiğini veya yolda düşürdüklerini” söylemeleri üzerine, Os-
man’ın kendi cebinden 300 veya 400 dolar onlara verdiğini… Ama
onların gazetelerinde “Hoca bize şu kadar para verdi” diyerek ko-
nuyu istismar ve bu iyiliği suiistimal ettiklerini” anlattı.

Birtakım kişilerin kendisinden (kim olduklarını söylemedi)
“Hocamızla olan anılarını yazmasını” istediklerini, ama kendisi-
nin bunları çarpıtırlar veya yanlış yorumlarlar diye yapmak iste-
mediğini ve yapmayacağını belirtip, “Benimle beraber anılarımız-
da mezara gidecek” diye söyledi.

Konu bir yere geldiğinde İsmet Abi “Bu millet Hocamızı çok
arayacak ve pişmanlıkla dizine vuracak” sözü üzerine Osman
Abi: “Aramaz bu millet” gibi bir ifade kullandıktan sonra, tarih-
ten Hz. Hüseyin Efendimize yapılanları anlattı ve “Hocamız ikti-
dara gelir mi veya gelmez mi? bilmiyorum” mealinde bir şeyler
söyleyip “Bakın Özal Cuma namazına giden bir Cumhurbaşka-
nıydı, şimdi ise hanımının başı örtülü bir Cumhurbaşkanı var,
bundan sonra nasıl biri Cumhurbaşkanı olacak bilmiyoruz” dedi.
“Hocamız iktidarda olmasa da Allah zaten dinini tamamlıyor, her
şey aslına dönüyor” gibi bir şeyler söyleyince…

Biz, söze girip: “Osman Abi, Hocamız en son ESAM’da yaptı-
ğı Adil Düzen konferansında, buğday alımlarında silolarda topla-
nan veya azalan buğday miktarına göre fiyatlarını On-Line izle-
nerek nasıl değişken bir şekilde hesaplanacağını belirttiğini…
Bunun gibi, yine Adil Düzen konferanslarını anlatırken, Hocamı-
zın 90’lı veya 91’li yıllarda da aynı örneği verdiğini hatırlattık.
Ama o zamanlar internetin henüz olmadığını ve insanların çoğu-
nun bu örnekten bir şey anlamadığını, oysa bugün 19 sene sonra
Hocam aynı örnekle Adil Düzeni anlatınca şimdi herkesin bunun
mümkün olduğunu kavradığını, hayal olarak algılamadığını an-
lattık. Öyleyse Hocamızın “olacak ve kurulacak” dediği diğer şey-
lerin de, Hocamızın programlarıyla ve O’nun sadıklarıyla olacağı-
nı ve bizim böyle inandığımızı vurgulayınca, “Evet, Devrim Oto-
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mobilinin de direksiyonu o gün bile dizaynı Hocam tarafından
yapıldığından “direksiyonu ayarlı olarak (aşağı yukarı) yapılmış,
bugün bile çoğu arabada yok ve yeni konuluyor” diye başka bir
örnek vererek bir nevi bizi tasdik etti. 

Sonuçta Osman Ağabey bizi iyi karşıladı, bir nevi geçmişte bi-
ze karşı olan soğuk davranışlarının mazeretlerini izah etmeye ça-
lışıyor gibi davrandı.

“Şimdi Erbakan Hocamız diğer odada, birileri ile konuşması
bitince sizi oraya alacağız” dedi. Biz akşam namazını ne yapaca-
ğız diye sorunca, bize: “Hocamızla beraber kılacağız” dedi. Niha-
yet yan tarafta Hocamızın bulunduğu odaya girdik. Hocamız saf
tutmuştu. Biz de safa durup namazımızı kıldıktan sonra elini öp-
tük. Hocamız “buyurun ayakta kalmayın, siz masaya oturun, ben
ellerimi yıkayıp geliyorum” dedi. Hocamız dönüp teşrif edince,
masanın baş tarafında kendine özel ayrılan sandalyeye buyurdu.
Bizler tekrar elini öptük, izin verince oturduk. Bir Fatiha okuya-
lım dedi, Fatiha okuduk.

“Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık; bu ziyaretlerinizle büyük
ecir aldınız. Bir Fatiha daha okuyalım” buyurdu. (odada bizden
başka kimse yoktu) “Evet, bizde önce misafire söz verirler. Bu-
yurun bakalım” dedi. Bu arada Hocam, “ne içersiniz, çay, kah-
ve, su veya soğuk bir şey?” diye sordu. Biz ses çıkarmayınca,
Hocam: “Bana açık çay, arkadaşlara da çay getirin” dedi ve çay-
lar geldikten sonra, görevliye kapıyı kapatmasını söyledi. Ali
kardeşimiz gördüğü rüyayı okudu. Hocamız duygulandı. Sonra
ben (Nevzat) Ahmet Akgül Hocamızın şu yazısını okudum. Ho-
camız “çok doğru ve güzel tespitler yapmışsınız” buyurdu.

İşte O Yazı:

“Efendim bir sohbetinizde şunları buyurmuştunuz:

“Biz Neyiz?

Cenab-ı Hakkın bu sonsuz kâinatının içerisinde yarattığı
“Eserden müessire intikal etme kabiliyeti” verdiği tek mahlûk in-
sanlardır. Akıl ve vicdan sahibi kimseler için; bitki, hayvan ve in-
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san olarak dünyadaki milyarlarca harika yaratığa ve şu muazzam
ve muntazam kâinata dikkat ve ibretle bakıp, bütün bunların Yü-
ce yaratıcısını hatırlayıp hayran olmamak imkânsızdır.

Allah insanları kendisini bilsinler diye yaratmıştır. Ancak biz
Cenab-ı Allah’ı göremiyoruz, gücümüz Cenab-ı Allah’ı görmeye
yetmiyor. Musa A.S. Cenab-ı Allah’ı görmeği arzuladığını, Cenab-
ı Allah dağa tecelli edince ona dayanamadığını, Kur’an-ı Kerim
haber veriyor. Çünkü bizim yapımız zayıf olduğundan dünyada
iken Cenab-ı Allah’ı görmeye tahammül edemiyor. İnşallah Cen-
nette göreceğimiz Hadisi Şeriflerle müjdeleniyor.

Öyle ise Allah’ı bilmek için ne yapmamız gerekir? Allah insan-
lara “eserden müessire intikal etme kabiliyeti” vermiştir. İnsan bir
esere bakarak o eseri yapanı tanıyabilir. Bir resme bakarsanız
ressamını hatırlayıp hayranlık duymak tabiidir. 

Başımızı gökyüzüne çevirip baktığımız zaman ne görüyoruz?
Sonsuz bir kâinat, sonsuz bir güzellik ve sanat, sonsuz bir nizam!
O kadar büyük bir kâinat ki, sadece 1. tabaka gök içersindeki bir
yıldızın ışığı diğer bir yıldıza 100 milyon senede bile gidemiyor.
Oysa ışık bir saniyede 300 bin km. yol almaktadır. Cenab-ı Allah
yedi kat gök yaratmıştır. Her bir gök, bir üsteki yanında, sahra
çölleri içindeki bir yüzük kadar kalmaktadır. Onun üzerinde Arş
vardır. Arş’ın üzerinde Kürsü bulunmaktadır. Bu ne büyük aza-
mettir Ya Rabbi.”

Şimdi Muhterem Hocam, bu gerçeği şöyle anlayıp açıklamak
doğru mudur? diye Zatı alinizden öğrenmek istiyoruz.

“Cenabı Hakkın “Zat”ı, her türlü şekilden, biçimden, cisim-
den ve hayalden münezzehtir. Yüce Allah’ın Zatı, hiçbir şeye ve
hiçbir kimseye asla benzetilemeyecektir. O’nun Yüce Zatını id-
rak ve ihata etmek, künhüne ermek asla mümkün değildir. Al-
lah (c.c.) ancak yarattıklarında tecelli ve tezahür eden, “esma
ve sıfatlarıyla” bilinmekte; kendi mevcudiyetini, kudret ve hik-
metini, san’at ve nimetini bizlere böylece göstermektedir.

Kâinattaki her zerrede ve kürrede, yeryüzünde ve göklerde,
her çiçek ve böcekte O’nun tecellisi, kudret ve rahmet eseri se-
zilmektedir.
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En güzel tecelli ise Hz. Adem ve neslinde, en mükemmel
temsili ise Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizdedir. O,
Ahir zaman Nebisidir, tecelli ve tezahürün her bakımdan “son”
örneği ve insanlığın ebedi rehberidir. Yüzyıllardır feyiz ve bere-
ketle okunan Mevlid-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi Hazretle-
rinin: “Zatıma mir’at edindim zatını – Bile yazdım adım ile adı-
nı” beyitleri de bu hakikatin hikmetli ifadeleridir.

Geleceği sahih hadis ve haberlere kesinleşen, asırlardır has-
ret ve hararetle beklenen Hz. Mehdi Aleyhisselam ise, Hz. Pey-
gamber Efendimizin aynen izinde, O’nun dinini ve adalet düze-
nini hakim kılma ve Siyonist Deccel sistemini yıkma görevinde,
O’nun halifesi ve temsilcisi yerinde çok yüksek, mübarek ve
özel bir şahsiyettir.

Kur’an-ı Kerimin talim ve terbiyesinde, Resulullah Efendi-
mizin sünneti ve hayat sistemi çerçevesinde ve Milli Görüş
mektebinde; sadece Hz. Allah’ın rızası ve insanlığın hayrı hatı-
rına, nefsi ve siyasi cihadını sürdürenler bu imanın zirvesine ve
zevkine erişecektir.”

Erbakan Hocamız: “Evet, biz neyiz? diyerek yazıyı tekrar özet-
le şöyle izah buyurdular. “Kemal, Kadir, Sübhanallah” sıfatları üze-
rinde durdular. “Evet, Arif olan insanlar şu muhteşem âlemlere
baktıkça Cenabı Allah’ın 99 sıfatını görür” buyurdular ve kafaya
çakılacak 3 çivi konularını, cihadın anlamını ve amacını ve cihadın
edasının farzlarını anlattılar. Cihadın edasının farzlarını anlatırken
“ittifak ve iyi ahlak” maddelerinde “ümmet içinde tefrika yapılma-
yacak” diyerek bu iki madde üzerinde biraz daha fazla durdular,
birkaç defa tekrarladılar. Hocam bu arada “buyurun çaylarınızı so-
ğutmayın” diyerek kendileri de çayını içmeye başladılar.

“Şimdi yıldızlardan ve gezegenlerden insanlar bu masanın et-
rafına gelip toplansalar, hepsi de Müslüman olsalar, önce ne yap-
maları lazım? Efendim gelin namaz kılıp tesbih çekelim mi deme-
leri lazım? Hayır! Önce aralarında bir imam seçmeleri ve Emri-
bil Maruf Nehyi Anil Münkeri yerine getirmek için Adil Bir Düze-
ni kurmak üzere çalışmaları, yani cihat yapmaları lazım. İmamet-
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le ümmet, aynı harflerden yazılır ve aynı kökten kaynaklanır. Bir
kişiye, Allah rızasına ve insanlığın huzuru hatırına itaat edilmesi
gerekli kılınmıştır. Niye imama itaat edilecek, çünkü birlik ve dir-
liğin sağlanması için böyle emir buyrulmaktadır, hayır ve şer Al-
lah’tandır. İmama itaatte bereket vardır.

Evet, namaz dinin direği, cihat ise zirvesidir. Cihat eden bir in-
san gece gündüz ibadet ediyor gibidir.

Sahabeyi kiram bir seferinde Efendimizin huzuruna çıkmadan
önce “Biz ne yapalım ki imtihanı kazanalım ve en büyük ecri-seva-
bı alalım? Cihat dışında böyle bir ibadet var mıdır? diye tek bir so-
ru soralım, fazla zamanını alıp günaha batmayalım”, diye konuş-
tuktan sonra, Efendimizin huzuruna çıkıp sordular. Efendimiz sa-
habeye “Siz ömrünüz boyunca gündüzleri hiç durmadan ibadet
yapsanız ve oruç tutsanız, geceleri de hep Teheccüt kılsanız cihadın
ecrine ancak ulaşırsınız ki, buna da dayanamazsınız” buyurdular.

Şimdi Gebze sizden sorulacaktır, her hafta (bir) sandık bölge-
sine gidip onlara Hak-Batılı anlatacaksınız. AKP ve CHP’nin aynı
olduğunu, temelde hiçbir farklarının bulunmadığını, ABD-AB’nin
geçmişinin Firavunlara dayandığını anlatacaksınız. Bizim tarihi-
mize baktığımızda hep adalet vardır. Haftada bir gün tebliğ yapa-
caksınız. Cuma namazını kılıyoruz, ama hutbe cumanın farzıdır
ve hutbede Hakkı anlatmamız lazımdır. Bu yapılmıyor. İşte bu
haftalık tebliğ toplantıları Cuma hutbesinin yerine geçecek ki cu-
mamızın eksiği tamamlansın. Maalesef bazı şeyhler ve Hocaefen-
diler iki torba kömür almak ve çocuğuna iş bulmak, ihale kapmak
ve iktidara yaranmak için AKP’li olmuşlar, yanlarına üç beş tane
derviş bulmuşlar, “biz ibadetle meşgul olacağız, siyasetle uğraş-
mayacağız” diyorlar, ama AKP’ye çalışıyorlar…”

Hocamız Ali’ye dönerek “evet rüyayı sen görmüşsün, şimdi
buyur bakalım…” deyince, Ali Milli Çözüm Dergimizi kendileri-
ne takdim etti. Hocam “son sayısı mı” diye sordu ve inceledikten
sonra “Allah razı olsun!” diyerek tebrik ve takdir buyurdu.

Böyle, sessizlik içinde biraz beklendi. O sırada İsmet Abi ken-
dini tanıttı, sonra sıra ile biz kendimizi tanıttık.
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Hocamız “bizim bir kardeşimizin yeni damadı Gebze’de Milli
Görüşçü oldu. Orada oto ve beyaz eşya yedek parçaları üreten
büyük fabrikaları var. O bana “Hocam ben Milli Görüşü yeni an-
ladım. 500 iş adamını toplayıp sizi davet edeceğim” diye söz ver-
di. Ben de kendisine: “Bak ha, 499 olursa kabul etmem, 500 kişi
toplarsan gelirim” dedim. İsmi Abdullah, onunla tanışın, yardım-
cı olun deyince. Ali bir kâğıda “Abdullah en büyük yedek parça
üreticisi, Gebze” diye not aldı. Hocamıza, “Hocam soy ismini ve-
ya firma ismini verebilir misiniz” deyince; Gebze’de oto ve beyaz
eşya yedek parçası üreten en büyük fabrikayı bulursunuz. Siz
onu tanıyorsunuz… O da sizi tanıyor. O beş yüz iş adamını da
birçoğunu tanıyorsunuz. Onu kolaylıkla bulursunuz…” dedi. Yo-
la çıkıp arabada gelirken aklımıza yazarımız Abdullah Akgül gel-
di. Telefonla arayıp, çalıştığı iş yerinde patronların oğullarından
Abdullah isminde birinin olup olmadığını ve Hocamızın yakınla-
rıyla bir akrabalık kurup kurmadığını sorduğumuzda, “evet o is-
mi taşıyan ve yakın zamanda Hocamızın oğlu Fatih Bey’le baca-
nak olan biri var” diye öğrenmiş ve bulmuş olduk.

Hocamız son olarak: “Evet, Kelime-i Şahadet getiren cennete
gider, ama eğer günah işlerse ve zulme meylederse o kötülükle-
rinden dolayı cehenneme girer, cezasını çeker; sonra iman ehli
ebedi cennette kalır” buyurdular.

Önünde duran o günkü çalışma programını bize eliyle göste-
rerek: “Şu anda benim AGD’de olmam lazım, saat 17:00 randevu
vermişiz. Sizin hatırınıza 1 saat kadar da geciktim. Şimdi 500 ki-
şi bir salonda toplanmış beni bekliyorlar. Sizi her zaman bekle-
rim. (istediğiniz zaman gelebilirsiniz) Allah razı olsun” deyip bir
Fatiha okuttuktan sonra elini öpüp ayrıldık.

Böylece 1 saat kadar Aziz Hocamızla birlikte kaldık ve yüksek
feyiz ve bereketinden nasibimizi aldık.

Bu arada cihadın farzlarını anlatırken, “iyi ahlak” maddesinde
özellikle durduklarını ve “kibar olacaksınız” buyurarak tebliğde
ve insani münasebetlerimizde edepli ve erdemli davranmanın
önemini ısrarla vurguladıklarını asla unutmayacaktık.
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Şahitler: Milli Çözüm Dergisi Yazarlarımızdan: Nevzat Gün-
düz, İsmet Sezgin, Ali Çağıl, Osman Eraydın.

2008 yılı Mayıs ayında (30.05.2008) Altınoluk’taki yazlık
çalışma konutunda, yüzlerce Milli Görüşçü misafirin ve konu-
yu bize nakleden onlarca şahidin huzurunda, Aziz Hocamız;

Milli Görüş’e bağlı basın yayın kuruluşlarını hatırlatırken,
Milli Gazete’den sonra MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİNİ de özellik-
le ve ismen sayıp vurgulamış ve açıkça Milli Çözüm ekibine sa-
hip çıkmıştı. Bütün bunlara rağmen Milli Çözüm’e yasak koy-
maya ve dışlamaya çalışan malum birkaç kişinin kime ve neye
hizmet ettikleri ve Hocamızın bunlara hangi hikmet ve maze-
retlerle fırsat verdikleri de çok yakında izan ve vicdan ehlince
ve sadık Milli Görüşçülerce, mutlaka anlaşılacaktı.

“Erbakan Hoca Ahmet Akgül’ü ve Milli Çözüm’ü yasaklamış-
tır, dışlamıştır” iddiaları Şevket Kazan ve Oğuzhan Asiltürk’ün
uydurup yaydıkları iftiralardı, bizzat Hocamız sağlığında ve hala
canlı şahitler huzurunda bunları defalarca yalanlamıştı ve hiçbir
hakikat gizli kalmayacak, adalet yerini bulacaktı.

Yazarımız Fatma Betül Erişkin kardeşimizin ibretli ve
müjdeli rüyası

Bu rüyayı Aziz Hocamızın vefatından ve darı bekaya hicret bu-
yurmasından sonra görüyorum.

Muhterem Erbakan Hocam telefonla arayıp dışarı çıkmamı
emrediyor. Ben de çocukları giydirip bahçeye çıkıyorum. Hoca-
mız sağlığında kullandığı arabada oluyor. Hocam fotoğraflardaki
gibi siyah beyaz, ama canlı ve üç boyutlu görünüyor. Ama etraf-
taki her şey tabii renklerinde duruyor!. 

Bana: “Elif’e mi gidecektin?” diye soruyor. “Evet Hocam” di-
yorum. Çok hızlı bir şekilde aracını kendileri kullanıyorlar ve bir
şeyler anlatıyorlardı, ancak hatırlamıyorum. Matbaa gibi bir yere
gidiyoruz, demir ve küflü bir garaj kapısını, inerek kendileri açı-
yor, aynı araçla fabrikanın içinde tur atarken, orada çalışanlara sı-
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ra ile selam veriyorlardı. Ancak her masanın başındaki Hocamı-
zın farklı yaşlardaki görüntüsü olmaktaydı. Yani Hocamız kendi
kendisine selam vermekte, kendi selamını yine kendisi almaktay-
dı. O arada tekraren “Elif’e mi gidecektin?” buyurdular. Fabrika-
da bir yığın bilgisayar, bir yığın makina bulunmaktaydı. İlginç ol-
duğu için bir daha vurgulayalım ki her masada, her makinada ve
aynı zamanda arabadaki direksiyonda hep Hoca’nın kendileri
vardı. Ama yaşları farklıydı. Derken araçtan indik. Hocam maki-
nanın birine yaklaştı, selam verdi. Bu kişi Hocamızın vefatından
evvelki bitkin ve nurani haliydi. O sırada baskıdan Milli Çözüm
Dergimizin son sayısı iniyordu. Aziz Hocamız birkaç düğmeye
bastı. FİNAL başlıklı tek sayfa bir Milli Çözüm Dergisi çıkardı,
içeriğini hatırlamıyorum. Hocam bana dönüp: “Siz, kim olursa
olsun, el alemin görüşünü almaya ve gönlünü kazanmaya niye
uğraşıyorsunuz? (Yani; Siz Kur’ani ölçülerle, Rabbın rızasını
aramakla meşgul olunuz! “Eleysellahü bikafin abdehu – Allah
kuluna kâfi değil midir? (zavallılar) Sizi Ondan başkasıyla kor-
kutuyorlar!” (Zümer: 36) Mevla’nıza güvenip dik durunuz!.)
Emin ve müsterih olun ki; Biz herkese finali hazmettireceğiz
(teslime ve itaate hazır hale getireceğiz), Allah’ın izniyle” bu-
yurdular, öyle uyandım.

Tefaül sonucu bizi mutmain kılan Ayeti Kerimeler:

“Allah buyurdu: Senin pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendi-
receğiz. Sizin ikinize de öyle bir imkân ve iktidar (sultan) verece-
ğiz ki; ayetlerimize (bağlılık) sayesinde (başka kimseler) size ye-
tişemeyecekler. Siz ikiniz ve size tabi olan ekibiniz kesinlikle ga-
lip geleceksiniz.” (Kasas: 35)

“Böylece Emrimiz (ve takdir vaktimiz) geldiği zaman (zalim
ve hainlerin düzenlerini) altını üstüne çevirdik (çeviririz) ve üst-
lerine balçıktan (ve farklı maddelerden) pişirilip (son şekli veril-
miş ve) istif edilmiş taşlar yağdırıverdik. Rabbin katında belirli bi-
çimlere sokulup damgalanmış (Füze, roket ve mermiler) olarak
(gönderdik ve zalimleri mahfu perişan ettik). Bunlar (her asırda-
ki) zalimlerden uzak değildir.” (Hud: 82-83)
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“Ey kavmim (artık) yapabileceğiniz her şeyi yapmaktan (çe-
kinmeyin). Şüphesiz ben de yapmam gerekenleri elbette yerine
getireceğim. Sonunda) Aşağılatıcı azap kime gelecek ve yalancı
kimdir, yakında bileceksiniz.

(Haydi) Siz de gözetleyip durun, (çünkü) ben de sizinle birlik-
te gözetleyip beklemekteyim.” (Hud: 93)

İzmir Kemalpaşa ilçemizin Milli Görüşçü E. Belediye Başkanı
sadık dostumuz Sn. Mehmet Ali Özüdoğru’nun, Milli Gazetede
anlattığı şu hatıra, oldukça önemli ve anlamlıydı.

Başkanlığımız döneminde ziyaretimize gelen halen muvazzaf
bir generalimizin, çok yüksek bir şuur ve milli onur ifade eden şu
itiraf ve iltifatlarını unutmam imkânsızdır:

“Hizmet ve gayretlerinizden dolayı sizi yürekten kutluyorum;
Kemalpaşamızı sanki yıkıp yeniden yapmışsınız. Bu çok şerefli ve
kıvanç verici bir başarıdır. Ancak sizin asıl büyük şerefiniz, tebrik
ve takdiri hak eden asil karakteriniz; Erbakan Hoca’ya sadık kal-
manız, makam ve menfaat kaygısıyla davasından kaytarıp emper-
yalist odaklara kapılanlara katılmamanızdır!”

Tebrikler Milli Çözüm!

Ahmet Akgül Bey’in ve Milli Çözüm ekibinin katılmadığımız,
fazla katı saydığımız kanaat ve tavırları olabilir. Ama tam 35 sene
önceki yazdıkları, konuştukları ve kitaplarıyla bugün hala savun-
dukları konular arasında hiçbir çelişki ve tutarsızlık göremezsi-
niz. Çünkü “değişmeyen doğruları” ölçü edinmişlerdir. Bazen
“keşke biraz daha yumuşak ve sivrilikten uzak olsalardı” diye dü-
şünüyorum, ama acaba çelik gibi olmasalardı bu kadar dik dura-
bilirler miydi? Herhalde böylesine sert olmaları, netliklerinin ve
mertliklerinin bir gereği ve göstergesi idi…

Ben, Ahmet Hocanın sohbetlerine katılmış, kitaplarından ve
yazılarından oldukça yararlanmış, Onu yakinen tanıma fırsatı ya-
kalamış birisi olarak kendimi şanslı görmekteyim. Bazen anlama-
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dığımdan veya ağabey sandıklarımıza aldandığımdan dolayı aley-
hinde konuştuklarım için de, özür dilemekteyim. 

Şöyle bir hatırlayalım:

• Rahmetli Necip Fazıl’ın nefsi ve fevri çıkışlarına ve “Ra-
por”lardaki ifsat ve iftiralarına, herkesten önce karşı durmuş-
lar, bu yüzden haddini bilmemekle suçlanmışlar, ama sonunda
onlar haklı çıkmışlardı.

• Rahmetli Esat Coşan’ın haksız itham ve inhiraflarına kar-
şı önce onlar camiayı uyarmış, bu yüzden nice hakaretlere uğ-
ramışlar, ama sonunda onlar haklı çıkmışlardı.

• Korkut Özal’ın sinsi kompleks ve komplolarını önce onlar
teşkilata ve tabana hatırlatmış, bu nedenle başlarına gelmeyen
kalmamış, ama sonunda onlar haklı çıkmışlardı.

• Turgut Özal’ın Milli Görüş’ten caymasına, camianın önem-
li kesiminin Anavatan’a kaymasına önce onlar direnip durmuş-
lar, hatta milletvekilliği, belediye reisliği ve bakanlık teklifi gi-
bi siyasi rüşvetlere asla tenezzül buyurmamışlar ve sonunda yi-
ne onlar haklı çıkmışlardı.

• Cemalettin Kaplan’ın nefsinin ve şer güçlerin tuzağına ka-
pıldığını, boş kuruntular ve kuru kahramanlıklarla camiayı par-
çaladığını önce onlar haykırmış ve sonunda haklı çıkmışlardı.

• Fetullah Gülen’in ihlas perdeli riyakarlığını, karanlık mer-
kezlere hizmetkarlığını önce onlar ortaya atmış, kendi camiala-
rı ve teşkilatları dahil, herkes hücuma kalkmış, böylesi müba-
rek bir zata iftira attıklarını söyleyip sataşmış, ama sonunda yi-
ne onlar haklı çıkmışlardı. Çünkü herkesi ve her hadiseyi,
Kur’an terazisiyle tartıyor ve iman ferasetiyle bakıyor ve hiç
kimseden korkmuyorlardı.

• Milli Görüş mutfağında palazlanan ve Milli Gazete’de rek-
lam olup parlatılan Abdurrahman Dilipak gibilerin ve Vakit Ga-
zetesinin, tamirat görünümlü nasıl bir tahribat ekibi olduğu-
nun önce onlar farkına varmış, bunu camiasına anlatmaya çalış-
mış, bu nedenle nice hücumlara maruz kalmış, ama sonunda
onlar haklı çıkmışlardı.
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• Eski Milli Gazete yazarlarının ve Milli Görüşçü sanılanla-
rın çıkardığı ZAMAN Gazetesinin, camiamızı haklı yolundan
caydırmak ve dini duyarlılıklarımızı yozlaştırmak üzere devre-
ye sokulduğunu, önce onlar açıklayıp anlatmış, bu yüzden nice
sıkıntılar yaşamış, ama sonunda onlar haklı çıkmışlardı.

• Milli Görüş’ün kurmaylarından sayılan bazı beyinsizlerin
bile müridi ve temsilcisi oldukları Ali Kalkancı ve Müslim Gün-
düz gibi bacadan inme tarikatçıların; Ali Bulaç, Mustafa İslamoğ-
lu, Fehmi Koru ve Mehmet Metiner gibi şimdi tamamı ABD uşa-
ğı ve AB aşığı olan İslamcı yazarların; Hizbullahçılar, İrancılar ve
İBDA-C gibi sahte şeriatçıların bozuk ayarını ve dış bağlantıları-
nı önce onlar ortaya koymuşlar, nice tepkiler ve tersliklerle kar-
şılaşmışlar, ama sonunda onlar haklı çıkmışlardı.

• Başta Recep T. Erdoğan olmak üzere şu AKP’yi kurup
ABD’ye taşeronluk ve BOP’a kâhyalık yapanların karakter yapı-
sını ve nefsi hesaplarını, ta ilçe başkanlığı, il başkanlığı ve be-
lediye başkanlıkları döneminden itibaren açıkça konuşup cami-
asını ve teşkilat mensuplarını dikkatli olmaya çağıran, bu yüz-
den sürekli dışlanan ve frengili muamelesine tabi tutulan yine
onlardı ve işte sonunda yine onlar haklı çıkmışlardı.

• Bir zamanlar Selamet Partisi Trabzon il başkanı olan ve
gittiği her yerde Erbakan’ın kerametlerini anlatıp duran; sonra
birden bire şeyhliğe, ardından din istismarıyla ticaret yapıp di-
nar devşirmeye, derken parti şefliğine yükselen şu Haydar
Baş’ın, gizli niyetini ve kirli mahiyet ve marifetini önce onlar
dile getirip halkı aydınlatmaya ve tuzaklarına kapılmamaya ça-
ğırmış, ama bu sebeple aleyhlerinde karalama kampanyaları
başlatılmış, sonunda ise onlar haklı çıkmıştı.

• Hatta yıllar öncesinden; enaniyet damarı ve riyaset hırsıy-
la çırpınan “Elaziz”cilerin, davadan ve Hoca’dan umutlarını
kestikleri için yine Erbakancılık kisvesiyle Tayyip Erdoğancılık
yapacaklarını ve koyu bir AKP yalakası ve şakşakçısı olacakla-
rını söylediği zaman,

“Yok canım, bu kadarı da olmaz, Hoca’ya bu denli bağlı in-
sanlar, yirmi sene aleyhine konuştukları ve hakaretler yağdır-
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dıkları Recep Erdoğan’ın reklamcılığını yapmaz” sanılmıştı,
ama sonunda Ahmet Akgül ve ekibi haklı çıkmıştı.

• En son 2008’de SP Genel Başkanlığına hazırlanan Numan
Kurtulmuş’un kafa yapısını ve karanlık kasıtlarını ve Genel
Başkanlık sürecindeki tahribatlarını sürekli yazan, bu yüzden
azarlanan, hırpalanan ve horlanan yine onlardı, ama sonunda
bir kez daha onlar haklı çıkmışlardı ve 50’den fazla Milli Görüş
sayesinde milletvekili, bakan ve belediye başkanı olmuş nan-
kör, açıkça Hoca’ya ve davaya isyan bayrağı açmışlardı.

• Şimdi olumsuz itham ve iddialarda bulundukları en az yüz
kişiden ve onlarca girişimden, % 95’i aynen çıkmış ve haklılığı is-
patlanmış olan Ahmet Akgül ve Milli Çözüm ekibinin: hala Ho-
ca’nın etrafında ve Milli Görüş’ün baş safında bulunan bazı ma-
razlı ve münafık tiplerle ilgili tespit ve tenkitlerinin de aynen çı-
kağını söylemek, akla ve vicdana uygun olandır. Çünkü onlar Er-
bakan’a gerçekten inanmış, Onu anlamış ve sadakatle bağlanmış
insanlardır. Evet, Milli Görüş öncülüğünde bir Adil Düzen, hem
ülkemizde hem de yeryüzünde kesinlikle kurulacaktır. Bu hem
Kur’an’ın ve Resulüllah’ın beyanı, hem de insanlığın ve mazlum-
ların ihtiyacıdır.Üstelik Milli Çözümcülerin arkalarında; Ameri-
kaları, Avrupaları, Siyonist Yahudi odakları ve Mason Locaları
yoktu.. Bunların diğerleri gibi medyaları, bankaları, fabrikaları
yoktu.. Yetmez, Milli Görüş’ün temel esaslarını koruması ve ba-
şarıya ulaşması için bir ömür çırpındıkları halde kendi teşkilat
ve camiasının bile destekleri yoktu, köstekleri çoktu.. Ya Rab bu
ne şaşmaz bir şuur, bu ne sağlam bir cihat ruhuydu!.. Bu elbette
onlara, Allah’ın bir lütfuydu, İslam’ın ve Kur’an’ın verdiği huzur-
du, imani ve insani bir onurdu… Elbette şımarmaları, şaşırmala-
rı, yorulup usanmaları onların da sonu olurdu…

Evet, Türkiye’de şu son 40 yıl içerisinde sağcılar değişti, sol-
cular değişti, Milli Görüşçü geçinenler değişti, ülkücüler değiş-
ti… Şeyhler değişti, mürşitler değişti, müritler değişti, Süley-
mancılar değişti, Fetullahçılar değişti… Hepsi rüzgarın yönüne
ve konjonktürel süreçlere göre dönekleşti, ehlileşti, pardon, de-
mokratikleşti!.. Bir zamanlar hiddetle ve şiddetle itiraz ettikle-
ri; PKK söylemlerini, İsrail’in projelerini, AB’nin Haçlı istekle-
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rini, şimdi hep bir ağızdan sürekli kendileri tekrar etmekteydi..
Dini yozlaştırmanın, dejenerasyona uğramanın, milli değer ve
duyarlılıkları ucuza satmanın, kısaca gavurlaşmanın adı artık
DEMOKRATİKLEŞMEYDİ!.. Bu ne sihirli, bu ne sinsi kelimey-
di ve bu ne Siyonist bir hileydi… Ama asla değişmeyen, denge-
sini yitirmeyen, milli değerlerinden ve haysiyetlerinden taviz
vermeyen, İslami ve insani kimliğinden vazgeçmeyen ve bu
uğurda ezilmeyi, hakaret edilmeyi ve Allah için üzülmeyi, bir
zarar değil en büyük kar ve kazanım kabul eden Milli Çözüm
ekibini, şimdi yürekten kutluyorum, onlara hayranlık duyuyo-
rum ve saygıyla selamlıyorum.

Ve Erbakan Hoca’nın her sohbetinin sonunda vurguladığı:

“Vel akibetü lilmuttakin – en onurlu ve huzurlu akıbet, mut-
takilerin olacaktır” hakikatini hatırlatarak, son veriyorum.

Doç. Dr. Muhittin Adnan ÇALIKUŞU

Osman Eraydın’ın Rüyası

Erbakan Hocamızın vefatından bir müddet önce, rüya alemin-
de kendileriyle beraber karşılıklı olarak masaya oturmuş “Erba-
kan Devrimi” kitabını inceliyoruz. Zaten bu kitabın son halini,
Balgat’taki camide bir Cuma namazı sonrası; tenkit, tensip ve tav-
siyelerini öğrenmek üzere, kendilerine bizzat sunmuştuk.

Hocam bana kitapta altını çizmiş olduğu önemli yerleri, hiç-
bir şey konuşmadan göstermeye başlıyor. Aramızdaki diyalog
gözle oluyor. Hocam sayfayı gösteriyor, gözümün içine bakıyor
ve ben de O’nun yüzüne ve gözlerine bakıyorum ve hafiften bir
işaretle: “tamam, bu sayfada yazılanlar gerçektir, münasiptir, ona-
yımızdan geçiştir” şeklinde baş hareketi yapınca, Hocam diğer
sayfaya geçiyor ve yine bir şey konuşmadan ve göz ifadesiyle de-
vam edip kitabın kontrolünü bitiriyoruz. Hocamız Dünyanın De-
ğişimi ve Erbakan Devrimi kitabındaki bütün bilgi ve belgelerin
doğruluğunu ve uygunluğunu tasdik ve tasvip ediyor; sadece ba-
zı yazım hatalarına ve noktalama noksanlıklarına dikkat çekiyor.
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O sırada Ahmet Akgül Hocam odaya gelip bir müddet ayakta
duruyor ve biz hiçbir şey demeden Erbakan Hocamla çalışmaya
devam ediyoruz. Ahmet Hocam da hemen arkamızdaki bir koltu-
ğa oturup bizi izliyor.

Beni birden sıkıntı kaplıyor ve Erbakan Hocam bu durumu
fark edip “ne oldu?” diye soruyor. Ben: “bu kitabı Ahmet Hocam
hazırlayıp yazdı, kendisi arkamızda otururken, Ona ait kitabın
kontrolünü benimle yapmanızdan mahcubiyet duyuyorum” de-
yince Ahmet Hocam ve Nail Kızılkan yanımıza geliyorlar, elleri
önde bağlı bir şekilde bekliyorlarken Erbakan Hocam bana dö-
nüp: “Onlar başka kitaba çalışsınlar” buyuruyor. Nail, Ben ve Ah-
met Hocam “Acaba hangi kitap?” diye birbirimize bakıyoruz. O
arada ben cebimden USB Flash belleğimi çıkarıp, bunda “HAK-
TAN SAPANLAR PARTİSİ” kitabı var diyorum ve belleği Ahmet
Hocama veriyorum. Biz birbirimize: “bu kitap bize nereden gel-
di, benim flash bellekte ne arıyor?” diye hayretle bakışıyoruz.
Ben Aziz Hocamızla Erbakan Devrimi Kitabına, Ahmet Hocamla
Nail “Haktan Sapanlar” kitabına çalışmaya devam ediyoruz.”

Biz bu sadık ve Salih rüyayı, manevi bir beşaret (müjde) ve
işaret kabul ederek ve “Haktan Sapanlar Partisi” ile baş harfleri
aynen uyuşan “Halkın Sesi Partisi”ne dikkat çekildiğini düşü-
nerek, bu kitabın yazılması, camiamızın ve halkımızın aydınlatıl-
ması gerektiğine karar verdik. Numan Kurtulmuş’un ve dava
inancı ve heyecanı kurutulmuş ekibinin; Masonik merkezlerin ve
partiye çöreklenmiş şüpheli ve şaibeli kişilerin kışkırtmasıyla, Er-
bakan’a ve Milli Görüş davasına son darbeyi nasıl indirdiklerini,
AKP’ye ve arkasındaki akrep güçlere yarayacak tahribat sürecine
nasıl figüranlık ettiklerini, tarihe not düşmek ve gelecek nesilleri
doğru bilgilendirmek üzere, kitap haline getirdik.

Yanlışlarımızın hatırlatılmasını, noksanlıklarımızın tamam-
lanmasını, böylece doğruların ortaya çıkarılıp, gerçek dostlarla
sahtekârların anlaşılmasını; Yeniden Büyük Türkiye devriminin
ve Adil bir Dünya Düzeninin sağlam temeller ve sadık kişiler üze-
rine oturtulması için oldukça önemli ve elzem görmekteyiz.

Halis niyet ve salih gayretle başlamak bizden, başarı ve bere-
ket ise Rabbimizdendir. 

Ahmet AKGÜL
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MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN FİZİĞİ VE KİMYASI

Erbakan Hocamızın Kutlu Doğum mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 14 - 20 Nisan ta-
rihleri arasında kutlanılan, Kutlu Doğum Haftası tüm Türki-
ye'de coşkuyla idrak ediliyordu. Milli Görüş Lideri merhum
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1997 yılında Başbakan olarak,
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle yaptığı konuşma ise hâlâ
hatırlanıyordu. Merhum Erbakan’ın Türkiye’nin o sıkıntılı gün-
lerinde, Peygamber Efendimiz hakkında yaptığı konuşma adeta
bir ders niteliği taşıyordu. 

“Peygamber efendimiz bütün âlemlere rahmet olarak gönde-
rilmiştir. Bütün insanlığın ondan ders alması gerekmektedir. İs-
lam insanlığın kurtuluş ve saadet reçetesidir. Hepimizin bildiği
gibi son yıllarda genler üzerinde çok büyük çalışmalar yapılmış-
tır. Tarım ve tıp maksatlı çalışmalar yoğunlaşmıştır. Artık biliyo-
ruz ki, bir nebat, bir hayvan, bir insan, bunların hepsi sonuçta bir
dişi ve bir erkek hücreden teşekkül eden bir ilk hücreden meyda-
na geliyor. Bu ilk hücrenin tamamında bir kabuk, bir plazma ve
bir kromozom bulunuyor. Ama birisinden buğday, birisinden ke-
di, birisinden insan çıkıyor. Bu neden böyle oluyor? diye genler
üzerindeki araştırmalar sonucu şu gerçekleri ortaya çıkıyor ki;
insan kromozomu hayvanların ve nebatlarınkinden çok farklıdır.
Zira nebatları meydana getiren kromozomların tek merkezli,
hayvanları meydana getirenlerin iki merkezli, insanları meydana
getirenlerin ise üç merkezli kromozom olduğu ve insanı insan ya-



pan asıl özelliklerin işte bu üçüncü merkezden doğduğu ilmi
araştırmalarla kesinleşmiş bulunuyor. Dolayısıyla maymundan
insan olmaz. Çünkü maymun bir hayvandır, onun kromozomu
iki boğumludur. Asıl insanı insan yapan üçüncü boğuma hayvan-
ların kromozomu içinde asla rastlanmıyor. Bu üçüncü boğum ne-
dir ki insanı insan yapıyor? İnsanı “gülen hayvan” diye tarif et-
mek çok yanlıştır. İnsanı “konuşan hayvan” diye tarif etmek sa-
pıklıktır. Çünkü maymunlar da gülüyor. Birçok hayvanlar hatta
balıklar uzak denizlerde birbirleriyle telsizlerle konuşuyor. 

Peki, insanı hayvanlardan ayıran nedir? diye sorduğumuz
zaman Cenab-ı Hakkın o üçüncü boğumdan dolayı insanlara
hasletmiş olduğu 4 tane temel özellik ortaya çıkıyor:

1) İnsan öyle bir mahlûktur ki, doğruyla yanlışı ayırabiliyor.

2) İnsan öyle bir mahlûktur ki, iyiyle kötüyü, güzel ile çirkini
ayırabiliyor. 

3) İnsan öyle bir mahlûktur ki, adalet ile zulmü ayırabiliyor.

4) İnsan öyle bir mahlûktur ki, faydalı ile zararlıyı ayırabiliyor. 

İnsanı insan yapan, işte asıl Cenab-ı Hakkın vermiş olduğu bu
üstün ve müstesna meziyetlerdir. Onun için insan mahlûkların
en şereflisi, en ekremidir. Bundan dolayıdır ki, doğru ile yanlışı
ayırma özelliği, insan toplumlarında ilim kurumlarını meydana
getirmiştir. Öbür taraftan iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırdığı
için, insanlara ahlak ve din kuralları gönderilmiştir. Faydalı ile
zararlının ayrılmasından ekonomik kavramlar, zulüm ile adale-
tin ayrılışından siyaset ve hukuk şekillenmiştir. Böylece insanı
insan yapan bu temel meziyetler, yani kromozomundaki bu özel-
likler toplumda bu yapıların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu
açıklamalar ilim ve dinin yerini çok iyi kavrayalım diye gerekli-
dir. İlim bir şeyin doğruluğunu gösterir. Beş dörtten büyüktür
bunu gösterir. Eğer o beş kazanç haram ve dört kazanç helal ise,
işte dinde ve ahlak da gelip o dört helal kazancın beş haram ka-
zançtan üstün ve yararlı olduğunu öğretir. Beşin dörtten büyük
olduğunu bilmek yetmez; hangisinin kârlı ve hayırlı olduğunu
bildiren Hak Dine ihtiyaç görülmektedir. Öyle ise bunları birbiri-

64 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



nin yerine koymak mümkün değildir. Dolayısıyla sadece akla ve
ilme dayanarak saadet bulacağını zan edenler temelden yanılgı
içindedir. Çünkü Din fıtridir, zaruridir. Saadetin kaçınılmaz bir
gereğidir. Kaldı ki Müslümanlıkta ilim dinin bir şubesi, emri ve
müminin görevidir. 

İnsanlık tarihine baktığımızda anlıyoruz ki, Peygamberler in-
sanlara en büyük devrimlerin yolunu açmışlardır. İbrahim Aley-
hisselam küçük putları kırdıktan sonra baltayı büyük putun önü-
ne koyuyor ve “bunları kim kırdı?” dedikleri zaman, 'Bu büyük
put kırdı' diyordu. Tabii kimse inanmıyordu. Çünkü bir put baş-
ka putları kıramazdı. Şimdi bu gerçekler bize neyi öğretiyordu.
Dinde, inançta, akla uymayan şeylere inanılamazdı. Bu insanlık
tarihinde işte doğru ile yanlışı ayırma çığırı, yani ilim çığırının
açılmasıdır, bir büyük dönüm noktasıdır. Diğer yandan Musa
Aleyhisselama gönderilen Avamiri Aşere (on emir) ile Hukuk Ni-
zamı'nın temelleri atılmıştır. Herkesin uyacağı kuralları ortaya
koymakla insanlık tarihinde hukuk nizamı başlamıştır. Bunun gi-
bi, Davut Aleyhisselam ki; bunlar kendilerine kitap gönderilen
peygamberlerdir, O da artık kendi döneminde yeryüzünde ulus-
lararası ticaret başlamış olduğu için ekonominin temel kuralları-
nı koymuşlardır. İsa Aleyhisselama gelince o da ahlak nizamının
genel esaslarını oluşturmuşlardır. Yani insanoğluna verilen 4 te-
mel meziyet, bu peygamberler vasıtasıyla insanlık tarihinin dö-
nüm noktaları olarak yaşanmıştır. Peki, bu ululemir peygamber-
ler bunları yaptı da bizim Peygamber efendimiz SAV ne yapmış-
tır? Onun ne yaptığını belirtmek için en kısa yol bugün elde bu-
lunan Matta incilini okumaktır. Matta incilinde aynen şu sözler
yer almaktadır: 'Ne zamanki İsa Aleyhisselam'ın dünyadan ayrı-
lacağını Havariyyun sezdiler, üzülmeye başladılar. Hz. İsa teselli
için onlara dedi ki 'Sakın ben ayrılıyorum diye hüzne kapılmayın,
çünkü ben ayrılacağım ki “her şeyi tanzim edicinin” gelmesine
zemin hazırlansın. Kim bu Zat? Efendimiz Aleyhisselatu vesse-
lamdır. Binaenaleyh bu 4 tane ululemr peygamber 4 tane ayrı ay-
rı sahalarda insanlık tarihinin yeni safhalarını açmıştır; ama son
peygamber ise, her şeyi tanzim ederek saadet medeniyetini prog-
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ramlamıştır. İlmin, Ahlakın, Ekonominin ve Hukukun temel ku-
rallarını, yani Adalet ve hürriyet sistemini tanzim buyurmuşlar-
dır. İşte bundan dolayıdır ki Peygamber efendimiz, elbette bütün
tarihin en büyük insanıdır. En önemli dönüm noktasıdır. Ve bili-
yoruz ki, din fıtri bir hakikat ve ihtiyaçtır. Saadet için insanların
dine koşmaları şarttır. Onun için bütün insanlığın saadetinin ön-
cüsü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselamı çok iyi tanımak ve ta-
bii olmak şarttır.

“Yol O’nun, varlık O’nun, gerisi hep angarya,
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.”

Milli Görüş'ün Kimyası 3 maddeden meydana gelir:

1- Maneviyatçı olacaksın

Maneviyatçılık demek: ahirete inanmak ve ahireti üstün tut-
mak demektir. Yani dünyan için ahiretini satmayacaksın, makam
ve menfaat için Hak davadan sapmayacaksın!.

Bunu yapabilmek için nefis terbiyesi lazımdır. 

2- Nefis Terbiyesiyle uğraşacaksın

Nefse esir olmayı değil, nefsi terbiye edip olgunlaştırmayı esas
alacaksın.

Firavunların yolu nefse esarete, Peygamberlerin yolu nefis ter-
biyesine dayanır.

Milli Görüşün temeli: Maneviyatçı olmak, ahirete inanıp
dünyadan üstün tutmak, bunun için nefis terbiyesiyle uğraşmak-
tır. 

Nefis Terbiyesiyle uğraşacaksın ki, Şeytan ve şeytanlaşmış in-
sanlar seni aldatmasın. Dünyalık fani ve fena hevesler için Hak-
tan ve hayırdan ayrılmayasın. 

3- Hakkı üstün tutacaksın

Hakkın gereğini ve emrettiğini yapacaksın. Adaletli davrana-
caksın. Hakkın hâkimiyeti için çalışacaksın.

Bu üç tane temel esasa sahip olursan, o zaman Allah sana rah-
met eder ve böylece Milli Görüşün üç tane fiziğini sana verir.
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Mili Görüş’ün Fiziği 

1- Hidayet: Hakkı Batılı seçmek, doğruyu yanlışı görmek,
Hakka ve hayra erişmek demektir.

Avrupa birliğine gireceğim, onların medeniyetinden istifade
edeceğim zannetmek, bir hidayet kararmasıdır.

2- Feraset: Ne hayra hizmet ediyor, kim şerre alet oluyor?
Bunları ayırmak demektir.

Sen bu AKP’ye hizmet ediyorsun, AKP de dünya Siyonizmine
alet oluyor ve sonunda Siyonizmin bütün insanlığa yaptığı zarar-
lardan bir misli senin defterine pay olarak yazılıyor. Bu zararın al-
tından kalkamasın, kendine gel arkadaş!

Hesap günü bir mizan kurulacak, bu ilahi adalet terazisinde
hasenat ve seyyiat tartılacak, herkes yaptıklarının ve sebep ol-
duklarının karşılığını alacaktır.

Şu AKP’nin hasenatı:

• Bunların hanımları mesture dinin emrine riayet ediyor

• Vakit buldukça namaz kılıyor, oruç tutuyor

• Şunları, şunları yapıyor… diye alt alta hepsini koyun..

İşte AKP’nin seyyiatı: 

Ama Irak’ta (şimdi Libya’da) başarıları için dua ettikleri Ame-
rikan Conilerinin katlettiği yüz binlerce insanın vebaline bunlar
ortak oluyor. Namusu kirletilen on binlerce Müslüman kadının
feryadı arşı titretiyor!

Her yıl 50 milyon çocuk bunlar yüzünden ölüyor, bu günahın
altından nasıl kalkacaksın? Niye, bunların 50 milyon çocukla ne
alakası var? Deyip kurtulamazsın! Çünkü, sen, görünüşte atıp
tutsan da, gerçekte Siyonizme arka çıkarsan, İsrail de bu zulüm-
leri yaparsa sen bundan mesul olmaz mısın? Bu kadar basit şeye
aklın ermiyor mu? Seyyiat terazisine bütün bunlar kondu mu,
bunca günahı bu hasenatla karşılayamazsın, maazallah. Kendine
acımalısın. Dünyan için ahiretini yıkmamalısın. Dünya ahiretin
yanında hayaldir, şeytanın aldatmasıdır. Bunları boşu boşuna
laf olsun diye konuştuğumuzu sanmayasın!

AHMET AKGÜL 67



Yani başka çaresi yok, Saadet partili olacaksın! Bunu idrak et-
mek zorundasın. 

“Ben de AKP’de hakka hizmet ediyorum” diye kendini aldat-
mayasın. Sen orada sadece şerre alet olmaktasın.

3- Dirayet: Doğruları inançla ve heyecanla uygulayabilme ka-
biliyetidir. Haklı ve hayırlı olanı kararlılıkla yürütebilme azmi ve
cesaretidir. 

Adım adım insanlar şuurlandılar, bugün şuurlu bir dönemde-
yiz çok şükür.

Saadet partisi son imtihanı da kazananların partisidir. Yani
şeytanın iğvasına aldanmadı, dünyası için ahiretini satmadı, Hak
bildiği yoldan sapmadı, doğru bildiğine sımsıkı sarıldı, böylece
yaratılış amacına ulaştı ve imtihanı kazandı demektir.

Şimdi aldanmayacağız, dünya menfaatine ve nefsin hevesleri-
ne kapılmayacağız. İnsani duyarlılıklarımızı, milli ve manevi so-
rumluluklarımızı kuşanacağız.

Bu merhaleyi de aştık mı, inşallah hedefe varacağız. Unut-
mayalım ki cenabı Allah, nurunu mutlaka tamamlayacaktır!

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın
Tarihi açıklaması:

"İnanç varsa, her şey vardır!"

Saadet Partimizin yapılacak olan Olağanüstü Büyük Kongre-
si'nin büyük önemi ve manası vardır. 20. asrın ilk yarısı 1. ve 2.
cihan harpleriyle geçmiş insanlık beklediği özlediği saadet dün-
yasını bir türlü bulamamıştır.

İkinci Cihan harbinin arkasından yeni bir dünya'ya kavuşma-
yı beklerken, 1945'de Yalta'da Roosevelt, Stalin ve Churchill'in
bir araya gelerek ana hatlarını tespit ettikleri yeni dünya düzeni
saadet getireceğine, önce 45 yıl süreyle devam eden soğuk harp
ile, bilahare de 1990'dan sonra da bugüne kadar 20 yıldan beri
devam eden 20. Haçlı Seferi dönemiyle; sadece insanlığın zulüm
içersinde kan ve gözyaşı ile ıstırap çekmesine yol açmıştır.
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Bu gerçekler insanlığın saadetinin ırkçı emperyalizmin eline
bırakılamayacağını ispat için kâfi sayılmalıdır.

Irak savaşları, Çeçenistan, Keşmir, Bosna, Afganistan ve dünya-
nın her yerinde Müslümanlara yönelik katliamlar, yaşadığımız son
Gazze (şimdi Libya ve Suriye) olayları ile bütün açıklığı ile ortaya
çıkan saldırganlıklar, insanlığın artık daha fazla vakit kaybetmeden
yeni bir saadet dünyasına kavuşmasını zaruri kılmaktadır.

Yeni saadet dünyasını tarih boyunca olduğu gibi ancak Mil-
li Görüş kurabilir:

Bunun sebebi, Milli Görüş'ün diğer bütün batıl görüşlerden
farklı şu 7 esastır:

Temeldeki bu sebepler şunlardır:

1- Maneviyatsız saadet olmayacaktır.

2- Adil düzensiz saadet imkânsızdır. Komünizm gibi faizci ka-
pitalist nizam da çökmeye mahkûm bulunmaktadır. Adil Düzen
bir tercih değil, kurtuluşun tek çaresi, Milli Görüş Saadetin tek
adresi durumundadır.

3- Bizim medeniyetimiz diğerlerinden üstün konumdadır.

4- Saadet için bugünkü zulüm dünyası yerine Yeni Bir Saadet
Dünyası'nın kurulması kaçınılmazdır.

5- Bulunduğumuz tarihi dönüm noktasında: Türkiye, Avrupa
kapısına zincirle bağlanmayacak ve İsrail'e vilayet olmayacak; ta-
rihteki şerefli yerini alacaktır.

6- Milli Görüş uyanıklıktır, işbirlikçilere destek çıkılmayacaktır.

7- Milli Görüşçüler “güncel yanılgı” hastalığına kapılmamış-
lardır.

Yeni bir saadet dünyasının ancak Milli Görüşle kurulabilece-
ğinin diğer açık bir delili ise, Adem (a.s)'dan beri insanlık tarihi
ve tecrübeleri olmaktadır.

İşte bu sebeplerden dolayı Haziran 2011'de yapılacak olan
milletvekili seçimleri insanlık için bir dönüm noktasıdır ve bu se-
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çimlerde Saadet Partisi'nin iktidara gelmesinden başka kurtuluş
çaresi kalmamıştır.

Bu gerçeği ırkçı emperyalizm de çok iyi bildiğinden, aylardan
hatta yıllardan beri, kendi zulüm dünyasını devam ettirebilmek
üzere, Türkiye'de kendi gayesi uğrunda kullanabileceği bir parti-
nin iktidara gelmesi için elinden gelen bütün gayreti ile hazırlık-
larını yapmaktadır.

Irkçı emperyalizmin tek hedefi Saadet Partisi iktidarını engel-
leyebilmektir. Bunu açıktan söylemese de fakat aklı fikri bunda-
dır. Bundan dolayı 5 hazırlık yapmıştır ve yapmaya devam et-
mektedir.

Bu sinsi ve Siyonist hazırlıklar şunlardır:

Irkçı emperyalizmin seçimler için hazırlığı:

1- Bütün basını ele geçirmiştir.

2- Bütün bankaları ele geçirmiştir.

3- Bütün milli büyük müesseseleri ele geçirmiştir.

4- Muhafazakâr insanlar Saadet Partisi'ne değil, AKP'ye oy
versinler diye AKP'ye maksatlı tavizler vermektedir.

5- Okşayarak ve yumuşatarak yutma metodunu bütün gücüy-
le uygulaya gelmektedir. 

Irkçı emperyalizmin bu 5 koldan hazırlıklarına karşılık Milli
Görüş de Saadet Partisi olarak 5 koldan mukabil hazırlıklarını
yapmaktadır: 

Bizim hazırlıklarımız şunlardır:

1- Şuurlanma; bilinçlenme

2- Çelikleşme; dirençli ve disiplinli hale gelme

3- Üretime geçme

4- Milko (Milli Görüşçü kuruluş ve organizasyonlar) hamlesi-
ni güçlendirme

5- Üçüncü şahlanış ve heyecan dönemini gerçekleştirme
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İşte bu tarihi dönüm noktasında Allah'ın lütfuyla Saadet Par-
timize çok büyük yardım yapılmıştır. 17 Ekim 2010 kongremiz-
den önce yaşanan (Numan Kurtulmuş ve dava inancı ve heyeca-
nı kurumuş ekibin ayrılması) olayların gerçek manası budur. 

Bu olaylar 5 büyük hamlemiz bakımından partimize şu fay-
daları sağlamıştır:

1- Şuurlanma. Bütün partimiz mensupları bu olayları yaşaya-
rak davamızı gerçek manası ile anlamak ve bizim diğer 60 parti-
den bir tanesini olmadığımızı ilk ve tek parti olduğumuzu daha
iyi kavramak imkân ve fırsatını bulmuşlardır.

2- Çelikleşme. Bütün kadromuz davaya sapa sağlam bağlı, şu-
urlu insanlardan meydana gelmek suretiyle çelikleşmiş, saflaşıp
olgunlaşmıştır.

3- Heyecan. Bu olaylar bütün camiamız mensuplarına büyük
bir canlılık ve heyecan kazandırmıştır. Herkes kendi öz parti ve
inancına kavuşmuş olmanın ve temel esasların muhafazasının se-
vinci, huzuru ve memnuniyetini yaşamaktadır.

Milli Görüş'ün seçimi kazanıp iktidar olmak hedefi ve görevi
yanında yeni muhteşem hizmetlerini yapabilmesi için de bu şu-
urlanmaya, çelikleşmeye, heyecan ve coşkuya ihtiyacı vardı.

Nitekim Mimar Sinan; Şehzadebaşı ve Süleymaniye camilerin-
den sonra Selimiye'yi yaparken aynı şekilde yepyeni bir aşkla ve
şevkle kollarını sıvamıştır. Biz de 17 Ekim kongremizi işte bunun
için yapıyoruz.

Zira, Milli Görüş partileri olarak 41 yıldan beri ülkemize ve
milletimize en büyük ve en hayırlı hizmetlere muvaffak kılındık.

70'li yıllarda MC hükümetleri ile büyük hamleler yaptık.
1996'da en büyük parti olarak kalfalık dönemimizin efsanevi hiz-
metlerini başardık. Şimdi, ustalık dönemimiz için hazırlıklarımı-
za başladık. Yeni ve muhteşem hizmetlerimiz bizi bekliyor, Al-
lah’a sığınıp yola çıktık.
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Yaşanabilir Türkiye’nin 

Yeniden Büyük Türkiye’nin

Ve, Yeni Bir Dünya Düzeninin kuruluşunu amaçladık, plan-
ladık, adım adım uygulayıp kutlu hedefimize yaklaştık.

Bu hizmetleri yapmak için daha fazla şuurlanmamız, çelikle-
şip dik durmamız ve şahlanmamız gerekiyor. İşte son (Numan ve
hastalıklı ekibinin ayrılması gibi) olaylarla, Allah'ın lütfu ile bu
hamlelerin önemli kısmı gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Şuurlandık, çelikleştik, geliyoruz.

Değişmeyen gerçekler şunlardır:

1- Saadete ancak Milli Görüşle erişilebilir.

2- Milli Görüş'ün bir tek partisi vardır, o da Saadet Partisi'dir.

3- Milli Görüş'ün temel esaslarını ve genel uygulama kuralla-
rını muhafaza etmek ana vazifemizdir. Çünkü saadete ancak bun-
larla erişilebilir.

4- Yolumuz hakkı üstün tutan yoldur ve saadetin tek çaresidir.

5- Zafer inananlarındır, yardım Allah’tandır, öyleyse zafer ya-
kın demektir.

Onların dağları yerinden oynatacak kadar kuvvetli organizas-
yonları olsa dahi, biliniz ki Allah'ın dediği gerçekleşecek ve Hak ga-
lip gelecektir.

Siz Allah'ın yoluna ihlâsla hizmet ederseniz, Allah size yar-
dım eder. Böyle olunca ancak siz galip gelirsiniz, başkaları size
galip gelemez. El akibetu-lil müttekin - Şerefli ve sevindirici
akıbet, muttakilerindir. Biz, kısa zamanda ufak oy oranların-
dan, en büyük oy oranlarına çıkmanın ustasıyız. Çünkü, inan-
cımız vardır; davamız ve duamız Haktır.

İnanç varsa, her şey vardır!..

3. Şahlanış başlamıştır. Yeniden iktidara geliyoruz inşallah.

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Tarihimizin altın
sayfaları Milli Görüş'le yazılmıştır. Allah hepimizi hidayete erdik-
ten sonra dalalete saptırmasın.
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Ne mutlu sebatla, sabırla, sadakatle, ihlâsla, şuurla, Allah rıza-
sı yolunda çalışanlara!

Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır.

Ne yapacağız?

1) Camianın aydınlatılması.

2) Temel esaslara sımsıkı sarılınması.

3) Şuurlanma ve çelikleşme hamlelerinin hızlandırılması

4) Asıl ana gaye göz önünde bulundurularak bütün gücüyle o
istikamette çalışılması.

5) Dış güçlerin etkilerine karşı uyanık ve şuurlu olunması ve
camianın uyarılması.

6) Sıratı müstakimden asla ve hiçbir şart altında şaşılmaması

Diğer partilere heves edilirse yavaş yavaş onlara benzenir,
Milli Görüş'ten uzaklaşılır ve adım adım helak olmaya gidilir.
40 yıllık denemeler bunu tekrar tekrar ispat etmiştir.

17 Ekim 2010 Olağanüstü Büyük Kongremiz münasebetiyle
yapmış olduğum bu açıklamaları sona erdirirken, Cenab-ı Hakk'a
bize yaptığı sonsuz yardımlardan dolayı bir kere daha şükrediyo-
rum. Kongremizin Türkiye ve insanlığın kurtuluşuna vesile ol-
masını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün Milli Görüş ca-
miasını gösterdikleri şuur, inanç, sabır, azim ve atılım heyecanın-
dan dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi gelecek sene iktidar olma-
nın nasip olması duasıyla Allah'a emanet ediyorum.
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MEDYA “KOMEDYA”SININ ERBAKAN TAKINTISI
VE

NUMAN BEY’İN RUH HARİTASI

25 Ocak 2010 tarihli Milli Gazetenin son sayfasındaki “SP’nin
Dostlar Buluşması” yemeğiyle ilgili haberi okuyunca:

“Aman Allah’ım, dünyaya tapınmaktan, davasının adını kul-
lanıp tadını ve esasını değiştirmeye kalkışmaktan sana sığın-
dık…” diye dua etmekten kendimizi alamamıştık.

Şu hale bakın. Güya Milli Görüş dostları ve dava arkadaşları
bir araya gelecek… Milli Görüşün dört partisi adına 4 ayrı kişi
nutuk çekecek... İstanbul İl Başkanı bir sürü dil dökecek…
SP’nin resmi genel başkanı, Milli Görüşün evrensel söylem ve
projeleriyle ilgisi bulunmayan dışı hoş içi boş bir sürü sloganik
laf edecek; Recep Bey’in “Davos horozlanması ve Kürt açılımı” gi-
bi safsata ve sahtekârlarına özenip-imrenip “bunlara biz sebep ol-
duk” diye böbürlenerek AKP’yi dolaylı reklâm edecek… Ama hiç
birisinin kalabalık lafları içerisinde ve bir kere olsun:

a) Siyonizme ve İsrail Deccalizmine değinilmeyecek.

b) Yine hiç birisi Erbakan Hoca’nın ismini bile yad etmeyecek...

c) Veya, onlar söylemiş olsalar bile, Milli Gazete kasıtlı olarak
çıkarıp bunları vermeyecek!?..

d) Ve nasıl “dost”lar ki, bu vefasız, bu vicdansız ve bu vasıfsız
nankörlüğe karşı, bir tanesi bile çıkıp itiraz etmeyecek… Etmiş-
lerse Milli Gazete kesip gizleyecek!?..



e) Erbakan’ın fotoğrafı bile, Milli Görüş partilerinin resmi ve
zahiri yöneticisi olan şahsiyetlerin arasına konulup, Hoca’yı da
kendileri gibi bir genel başkan gösterme gayretleri, ahmakların
dahi anlayacağı şekilde, sinsice sırıtıverecek!?.

f) Özenle pompalanan “Bu teşkilatta artık Erbakancılara, yani
hak davasına sadıklara yer yok!” havası ve baskısı yüzünden
“ucuz makam ve menfaat avcısı, uyuz ikbal ve iktidar kovalayıcı-
sı” dostlar, susup pusuverecekti!?...

Bütün bunların kendiliğinden ve tesadüfen oluştuğunu san-
mak ve savunmak eblehliktir. Bunlar gizlilikle alınmış kararların,
titizlikle uygulamaya geçirilmesidir. Ve tabi bu girişim ve geliş-
meler, herkesin asıl niyetini ve tiyniyetini de deşifre edip ele ver-
mektedir.

Bazılarının kendi ayarlarını saklamak üzere bize sataşma ba-
hanesi üretmelerine peşinen yanıt verelim:

Bizim asıl endişemiz ve şikâyetimiz, Erbakan Hoca’ya yöne-
lik nankörlükten değil, Onun şahsında HAK DAVA’dan ve Milli
Görüşün evrensel plan ve programlarından vazgeçme ve istika-
metini değiştirme heveslerindendir.

Yoksa, bazı kof kafaların ve boş lafların arasına, Aziz Hocamı-
zın dolgu malzemesi ve istismar vesilesi yapılmamış olması, bizi
sadece sevindirmektedir ve şükür ki Cenabı Hak buna manen
müsaade etmemiştir.

Bir dostum, Mevlana Cami’nin “Nefahatül Üns” adlı, meşhur
evliyanın hayat hikâyelerini, ibretli kerametlerini ve hikmetli öğüt-
lerini anlattığı hacimli eserini bana getirip, sitemkâr bir tavırla:

“Olur mu Hocam, böylesi bir kitapta Şeyh Abdulkadir Geyla-
ni Hz.leri gibi bir zata nasıl yer verilmez? Hayretler içindeyim!”

Deyince, kendisine:

“Ya, Merhum Mevlana Cami:

“Gavsi Geylani pirimiz, öyle birkaç sayfa içinde anlatılacak bir
Zat değildir. Ona özel ve mükemmel ayrı bir kitap hazırlamam
gerekir” diye düşünmüş olabilir.
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Ve ya; bu kitabın hacmi Gavsi Azam Hz.lerini içine almaya dar
gelmiştir, sığıp yerleşmemiştir ki, manen müsaade etmemiştir”
yanıtını verip teselli etmiştik.

Meşhur hikâyedir:

Mecnun zindana hapsedilip idama mahkûm iken kendisine:

“Sarayın balkonuna Leyla’yı çıkaracağız. Sen de zindanın pen-
ceresinden ona baktığın halde, içinde Leyla geçmeyen bir şiir
okuyacaksın. Şayet bunu başarırsan bağışlanıp serbest bırakıla-
caksın” denir. Onun yanıtı ise şöyledir:

“Bre gafiller! Sevdamın simgesi, aşkımın öznesi, davamın dil-
beri ve ruhumun ayinesi olan bir sevgiliyi hatırlamadan bir cüm-
le, onu katmadan bir kelime söyleyebilmem için, benim benli-
ğimden ve bilincimden koparılmam gerekir!

Leyla artık mecazidir, bu Mecnun Mevla’nın derdindedir. Bu
yüzden kendimi ona hibe etmişim… Ben onda şehvetimi değil,
şefaatçimi sevmişim... Ben nefsimde ölüp Rabbimde dirilmişim”
der ve şu beyti söyler:

“Sanırlar Leyla’yı buldum
Ben Onda Mevla’yı buldum
Zahmet içinde rahmet var
Bal tatlı belayı buldum!”

Hürriyet Gazetesinden Yalçın Bayer’in iştahla anlattığına göre:

Numan Kurtulmuş öncülüğünde Milli Görüş kuruluşları içe-
risinde Erbakan'a karşı oluşturulan olumsuz tavır artık saklana-
maz hale gelmiş görünüyordu.

Güneydoğu kökenli eski bir milletvekili bile, AKP’ye olduğu
kadar, Milli Görüş’ün yayın organı diye bilinen Milli Gazete’ye de
kırgın bulunuyor ve Milli Görüşçülerden geride kalan bazı isimler
de AKP’ye meyletmeye başlamış diye üzüntülerini bildiriyordu.

Bu zat:

“AGD’nin, yılbaşı gecesi alternatif olarak düzenlediği ‘Mek-
ke’nin Fethi’ programında SP GİK üyesi Dr. Fatih Erbakan’ın ko-

76 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



nuştuğunu, ancak Milli Gazete’de bu haberin tam bir hafta sonra,
o da kibrit kutusu kadar yer bulduğunu, bu durumun da vicdanı
olan herkesin yüreğini burktuğunu” hatırlatıyor ve

“SP’de yükselmek ve yer edinmek isteyenler bu haksızlıklara
suskun kalıyor. Erbakan ekibi dışlanmak isteniyor. Halbuki AKP
iktidarının tahribatına karşı söylenecek çok şey bulunuyor!” di-
yordu.

Fatih Erbakan bile, Hoca’yı hatırlatmasın diye dışlanmak iste-
niyor. Oysa Fatih’in başkalarının oğlu gibi bedelli askerlik yap-
madığını, her vatandaşın çocuğu gibi bu milli ve vatani kutsal gö-
revine hazırlandığını şöyle belirtiyordu:

“Erbakan Hoca isteseydi, oğlunu Milli Görüş’ün Almanya’da-
ki teşkilatında çalışıyor gösterebilirdi. Milli Görüş’ün Alman-
ya’daki yüzlerce camisinde ve Selamet Marketlerinde çalışıyor
gösterip askerlikten kurtarabilir, Recep Bey’in oğulları gibi 28
gün tatile çevirebilirdi. Ama Hoca bunların hiçbirine tevessül ve
tenezzül etmedi.”

Bütün bunlar bize şu gerçeği hatırlatmıştı:

“Aslında biz, HAKKI BATIL’IN üstüne fırlatıp çarparız, o da
onun BEYNİNİ darmadağın edip (etkisiz bırakır). Bir de bakarsın
ki, (hiç umulmadık bir anda) O (batıl) yok olup batmıştır. (ve zu-
lüm saltanatı yıkılmıştır)”(Enbiya: 18)

Ayeti kerimesinin mefhumu muhalifiyle, yani zıt anlamıyla,
fark ediyoruz ki:

Batıl ve zalim güçlerin de, Hak davayı ve İslami inkılâbı boşa
çıkarmak üzere, Milli Görüş Harekâtının şahsi manevisi olan
Zat’ı; etkisiz, yetkisiz, çevresiz ve çaresiz bırakmaya ve unuttur-
maya çalışmaktadır. Ve tabi bunu asla başaramayacak ve batağa
saplanacaktır.

Sn. Numan Kurtulmuş; Ankara Balgat’taki Genel Merkezde,
Hakan Çelik’le yapılan söyleşide sarf ettiği:

“Erdoğan’ın hedefi: Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına adaylığı
hakkıdır. Partiyi sırtlamış bugüne kadar getirmiş. Ancak Tayyip
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Bey ayrılırsa AK Parti’de büyük sıkıntı olur. Çünkü sürekli tek
adam görüntüsü çizdi ve bu nedenle parti içinde bir siyasal kim-
lik oluşamadı. Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı söz
konusu olduğunda Abdullah Gül’ün yeniden aktif siyasete dönmek
isteyeceğini ya da AK Parti’nin liderliğine geleceğini düşünmüyo-
rum”14 sözleri de, gizli Tayyip Bey taraftarlığı ve AKP hayranlı-
ğından da öte belki de AKP’nin başına geçme hesap ve hazırlı-
ğını açığa vurmaktaydı.

Biraz Özeleştiri Yapalım mı?

MİLLİ GÖRÜŞÜN MU’TEZİLESİ: (Davasından ve camiasın-
dan ayrılıp yan çizenleri)

1-RECEP ERDOĞANCILAR 2-NUMANCILAR!

Özetle, sözde ve görünüşte, toplumu peşlerinden sürükle-
mek niyetiyle Milli Görüşçü kalınacak, ama özde ve gerçekte
ise zalim sistemlere yaranılıp yanaşma olunacak, ancak bu du-
rum; kof laflar ve jelatinli kılıflar altında saklanacak; ve bunun
karşılığı iktidara taşınılacak!? İşte tespit, Milli Görüş mu’tezile-
sinin ruh röntgenidir.

Bakınız, Milli Görüş projelerinde, Adil Düzende ve bunlara
kaynak ve dayanak teşkil eden ilmi ve İslami everensel prensip-
lerde, EKONOMİ’nin bereketli ve hakkaniyetli olması için iki te-
mel kaide zikredilmiştir.

1- FAİZ’in her cinsinin; ismi ve resmi ne olursa olsun, her çe-
şidinin kesinlikle kaldırılması.

2- Verginin GELİR’den ve ÜCRET’ten değil, sermaye ve üre-
timden alınması ve oranları (maden işletmelerinden beşte bir, ta-
bii ziraattan onda bir, modern ve masraflı tarımdan yirmide bir,
sermaye (hazır satılabilen mal, hayvan, para) ve üretimden kırk-
ta bir) gibi belirlenmiş olarak uygulanmasıdır.
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Bediüzzaman Hz.leri de, meşhur Tefsir Mukaddimesi İşarat’ül
İcaz adlı eserinin 48. sayfasında (Sure-i Bakara 4. Mebhas sonu)
şunları aktarmaktadır:

“Eğer tarihi bir nazarla, ibret ve dikkatle insanlık aleminin
geçmişine bakacak olursan; sosyal ve siyasal hayatta görülecek
bütün ihtilallerin, fesatlık ve fitnelerin ve tüm ahlaki rezaletlerin
şu iki kelime (düşünce)den kaynaklandığını görürsün:

Birisi: “Ben tok olayım ve huzur içinde yaşayayım da başkala-
rı acından ölsün, bana ne!”anlayış ve yaklaşımıdır.

İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ve gece gündüz ezilerek
çalışıp boğuş ki, ben türlü nimet ve lezzetler içinde rahat edeyim”
vicdansızlığıdır.

İnsanlık alemini, sosyal ve ahlaki sarsıntı ve sorunlara uğratıp,
yıkılışa yaklaştıran birinci kelimeyi (Şeytani kaideyi) ve kapitalist
zihniyeti kaldırıp adil dengeyi ve bölüşmeyi sağlayacak olan ZE-
KAT vergisidir.

Nev-i beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve Bolşevik-komü-
nistliğe yönlendirip, her türlü gelişmeyi, huzur ve hürriyet düze-
nini mahveden ikinci haksız ve ahlaksız düşünceyi, kökünden
kesip atacak olan ise, “hurmeti ribadır”, yani FAİZ’in her türlü-
sünün yasaklanıp vazgeçilmesidir.

İşte ülkemizin ve tüm ezilenlerin kurtuluş reçetesi; faizi ya-
saklayacak, sermaye ve üretim vergisini uygulayacak bir Adil
dünya Düzeninin kurulmasından geçmektedir.

Numan Kurtulmuş ise, Adil Düzeni ve İslam (barış ve bere-
ket) ekonomisini, ya hiç bilmemekteydi, merak edip öğrenme-
mişti veya bilinçli olarak Adil Düzen’den vazgeçtiğini ve mevcut
sömürü ekonomisini, İslami söylem ve jelatinler altında yürüte-
ceğini malum merkezlere ilan etmekteydi.

Şimdi Sn. Kurtulmuş’un “Ekonomi Manifestosu” diye sunu-
lan (27 Ocak 2010 Milli Gazete sh. 9) sayfalar dolusu sözlerini
lütfen dikkatle bir daha okuyunuz.
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“…. Bizim vergi politikamız, herkesten kazancı oranında ver-
gi almak…”!?

“…. Verginin adilliği; ancak gelir ve kazanç üzerinden alınan
vergileri, yani doğrudan vergileri artırmakla….”!?

Yani Numan Bey, gelirden ve ücretten vergi almaya devam ede-
cek!

Ve yine Sn. Kurtulmuş, IMF’ye, AKP ekonomisine atıp tutsa da,
hayret: “Bütün sömürü çarklarının ve soygun mekanizmasının
FAİZ’e dayandığına, bu nedenle FAİZ’in kesinlikle kaldırılacağı-
na” dair bir tek söz etmemektedir. Yani ekonomik kanser ve kang-
renin asıl virüsünü yok edeceğini değil, deriye vurmuş görüntüsü-
nü pansuman edeceğini söylemektedir. 

Evet, bundan önce (26 Ocak 2009 Milli Gazete sh. 11) 

“Faiz ödemelerinin temel nedeni bütçe açığıdır. Bütçe açığının
nedeni ise demokrasi açığıdır”… gibi, ilmi değeri olmayan, sloga-
nik laflar sarf etse… Ve yine

“Hadi bakalım Sayın Başbakan, şu rantiyenin faizlerini öde-
meyeceğini söyle de görelim, Malum beyefendiler senin notunu
kaça düşürecekler?” gibi ucuz sözler etse ve faize karşıymış hava-
sı verse de, nedense bir türlü “Asıl sorun ABD, AB, IMF ve bun-
ların işbirlikçi efendileri değil, bizzat uyguladıkları FAİZ ve kre-
di sistemidir. Faizi kökünden kaldırmadan, ne bizim ne de maz-
lum milletlerin yüzü gülmeyecektir” diyememektedir.

Ve zaten bu sebeplerledir ki, “faiz düzenine ilişmeyen, vergi-
leri ise servet ve üretimden alma sistemine geçmeyen” İslam ede-
biyatlı ve Milli Görüş kılıklı “dolaylı sömürge valileri”, malum ve
mel’un güçlerce “öncelikli tercih” sebebidir.

Bu yanlışlık ve yamukluklardan vazgeçilmesi ve insanlığın ye-
gâne kurtuluş ve huzur reçetesi olan Adil Düzen’e ve D-8 mer-
kezli İslam birliği gibi Milli Görüş projelerine sahiplenilmesi el-
bette en büyük temennimizdir.

Milli Görüşçü ve Saadet Partili kardeşlerim elbette bilirler ki;
Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlık alemini asıl ezen ve
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üzen: İsimleri, biçimleri ve ideolojileri değişik olan hükümetler
ve farklı olduğu zannedilen sistemler değil, küresel FAİZE enteg-
re olan ve VERGİYİ GELİRDEN alan şeytani zihniyettir. Bu zu-
lüm çarkını çeviren yöneticinin, sağcı, solcu veya İslamcı geçin-
mesi, hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu nedenle:

YA ADİL DÜZENE GEÇİLECEK, BUNUN GAYRETİ ÇEKİLE-
CEK; VEYA ADİ VE ZALİM DÜZENLERE DEMOKRAT KÖLE-
LİK SÜRÜP GİDECEKTİR!

Bu gerçeği hatırlattığımız için, teşekkür yerine hakarete yöne-
lenler ise, lütfen bir daha düşünmelidir.

Tabi Allah’ın rızası ve insanlığın huzur ve hatırı amacımız ise
bu teklifimiz geçerlidir.

“Böylece helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra (“bilme-
dim, ikaz edilmedim” gibi bir mazerete sığınma imkânı kalma-
dan) belaya ve cezaya uğrasın; (manevi olarak ve karakter bakı-
mından) diri kalacak (dünya ve ahirette izzet ve saadete ulaşa-
cak) kişi de, (yine apaçık bir delil ve bilgiyle hayatta kalıp (huzu-
ra ulaşsın)” Enfal: 42 son kısım) ayetini ezberlemek ve üzerinde
düşünüp kendi durumumuzu değerlendirmek gerekir.

Ertan Yülek’in yellenmeleri: 

Önce Gebze Mesaj FM’deki programa ve Çayırova’da da Bele-
diye kültür merkezinde “Farklı Çözüm Ekonomisi” adlı konferan-
sa katılan, oradan; Gebze ilçe teşkilatına giden Ertan Yülek, ilçe
teşkilatının her tarafında Sn. Kurtulmuş’un fotoğrafları asıldığı
halde sadece bir odada Hoca’nın ve Atatürk’ün resmini görüp,
oradaki arkadaşlara “Bu Partinin Genel Başkanı Kim diye?” si-
temle soruyor ve Onun resmini asmadıkları için uyarıyordu!

• Kartal’a götürülürken de: “AGD’de Hoca takıntısı var. Her
yaptıkları programlarda Hoca’yı ön plana çıkartıyorlar. Özellikle
bazı ilçelerde daha güçlüler. Mesela Bursa, AGD görevini yapmı-
yor. Bu partinin bir genel başkanı vardır. Ona itaat edilmesi gere-
kir. AGD bunu yapmıyor. Kendi başına hareket ediyor. İlyas Tön-
güç’ün görevden alınması için baskı yapılıyor. Kendisi genel baş-
kanlığa oynuyor.
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• Hoca görüntü itibariyle çökmüş ve tükenmiş durumdadır. Ko-
nuşması da artık sürçmeye başlamıştır. Koltuklarının altında 2 ki-
şi olmadan yürümekte zorlanmaktadır. Bu görüntüsü partimize
olumsuz olarak yansımaktadır. Bu parti Erbakan’ın gölgesinden
kurtulmadıkça, hep %2.5 kalır. Erbakan Hoca’nın işi bitmiş ve mi-
adını tamamlamıştır. Bırakın artık efsane olarak kalsın.” (Not:
Yani ellerinden gelse öldürecekler ve başına bir şey gelse sevi-
necekler!...)

• Recai Bey tam bir vesayetçi ve emanetçi idi. Bu yüzden mil-
let emanetçi olana oy vermedi. O yüzden ne TV-5 gelişebildi, ne
Milli Gazete ve nede diğer kurumlar. (Not: Keramet ve marifet
sizde ise 1,5 yıldır bunları Numan Bey öncülüğünde niye geliş-
tirip düzeltmediniz?)

Bu sözlerin özeti:

a) “Hak’tan, hayırdan ve Milli Görüş davasından bütün umu-
dunuzu kesmişiz”

b) “Batıla yanaşmadan, Batılılara uşak olmadan, Siyonist bar-
barlarla barışmadan, bunun için de, Erbakan’la bütün ipleri ko-
parmadan, dünyalık heves ve hedeflerimize erişemeyiz” demekti.

c) Şu Ertan Yülek gibi yetmişlik yüzsüzlere sormak gerek-
mezmiydi? Yahu, bu yaşa geldiniz, Erbakan ve Milli Görüş sa-
yesinde nice makam ve menfaatlere eriştiniz, hatta oğlunuzu
bile Siyonist sömürü çarkı IMF’ye yerleştirdiğiniz halde, niye
yerinizi gençlere terk etmemek için hırsla direnmektesiniz?

AGD’nin “Dostlar Buluşması” gecesinde konuşan Numan Kur-
tulmuş’un, sık sık tekrarladığı gibi yine: “Saadet Partisinin 40.yıl
değil 200 yıllık tarihi köklerinin bulunduğunu” vurgulaması ise:

a) Milli Görüşün, Erbakan Hocayla başladığı gerçeğine itiraz
ve inkârdı. Ve Onun seçkin özelliği ve önemini örtme (küfür-
nankörlük) amaçlıydı.

b) Erbakan Hoca’nın ısrarla üzerinde durduğu “Milli Görü-
şün Kırkıncı Yıl Kutlamaları” ve tarihi değişim iddialarını do-
laylı yalanlamaydı.
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c) Yok eğer davanın manevi kaynak ve dayanak süreci kaste-
diliyorsa, bunu Erbakan Hoca, haklı olarak, ta Hz. Adem’le bir-
likte HAK-BATIL mücadelesiyle başlatmaktaydı. Şu asılsız ve
astarsız “200 sene”yi Sn. Kurtulmuş nereden hesaplamıştı? Ve
bu gerçekleri hatırlatıp camiamızı uyardığımız için o malum iki
yetkili, neden sürekli bizi fesatlıkla suçlamış, teşkilat mensup-
larını aleyhimize kışkırtmış ve sonuna kadar Numan Kurtul-
muş’a ise sahip çıkmışlardı?

Şiir:

HER ŞEY ASLINA ÇEKER!15

Maden işlenir, amma; değişir sanma
Güzel koku isteyen, elbet gül eker!..
Rahmani ve Şeytani; sevişir sanma
Zehiri pişirmekle, olur mu şeker
Hiç unutma ki, her şey; cinsine çeker!..

Asıl azmaz, bal kokmaz; yağ da yoz olsa
İçindeki ayrandandır, tadı bozulsa
Dövülüp de ezilse, ince toz olsa
Kırmızı biber acıdır, iflahın söker
Mekân, imkân değişir; aslına çeker!

Arpa undan baklava, teneke küpe
Haydi yapılsa bile, atılır çöpe…
Dinci entel, demokrat; geçinen züppe
Ayarınız çözülür, hep teker teker
Tabii kural: herkes, özüne çeker!
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Zeki Müren tarzıyla, bir muhalefet
Ucuz, uyuz söylemler; ruhi sefalet
“Emir”e vekâlet var, yoktur kefalet
Sözler, gözler özünü; dışarı döker
Hıyardan havyar çıkmaz, cinsine çeker!

Manevi görevliymiş, hatta “Mesih”miş…
Göklerle görüşür ya, hatlar kesikmiş…
Siyonist lağımında, hala “nezih”miş…
Kamil mürşit geçinir, Masona asker
Aklında kalsın; her şey, aslına çeker!..

Yahudi Nasra’ya, dost bakan vardır
“Bunlar tam münafıktır”, diyen Kur’an’dır
“Herkesi aldatırım” san, kendini kandır
Zahiri derviş; nefsi, ta arşa değer
Kahpelik huyudur, hep; aslına çeker!..

Sen gel, Allah’a sığın; riyayı bırak
Kim nefsine yatkındır, Rabbinden ırak
Bil, Hazreti Kur’an’a, olmazsa çırak
Bir Yahudi dönmezi, “akrep”se eğer
Çok sakın ki, ısırır; cinsine çeker!..

Şan şöhret, mal ve makam; içinse gayret
O, “inci”yi incire, satıyor hayret
İtibar akıbete, sonunu seyret
Şeytanlığa koşuşur, hayırda seker
Neylesen fayda vermez, nesline çeker!

“Ahsen-i Takvim”e, uygun fıtratın
“Esfeles Safilin”e, itti fırsatın
Suyu ağzına aksa, doymaz Fırat’ın
Altın renge batmış, bakırmış meğer
Astarı değişse de, aslına çeker!..
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Milli Görüş lideri Erbakan, Millî Gazete’nin 38. kuruluş yıl-
dönümünde önemli açıklamalarda bulunmuştu: “Yürüyün, daha
ileri yürüyün, istikbal sizindir!”

Çığır açan hizmetler ve Milli Gazete’nin işlevi

Millî Görüş'ün çığır açan hizmetlerinin üzerinde tek tek du-
ran Necmettin Erbakan, bu hizmetleri de şöyle anlatmıştı: "Çığır
açan hizmetler, ülkemizin yükselmesi ve insanlığın şuurlanması
bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetler; başta bü-
yük Kıbrıs zaferi Millî Görüş'ün büyük bir eseridir. Ancak biz
Kıbrıs bağımsız bir devlet olsun diye barış harekatını yaptık, yok-
sa tekrar Yunanistan'a vermek için değil. Bugün birçok hatalı ha-
reketler yapılıyorsa, Millî Görüş'ün bir an evvel iktidara gelmesi
gerektiğini idrak etmemiz açısından önemlidir. Ve tabi hatalı dav-
ranışların, bağımsız bir devlet olmaktan uzaklaşmanın ne demek
olduğunu tanıtmakta yine Millî Gazete'nin görevleri arasındadır.
Millî Görüş, kurduğu hükümetler döneminde yaptığı çalışmalar-
la, manevi kalkınmayı plana bağlamıştır. Millî Görüş iktidara gel-
diğinde İmam Hatip Okulları her seferinde yeniden açılmıştır. O
gidince kapatılmış, gelince yeniden açmıştır. Biz 3 defa İHL'leri
açtık. Sayılarını 600'e çıkardık. Ve talebe adedi, 600 bini buldu. 5
bin Kuran Kursu açtık. Kuran öğrenen evlatlarımızın sayısını, 1
milyona çıkarttık. Bütün okullara, din ve ahlak dersini koyduk.
Türkiye'nin İKÖ'ye tam üye olmasını sağladık. İslam Bankası'na
kurucu ortak olduk. D-8'leri kurduk. Yeni bir dünyanın kurulma-
ya başlaması böylece, yürürlüğe girmiş oldu. Müslüman ülkeler-
le her türlü münasebeti geliştirmek, Millî Görüş iktidarlarında
ana hedef olarak alınmıştır. Emperyalistlerin bütün engellemele-
rine rağmen İran ile doğalgaz anlaşması yapılmıştır. Irak petrol
boru hattı yeniden açılmıştır. Millî Görüş, Adil Düzeni kurma da
yeterli parlamenter güce sahip olamadı. Bunun için yaptığı faali-
yetler, Adil Düzen'in birer başlangıcı ve kokusudur. Aslında Adil
Düzen geldiği zaman Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye olacaktır."
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Nasır örneği ve Milli Medyanın önemi

Mısır'da Devlet Başkanı Nasır'ın işe başladığında yakınındaki
en önemli insan olan Heykel Paşa'yı Başbakan değil El Ahram
Gazetesi'ne yazı işleri müdürü yaptığını hatırlatan Erbakan, bu-
nun nedenini ve gazeteciliğin önemini şöyle açıklamıştı:

"Çünkü icraattan daha mühim olan, icraatın tanıtılmasıdır. Bu
bakımdan Millî Gazete, bütün zorluklara ve güçlüklere, önüne çı-
karılan engellere rağmen Türkiye'ye son 38 yılda en hayırlı hiz-
meti yapan yayın kuruluşudur. Tirajı 50 bin civarında olmuştur.
Yüz bine kadar çıktığı dönemler olmuştur. Fakat Millî Gazete'nin
değeri ve önemi, içindeki inanç ve şuur ile ölçülür. Millî Gaze-
te'nin bugüne kadar yaptığı hizmetler önemliydi. Şimdi daha da
önemlidir. Çünkü önümüzdeki dönemde, mutlaka Millî Görüş'ün
mutlaka iktidara gelmesi, Türkiye'nin ve insanlığın kurtarılması,
Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya'nın kurulması zarureti
vardır. Komünizm nasıl iflas ettiyse, kapitalizm de iflas ediyor. Ve
dünya, bir felaketin ve kaosun içine doğru hızla gidiyor. Bu zulüm,
kan ve gözyaşı dünyasının saadet dünyasına dönmesi ancak Millî
Görüş ile mümkündür."

Yiğit gazete; Hakkın delili ve halkın dili

Yeni dönemde, Millî Gazete'nin üzerine düşen görevleri en ba-
şarılı şekilde ifa etmesini canı gönülden temenni ederiz. Ve mil-
letimize bu en hayırlı hizmeti yapmaları dolayısıyla kendilerine
(yürüyün, daha ileri yürüyün, istikbal sizindir) diyerek alkışlama
görevimizi ifa ederiz. Gazanız mübarek olsun."

Milli Görüş’ün iki muhteşem hamlesi!

Millî Görüş'ün 40 yıllık tarihinde yapmayı hedeflediği ve ilk
iktidarında gerçekleştireceği 2 muhteşem hizmeti anlatan Erba-
kan: "Mimar Sinan'ın meşhur tabirini bilirsiniz. Şehzade Camii
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çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Selimiye'de ustalık döneminde
yapılmıştır. Dolayısıyla muazzam hizmetler, hep çıraklık ve kal-
falık döneminde yapılmıştır. Şimdi Milli Görüş iktidara gelecek
ve bu sefer muhteşem hizmetlerini yapacaktır. Bunlar; Yeniden
Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya'nın kurulması. Bu hedefleri
tanıtmakta, Millî Gazete'nin hizmetlerinin başında gelmekte-
dir" diye vurgulamıştı.

Millet Refahı gördü, taklitleri reklam edildi!

Milli Görüş iktidarında herkese refah sağlandığını kaydeden
Erbakan, 100 alan memura 216, 100 alan işçiye 250, 100 alan
köylüye 312, 100 alan Bağkurluya 1000 verildiğini söyledi. İlk
defa denk bütçenin yapıldığını, havuz sisteminin kurulduğunu
vurgulayan Erbakan, devletin kendi parasına faiz ödeyip alması-
na son verildiğini dile getirdi. Erbakan, "Yeni bir zam ve vergi
koymamış, yeniden borç almamış buna mukabil 50 milyar dolar-
lık bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar ilave ettik. Öğrenci bursları ar-
tırılmıştır. Sosyal yardımların miktarı, bir sene içinde 10 misli
artmıştır. Bütün Türkiye'de ayrım yapmadan 800 bin fakir tespit
edilmiş ve para faize ödeneceğine bunlara verilmiştir" dedi. Erba-
kan, ağır sanayi hamlesi ile milli, süratli ve yaygın kalkınmanın
gerçekleştirildiğini, otoyol hamlesinin başlatıldığını anlattı. Millî
Görüş 1996 yılında hükümet oldu. Bu hükümet esnasında, son
30 yılda vazife gören 12 hükümet içinde en başarılı hükümet ol-
du. ATO'nun ilmi araştırmasıyla sabittir"

5 Muazzam hizmet ve Milli Görüşün mahiyeti

Milli Görüş'ün bugüne kadar 40 yıldan beri üç grup hizmet
yaptığını anlatan Erbakan, bunları muazzam hizmetler, muhte-
şem hizmetler ve çığır açan hizmetler olarak gruplamıştı. Millî
Gazete'nin 38 yıldır bu hayırlı hizmetlerin millete tanıtılması va-
zifesini canla başla yaptığını vurgulayan Erbakan, Millî Görüş'ün
muazzam hizmetlerini şöyle sıralamıştı:
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"Birincisi Millî Görüş, milletimizi temsil hizmeti yapıyor.
Çünkü Millî Görüş milletimizin inancı, kimliği, tarihi ve kendi-
sidir. Millî Görüş varsa, milletimiz orda vardır. Millî Görüş dışın-
daki görüşler, dışarıdan gelmiş hastalıktır. Bunların hepsi, mille-
timizi temsil imkânına sahip değillerdir. İkinci önemli hizmeti,
Türkiye'nin kurtuluş ilacını bağrında muhafaza eden bir tohum-
dur. Bu tohumdan çıkacak olan çınar ağacı, Türkiye'nin ve insan-
lığın beklediği kurtuluşu sağlayacaktır. Diğer bir muazzam hiz-
met de, gayri milli tahribatı engellemektir. Eğer Millî Görüş ol-
masa, gayri milli tahribat önünü boş bulup bütün gücüyle ülkeyi
mahvedecektir. Ancak Millî Görüş vasıtasıyla bunlar frenlenmek-
te ve Türkiye kendini muhafaza etmektedir. Dördüncü hizmeti
ise, emperyalizmin Türkiye'yi İsrail'e vilayet yapılma planlarını
önlemektir. 40 seneden beri, Millî Görüş olduğu için bu planlar
gerçekleştirilememiştir. Beşinci hizmeti ise, römorkörlük hizme-
tidir ve; Türkiye'yi aslına, özüne, ruh köküne çekmektedir. İşte
bu önemli vazife de Millî Görüş sayesinde yapılmaktadır."

Hakkın sesi, halkın temsilcisi!

Millî Gazete'nin halkın gözü kulağı olduğu gerçeğini, aynı
düşünceyi paylaşmayanlar bile kabul etmektedir. 2006 Hazi-
ran'ında uluslararası bir bankanın ABD'li bir üst düzey yetkilisi
İstanbul'a gelmişti. Kendisine "Siz, Türkiye'yi nasıl tanırsınız?"
sorusu yöneltildiğinde şöyle cevap vermişti: "Biz, Türkiye'yi an-
lamak için 4 gazeteyi tercüme ettirir, bütün yöneticilerimize da-
ğıtırız: Devletin görüşünü anlamak için Hürriyet'i; Hükümet'in
görüşünü anlamak için Zaman'ı; ekonominin gidişatını öğren-
mek için Dünya'yı; halkın görüşünü anlamak için Millî Gaze-
te'yi tercüme ettiririz."16

Çünkü, Millî Gazete "Zalimlere meyletmeyin, yoksa, size
ateş dokunur da cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka
dostunuz yok. Sonra, Allah'tan da yardım göremezsiniz." (Hud:
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113) ayetinin anlamını çok iyi biliyorlardı. Bugün, "çağdaşlık",
"reelpolitik", "ABD'siz olmaz", "dünya gerçeği" gibi sözlerin
büyüsüne kapılarak, okuyucularına, güçlü gördükleri zalimleri
şirin gösteren yayın kuruluşlarının sayısı hiç de az değildir.
Okuyucusuna, her zaman Hakk'ın ve haklının yanında yer al-
maya davet eden Millî Gazete'nin bu tavır ve duruşu her türlü
takdirin üstündedir.

Diyanet Dergisi, Ağustos 2008 sayısında Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun "Medya ve Din" başlıklı yazı-
sını yayınladı. Burada şu görüşlere yer veriliyordu: "İslam dini,
doğru bilgi ve haberin peşine düşmeyi emreder. "Doğruluk" ve
"güvenilirlik", "iyi değerlere hizmet etme" ve "insanlara yarar
sağlama" gibi hususların dikkate alınması aynı zamanda dini bir
zorunluluktur. Bu süreç, medyanın doğru ve güvenilir bilgiler-
le halkın ahlaki ve dini eğitimine yönelik programlara yer ver-
mesi de kaçınılmazdır."

Sultan Baba ismiyle tanınmış rahmetli İhsan Tamgüney Hoca-
efendi, Zeytinburnu'nda bulunan bakkal dükkânına gelen müşte-
rilerine şöyle derdi: "Evladım! Bir Millî Gazete, bir de sabun alır
mısın? Millî Gazete ile kalbini ve ruhunu temizlersin; sabun ile
de bedenindeki maddi pislikleri temizlersin."

Milli Gazete’nin nankörleri!

Kanal 24’ün internet sitesi http://www.yirmidort.tv/ de
Güncel-Kültür-Sanat Bölümünde yer alan 15 Haziranda yayın-
lanmış olan Keşke Olmasaydı adlı programda Necip Fazıl'ın ha-
yatı konu ediliyor. Burada anılarını paylaşan eski Milli Gazete
yöneticisi ve yazarlarından Zübeyr Yetik şöyle konuşuyordu:
“Necip Fazıl’ın yalnız kalma sürecinde Necmettin Erbakan’ın çok
büyük payı oldu!?” Bu arada Erbakan Hocamızın Milli Selamet
Partisi döneminde yapmış olduğu basın açıklamasından bir ke-
sit veriliyor ve Hocamızın şu cümleleri vurgulanıyordu: “Her-
kesin kendisinin bileceği iştir. Yalnız biz inanıyoruz ki çok şükür
Milli Selamet başkalarını da beraber sürükleyerek bu hizmetleri
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yürütecek güçtedir, zindedir ve bu hamlelerin içindedir." Zübeyr
Yetik bu gerçekten gocunuyor ve Erbakan’ı karalamaya devam
ediyordu.” Erbakan Necip Fazıl’ın üzerini örtmeye çalıştı. Me-
sela ben bunu çok yakından biliyorum, çünkü Milli Gazetenin
başında bulunduğum dönemde -ben gelmeden önce başlatılmış
ben geldiğimde de miras alınmış ben onu kırmaya çalıştım- Necip
Fazıl’dan bahsetmek yasaklanmıştı. Haberin altında benim im-
zam olduğu halde Genel yayın müdürüyüm, ama muhabir olarak
imza attım. Necmettin Hoca telefon açtı “Zübeyrciğim galiba gö-
zünden kaçmış, Necip Fazıl ile ilgili, bir haber filan girmiş (güle-
rek işi pişkinliğe vuruyor ve hezeyanlar savuruyordu. Zubeyr
Yetik gibi iz’an ve vicdanını yitirenler ve her fırsatta Erbakan’ı
karalamak için bahane üretenler, şimdi bir zamanlar küfür say-
dıkları demokrasi Donkişotluğu ve AB goygoyculuğu için
AKP’nin akrepliklerine hikmet ve mazeret uyduruyordu.

Oysa AKP sayesinde, İslami duyarlılık hızla azalıyor, ahlak
ve aile giderek yozlaşıyordu!

Dünyada hızla yayılan uyuşturucu kullanımı korkunç boyut-
lara ulaşıyor ve kullanım yaşı ilkokula kadar iniyordu!

Fetullahçı medyanın fırsatçılığı ve fesatçılığı! 

“Yeni milenyuma girerkenki Türkiye ile 21. asırda on yıl geçirmiş
Türkiye arasında çok büyük bir fark var. On sene öncesinin iç ve dış
dengeleri çoktan değişti. Türkiye daha demokratik, daha şeffaf, da-
ha denetlenebilir bir ülke olma yolunda hayati adımlar attı. Devlet
halka daha yakın, devletin kurumları daha hesap verebilir hale gel-
di. Bu durum demokrasimiz açısından sevindirici bir süreci işaretli-
yor; çünkü bu yolun sonu katılımcı ve çoğulcu demokrasiye gidip da-
yanıyor. Ancak daha önceki statükodan beslenen zümrelerin de key-
fi kaçmış oldu.

Bu nedenle hâlâ siyasette sular durulmuyor, asker-sivil ilişkilerin-
de demokratik dengeler tastamam kurulamıyor. Demokrasinin bu ül-
keye evrensel boyutta ve ön şartsız yerleşebilmesi için bir mücadele

90 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



veriliyor. Bu mücadeleye (tabiatı gereği) medya da ortak. Çünkü var-
lığını egemen güçlere bağlamış bir yapı ısrarla çoğulcu demokrasi ta-
leplerine karşı direniyor. Direnirken de medya desteği arıyor. Şeffaflık-
tan korkan, kapılar arkasındaki gizli ittifaklardan beslenen kemikleş-
miş bir yapı, ayrıcalıklı kişi ve kurumların güdümünde sürdürülen
sistemin devam etmesini arzuluyor. Mümkün mü? Tabii ki hayır! Ar-
tık toplum dünyaya daha açık; dolayısıyla insan hakları ve demokra-
si konusunda daha evrensel standartlar talep ediyor. Bu taleplere hiç
kimse direnemez; ne asker-sivil bürokrasi, ne siyaset, ne medya...

Bir zamanların en sembol medya patronu Dinç Bilgin hafta için-
de Star Gazetesi'ne röportaj verdi. 'Hepimizin dolabında iskeletler
var' diyen ve yürek burkacak şekilde özeleştiri yaparak 28 Şubat dö-
nemini deşifre eden Bilgin, bu ülkedeki tarihî değişime dikkat çeke-
rek şöyle diyor: 'Dönüşümü iyi okuyan kazanır!' Bilgin bu özeleşti-
rileri daha önce de yapmıştı. 28 Şubat döneminde askerlerin medya-
ya nasıl yön verdiklerini, o günkü askerî yetkililerin gazete ve tele-
vizyonlara nasıl pervasızca hükmettiklerini daha önce de anlatmış-
tı. Şimdi yine bu yapıya dikkat çekiyor ve bir de çıkış yolu öneriyor:
'28 Şubat döneminde askerî bürokrasi, yargı ve basın rejimin üç aya-
ğı olmuştu. Ben de dönemin egemenlerindenim. Çok büyük kabahat-
lerimiz oldu... Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli bir
dönüşümden geçiyoruz...” diyen Zaman yazarı Ekrem Dumanlı;

1- Hem Dinç Bilgin gibi Sabataist Yahudilerin avukatlığını
üstleniyor

2- Hem de, 28 Şubat sürecinde, Erbakan Hoca’ya tam bir Ya-
hudi hahamı ağzıyla sataşan ve malum güçleri Refeh Yol’a kar-
şı kışkırtan Fetullah’ın farfaralıklarını saklayıp aklamaya çalışı-
yordu.

Yani sabataycı medyaya, ılımlı İslamcı kılıfı geçiriliyordu!

Türkiye ve Dünya; TBMM’deki masonik sembolleri deşifre
eden Milli Gazete yazarı Mustafa Yılmaz’ın: “Dul kadının oğul-
ları!” kitabını konuşurken şu Zaman yazarların nedense hiç il-
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gisini çekmiyordu. Oysa, o çok ilgilendikleri Ergenekon’un Ma-
sonik bağlantılarıyla ilgili önemli kanıtlara da yer veriliyordu:

Mevcut TBMM binasının mimarı Clemens Holtzmeister diye
Avusturya kökenli bir mimar. Yine dönemin Meclis Başkanı'da
Abdülhalik Renda. İkisi de mason. Biz bunu masonların kendi
kaynaklarından tespit ettik.

Masonlarda şöyle bir anlayış vardır. Yaptıkları her esere mut-
laka masonik semboller yerleştirirler. Bunu Hiram Usta'ya saygı-
nın bir gereği olarak görüyorlar. Bu masonik bir gelenek. Çünkü
bir yeminleri var. Büyük Üstad Hiram'ın adını sonsuza kadar ya-
şatma yemini. Bunu bu sembollerle yapıyorlar. Dediğim gibi
TBMM'yi yapan mimar Avusturya asıllı Clemens Holtzmeister. İl-
ginç hayatı bir var. Avusturya'da doğuyor. Ancak Hitler Avru-
pa'sında Nazilerden kaçıp Türkiye'ye sığınıyor. Ve Uzun yıllar
Türkiye'de yaşıyor. İşte bu dönemde TBMM binasını yapıyor. Da-
ha ilginç olanı, Nazilerin Avusturya'ya girdiğinde ilk bastığı yer
Holtzmeister'in ofisi oluyor. Ofisini alt üst ediyorlar. Belli ki bir
şeyler aranıyor. Hatta nedense o kadar kızıyorlar ki bu adama
O'nun yaptığı bir anıt var. İlk yıktıkları eser de o anıt oluyor. Bi-
liyorsunuz Hitler iki kesimin peşine düşmüştü. Yahudiler ve Ma-
sonlar. Hatta babası kurtuluyor ama kızı onun kadar şanslı değil.
Daha sonra ünlü bir sinema yıldızı olan Judi Holtzmeister Nazi
kamplarında esir kalıyor.

Hayatta tesadüfe yer yok. Holtzmeister'i Türkiye'de karşılayan
ve O'na sahip çıkan kişi de Abdülhalik Renda oluyor. Türkiye
Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locaları'nın listesine göre o da bir
mason. Renda en uzun süre TBMM Başkanlığı yapan kişi olarak
biliniyor. İşte Mevcut TBMM'nin mimarı bu Holtzmeister, o dö-
nemdeki başkanı da Abdülhalik Renda. İkisi de mason olunca bi-
ze yaptıkları eserdeki sembolleri bulup değerlendirmek kalıyor.

Masonlar Encümen-i Daniş'le gurur duyuyordu!

Kitaptaki önemli bölümlerden biri de Ergenekon ile birlikte
gündeme gelen bazı örgütlenmeler. Kimilerine göre adı İhtiyarlar
Heyeti, kimine göre Encümen-i Daniş, kimine göre Konsey?
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Ben kitapta kendi yorumumdan çok tarihi belgelerin ortaya
koyduğu gerçekleri sıralıyorum. Encümen-i Daniş'te bunlardan
biri. Encümen-i Daniş'i ilk kuran Mustafa Reşit Paşa'dır. Osman-
lı'nın çöküşünü getiren adamdır. Ve masonların kendi kaynakla-
rına göre bir rivayete göre İstanbul'da, bir rivayete göre Londra'da
tekris olmuş bir masondur. 1851 yılında kuruluyor Encümen-i
Daniş. Ve ilk temelleri, bu Reşit Paşa'nın balta limanı'ndaki yalı-
sında yaptığı gizli toplantılarda atılıyor. Ve bu yalıdaki gizli top-
lantılara katılanların tamamı mason. Ve İngiliz etkisi altında hep-
si. Londra'daki büyük mahfile bağlılar. Zaten Mustafa Reşit Pa-
şa'yı hep İngilizler desteklemiştir.

Bir de masonlar gurur duyuyorlar Encümen-i Daniş'le. Türki-
ye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası kendi resmi sitesi;
"unutulmaya yüz tutmuş en önemli masonik çalışma örneklerin-
den" biri olarak veriyor Encümen-i Daniş'i. Yani masonik bir ör-
gütlenme olduğunda şüphe yok. Kavramsal olarak da öyle. Mese-
la aynı masonluktaki gibi, Encümen-i Danişte'de Dahili'ler var,
Harici'ler var. Kitap için yaptığım araştırma da çok ilginç şeyler
çıktı karşıma. Mesela 1851 yılında kuruluyorlar ama sadece 12
yıl resmi olarak çalışıyorlar. 12 yıl sonra esrarengiz bir şekilde or-
tadan kayboluyorlar. Hiçbir bilgi yok haklarında. Ne faaliyette ol-
duğuna dair ne de kapatıldığına dair en ufak bir belge yok. Bir
buçuk asır boyunca tamamen dışarıya kapanıyorlar. Yani gizli bir
çalışma yöntemi içine giriyorlar. Biliyorsunuz şimdi bütün Tür-
kiye bu esrarengiz oluşumu tartışıyor. Çok ilginçtir bu bir buçuk
asır boyunca yapısında hiçbir değişiklik olmuyor. O zaman da 40
üyeli. Bugün de. O zaman da 15 günde bir toplanıyorlar, bugün-
de. O zamanda bütün üyelerin toplantılara katılmaları mecburi,
bugün de. O zaman da şeffaflık yok, şimdi de.

28 Şubat'ın Encümen-i Daniş'te planlandığını anlaşılıyor!

Sadece şunu söyleyeyim, 28 Şubat kararları denen kararların
ilk alındığı yer encümen-i Daniş'tir. Bunu bir rapor olarak hazır-
lıyorlar. İşte İmam Hatiplerin önünün kesilmesi, Tevhid-i tedrisa-
tın geri getirilmesi, Kur'an kurslarının sayısının azaltılması, ke-
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sintisiz eğitim hepsi bu raporda var. Encümen-i Daniş'in bu rapo-
ru 2 yıl sonra karşımıza 28 Şubat olarak çıkıyor. Yani o raporda
ne yazıyorsa 28 Şubat süreci patlayınca onlar oluyor. Bu noktada
yine kitapta ilginç bir soruyu daha soruyoruz, yani cevabı kendi
içinde olan sorular bunlar. Mesela bu Encümen-i Daniş'te hiç ka-
dın üye yok. Yani 150 yıllık bir oluşum ama hiç kadın üyeleri ol-
muyor. Oysa biliyorsunuz modernite yanlısı bunlar. 28 Şubat'ta
gördük, en kızdıkları şey Haremlik-Selamlık uygulaması. Kadın-
larla erkeklerin ayrı ayrı oturtulması. Çok çağdaşlar ya karışık ol-
sun istiyorlar. Ama ne hikmetse 150 yıllık bir oluşumda araları-
na bir tane bile kadın üye almıyorlar. İlginç değil mi? İşte tam bu-
raya gelince bir soru daha soruyoruz; Hiram Usta'dan bu yana ge-
len masonik gelenekte kadınlar mason olamıyor. Biz de diyoruz
ki; Encümen-i Daniş'te bugüne kadar hiç kadın üye olmaması bu
kadim inanışın bir yansıması olabilir mi?

Ayrıca kitapta: "bir masonu nasıl tanırsınız", "masonik söz-
lük" gibi bölümler var. Sonra "bugüne kadar görev yapmış 33.
Derece üstadı azamların resimleri"nin yer aldığı bir bölüm var.
Yine masonların kendi aralarında kullandığı şifreli masonik alfa-
be var. Oralarında okurun ilgisini çekeceğini düşünüyorum.17

Ama aynı ılımlı İslamcı medya mostraları dünyaya 4.4 tril-
yon dolara mal olan Türkiye’de ise Fetullahçıların da nemalan-
dığı Domuz Gribi rantını hiç gündeme getirmiyordu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, ''gerçekçi olmayan salgın
paniklerinin dünyaya ve insanlığa çok pahalıya mal olduğunu''
ifade ederek, ''Kuş gribi dünyaya 2.2 trilyon dolara mal oldu, do-
muz gribinin ise 4.4 trilyon dolara mal olacağı hesaplanıyor. Bu
paniklerden bazı ülke ve firmalar büyük rantlar elde ederken di-
ğer bir kısmı da büyük zarar görüyor'' diye uyarıyordu.

Firmaların 2010 için üçlü aşı üretmeleri halinde, halen piya-
sadaki ''domuz gribi'' aşısının yapılmasına gerek kalmayacağını
anlatan Akdur, ikili aşı üretilmesi durumunda ise bu aşının ya-
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nında ''domuz gribi'' aşısının da uygulanması gerektiğini söylü-
yordu. 

Dünya Sağlık Örgütünün, ulusları, özellikle de gelişmekte
olan ulusların ekonomisinden daha çok şirket ekonomilerini dü-
şündüğü kuşkusunu yaratmakta ve bu kuruma olan güveni sars-
maktadır.'' DSÖ'nün son yıllarda olayları ve grip pandemilerini
iyi yönetemediğini savunan Akdur, örgütün ''domuz gribi'' ve aşı-
sı ile ilgili uygulamalarının yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünya-
da tartışıldığını, bunun da ötesinde şiddetle karşı çıktığını belir-
terek, ''Başka bir ifadeyle tüm dünyada gerek DSÖ'ye gerekse aşı
firmalarına karşı büyük bir güven bunalımı yaşanmaktadır. Bu
yaşananların dünya ölçeğinde veya insanlığa en önemli faturası
da DSÖ'ye olan güvenin yitirilmesidir'' diyordu.

Aydın Başar: “Muhterem Erbakan Hocamız” başlıklı, hida-
yet ve feraset meyvesi bir yazı yazıyordu.

Muhterem Erbakan Hocamız benim için ilk olarak "akl"ı temsil
eder. O el değmemiş, kirlenmemiş, kaynağından çıkan bir su gibi
berrak bir akla sahiptir. Onun düşünceleri ve sözlerini biz en sağlık-
lı matematik ile akraba olan mantık ilmiyle açıklayabiliriz. Yani de-
mek istediğimiz şu ki; o bütün iş ve davranışlarında mantıklıdır.
Onun mantığına göre bir insan ya dava adamıdır ya da işbirlikçidir.
Bu mantık son derece isabetlidir esasında. Zira dava adamı olmayan
bir kimse işbirlikçiden başka ne olabilir? Kimisi bilinçli işbirlikçidir
kimisi de batılı desteklemediği halde hakkı da tutmadığı için dolay-
lı olarak işbirlikçi olmuştur. Beyaz ve siyahı kirleterek her şeyi gri
ve onun tonlarına çevirmeye çalışanlar Muhterem Erbakan Hoca-
mızla hiçbir zeminde uzlaşamazlar. Çünkü o feraseti ile hak ile ba-
tılı seçip ayırmıştır.

Muhterem Erbakan Hocamız benim için "akl"ı temsil etmenin
yanı sıra, "zekâ"yı da temsil eder. Bu da hayranlık uyandıracak bir
durumdur. Adeta çok iyi bir "satranç ustası" gibi bir hamlenin arka-
sından gelebilecek olan on hamleyi hesap eder. Düşünürken herkes
on veriyi hesaba katıyorsa o yirmi veriyi hesaba katar. Son derece
stratejik düşünür. Siyasi olarak yapılan şeylerin sonunun nasıl ola-
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cağı konusundaki en iyi yorumu o yapar. Bu nedenle sağcısı solcusu
onun sözlerini ilgiyle takip ederler. Faraza "açılım"la ilgili yaptığı
yorumların bugün ne kadar isabetli olduğunu herkes görmüştür. Di-
ğer konularda da herkesin yeni yeni fark ettiği gerçekleri Erbakan
Hoca otuz yıl önce söylemiştir.

Üçüncü olarak Muhterem Erbakan Hocamız "sabır" ve "teslimi-
yet"i temsil eder. En çalkantılı dönemlerde bile teslimiyeti elinden bı-
rakmamış ve sabrı da en güçlü silah olarak kullanmayı bilmiştir. Ni-
tekim 28 Şubat sürecinde "Kahvemizi içer sinemayı seyrederiz" de-
mesi mükemmel bir teslimiyetin örneğidir. Bugün hakikaten de o dö-
nemde ne filmler çevrildiğini herkes öğrenmiştir.

Dördüncü olarak Muhterem Erbakan Hocamız "inat" ve "sebat"ı
temsil eder. Hak davada inat etmeyi ve bu uğurda mücadele etmeyi
birçok insana öğreten kimsedir. Ömrü boyunca büyük bir mücadele-
yi sırtında taşımanın yükünü çekmiştir. Siyasi hayatında sürekli kı-
sıtlamalar ve engellerle karşılaşmış, kurduğu partiler bir bir kapa-
tılmıştır. Ama o her seferinde "nerede kalmıştık" diyerek yoluna de-
vam etmiştir. Mücadelenin son nefese kadar olması gerektiğini yaşa-
yarak göstermiştir.

Beşinci olarak Muhterem Erbakan Hocamız benim için "cihat"ı
temsil eder. O Müslümanların izzeti ve itibarı için çalışan bir müca-
hittir. Bugün insanımızın elinden izzet ve itibarı çekip alınmıştır. İş-
te Muhterem Erbakan Hocamız o itibarı tekrar insanımıza iade et-
mek için savaşmaktadır. Bir köşeye atılan, kıymet verilmeyen, de-
ğersiz görülen halkımıza değerini hatırlatan kimsedir. Bugün insa-
nımız maddi ve manevi sıkıntılar içerisindedir. Bir taraftan manevi-
yatsızlık bir taraftan da açlık insanımızı tüketmiştir. İnsanımız her
gün yeni korkularla uyanmaktadır. Acaba ev sahibim evden çıkartır
mı? Zam istersem patron işten atar mı? Ekstra bir masraf çıkarsa
nasıl öderim? Daha nice nice korkular...

Maalesef Türkiye şu ana kadar aklı, zekâyı, sabrı, sebatı, ina-
dı ve cihadı seçmemiştir. Yani Muhterem Erbakan Hocamızın kıy-
metini tam anlamıyla bilememiştir. Böyle bir zekâdan yararlan-
mak varken, bile bile defalarca aynı çamura düşmüştür. Ben bütün
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yüreğimle inanıyorum ki gönlü Allah aşkı, Peygamber ve evliyaul-
lah sevgisi ile dolu olan Erbakan Hocamız tekeden bile süt çıkar-
tacak kabiliyettedir.

Muhterem Erbakan Hocamızın kıymetini anlayabilmek için şu
ibretleri de görmenizi tavsiye ediyorum. Türkî cumhuriyetlerin tele-
vizyon kanallarına baktığımızda (Mesela Azerbaycan) müthiş bir
yapmacıklık ve batı taklitçiliği görüyoruz. Şuursuzluk yüzünden bi-
rer batı hayranı olan insanların kişiliksiz konuşmalarına şahit olu-
yoruz. Din, hayatın resmen dışına itilmiş vaziyette. Baskıcı ve soğuk
tipli laikler ülkeleri yönetiyor. Müslümanların ise toplumsal düzen
içerisinde hiçbir etkinliği yok. Biz inanıyoruz ki oralarda da bir Er-
bakan olmuş olsaydı bugün birçok şey farklı olurdu. Biz Amerikan
ve batı hegemonyasına karşı bugün bir şuura sahipsek bunu Muhte-
rem Erbakan Hocamıza borçluyuz. Orta Asya'daki Rus hegemonya-
sına karşı Türkî cumhuriyetlerin de bir Erbakan'ı olsaydı, oradaki
halk dinini ve değerlerini unutmayacaktı. Bugün Türkiye dünya
Müslümanları için bir umut olma özelliğini koruyorsa bunu da kuş-
kusuz Muhterem Erbakan Hocamız ve arkadaşlarına borçluyuz.

Son olarak, güncel bir mevzua girerek sözlerimi tamamlamak is-
tiyorum. Biliyorsunuz bugün Gazze'ye yapılan ambargodan ve Mı-
sır'ın tavrından dolayı büyük bir öfkemiz var. Bütün bu giden kon-
voylar oradaki yaraya bir ölçüde merhem olmuştur. Fakat bu yara
öyle merhemle iyileşecek türden bir yara değildir. Bu yara ameliyat-
lıktır. Bu nedenle artık gerçek çözümün Muhterem Erbakan Hocamı-
zın D-8 projesini canlandırmak olduğunu kavramamız gerekmekte-
dir. Bu konuda konuşmak kolaydır; falanca hoca, falanca yazar, fa-
lanca siyasi bu konudaki üzüntüsünü ifade edebilir. Ama hala çözü-
mün Müslüman birliğinin çekirdeği olan D-8 olduğunu itiraf etmi-
yorsa kusura bakmayın samimiyetinin bir tarafı çökmüştür. "Müslü-
manlar birlik olmalı" falan filan dedikten sonra da Muhterem Erba-
kan Hocamızın yıllardır bu uğurda yaptıklarını gizlemeye çalışıyor-
sa, ısrarla D-8'i görmek istemiyorsa, o kimse riyakârlık ve hasetlik-
ten kurtulamamıştır” diyordu.

Ama, Anadolu Gençlik Derneği İzmit Şubesi, Ocak ayında,
AKP yalakalığı sırıtan şair Süleyman Çobanoğlu’nu konferansa
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çağırıp, Milli Gazeteye ve Milli Görüşçülere en adi sözlerle ha-
karetler yağdıran Şair İsmet Özel’i övdürüyordu.

Milli Gazete yazarı Müslim Coşkun’da “kahramanlık taslar-
ken hırsızlığını anlatan Kıpti” misali bu tarihi(!) buluşmayı iş-
tahla naklediyordu. (19 Ocak 2009 Milli Gazete)

“Sorular ve cevaplar

Program soru-cevap şeklindeydi. Süleyman Çobanoğlu'na sorula-
rı İbrahim Tenekeci ve Aytekin Karadeniz sordu.

Çobanoğlu, iki saat kadar süren programda ezber bozacak sözler
söyledi, ufkumuzu genişletecek açıklamalarda bulundu. Şair, şiiri
hayatında nereye koyduğunu şu şekilde açıkladı: "Daha havalı sa-
natlar varken, bu işlerle niye uğraşıyoruz? Biz şiir dolayısıyla bir
millet olma vasfını kazandık. Millet olarak ortaya çıkarken, harcın-
da şiir olan ender milletlerin başında geliyoruz. Ya şair olarak do-
ğarsınız ya da doğmazsınız. Şiiri hayatımın her döneminde önemse-
dim. Başka işler yaparken de önemsedim. Hayatımın sonuna kadar
da önemseyeceğim. Kendi adıma dünyada hiçbir şeyin şiirin yerini
dolduramayacağına inanıyorum. Yaptığım işlerin ancak yüzde yir-
misi zihnimi meşgul etti. Diğer kalanına şiirden başkasını hiç sok-
madım." Vay be! Adam, hayat felsefesi, yaşama gayesi, en önem-
li ve önceliklim meselesi ve meşguliyeti “şiir”miş… Bu itirafla-
rı okuyunca Kur’an’ın Şuara (şairler) suresinin sonundaki şu
ayetleri hatırladık.

“Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim
mi?” 

“‘Gerçeği ters yüz eden', günaha düşkün olan her yalancıya
inerler.” 

“Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemekte-
dirler.” 

“Şairler ise; gerçekten onlara azgın-sapıklar uyar.” 

“Görmedin mi; onlar, her bir vadide vehmedip duruyorlar,” 

“Ve gerçekten onlar, yapmayacakları şeyleri söylüyorlar.” 
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“Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı
çokça zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar
(veya öçlerini alanlar) başka. Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkı-
lâba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.” (Şu’arâ
Suresi: 221-227)

Yani şiir, Hakkın tebliğine ve hayrın hizmetine bir ARAÇ ya-
pılsa, bu gerekli ve güzeldi.

Ama şimdi şiir bizzat AMAÇ olsa, kutsallar ona bir dolgu
malzemesi gibi kullanılsa işte bu şeytana şakirtlikti.

Milli Görüş camiasına ve Hocasına hakaretler edip kaytaran
ve Milli Gazeteye de çamur atan İsmet Özel için, Müslüm Çoş-
kun şu övgüleri yağdırıyordu:

“Süleyman Çobanoğlu, en çarpıcı açıklamayı İsmet Özel konu-
sunda yaptı; İsmet Özel isminin neye karşılık geldiğini, millet için
önemini şu sözlerle ortaya koydu: "İsmet Özel, yaşadığımız bu çağ-
da bir imkândır, bir kısmettir. İsmet Özel, büyük bir dehaya, büyük
bir izana, büyük bir ferasete sahiptir. Hali hazırda yaşayan en bü-
yük Türk şairidir. Allah başımızdan eksik etmesin.

Bu yüzden İsmet Özel daha çok konuşmalı, Süleyman Çobanoğ-
lu daha çok şiir yazmalı; Yunus Emre'yle başlayan ve millet hayatı-
na nüfuz eden şiirin teyakkuz halinin sürdüğünü, tehlikeyi bertaraf
edecek gücü içinde barındırdığını ortaya koymalıdır. Süleyman Ço-
banoğlu, konuşmasını bitirdiğinde İsmet Özel'in yalnız olmadığı or-
taya çıktı. Sözleri hep bu tiplerin, hem de gazete yetkililerinin tiy-
niyetini ele veriyordu..

İsmail Nacar sapla samanı karıştırıyordu:

Bir zamanlar koyu ülkücü olan ve Gladyonun gizli güdümün-
de, sonradan anlaşılan “Milliyetçi komando” teşkilatını kuran;
üniversite tarih bölümünde okumuş, ama İslami konulara da ilgi
duymuş, birisi olan; haklı olduğu yanları bulunsa da, tasavvuf ve
tarikat gerçeğine kökten düşmanlığının altında Malatya’da yaşa-
yıp ölen rahmetli Sait Çekmegil’in etkisi sırıtan; ve bazı merkez-
lerin kendisine bilgi sızdırıp “reklam ajansı” gibi kullandıkları
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anlaşılan; çok sığ ve sınırlı dini bilgisine rağmen, büyük bir alim-
lik ve bilgiçlik havası atan İSMAİL NACAR, bir TV kanalına çı-
karılıp (Fatih Altaylı’ya) şunları söylüyordu:

“Sağ veya sol, her iktidar ABD’ye yaranmak ve yaslanmak ih-
tiyacını duymuştu. Ama Erbakan’da bu yoktu…” (Zaten bu milli,
haysiyetli ve cesaretli tavrı yüzünden hedef tahtasına konmuştu.)

“PKK’yı tasfiyeye ABD’nin karar verdiği anlaşılıyordu. Ve bu
konuda AKP’ye destek veriyordu.” (Doğru, çünkü PKK siyasallaş-
tırılıp, kandilden Meclise taşınıyordu. Ve 2. İsrail olacak Büyük
Kürdistan projesinde, BOP Eş başkanı olarak Recep Bey ve ekibi,
taşeron olarak kullanılıyordu)

Ve İsmail Nacar:

“AKP çok akıllı bir dış politika izliyor, içte ve dışta hayranlık
kazanıyor” diyerek açıkça AKP yalakalığı ve tabi siyonizmin pro-
pagandasını yapıyordu.

Sn. Nacar, bütün bu girişlerden ve “rüşveti kelam” cinsinden
sözlerinden sonra asıl içindekini kusuyor ve Erbakan Hoca'yı
“Abdullah Öcalan’la görüşme imkânları arayan Başbakan” olarak
göstermek için:

• Yanlışlarla doğruları harmanlıyor.

• Kendi yorumlarını yaşanmış gibi aktarıyor.

• Hayallerle hakikatleri karıştırıyordu.

“Bizi alıp Başbakan’a (Erbakan Hoca’ya) götürdüler. Biz; ordu,
MİT ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla ve koalisyon ortağı (Tansu
Çiller Hanımla) konuşup ortak bir karar alınmış olarak, benden:
“Öcalan’la devlet arasında aracı olmamın isteneceğini” bekler-
ken, Erbakan dönüp:

“Madem gelmişsin, onlarla görüşürsen söyle, derhal silahı bı-
rakıp teslim olsunlar, yoksa çok pişman ve perişan olacaklar!” an-
lamında şeyler söyleyince, şaşırıp kaldım..”

İtirafıyla İsmail Nacar; Başbakan Erbakan’ın ve devlet organla-
rının, “APO’ya özel elçi sıfatiyle ve gayrı resmi özel arabulucu ro-
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lüyle” kendisinin muhatap olacağını umarken…

Veya malum merkezler, onu bu yönde doldurup kurgulamış-
ken...

Erbakan Hoca’nın böylesine ferasetli ve haysiyetli tarzı ve
devlet adamlığı tavrı karşısında hayal kırıklığına uğruyor ve
haddini hatırlıyordu. Yani Hoca, dış güçlerin ve işbirlikçi çevre-
lerin hazırladığı basit ve fasit senaryoları, böyle bir manevrayla
başa çıkarıyordu!..

Şimdi Ali Haydar Haksal’ın şu değerli ve derinlikli tespitle-
rini bir kere daha okumamız gerekiyordu.

“Kafam karmakarışık!..”

Bir zamanlar bizim mahallenin en suya sabuna dokunmayan
tutucu, içe kapanık, tutuk Risale-i nur geleneğinden gelen badem
bıyıklı Müslüman yazarlarımız şimdilerde en kopuk en demok-
rat, en Amerikancı ve İsrailci yazarlarıyla birlikte, aynı masa et-
rafında duruyorlar.

Bizim mahallenin entelektüel, şair, yazar ve sınırlı çevresi olan
islamcı dostlarımız, şimdi AB ve ABD uğruna kavgacı oldular.
Onlar, takvadan hiç ödün vermezlerken, şimdi şaraplarla, zinacı-
larla bir masa etrafında, bir gazete ortamında, bir panelde, bir ek-
randa her türlü zırvalarına katlanabiliyorlar.

Bizim mahallenin; o saf, temiz her kötülükten ürken, kul hak-
kına riayet eden, gerektiğinde parka ve postal giyen, halkın için-
den gelen genç kuşağı şimdilerde Mercedes arabalar yetmedi, au-
diler, jeeplerle fink atmaktalar.

Bizim mahallenin radikalleri ki, onlar, siyaseti şirk sayar, Mil-
li Görüş'e hakaretle bakan yöneticilerini ve taraftarlarını küfürle
suçlarken şimdi en Amerikancılarla kol kola yan yanalar! Siyase-
ti bir ucundan yakalayarak bir yere tutunma çabasındalar.

Bir zamanlar; İsrail propagandacısı ve Amerikancı gazetelerin
satır aralarında gezinerek onların hıyanet ve rezaletlerini deşifre
edenler, bugün kendileri o gazetelerin şeytani rolünü üstlenmiş
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bulunuyorlar! Bırakın satır aralarını, köşe bucak her yerde, alttan
alta İsrail uşaklığı ve Amerikancılık yapmaktalar.

Eski Amerikancılarla yeni Amerikancıların göstermelik mey-
dan savaşında toz dumanı birbirine karışmış, göz gözü görmüyor.
Kimi gazetelerimiz bir zamanlar Ariel Şaron'un kanlı vampir diş-
lerini her gün gözlerimizin içine sokarlarken, aynı zulme devam
eden İsrail yöneticilerinin gülümseyen yüzlerini göstermekten
çekinmiyorlar.

Kur'an'dan ayetlerle, Siyonizmi ve İsrail emperyalizmini hatır-
latanı, onları açıklayan ve halkımızı coşturup peşlerinden koştu-
ran çığırtkanların çocukları bugün onlara hizmet sunuyorlar.
Bunlar ister vaiz, ister siyasetçi olsun fark etmiyor.

Kafam karma karışık. Bundan böyle ben kime güvenip inana-
yım, kimlerle yolculuk yapayım? Kiminle oturup kalkayım? Sağ-
cılar Müslümanların yerini alıyor ne yazık ki? Bizim geçmişte ya-
nına yaklaşmadığımız o sağcıların dergileri, gazeteleri de bizim
mahalleyi işgal ediyor. Bizim şairlerimiz, entelektüellerimiz on-
larla birlikte yolculuk ediyor.

Kavmiyetçilik bizim tarafın sarıldığı bir ip artık. Kürtçü,
Türkçü Müslüman entelektüeller vs.

“Biz nerede duracağız, demiyorum?” (Ödevimiz de, görevimiz
de Hakkın safıdır) Küfre ve zulme karşı metin ve çetin bir başı-
na, dimdik, masum yolumuza devam etmekten başka çaremiz
yok. Gösterişe kapılmadan, yokluğa razı olarak.”18
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NUMAN KURTULMUŞ’UN KURUNTULARI
VE

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN KRİPTOLARI

“Milli Görüş ve Adil Düzen” bu davaya inanmış insanların
gerçek sıfatı ve değişmez amacıdır. Ama “Milli Nizam, Selamet,
Refah, Fazilet ve şimdi de Saadet Partisi” ise bu inanç ve amaç-
taki insanların resmi ve geçici “siyasi etiket ve adresleri” konu-
mundadır. Milli Görüş’ü temsil eden siyasi partilere ve sivil ör-
gütlere, kalben ve aklen Milli Görüşçü olmadıkları halde; ya ge-
çici heves ve heyecanlarla, ya makam ve menfaat hesaplarıyla ve-
ya teşkilatta tahribat yapmak ve davayı rayından saptırmak ama-
cıyla pek çok insanın katıldıkları, ama Milli Görüş disiplinine
uzun süre katlanamadıkları veya malum merkezlerce satın alın-
dıkları için kaytarıp ayrıldıkları bilinen bir olaydır. Tabi ölünce-
ye kadar demirbaş olanları da vardır. Yani bugün Saadet partili
olan, hatta en yetkili noktalarda bulunan herkesin Milli Görüşçü
olduğunu sanmak saflıktır. Örneğin Numan Kurtulmuş’un, “Mil-
li Görüş, Adil Düzen, D-8’ler, İslam Ortak Pazarı, İslam Savun-
ma Paktı” gibi kavram ve kurumları özenle ağzına almaması, Er-
bakan Hoca’nın tarihi ve talihli atılımlarına sahip çıkmaması,
acaba hangi mazeret ve mecburiyetle yorumlanacaktı?!

Daha da ilginci Numan Bey’in bir söyleşide sarf ettiği: “Her
ülkenin kendi Milli Görüşü vardır. Japonya’nın farklı, Hindistan’ın
farklıdır” anlamındaki çarpıtmaları hangi çuvala sığdırılacaktı?

Oysa Hz. Ademden günümüze ve kıyamete kadar: 



1- Yeryüzünde hangi kavim ve ülkeden olursa olsun; Hakka
inanan, hayra çalışan, temel insan haklarına saygılı ve evrensel
hukuk kurallarına bağlı olan herkesin sahip olduğu ve savun-
duğu MİLLİ GÖRÜŞ, 

2- Zahiren hangi din ve kavimden olursa olsun; haksızlığı ve
ahlaksızlığı mubah sayan, ırkçı ve baskıcı yöntemler kullanan,
zulüm ve sömürüye dayanan kesimlerin bağlı bulunduğu KİR-
Lİ GÖRÜŞ diye, temelde sadece iki görüş vardır.

MİLLİ GÖRÜŞ insani, vicdani ve imani esaslara; KİRLİ GÖ-
RÜŞ, şeytani, nefsanî ve inkari hesaplara dayanır. Velhasıl, as-
lolan ve tabi zor olan, Milli Görüşçü olmaktır. Her Milli Görüş-
çü doğal olarak Saadet partilidir, ama her Saadet Partili Milli
Görüşçü olmayabilir. Ülkemize, Milletimize, bölgemize ve tüm
insanlık alemine, özlenen huzur ve emniyet ortamı ancak, Mil-
li Görüş zihniyetiyle ve evrensel prensip ve projeleriyle sağla-
nacaktır; yoksa özünü yitirmiş ve Milli Görüş’ü terk etmiş bir
Saadet Partisinin iktidara taşınmasıyla değil… Çünkü o taktir-
de AKP’den hiçbir farkı kalmayacaktı ve işte AKP ortadaydı.

Peki, Numan Kurtulmuş’un çıkıp açıkça: “Ben elbette Milli
Görüşçü birisiyim ve Erbakan Hoca’nın tarihi projelerinin ta-
kipçisiyim” dese ve bizleri sevindirse ve bu endişelere son ver-
se, Allah aşkına söyleyin bu tavrı kimleri hoşnut kılacak ve
kimleri kızdıracaktır… Bundan niye özenle sakınmaktaydı?!

Numan Bey’in, Milli Gazete’den Mustafa Canbey’le yaptığı
söyleşide sarf ettiği: 

“Çünkü biz makul çoğunluğun kabul edebileceği fikirleri söy-
lüyoruz. Makul çoğunluğun kabul etmeyeceği fikirlerle de uğraş-
mıyoruz” (6 Mayıs 2010. sh: 10) sözleri;

• İmanen tehlikeli 
• Vicdanen geçersiz
• Siyaseten dirayetsiz laflardı

Makul: Akla uygun, mantıklı, anlayışlı, akıllıca davranış anla-
mındadır.
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“Makul çoğunluk” ise belirsiz hatta yersiz ve geçersiz bir kav-
ramdır. Olsa olsa “mantıklı çoğunluk, akılcı tabaka” anlamında
kullanılmıştır. Önce bu yaklaşım Kur’an’a aykırıdır. Çünkü Cena-
bı Hak “İnsanların çoğunluğunun aklını kullanmadığını ve akıllı
davranmadığını” (Maide: 103) haber buyurmaktadır. 

“Yoksa sen onların çoğunu (gerçeği) dinleyip anlar ve aklına,
vicdanına uyar mı sanmaktasın?” (Furkan: 44)

“Gerçekten İnsanların çoğu bizim ayetlerimizden gafil bulun-
maktadır” (Yunus: 99)

“Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Al-
lah’ın yolundan şaşırtıp saptıracaklardır” (Enam: 116) gibi uyarı-
ları dikkate almayıp, çoğunluğun peşine ve keyfine takılmanın
sonu hüsrandır. Görevimiz; çoğunluğa Hakkı ve hayırlı olanı du-
yurmak, onları akıllı-vicdanlı davranmaya çağırmaktır.

Üstelik Numan Bey’e göre, kimler ve hangi ölçüde “makul ço-
ğunluk” kapsamındaydı? Önümüzdeki seçimde bize oy verenler
mi “makul çoğunluk” sayılacaktı? Veya Numan Bey’in davetine
katılmayan ve destek çıkmayanlar hangi sınıfa sokulacaktı? Milli
Görüş hakikatlerini ve Erbakan’ın ilmi ve isabetli kavramlarını
kullanmaktan korkup kaçanların, işte böylesi kof sloganlara ve
safsatalara sığınması kaçınılmazdı.

Bu itiraflar kalabalıklara tapınmanın, Hakka değil halka ya-
ranmanın ve malum odaklara göz kırpmanın tezahürleriydi.
Oysa lider vasıflı siyasiler, ilmen, imanen ve insaniyeten geçer-
li ve gerekli olan doğrularını halkın arzuları ve umutları haline
getirebilme gayreti ve metaneti gösteren şahsiyetlerdir. Yoksa,
kasıtlı ve devamlı propagandalarla kafaları karıştırılmış kalaba-
lıkların hoşnutluğunu ve oyunu kazanma hatırına yanlış ve ya-
rarsız yönelimlere, kof ama cafcaflı söylemlere girişmek, basit
bir particiliktir.
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Milli Görüş’ün kurmay takımı ve Numan Bey’in kuruntuları

25 Nisan 2010 tarihinde SP gençlik Şöleni’nin yapıldığı Ankara
Anadolu Gösteri merkezi önünde “Numan Kurtulmuş’un konuş-
masının bittiğini ve çekip gittiğini” Hoca’ya haber vermek üzere
görevliler beklemişti ve durumu kendisine bildirmişlerdi. Sanki
Hoca, defalarca ve saygısızca yaptığı gibi “seni takmıyorum, otu-
rup dinleme zahmetine katlanmıyorum” dercesine, tam konuşma-
ya başlarken orayı terk eden Numan’a bu nefsanî zevki tattırma-
mak için özellikle böyle hareket etmiş ve salona girince, daha ön-
cekileri yapılmamış sayıp yeniden İstiklal Marşı okutularak konuş-
masına geçmiş ve salonda görülmemiş bir heyecan fırtınası esmiş-
ti. Oysa ne Milli Gazete’de ne töreni tertipleyen yetkililerce, son
dakikaya kadar Hoca’nın katılacağı nedense söylenmemişti. 

Numan Kurtulmuş, genellikle:

• Kendi yaptıkları ve AKP’ye alternatif olarak sunmakla gu-
rurlandıkları Anayasa taslağından,

• Rüşveti kelam cinsinden, gençlere “geleceğin milletvekilleri,
bakanları ve yüksek bürokratları sizlerin aranızdan çıkacaktır”
gibi dünyalık ve hayali makam dağıtmaktan,

• AKP’nin manevi ve ahlak tahribatını es geçip sadece ekono-
mik sıkıntılarından bu arada “Suriye ile vizeleri kaldırmak” gibi
hayırlı başarılarından dem vurup ayrılmasına karşılık Hoca:

• “Maneviyat olmadan saadet imkânsızdır. Gerçek ve içtenlik-
li bir ahiret inancı taşımadan da maneviyat olmayacaktır. Ahiret
inancı ve amacı olmadan bu sefer şehitlik kavramının bir anlamı
kalmayacaktır. Şehitlik duygusu körlenirse, vatan ve bağımsızlık
kaygısı ortadan kalkacaktır. Sonunda vatan olmazsa, yıkılış ve
yok oluş kaçınılmazdır!”

• “Eskiden dinden uzaklaştırma sadece zorbalıkla ve dini ya-
saklamakla yapılmaya çalışılmıştır. Ama günümüzde ondan daha
etkili ve tehlikeli olarak, dini yozlaştırma ve yavaş yavaş değişti-
rip laytlaştırma-ılımlaştırma yoluyla, insanımız haktan ve hayır-
dan koparılmaktadır!”
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• Sizin parti programlarınızı (şu beğenmediğiniz ve tenkit et-
tiğiniz anayasayı da, övüp sahiplendiğiniz taslakları da) kim ha-
zırlamış!? Ahmet, Mehmet… Yahu zaten eksik, aciz ve nefsine
esir kulların yaptığı ve yapacağı programlardan (anayasalardan)
hayır gelseydi insanlık bu ıstırapları çeker miydi? Bunların ana-
yasaları, Batılıların ürettiği ilaçlara benzemektedir. Bir yeri tamir
ederken on yeri tahrip etmektedir.

• “AKP’nin kahramanlığı gibi takdim ve takdir edilen “Suriye
ile vizelerin kaldırılması ve Suriye ile iyi ilişkiler kurulması” Si-
yonist merkezlerin “Büyük ve kalıcı hedefler için, küçük ve geçi-
ci tavizler verilebilir” stratejisinin bir parçasıdır. Yani AKP’nin de-
ğil İsrail’in başarısıdır.”

• “Sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, bütün yeryüzünde
adil ve acil, köklü bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır. Zafer
inananlarındır ve zafer yakındır!”

• “Daha bir şuurlanmak, onurla ve huzurla çalışmak için, Mil-
li Görüşü anlatan yayınlara abone olunmalıdır!” gerçeklerini di-
le getirmişti.

ABD’li diplomatlar, 1 ayda 2 kez SP yöneticilerini niye ziya-
ret ediyordu?

Numan Kurtulmuş'un genel başkanlık koltuğuna oturmasının
ardından dikkat çekmeye başlayan Saadet Partisi (SP), başta ABD
olmak üzere Batılı ülkelerin de yakın markajına girmişti. ABD'li
diplomatlar, defalarca SP'li yöneticilerle görüşmüştü. ABD İstan-
bul Başkonsolosluğu Siyasi Konsolosu Harold Bonaquist, Bursa
SP İl Başkanlığı'nda, SP Genel Sekreteri Turhan Alçelik ve Bursa
İl Başkanı Hilmi Tanış'la bir araya gelmiş, ABD'li diplomatın iste-
ği üzerine gerçekleşen görüşme tam 2 saat devam etmişti.

Kendilerini ABD’ye pazarlama gayreti miydi?

SP Bursa İl Başkanı Hilmi Tanış, ziyaretle ilgili olarak, “Bize
'sizi tanımak istiyoruz' dediler. Biz de kendimizi ve Milli Görüş'ü
anlattık. Kendilerine 'Sizin, bizim içimizden çıkarıp kurdurduğu-
nuz hükümetler, bu topraklarda başarılı olamıyor. Ömürleri en
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fazla 10 yılı geçmiyor. Siz onları bırakın, bu ülkenin gerçek sahi-
bi Milli Görüş'ü dikkate alın. Numan Kurtulmuş yakında Başba-
kan olacak. Buna hazırlıklı olun” dediklerini söylemişti. 

ABD’li diplomat Bonaquist da 'SP, Yahudi düşmanı mı?' diye
sorarken, SP'liler, Yahudi düşmanı olmadıklarını ancak ABD'nin
bazı politikalarının bu ülkeye olan aleyhtarlığı körüklediğini ifa-
de etmişti. SP'lilerin 'Obama'yla birlikte yeni bir dönem başlaya-
bilir' değerlendirmesi de ilginçti. 

İki numara da kurtulmuş ile görüşmüşlerdi!

ABD Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Doug Sullivan da, SP lide-
ri Numan Kurtulmuş ile 25 dakika süren bir görüşme gerçekleş-
tirmişti. SP'ye Batılıların ilgisi, partiye yapılan son ziyaretlerle de
gündeme gelmişti. Numan Kurtulmuş daha önce de Danimar-
ka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr'ı parti genel merkezinde
kabul etmişti.

Büyükelçi Vahr, süreçle ilgili SP lideri Kurtulmuş'un da değer-
lendirmelerini almak istediklerini ifade ederek, “Parti olarak si-
zin bazı sorunlara vurgu yaptığınızı fark ettik. Özellikle dini ko-
nulara yaklaşımınızı beğendik. Bunlar Danimarka'da da günde-
min üst sıralarında yer alıyor” demişti. Bulgaristan'ın Ankara Bü-
yükelçisi Branimir Mladenov da 20 Ocak'ta Kurtulmuş'u ziyaret
etmişti.19

Numan Kurtulmuş’un Karanlık Tarafı!

06 Temmuz 2010 Akşamı Habertürk’te Fatih Altay’lının Te-
ke Tek programına çıkarılan Numan Kurtulmuş terör sorunuy-
la ilgili bir soruya:

“Kesinlikle bu kanın durdurulması ve her şeyden önce silahla-
rın susturulması lazımdır…

… Ben Başbakan olsam, bu işe, hangi taraftan olursa olsun,
yıllardır bu çatışmalarda çocukları ve yakınları ölen vatandaşla-
rımızdan devlet adına özür dileyerek başlardım”
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gibi, dış düşmanların taşeronu PKK terör oluşumuyla Türk
Ordusunu aynı kategoriye sokan, aynı derecede suçlu ve so-
rumlu sayan talihsiz bir yanıtla, acaba kimlerin gözüne girme-
ye çalışıyordu?

Ergenekon iddialarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken:

“… Türkiye’de Ergenekon tipi yapılanmaların üzerine
(AKP’nin yaptığı gibi), bu denli rahatlıkla gidilmesinde; Yeni Os-
manlıcılık ve ılımlı İslamcılık istikametinde, bizi bu bölgede rol
model ülke yapma, Batı’nın değerlerini ve çıkar dengelerini Tür-
kiye üzerinden İslam Alemine taşıma amacı güden ABD ve AB’nin
(ve tabii İsrail’in) verdiği destek te oldukça önemlidir ve bir fırsat
olarak görülmelidir.”

diyen Numan Kurtulmuş’a sormak gerekiyordu:

1- Ergenekon davasına bu malum ve mel’un odaklar destek
verdiğine ve AKP’yi yönlendirip cesaretlendirdiğine göre, 

a- Ya böylesi iddialarla itham edilen kişi ve kesimlerin, en
azından bir kısmının ABD ve AB çıkarlarına çomak soktukları

b- Veya bu odakların, uzun zaman kullanıp yıprattıkları kah-
yalarını (sömürü arabalarının yorulan atlarını) değiştirmeye ça-
lıştıkları ortaya çıkıyordu.

2- Öyle ise, AKP iktidarının ve onun eliyle getirilen kadrola-
rın da küresel emperyalizmin yeni piyonları oldukları da böy-
lece itiraf ediliyordu.

3- Ve asıl kafa karıştıran şuydu.

Acaba Numan Kurtulmuş küresel merkezlere ve yerli mah-
fillere: “AKP taşeronlarınız çok çabuk tıkandı ve cılk çıktı. Ye-
ni Osmanlıcılık hedeflerinize ben daha iyi hizmet etmeye hazı-
rım” demeye mi getiriyordu?

Bu arada soyadına uygun davranışlar sergileyen Mehmet Be-
karoğlu’nun: “Erbakan’ın asıl desteklediği, Saadet Partisi değil,
AKP’dir.” Çıkışları da, Numan Kurtulmuş’a dolaylı destek anla-
mı taşıyor ve AKP’nin günahlarını ve tahribatlarını Erbakan’ın
sırtına vurmayı amaçlıyordu.
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Ve hele, Numan Kurtulmuş’un Erbakan’ın vesayetinden kur-
tulmak ve reddi mirasta bulunmak adına, acayip bir kahraman-
lık taslayıp, masonik medyanın ve marazlı münafıkların ağzıy-
la Erbakan’a yönelik:

“Keşke o zamanki Refah Partisi Susurluk’un üzerine daha ak-
tif gidebilse, daha ciddi ve cesaretli davranabilseydi… Ben olsay-
dım çok daha kararlı ve tutarlı bir tavır sergilerdim…” anlamın-
daki kuru sıkı sözlerine, üzerinde bir saygınlık oluşturamadığı
için karşısında parmakları arasında kalem çevirecek kadar ken-
disini hafife alan ve laubali davranan Fatih Altaylı bile bıyık al-
tından gülüp sırıtıyordu.

Ve zaten Erbakan’la kuklaların farkı işte burada ortaya çıkı-
yordu. Hoca, Siyonist canavara cephe açıp beynini ezmeye çalı-
şırken; kuklalar, o canavarın kollarına sığınıp, kuyruğu ile uğ-
raşarak kahramanlık taslıyordu…

Ve tabii Hoca, böylelerinin yularını uzattıkça uzatıyor, bu
zavallılar da nifak hareketlerinde başarıya ulaştıkları ve Hak
davayı rayından ayırdıkları zannına kapılıyor, ama yanıldıkları-
nı ve yamukluklarına rağmen hizmette kullanıldıklarını anla-
dıklarında ise zaten pilleri bitmiş oluyordu.

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Saadet Par-
tisi yönetimini Zeki Müren tavrıyla muhalefet yapmakla eleştir-
mişti.20

Milliyet Gazetesi'nden Abdullah Karakuş'un haberine göre;
Saadet Partisi yöneticilerinin muhalefet anlayışının çok yeter-
siz kaldığını belirten Erbakan, Müren’in bir filmde el bombası-
nı kadınsı bir tavırla, “Kahrolası düşman, al sana bomba!” di-
yerek atmasını örnek göstererek: “Herkesin çok çalışması lazım.
Şöyle bir olay anlatılır: Zeki Müren askere gitmiş. Eğitim sırasın-
da o malum tarzıyla ‘kahrolası düşman’ diye somun ekmeği sunar
gibi el bombası atmış ve tabi ayağının dibinde patlamış! İşte böy-
le bir muhalefet anlayışıyla ülkemiz üzerindeki korkunç oyunları
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ve kurtuluş yollarını milletimize anlatamayız ve Saadet’i iktidara
taşıyamayız” anlamında uyarılar gelmişti.

Bazı parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda Hoca, Milli
şuurun artırılmasının ve toplumun dış ve iç tehditlere karşı duyar-
lı hale sokulmasının önemine dikkat çekmişti.

Yüreğim en çok neye yanıyor?!

“Size şimdi ‘filanca mahalle temsilcilerini toplayın’ desem ma-
alesef yarısını bile zor toplarsınız. Şuurlandırma ve sorumluluk-
larımızı kuşanma toplantılarınızı aksatmayınız. Aidatlarınızı alı-
nız. Gazetemiz için (Milli Gazete) abone yapınız. En çok neye yü-
reğim yanıyor biliyor musunuz? Koca profesör olmuş, akıllı ve
inançlı bir adam, ama çıkıp: ‘AKP’ye oy veriyorum’ deyince şaşı-
rıp kalıyoruz. Bu durumda o adama kızmıyorum, niye bunlara
hakikati anlatamamışız diye kendimi suçluyorum.”

Oysa, “Saadet yoksa kendinizi bulamazsınız ve huzura kavu-
şamazsınız! Bana bak yahu, sen şuurlu ve sorumlu bir Müslüman
isen, nerede arıyorsun saadeti? Deli misin sen be kardeşim? Akıl
sahibi insan Saadet’i bırakıp felaketin peşinden gider mi? . Önce
seni ıslah etmek lazım ey sakallı Hüsnü. Bak hala: “Halk Partisi
gelmesin diye AKP’ye oy verdiğini” söylemektesin. Yahu bunların
farkı nedir? Oysa sen İstanbul Belediyesi oğluna iş verdi, onun
için AKP’lisin!? Seni dünyacı seni!”

AKP ıspanak’a benzer. Ispanaktan yağ çıkmaz!

“En çok gücüme giden ve vicdanımı rahatsız eden nedir bili-
yor musunuz? Bu AKP Türkiye’yi İsrail’e vilayet yapmaya uğra-
şıyor. Biz bu kadar açık ve acı bir durumu, milletimize 40 sene-
dir nasıl anlatamıyoruz? Bir öğrenci hocasının sorularını yapa-
mıyormuş. Sürekli “sorular yine hiç çalışmadığım yerden çıktı”
diye mazeretlere sığınıyormuş... Hoca’nın cevabı ise: ‘evladım ıs-
panaktan yağ çıkmaz!’ olmuş… (Yani “bu kabiliyet ve gayretle,
senden adam olmaz!”)

Ben şimdi de size diyorum ki, AKP’den yağ çıkmaz. Bizim için:
‘Hoca iki partiyi birden idare ediyor’ diyorlar. ‘AKP’yi siz kurdurdu-
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nuz. Belli olmaması için kimseye söylemiyorsunuz’ diyorlar. Bu
AKP’nin bin türlü vebalini bizim sırtımıza yüklemeye çalışıyorlar.”

Bazı AKP yetkilileri bile, hala eski Milli Görüşçü tabanına
bu yalanı söyleyip kendilerini aklamaya ve toplumu aldatmaya
uğraşıyorlar” diyen Erbakan dikkatle izlenmişti.

Bazı tarafsız yazarlar ve önyargısız yorumcularca:

“Sn. Numan Kurtulmuş’un

• Önce SP’deki Erbakan Hoca’ya sadık kadroları tasfiye edeceği

• Partiyi şeklen değil, ama fikren ve fiilen Milli Görüş çizgisin-
den uzaklaştırıp layt ve Batıyla uyumlu hale getireceği

• Recep T. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına sığınması üzerine
de, SP’yi AKP’ye katarak, AKP’nin genel başkanlığına seçileceği”
sıkça yazılıp söylenmekteydi.

Numan Bey’in çıkıp: “Bunlar tamamen yanlıştır, yakıştırma-
dır, hatta iftiradır. Milli Görüş çizgisinden kopmamız ve hele
AKP ile kaynaşıp dış güçlere taşeronluk yapmamız akıl ve vic-
dan dışıdır ve imkânsızdır” şeklinde bir açıklama yapması ve
bizleri suizandan kurtarması beklenirken, nedense böyle bir
şeye ihtiyaç bile hissetmemesi, hatta bir nevi seviniyor tavrı
sergilemesi dikkat çekiciydi. Ve zaten özellikle Milli Görüş ha-
kikatine ve Hocasına bağlı il ve ilçe teşkilatlarını bir bir feshe-
dip, “dava değil dünya ehli” olan ekiplere görev ve yetki veril-
mesi ve şuurlu camiamızı hayrete düşüren talihsiz söylemleri,
bu iddiaları ispatlar mahiyetteydi. Ama o malum iki kişi, hala
Numan’ı destekleyip bunları dile getiren Milli Çözüm’e yüklen-
mekteydi.

Bizim Numan Bey’e samimi tavsiyemiz şöyleydi:

Milli Görüş kaideleri, hakkın haklının ve tüm mazlumların
kurtuluş prensipleri ve Adil Bir Medeniyet projeleridir. Bunlar-
dan sapmak, hatta savsaklamak, şeytani güçlere ve zalim mer-
kezlere hizmet etmekle aynı anlama gelir. SP’ye genel başkan-
lık gibi talihli bir fırsatı, tarihi bir fesatlığa alet etmek isteyen-
lere meyletmek, dünyamızı da ukbamızı da hüsrana sürükleye-
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cektir! Çünkü işte örneği ortada: AKP’nin başına buyruk ol-
mak, siyonizme kiralık kuyruk olmak demektir…

Bu tür girişimler, Siyonist ve sabataist şebekenin bir zaman-
lar Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Korkut ve Turgut Özal ve
Recep T. Erdoğan, Abdullah Gül gibilerin eliyle; “Milli görüş’ün
kökünü kurutma ve BOP’un en büyük engeli Erbakan’dan kur-
tulma” heveslerinin bir neticesidir. Ve eğer doğruysa, Numan
Bey, Bu Siyonist Haçlı seferinin yeni şövalyesidir. Sn. Kurtul-
muş’un bu iddiaları yalanlaması, imani ve tarihi gerçeklere ve
Milli Görüş’ün talihli çizgisine uygun davranması en büyük di-
leğimizdir.

Tarih boyunca, zalim güçlerin ve şeytani çevrelerin; kendile-
rine rakip gördükleri, baskı ve sömürü saltanatlarını yıkacağın-
dan endişe ettikleri hareket ve şahsiyetleri

a) Kontrol altında tutmak

b) Gizli girişim ve projelerinden haberdar olmak

c) Sadık ve samimi bağlıların ayarını ve ahlakını bozmak

d) Teşkilat mensupları arasına rekabet ve menfaat hırsı aşı-
lamak

e) Bunlar eliyle yanlış ve kışkırtıcı beyan ve tavırlarla dava-
yı zor durumda bırakmak üzere; en sinsi ve gizli adamlarını iç-
lerine ve Liderin yakın çevrelerine sokma taktikleri zaten bilin-
mektedir.

Şimdi, Gizli Dünya Devletinin yöneticileri olan Siyonist
merkezlerin ve küresel şebekenin, Erbakan Hoca’yı ve Milli Gö-
rüş harekâtını kendi başına bırakacaklarını sanmak, hem saflık
alametidir, hem de milli görüşün mahiyetini ve ehemmiyetini
idrak etmemektir.

Peki, Erbakan Hoca gibi bir deha, bu tür “sızma”lardan gafil
ve habersiz miydi, değilse niye izin vermekteydi?

Dünyadaki şeytan şebekesinin bütün şer çetelerini ve projele-
rini, bunların bizim ülkemizdeki masonik şebeklerini ve hıyanet-
lerini en ince ayrıntısına kadar bilen ve bunlara karşı milli ve in-
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sani tedbirler geliştiren bir Liderin, kendi teşkilatına sızdırılan,
ya da hususi ve hukuki dayatmalarla mecburen sokulan kişileri
bilmemesi elbette mümkün değildir.

Öyleyse bu tiplere müsaade etmesi:

• Onların Müslüman Dava adamı görünmelerini ve bu yönde-
ki zahiri gayretlerini, kendi kutsi hedefleri istikametinde değer-
lendirip yararlanması

• Bu kişilerin içinde ve başında bulundukları oluşum ve organi-
zeleri bir paravan olarak kullanarak dikkatleri bunlar üzerine yo-
ğunlaştırıp, aslında başka alanlarda hazırlıklarını olgunlaştırması

• Bazı özel tavizlerle teşkilatına alıp yularını uzattığı ve yük-
sek etiketler taktığı bu kimseler sayesinde, siyasi ve hukuki şart-
lar ve fırsatlar yakalaması

• Böylece camiasını daha rahat eğitme, organize etme, deneme
ve eleme imkânları kazanması

• Bu marazlı ve münafık tipleri tanıma ferasetini, bunların
tahribatlarına alet olmama dirayetini, son ve kesin karar mercii
olarak sadece liderini görme ve ona göre hareket etme sadakatini
gösterebilecek sağlam ve seçkin kadroların, çok tabii bir ortamda
ve kendi inanç ve iradeleri doğrultusunda yetişip belirlenmeleri-
nin sağlanması gibi hedef ve hikmetler gütmelidir.

Hz. Peygamber efendimizin;

Aylar ve yıllar boyu eğitilip hazırlanan ve İslam ordusu ola-
rak Uhud Savaşını yapmak üzere yola çıkarılan 900 kadar seç-
me sahabenin, 300’den fazlasının, yani üçte biri kadarının, hem
de tam savaş başlamak üzereyken:

“Muhammed, kendi hırs ve hevesleri için, bizi eski dost ve
kardeşlerimizle çarpıştırıp, kökümüzü kurutmak ve mevcut hu-
zur ortamını bozmak istiyor!” gibi kışkırtıcı ve moral yıkıcı
sözlerle, ordu saflarından ayrılıp Medine’ye kaytaran kahpe dö-
neklerin “artık münafıklıklarının kesinleştiği ve hepsinin öldü-
rülmesi gerektiği” şeklindeki tepkilere rağmen, bunları ceza-
landırma ve resmen dışlama yoluna gitmeyip, hala camiası ve
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teşkilatı içinde tutmasının hikmet ve hedeflerini çok iyi bilen,
Rabbine ve verdiği yüksek yeteneklere güvenen seçkin Liderler,
işte şeytanlarla oynadıkları satrançta, onları yanlış yapmaya ve
yaş tahtaya basmaya sevk eden böylesi geçici ve cüzi tavizler
verebilmektedir.

Erbakan Hoca Milli Görüş’ün 40. Yıl Kutlamaları çerçevesin-
de Konya’daki muhteşem katılımlı konferansında:

“Milli Görüş’ün kurulması, bu güne kadar görüp yaşadığı-
mız ve daha bundan sonra şahit olacağımız gibi, asrın en büyük
olayıdır. Ancak, büyük tarihi olaylar, içinde yaşarken önemi ve
özelliği pek anlaşılamamaktadır.

Aslında, Türkiye’mizin ve bütün insanlık aleminin kurtarıcı-
sı şerefine erişen şu muhterem insanlarla birlikte olmanın haz-
zı ve huzuru yaşanmaktadır.

Şanlı Selçuklu ve Osmanlının, şanslı ahfadı (evladı) olarak,
burada toplanıp, büyük zafere hazırlık yapılmaktadır.

Nasıl Çanakkale’de bütün dünya ile savaştık ve kazandık
ise, Milli Görüş Mücadelesi de tüm zulüm dünyasına karşı ya-
pılmış, bu yüzden beş parti kurmaya mecbur kalınmış, ama ar-
tık inşallah kutlu zafere yaklaşılmıştır. Yaşadığımız süreç, tari-
hin en önemli dönüm noktasıdır.

Ahirette bu partileri simgeleyen şu beş yıldızlı amblemi gös-
terip, Hak davasının hatırına Rabbımızın rızasına erişip, sorgu-
suz sualsiz cennete girmemize vesile olması, temenni ve du-
amızdır”  diye başladığı tarihi sözlerinin sonunda şu acı gerçe-
ği ifade buyurmuşlardı:

“1974 senesinde, Hükümet ortağı olan Milli Görüş’ün çok özel
gayreti ve cesareti sayesinde başlatılıp başarılan şanlı Kıbrıs Ha-
rekâtı sürecinde; dönemin Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar
Paşa bize:

“Kıbrıs’a çıkmak, soydaşlarımıza yönelik zulüm ve cinayetleri
durdurmak, barış ve güvenliği sağlamak üzere, (Sn. Ecevit Lond-
ra’da bulunduğu için) yetkili başbakan vekili olarak, lütfen bize
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kesin bir emir veriniz. Gemilerimizi harekâta hazır hale getire-
lim. Ama daha önce İsmet İnönü ve Süleyman Demirel’in yaptığı
gibi, dış baskılarla bu emri geri çekmeyiniz ve ordumuzun mane-
viyatını körletmeyiniz!” ricasında bulunmuşlardı.

“Bu arada, hem Yunanistan’ın hem de Avrupa ve Amerika’nın
“karşı hazırlık yapmasına ve işimizi zorlaştırmasına fırsat ver-
memek üzere: “Hükümet olarak Meclisten çıkarmayla ilgili açık-
ça yetki istenmesinin” bir müddet geciktirilmesi ve malum ülkele-
rin ve içimizdeki Mason işbirlikçilerinin ürkütülmemesi kararlaş-
tırılmıştı.

Milli Selamet Partisi grubumuzda da, bütün milletvekili arka-
daşlarımızla bu stratejik tavrın nedenini ve önemini uzun uzun
anlatmış, aksi ve fevri çıkışlar yapılmaması konusunda sıkı sıkı
tembihat yapılmıştı.

Ancak buna rağmen Meclis oturumunda bir arkadaşımız kal-
kıp: “Kıbrıs’taki kardeşlerimize yönelik katliamların durdurulma-
sı ve adadaki haklarımızın korunması için, yüce Meclisten ve tüm
milletvekillerimizden yetki ve destek istiyoruz!?” şeklinde ve ucuz
kahramanlık rolüyle karşı tarafı uyaran ve niyetimizi duyuran bir
konuşma yapması hepimizi şaşırtmıştı. 

Şükür ki, rahmetli Turan Feyzioğlu, tecrübeli bir devlet adamı
ferasetiyle duruma müdahale edip düzeltmiş ve “iktidar böyle bir
yetki istemiyorsa, herhalde bir bildiği veya hazırlık eksiği vardır.
Bize düşen iktidar ortaklarının tespit ve tavsiyelerine uymaktır”
diyerek bizi o zor durumdan kurtarmıştı.”

Erbakan Hoca on binlerin huzurunda ve bütün medya karşı-
sında bu olayı aktarırken, bize göre şu gerçeği vurgulamak isti-
yordu.

Milli Görüş davasının başladığı günden beri, bütün partile-
rimizin ve diğer örgütlerimizin içinde ve yakın çevresinde, sır-
larımızı dışa sızdıran, işlerimizi zorlaştıran hain tipler her za-
man vardı. Sadece dışımızdaki Masonik odaklara karşı değil,
içimizdeki bu münafıklara karşı da sürekli dikkatli olmak, ba-
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zen mecburen karşı tarafı yanlış yönlendirecek kararlar alıp ak-
sini yapmak zorunda kalınırdı…

Hatta, resmi, siyasi ve hukuki engelleri aşmak, rakiplere şa-
şırtıcı mesajlar verip oyalamak, onların bazı elemanlarını dava
hizmetinde kullanmak gibi mazeret ve mecburiyetlerle bunlara
katlanmak lazımdı...”

Numan Kurtulmuş’un niyeti ve mahiyeti:

Numan Kurtulmuş’un gerçek misyonunu ve gizlenen rolü-
nü; Saadet Partisinin ve Milli Görüş çizgisinin tamamen dışın-
daki, duyarlı ve tutarlı bir araştırmacı-yazarın şu ilginç ve isa-
betli tespitlerinden anlamaya çalışalım:

“Hemen buradan fokur fokur kaynayan Saadet Partisi’ne geçe-
lim. Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un “Kürt açılımına” verdiği
destek, “Ne Mutlu Türküm Diyene” dizesiyle biten Öğrenci An-
dı’nın kaldırılmasını istemesi, Suriye açılımı için Erdoğan’a teşek-
kür etmesi, bilmem dikkatinizi çekti mi? Kurtulmuş’un bu açılımla-
rı en çok Erbakan ve ekibini rahatsız ediyor, zaten beyanlarına da
yansıyor. Bardağı taşıranın ise “Kurtulmuş’un, partiye ait TV-5’in
Aydın Doğan’a satışından elde edilen 15-20 milyon doları, borçla-
rın tasfiyesi için Erbakan ekibine vermeyip, kendi kadro ve politi-
kalarını oluşturmada kullanması” olduğu öne sürülüyor. Bir de Mil-
li Gazete’de Hasan Ünal ve Afet Ilgaz gibi milli duyarlı ve Erbakan
yanlısı kalemlerin yazılarına süresiz ara verilmesi var ki, kelime-
nin tam anlamıyla “savaş baltalarının” çıkarılması addediliyor. 

Yani Erbakan’ın, Kurtulmuş’un tasfiyesi için düğmeye basması
mukadder görünüyor. Ancak Hoca’nın açmazı büyük. İddialara gö-
re, daha önce milletvekilliği, bakanlık vaatlerini elinin tersiyle iten
Kurtulmuş’a, AKP tepelerinden bu defa, “Erdoğan’ın Cumhurbaş-
kanlığından sonra AKP’nin başı olması” teklifi geldi!. Bundan ha-
berdar olan Erbakan bir türlü düğmeye basamıyor olabilir mi? 

Tam bunların konuşulduğu bir dönemde Erdoğan’ın gazete ta-
kımının en üstünde Milli Gazete’nin durduğunun ve güne bu gaze-
teyi okuyarak başladığının duyurulması tesadüf olabilir mi?
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Evet, Erdoğan içeride, dışarıda gerekli yığınakları yapıp, tam
gaz erken seçime gidiyor… Ya da oraya sürükleniyor… Sonucu
mu? Galiba son galibiyetin, ilk “mağlubu” kendisi olacak!..”21

Sn. Numan Kurtulmuş’un, Milli Gazetenin manşet yaptığı:
“Saadete Kimse rol biçmesin!.” sözlerinin muhatabı olarak, pek
çok insanın aklına Erbakan Hoca geliyordu!? Ve zaten Milliyet-
ten Melih Aşık Beyin kökenleri ve kimlikleri malum Soner Yal-
çın, Oray Eğin, Yalçın Doğan ve Mehmet Tezkan’la birlikte da-
vetli olarak katıldıkları sabah kahvaltısında Numan Beyle ilgili
en çarpıcı tespiti olarak:

“Numan Kurtulmuş geçmişle (Yani Milli Görüş’le) arasına
kalın bir siyasi çizgi çekiyor:

“Din istismarı üzerinden siyaset yapmayacağız. Siyaseti ye-
niden formatlayacağız.!”22 sözlerini aktarması ve keyfinden
dört köşe olması bunların amacını ortaya koyuyordu. Tabi Bay
Numan’ın “Din istismarı yapmayacağız.” ifadesiyle Erbakan’a
gönderme yaptığını ve iftira attığını ve bazı merkezlere: “İslam
davasıyla alakasını kopardığını” duyurmaya çalıştığını feraset
ehli anlıyordu.

Önkibar’ın övgüleri:

Bu arada, hayret, Yeniçağ yazarı Sabahattin Önkibar da, Nu-
man Kurtulmuş reklâmcılarına katılmıştı. (Bak. 21 Kasım 2009.
Panzehir Numan Kurtulmuş’tur.)

Numan Beyi överken:

“Önceden belirlenmiş peşin düşmanları yok” buyuruyordu!.

Oysa Kuranı Kerim; bütün Tağuti güçleri23 ve Siyonist Yahudi-
leri ve emperyalist müşrikleri (Maide: 82) ve tüm şeytani şahsiyet
ve hareketleri24 peşin ve kesin düşman tanımayı emrediyordu.

Numan Beyin ülkemizi ve milletimizi parçalayacak olan Kürt
Açılımına değil de; 
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“Bunun şova dönüştürülmesine karşı olduğunu” söylüyor. Sn.
Önkibar, acaba Kürt Açılımını mı, yoksa şov şımarıklığını mı teh-
likeli görüyordu?

Sabahattin Önkibar; Numan Kurtulmuş’un:

“….rasyonel, yani maceracı olamayan bir anti emperyalist;
dolayısıyla dış politikada uçuk bir söylemi ve teklifi olmadığını”
alkışlıyordu. Aslında bu iltifatıyla Numan Beyin “Adil Düzen, Ye-
ni Bir Dünya, D-8’ler merkezli İslam Birliği” gibi ilmi, insani ve
İslami evrensel projelere sahip çıkmadığını, AKP gibi cıvık ve sı-
rıtan şekilde değil, biraz daha cilalanmış söylem ve eylemlerle si-
yonizme yamanacağını, dolaylı olarak deşifre ediyordu!.

Ve işte, başka bir internet sitesinin haberi:

Recep Erdoğan hep Milli Gazete okuyormuş!

Her sabah Başbakan’ın masasının üstüne 20’den fazla gazete
bırakılıyormuş... Ama bir gazete var ki hep en üstte duruyor-
muş… Başbakan en çok onun manşetini merak ediyormuş... Baş-
bakanın en kıymetli gazetesi ne “Bizim Çalık’ın gazetesi” Sabah,
ne Hürriyet, ne Milliyet, ne Zaman ve ne Yenişafak olmuyor-
muş… Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; gaze-
te takımının en üstünde Milli Gazete bulunuyormuş…

Peki, Başbakan Milli Gazete’yi neden bu kadar önemsiyor-
muş? 

Çünkü Recep Erdoğan hala Milli Gazete okurlarını, yani Sa-
adet Partisi tabanını avlamaya ve kendi safına katmaya çalışıyor-
muş…25

Ve tabi, herhalde Recep Başbakan Milli Gazete’nin manşetleri-
ni merak edip, kendine ona göre rota çiziyor ve Milli Görüşçüle-
rin gönlünü okşayacak söylemler geliştiriyormuş!?

Milli Gazete’nin AKP yalakaları:

Milli Gazete köşe yazarı Abdulkadir Özkan, Abdullah Gül’e
ve AKP’ye yakınlık hatta yalakalık yapacağım diye, onların
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ABD ve İsrail uşaklıklarını ve Recep Bey’in BOP eşbaşkanlığını
gizlemeye çalışıyor ve şunları söylüyordu:

“Gazetelerdeki ikinci haber ise Cumhurbaşkanı Gül'ün Peres
ile bir araya gelmesinin haberiydi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Peres
ile bir araya gelmesinin şaşılacak bir yanı yok. Yani normal bir
ilişki çerçevesinde ele alınabilir. Ancak haberin içeriği ve veriliş
tarzı rahatsız ediciydi. Haber genellikle ABD ya da Obama istedi
Gül, Peres ile görüştü şeklinde veriliyordu. Hatta bir gazetemiz
haberini, "Obama istedi, İsrail'le ilişkiler normale döndü. Gül İs-
rail'e daveti kabul etti" başlığı altında veriyordu. Bu veriliş tarzı-
nın rahatsız edici olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Türkiye'nin dış
ilişkilerinin nasıl olacağına sanki ABD karar veriyormuş gibi an-
lam ve görüntü ortaya çıkıyor. Elbette ülkemizin çeşitli ülkelerle
ilişkilerinde bazı ülkelerin etkisi olabilir ama "Obama istedi İsra-
il ile ilişkiler düzeldi" demek bu hususta Türkiye'nin inisiyatifini
çok aza indirmez mi? Böyle olunca da bağımsız bir dış politika-
dan, dış ilişkilerimizde ülkemizin çıkarlarının öncelikli olduğu
hususunda tereddütler oluşmaz mı? Bütün bunları bir kenara bı-
rakalım Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerin şekillenmesinde Oba-
ma'nın isteğinin belirleyici olması insanımızı rencide edici değil
mi? Millet olarak rahatsız etmez mi, etmiyor mu?26

Ey zavallı, sadece Türkiye İsrail ilişkilerinin değil; AB, Irak
ve Ermenistan münasebetlerini, hatta Abdullah Öcalan ve par-
tileriyle ilişkilerini Recep Bey’e dikte edenlerin ABD ve Yahudi
Lobileri olduğunu herkes biliyor da, bir zatı aliniz mi bundan
habersiz bulunuyordu?

AKP’nin ülke menfaatlerimize ve özellikle Milli Görüş hare-
ketine hıyaneti, sizi rencide etmiyor da, bu gerçeklerin dile ge-
tirilmesi niye batıyordu?

“Yoksa dış politikamızı ABD'ye, ekonomiyi IMF'ye havale et-
meyi millet olarak normal mi görmeye başladık. Eğer böyle gör-
meye başladıksa hiçbir şeyden rencide olmamız söz konusu ol-
maz. Şahsen ülkemizin ekonomi ve dış politikada böylesine ba-
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ğımlı olduğunu kabul etmek istemiyorum. Ancak, gazetelerde ha-
berlerin veriliş şeklinden bu haberleri verenlerin rahatsız olup ol-
madıklarını merak ediyorum.” Şeklindeki renksiz ve niteliksiz
tavrınız, vicdanları rahatsız ediyor ve içinizi dışa dönüyordu.

ABD Büyükelçisi Nabi Şensoy, gizli pazarlıklara isyan için
istifa edip ayrılmıştı!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un Tayyip
Erdoğan'ın Obama ile görüşmesinin hemen ardından istifası
Türkiye'de ilk defa yaşanmıştı. Şensoy'un Dışişleri Bakanlığı
koltuğunda oturan Davutoglu ile anlaşmazlığı nedeniyle istifa
ettiği, daha Erdoğan Washington'dayken yalaka medyaya yansı-
tılmıştı. Hükümet ve Dışişleri kaynakları, Ahmet Davutoğ-
lu'nun, Erdoğan'ın Obama ile yapacağı görüşmeye katılmak is-
tediği, ancak Şensoy'un bu isteği Beyaz Saray'a iletmediği için
aralarında tartışma yaşandığı bilgisini sızdırdı. İddiaya göre bu
tartışmanın ardından Şensoy istifasını verip ayrılmıştı.

Dışişleri kulislerinden ve Washington'dan gelen bilgiler,
bardağı taşıran son damlanın bu şekilde gerçekleşmiş olabile-
ceği, ancak arkasında daha geniş çaplı bir anlaşmazlık bulun-
duğu doğrultusundaydı.

Kulislere göre, Şensoy'un istifasına kadar giden süreç şöyle
yaşanmıştı: 

AKP Hükümeti'nin işbaşına geldiği ilk andan bugüne, hatta
Tayyip Erdoğan'ın hiçbir yetkisi olmadığı dönemlerde bile Tür-
kiye adına yaptığı görüşmelerde, Dışişleri Bakanlığı bürokrasi-
si ve Büyükelçilikler devre dışı bırakılmıştı..

Erdoğan, Obama göreve geldikten bu yana gayri resmi ka-
nallardan Beyaz Saray randevusu için uğraştı. Obama’dan 29
Ekim'de çok kısa bir görüşme için randevu izni çıktı. Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluş gününde Türkiye başbakanının yurt-
dışı seyahatine çıkamayacağı bilindiği halde bu tarihin verilme-
si anlamlıydı. Sonradan 7 Aralık tarihi yine aynı kanallar aracı-
lığıyla ve zorlukla ayarlandı. Bu görüşmelerle ilgili resmi dü-
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zenleme ise daha önceki yurtdışı seyahatlerde olduğu gibi Bü-
yükelçiliğe yaptırıldı.

Abdullah Gül faktörü

Hükümette Abdullah Gül’ün temsilcisi olarak görevlendiri-
len daha sonra Dışişleri Bakanlığına getirilen Kırım kökenli Ka-
raim Yahudilerinden ve bir dönem Moon-Mason tarikatı Türki-
ye eğitim temsilcilerinden Ahmet Davutoğlu’nun da ayrı bir
odak olarak programa kendi adına müdahil olma çabası ortamı
iyice karıştırmıştı. Nitekim olay bu pürüz üzerine patlamıştı.

ABD'de Habergazete adlı internet sitesini yayınlayan dene-
yimli gazeteci Savaş Süzal, 10 Aralık günkü yazısında istifa ola-
yını şöyle yorumlamıştı:

"Büyükelçi Şensoy'un sıkıntısı günlük bir olay, günlük bir va-
ka değil. Devlette görüşmeler kayıt altına alınır. Kişiler kafaları-
na göre takılamaz, söz veremez. Büyükelçi Başbakan'ın ziyareti
öncesinde burada görevli gazetecilere düzenlediği bilgilendirme
toplantısında dahi birçok olaydan haberleri olmadığını ima et-
mişti. Şensoy ile görüştüm, bu işin ayrıntıları da önümüzdeki
günlerde açıklanacak. Ama size şu kadarını söyleyebilirim, istifa
bir format gibi basit bir gerekçeden kaynaklanmıyor."

Numan Bey’in netameli (gizli, sinsi ve tehlikeli) destekçileri

Ve Milli Gazete’de27 Dr. Recai Yahyaoğlu imzalı “Türklerin
ve Yahudilerin siyasetinde psikolojik güç” başlıklı yazıda:

“İsrail politikacıları Gazze savaşı öncesinde maalesef dünyada
gelişen ve yenilenen zihniyetin farkında olamadılar. Onlar dünya-
nın gözü önünde yaptıkları hataların faturasını eskiden olduğu gi-
bi görmeyecekleri yanılgısına kapıldılar. Böylelikle Amerika'daki
seçimin sonuçlarını anlayıp doğru yorumlamaktan ve Türkiye'de
yaşanan değişimin farkına varmaktan oldukça uzak bir noktada
olduklarını bu savaş vesilesiyle göstermiş oldular.” 
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“Güçlü medeniyetlere sahip milletlerde değişimin önündeki en
büyük engel gelenekler ve mit’lerdir... Milletler bugün gelinen nok-
tada kendi değerlerine yabancılaşmadan zihniyet değişimini ve de-
mokratikleşme politikalarını yaşamlarına kattıkları oranda dünya
ile daha fazla entegre olacaklarının farkına vardılar. Böylelikle sa-
vaş psikolojisinin yerine barış psikolojini benimsemeye başladılar.
Türkiye'nin son uygulamaları, dindar insanlar açısından her ne ka-
dar bazı eksiklikler bulundursa da yakın tarihte bölgesel olmaktan
çıkarak dünyada pek çok farklı ülkeye örnek olacak boyutlar ve
ufuklar açacak gibi görünmektedir.” denmekteydi. Yani:

a) Türkiye’deki AKP değişiminin önündeki en büyük engel
dediği “gelenek ve mit’ler”in İslami düşünce olduğu açıktır.

b) “Dünya ile entegre” dediği, küresel sömürü düzenine ve
siyonizme köleliğe razı olmaktır.

c) Türkiye’de AKP’nin son uygulamalarında: “Dindarlar açı-
sından bazı eksiklikler bulunsa” da bunlar hiç de önemli sayıl-
mamaktadır.

Yazı şöyle devam etmekteydi: “Doğru olan bu tercihli yöneli-
mi bulması durumunda Amerika Birleşik Devletleri yeniden dün-
yanın hâkim gücü olacağının farkına varmıştır. Bölgesinde güçle-
nen ve dünyada örnek model oluşturan bir ülkenin doğru politika-
larının ilk önce bu ülke tarafından keşfedilmesi son derece doğal-
dır. Amerikalı politikacılar öncelikli olarak yapmaları gerekenin
İsrail'in hatalı uygulamalarını durdurmaktan geçtiğinin farkında-
dırlar. Ve bu yüzden Amerika'nın seçilen Başkanı ilk ziyaretini
Türkiye'ye gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin hiç birisi tesadüfî değil-
dir. Şimdi Başkan Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı
bir çalışma toplantısı için ülkesine davet etmesi son yaşanan ge-
lişmelerden kesinlikle bağımsız değildir.”

Yani: ABD’nin yeni Başkanı Obama, Recep Erdoğan’ın bu
“doğru tercihli yönelimini” hemen fark etmiş ve “örnek model
oluşturan” AKP Türkiye’sini birden keşfetmiş ve bu yüzden
hem ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmiş, hem de bir çalış-
ma toplantısı için, tam da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü
Recep Beyi ayağına davet etmişmiş…
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Bu kişilere göre: “Zira dünyanın gelişmiş ve demokratikleşmiş
milletleri bilirler ki, dinlerin güçlü baskı unsuru haline geldiği sa-
vaşlarda kazanan tarafın net olarak ortaya çıkması mümkün de-
ğildir...” Yani:

Bütün savaşlar “Dinlerin güçlü baskıları sonucu çıkmaktay-
mış”, gelişmiş ve demokratikleşmiş ülkeler bunu bilirlermiş..
Yani demokratikleşme ve gelişme ile Dinin etkisinden kurtul-
mak lazım gelirmiş!?..

Recai Yahyaoğlu’nun Milli Gazetedeki yazısı şöyle bitmek-
teydi: “Geçmiş dönemlerin kendi içinde baskıcı ve gücüne inan-
mamış zayıf politikacıların yönettiği ülkelerde yaşanan demokra-
tikleşme süreçleri sadece iç politikalarında değil dünya siyasetin-
de de değişimler ortaya çıkaracağı daha önceden küresel aktörler
tarafından ön görülmüş olmalıydı. Hayal kırıklığı yaşayan başta
İsrail olmak üzere bazı ülkelerin yıllanmış siyaset adamlarının bi-
le bu konularda doğru öngörülerde bulunamamaları düşündürü-
cüdür. Psikolojik gücün eksen kayması sadece bölgede değil dün-
yada Türkiye'yi çok yıldızlı ülkeler ligine çıkaracağa benziyor. İl-
ginçtir ki bu partiler, İsrail'in Yahudi karakterinin korunmasının
en bariz yolu olan iki devlet çözümünü reddetmekteler. Dünyanın
gözü önünde Ermenilerle yüz yıllık dargınlıkların barışa ve bölge-
sel ilişkilerin kardeşçe bir ilişkiye çevrildiği bu süreçte hiçbir dün-
ya ülkesi İsrail ile Türkiye arasında yaşanan bu huzursuzlukta
hatanın Türkiye'den kaynaklandığını düşünmeyecektir. Barış psi-
kolojisinin, bölgesine ve dünyaya hakim olmasını isteyen bir ül-
keyle İsrail anlaşmak ve iyi geçinmek zorundadır.” Yani:

a) AKP’nin açılımları sayesinde, Ermenistan’la Türkiye ara-
sındaki yüz yıllık dargınlık barış ve kardeşliğe dönüvermiş-
miş…

b) İsrail’in de yok olup yıkılmaktan kurtulması ve hayatta
kalması için de bu modeli benimsemesi ve Tayyip Türkiye’siy-
le iyi geçinmesi gerekirmiş…

Şimdi anladınız mı okumaktan ve anlamaktan pek hoşlan-
mayan Bay Recep Erdoğan niye her gün Milli Gazete okuyordu?
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Çünkü dıştan ve içten yapılan onca tazyik ve tahribata rağ-
men, hala asli şuurunu ve İslami onurunu koruyan bir avuç
Milli Görüşçünün de yozlaştırılması ve AKP’ye kuyruk yapıl-
ması amaçlanıyordu.

Numan Kurtulmuş’un Davos horozlanması, Kürt ve Ermeni
açılımları ve yeni anayasa hazırlıkları konusundaki destekleri-
ni de önemsiyor ve “dolaylı tarafgirlik” gösteren Milli Gazete
yazarlarına minnettarlık duyuyormuş…

Bu arada kulislere yansıyan ve kulağımıza çalınan haberlere
göre, hem İsrail Büyükelçiliği hem de AKP’li işbirlikçileri MİL-
Lİ ÇÖZÜM’ün, mert, net ama biraz sert yayınlarından ise, özel-
likle şiddetli rahatsız oluyor ve susturma çareleri aranıyor-
muş…

Numan Bey’in tavrı ve tarafı net değildi:

Bay Numan Kurtulmuş, Konya’daki Milli Görüş 40. yıl kutla-
malarında ise “Artık pek çok siyasi yazar ve yorumcu AKP adım-
larını SP’ye göre atıyor” sözleriyle, yukarıdaki iddialara haklılık
kazandırıyordu. Konuşmasının başında “Kökü mazinin derinlik-
lerinde bulunan Milli Görüşün Semaya yükselen dallarını buda-
mak için buradayız” ifadeleri de, feraset ehlince “Allah söyletti,
içindekini itiraf ettirdi” yorumlarına neden oluyordu.

Numan Kurtulmuş’un: Siyonizm gerçeğini ve tehlikesini asla
ağzına almadığı, gelenler usanıp dağılsın ve Erbakan Hoca’ya za-
man kalmasın diye uzatıp bıktırdığı, “siyaseti yeniden formatla-
maya geliyoruz” sözleriyle Milli Görüş çizgisini saptırıp yozlaştı-
racağını açıkladığı,

• Bu toplantıyı Erbakan’ın manevi cenaze namazına çevirme-
ye çalıştığı

• Tavrı ve tarzıyla, “Ey “hayâ” nerdesin?” “Ey “maya” cibilli-
yetin işlersin!” haykırmalarına yol açtığı, “Bir çuval keçiboynuzu
çiğnesen yüz gram şeker çıkmaz” cinsinden kof konuşmasında
en çok dikkatimizi çeken “Bölgemizi Darusselam yapacağız” lafı
oluyordu…
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Numan Kurtulmuş “Farklı Çözüm: Dış Politika” konulu kon-
feransında:28

Saadet’in temel prensiplerini

Dış politikamızı pragmatizm, yani çıkarcılık üzerine değil KÜ-
RESEL ERDEMİ sağlayacak prensipler üzerine inşa etmek…

REEL POLİTİĞİ (kabullenmekle birlikte); güce boyun eğmek
olarak değil, TÜRKİYE VE DÜNYAYI GÜNÜN MEVCUT ŞART-
LARININ getirmiş olduğu imkânları kullanarak bir barış yurdu
haline getirmek”

Şeklinde açıklıyordu. Böylece yaldızlı ve yanıltıcı lafları kı-
lıf yaparak küresel Siyonist sömürü düzenine entegre olacakla-
rını ilan ediyordu.

“Türkiye’nin bölgede ÇOK ÖNMELİ BİR ROL MODEL olabi-
leceğini” vurgulayarak, Yahudi Lobilerinin kuklası ABD Başka-
nı Barack Obama’nın sözlerini tekrarlıyordu.

“IMF’nin yeni dönemde FONKSİYONLARININ NE OLACAĞI
tartışılıyor.

Sovyetlere karşı kurulan NATO’nun hiçbir anlamı kalmamış
bulunuyor” diyordu.

Yani IMF’nin faizci ve kan emici kapitalist barbarlığını orta-
dan kaldırmayı ve devre dışı bırakmayı değil, yeni ve cilalı
fonksiyonlarla devamını sağlayacağının işaretini veriyor ve NA-
TO’nun artık İslam’ı düşman seçtiği gerçeğini örtmeye çalışı-
yordu.

Hepsinden ilginci:

“Başta Türkiye olmak üzere, bölgemizin DARUSSELAM olma-
sını sağlayacak aktif ve şahsiyetli dış politika vizyonuna sahip ol-
malıyız” sözlerindeki “Darusselam” kavramı, “Selamet ve em-
niyet yurdu ve cennet” anlamında ve Kur’an kaynaklı olmakla
beraber, SİYONİST YAHUDİLER KUDÜS ve bu merkezli ARZ-
I MEV’UD (NİL’DEN FIRAT’A BÜYÜK İSRAİL) için de “JARUS-
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SELAM” tabirini kullanıyordu ve bu isimle birçok gazete çıka-
rıyor, vakıf-dernek kuruyordu.

Yoksa Numan Kurtulmuş “JARUSSELAM hayaline hizmet
edeceği” mesajını mı veriyordu?

Ve zaten Bay Numan’ın Milli Görüş ve Adil Düzen gibi ilmi,
insani ve evrensel projeleri bırakıp “FARKLI ÇÖZÜM” gibi dışı
hoş içi boş sloganlara sarılmakla kimlere ve hangi mesajlar verdi-
ğini ortaya koyuyordu.

Yeri gelmişken Numan Kurtulmuş’a imani bir gerçeği hatırla-
talım:

“Yahudiler, inananların en şedit düşmanıdır, içlerindeki ba-
zı iyiler hariç” yaklaşımı Kur’an’ın kuralıdır.

Ama:

“Yahudilere düşman değiliz, kötüleri hariç” anlayışı ise şey-
tan saptırması ve münafıklık mantığıdır…

Açılım meselesi ve Numan Kurtulmuş’un
Erbakan’a ters düşmesi

Malum ve mel’un güçlerin dayattığı, AKP’nin ise sadece taşe-
ronluğunu yaptığı “Kürt açılımı” safsatası; hem milli çıkarlarımı-
za, hem bölge istikrarına, hem inanç esaslarımıza, hem de Kürt
kardeşlerimizin huzur ve onuruna aykırı şeytani bir projedir. Nu-
man Kurtulmuş’un bu konuda AKP ağzıyla konuşması ve Erba-
kan Hoca’yla zıtlaşması dikkat çekicidir ve endişe vericidir.

Sn. Kurtulmuş, “Gönüllü Birliktelik” başlıklı, 20 Ağustos
2009 Diyarbakır basın konuşmasında:

“Barış ve esenliğin temeline ilişkin her adımı (ve açılımı)
destekleriz..”

“Hiç kimse ortamı germesin ve konuyu sulandırıp sabote et-
mesin…”29
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Sözleriyle ve aynen AKP söylemleriyle sahiplendiği Açılım
meselesiyle, aslında Erbakan Hoca’nın belirttiği gibi: “Açılım sa-
çılım saçmalığıyla Dış güçlerce oluşturulan ve ülkemizi parça-
lamayı amaçlayan sinsi ve tehlikeli bir gündeme figüranlık edil-
mektedir.”

Ve hele AB, ABD ve İsrail’in bile resmen söylemeye cesaret
edemediği, sadece PKK ve temsilcisi partilerin ve sözde sivil ör-
gütlerin sıkça ve ordumuzu yıpratmak amacıyla dile getirdiği:
“PKK’ya yönelik askeri operasyonlara son verilsin...” teklifini,
Numan kurtulmuş’un:

“… Her türlü provokasyonun önüne geçmek için rutin operas-
yonlar durdurulmalıdır” şeklinde30 tavsiyeye yeltenmesi, bunla-
rın niyetini, tiyniyetini ve mahiyetini göstermektedir.

Bu yaklaşım, sanki Kürt meselesinin arkasında Dış güçler
(ABD, AB ve İsrail) yokmuş… Bu, sadece Türklerle Kürtler ara-
sındaki bir sorunmuş… hatta “TSK’nın PKK’ya yönelik rutin
operasyonları Kürtleri durduk yere kışkırtıyormuş… Ve derhal
kesilmesi gerekiyormuş…!? Yalanlarını ima ediyor ki, tam bir
saptırma ve sahtekârlık örneğidir.

Sanki, bin yıldır, zoraki, işgalci ve barbar bir tavır sonucu,
Kürtler Türklerce esir alınmış ve sürekli baskı uygulanmış gibi,
şimdi kalkıp:

“Sorun ancak, rızaya dayalı birliktelik ve gönüllü kardeşlik
içinde çözülebilir”31

İddiaları cahillikten çok öte bir hinlik ve talihsizliktir.

Ve yine, sanki Kürtler ve Türkler, zaten iki ayrı, farklı ve aykı-
rı toplumlarmış da, artık birleşmelerinde fayda varmış tavrıyla
söylenen bu sözlerde oldukça sinsi ve şeytani hedefler gizlidir.

Soralım, peki bu gün “Gönüllü birleşelim” diyenler, yarın için
“şimdi de gönüllü ayrılıyoruz!” deme hakkını elde etmez miydi?
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Yoksa zaten bu amaçla mı, böylesi dışı jelatinli, ama içi zehirli
kavramlar, karınlarından konuşulup gündem kokuşturulmakta,
Siyonist ve emperyalist projelere piyonluk edilmekteydi?

Peki, gerekirse ve şartlar elverirse “gönüllü ayrılık ve bağ-
nazlık” yolunu da açıveren “GÖNÜLLÜ BİRLİKTELİK” prensi-
bini, Kürtler dışındaki Arapların, Lazların, Hatta nüfus olarak
Kürtlere yaklaşan Balkan ve Kafkas kökenli Müslüman vatan-
daşlarımızın da uygulamaya kalkışması ihtimali ve “demokra-
tik hak talebini(!)” Numan Bey hiç mi hesap etmemişti? Yoksa
sıra onlara da mı gelecekti?!..

Ya Numan Kurtulmuş’un, Fener Rum Patrikhanesine bağım-
sız Ekümenlik kapısını açmayı ve 2. Vatikan olma imkanı sağla-
mayı hedefleyen hıyanet girişimlerini haklı gören bir yaklaşımla
“… Gayrimüslim vatandaşların sorunları…”ndan bahsetmesi
(sh. 16) neyin nesiydi? Bu ülkede % 99 ezici çoğunluğu oluştu-
ran Müslümanların gayrimüslimlerin onda biri kadar Din, vic-
dan, ibadet ve fikir özgürlüklerine sahip olmadıklarını bilmeye-
cek kadar, toplumun gerçeklerine yabancı birisi miydi, yoksa Ha-
im Nahum Gavurunun Türkiye’yi çökertme projesine, jelatinli
kılıf geçirme görevlisi miydi?

Numan Kurtulmuş Bey Fener Rum Patriğinin Amerika’daki
bir televizyona verdiği demeçlerde resmen Türkiye aleyhine Bart-
holomeos’un şu sözlerini işitmemiş miydi?

“Türkiye’de kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum!?”
Bu arada hararetli bir AKP yandaşı olan Patrikhane avukatı Kez-
ban Hatemi’nin Bartholomeos hainini haklı çıkarma çabaları da
bunların kirli mahiyetini deşifre etmekteydi.

Sen de mi Brütüs!..

Patrik Bartholomeos da açılım istiyor!.. Ve kendisini uluslar
arası – Haçlı Siyonist arenada kutsuyor. “Türkiye’de çarmıha ge-
rilmiş gibiyim!”... diye imdat istiyor!

Numan Kurtulmuş, “Erbakan’ın, 28 Şubat sürecinde din
adamlarına yemek vererek hata yaptığını” iddia ediyordu!
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TV8’de Candaş Tolga Işık’ın “Bunu Konuşalım” programına
katılan Numan Kurtulmuş, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan’ın, 28 Şubat sürecinde din adamlarına yemek vererek
hata yaptığını iddia ediyor ve Milli Gazete bu bölümü atlıyor ve
saklıyordu.

Numan Kurtulmuş, “Milli Görüş’ün 1970’lerde söylediği
şeylerin bugünün dünyasında aynı üslupla söylenemeyeceğini”
iddia ediyordu. Böylece:

a) Ya Hakkın değişmez olduğunu bilmiyordu.

b) Veya kendisinin değiştiğini ispatlıyordu.

Siyasi ekonomik ve dış sorunlar üzerinde Milli Görüş’ün artık
yeni bir pencereden baktığının altını çizen Kurtulmuş ve Tolga
Işık’ın “ben size bunu sormadım, size daha açık söyleyeyim, “siz
başbakan olduğunuzda başbakanlık binasında tarikat liderleriyle
iftar yemeği yiyebilecek misin?” sorusuna “o dönemi (28 Şubat)
kendi şartlarında değerlendirmek gerekiyor. Daha önceden de ve-
rilmişti. Ama o gün Başbakan Erbakan tarafından verildiği için
Türkiye’de çok ciddi gerginliklere neden oldu. Daha doğrusu:
var olan gerginlikleri daha fazla arttırdı. Keşke o gergin dönem
yaşanmasaydı ve keşke öyle bir yemek verilmemiş olsaydı”!?
yanıtını verip tavrını ve tarafını ortaya koyuyordu.

Yine Sn. Numan Kurtulmuş: Erbakan’ın İran’a giderken yaptı-
ğı basın toplantısıdır ve o seyahat Erbakan’ın tamamen kendi ki-
şisel seyahatidir. Zaten biz parti olarak o seyahatin Erbakan’ın
kişisel seyahati olduğunu resmi olarak açıkladık. Bizim seyaha-
tin içeriği hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Kendisi bu seya-
hati eski bir Başbakan olarak yapmıştır.” Sözleriyle “Erbakan’ın
duruşunu hiç sevmediğini, ondan çok farklı olduğu için Numan
Kurtulmuş’u beğendiğini” söyleyen Tolga Işık’a: Ne kadar güzel.
Bunları sizin ağzınızdan bu kadar açıklıkla duymak çok önemli.”
dedirtiyordu.32
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Numan ABD’de 5 yıl…

Numan Kurtuşmuş’un Amerika’daki bu 5 yılını araştırmaya
başladıktan sonra çok ilginç bilgi ve belgelere ulaştık. 

Öncelikle ABD’deki 5 yılının özeti şu şekilde… Numan Kur-
tulmuş 1988-1989 yılları arasında ABD’de Temple University
School of Business & Management’da lisansüstü çalışmalarına
devam ettikten sonra, 1990-1993 yıllarında Amerika Birleşik
Devletleri’nde Cornell University New York State School of In-
dustrial & Labor Relations’da misafir öğretim üyesi olarak görev-
de bulunup doktorasını da bu üniversitede veriyor. Ancak bu
Cornell Üniversitesinin hem ABD’de hemde dünya yönetiminde
çok önemli bir yeri mevcut. Bu üniversite her yıl açıklanan Dün-
yanın en büyük 100 üniversitesi listesinde daima en önde yer
alan ve bu yılda açıklanan listede 15 nci sırada olan Yahudilerin
yönettiği bir üniversite…

Üniversitenin kurucuları Ezra Cornell ve Andrew Dickson
White. 

ABD Yahudilerinden olan Ezra isimli Amerikalı İş Adamı And-
rew D. White ile birlikte 1865 yılında bu üniversiteyi kurmuş.
Özellikle Andrew Dickson White Amerikalı Yahudi bir diplomat,
yazar ve eğitimciydi. Cornell Üniversitesi’nin ortak kurucusu ola-
rak tanınıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’ne başkanlık yapacak
olan Daniel Coit Gilman’ın da sınıf arkadaşı…

İkili dünyanın en gizemli Siyonist örgütlerinden olan Skull
and Bones (Kafatası ve Kemikler) adlı gizli bir cemiyete üyeydi-
ler ve sonrasında da yakın arkadaş olarak kaldılar. Üniversitenin
şimdiki başkanlığını yapan isim her şeyi açıklamaya yetiyor. Cor-
nell Üniversitesinin şimdiki Başkanı dünyanın en zengin Yahudi
Ailelerinden olan ve Afrika kıtasındaki bütün elmas madenleri-
nin sahipleri, Dünya Elmas Kralı olarak bilinen Rhodes Hanedan-
lığından Prof. Frank H.T. Rhodes.

Dünyanın en gizemli Siyonist Hanedanlığından olan Rho-
des’lerin Rockfeller, Roscthilder, Brofmanlar, Openhammerler,
Warburglar gibi servetlerinin trilyon dolar olduğu söyleniyor.

AHMET AKGÜL 131



Rhodesler aynı zamanda dünyanın en gizemli ve gizli Siyonist
örgütü olan İllüminat örgütünün de kurucuları ve yöneticileri
olarak da biliniyor.

Bu Üniversite Yahudi Lobilerinin güdümündeki ABD’nin yö-
netiminde, Siyonizme hizmet edecek diplomat ve yönetici yetiş-
tiren okul olarak ön plana çıkıyor. 

Gelelim bu üniversiteden mezun olup ABD yönetiminde söz
sahibi olmuş meşhur Neo-Con muhafazakar Siyonistlere… Ön-
celikle Numan Kurtulmuş’un da hocalığını yapmış olan Prof. Sa-
bahattin Zaim’inde 1955-1957 yılları arasında bu üniversitede 2
yıl misafir hocalık yaptığını belirtmekte fayda var. 

Kendilerini “cornellians” olarak adlandırdıkları mezunları
arasında ise birçok ödüllü Neo-Con isim bulunuyor. Bunlardan
en önemlilerinden biri Irak işgalinin mimarı, Bush yönetiminde
Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanlığını yapmış olan ve 1 Mart Tez-
keresi geçmeyince “Türkiye’nin bizden özür dilemesi gerekir”
açıklamasını yapan, daha sonra Dünya Bankası Başkan yardımcı-
lığına getirilen Paul Wolfowitz… Diğer önemli bir isimde ABD
Dışişleri Başkanlığında en üst düzey yöneticilik yapmış olan ve
ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in Ulusal Güvenlik Danış-
manlığını yürüten, Türkiye ABD Büyükelçiliği görevinde de bu-
lunmuş Eric Edelman…

Şu an İsrail’in başkanı olan Netanyahu’nun babası bir Yahudi
tarihi profesörü olan Benzion Netanyahu adına, ilerlemiş yaşına
rağmen Cornell Üniversitesi’nde açılmış olan bir kürsü mevcut.
Netanyahu’nun babası aynı zamanda Yahudi Ansiklopedisinin
editörlüğünü yürütmüş ve bu üniversitede Hocalık yapıp dersler
vermiş biri…

Cornell Üniversitesi’nden mezun olmuş meşhur Siyonistler-
den biri de, CIA’nın kontrolünde olan Düşünce Kuruluş Merkezi
Stratfor’un Kurucusu ve CEO’vu olan George Friedman.

Kısaca Numan Kurtulmuş’un öğretim görevlisi olarak çalıştı-
ğı üniveriste ABD’nin en meşhur Yahudi üniversitelerinden…
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İşte Numan Kurtulmuş böyle bir üniversitede misafir öğretim
görevlisi olarak 2 yıl çalışmış” ve acaba nerelere ve niçin hazır-
lanmıştı?33

Önemli not:

Daha önce, Milli Selametten kaytarıp Mason ve Morrison
Süleyman’a sığınan NURCULAR; Erbakan’a kuyu kazan Korkut
ve Turgut ÖZAL’LAR; Avrupa Milli Görüş Teşkilatını parçala-
yan Cemalettin ve civcivi Metin KAPLAN’LAR; Fitnetullah gö-
revi yapan FETULLAHÇILAR; Tarikat şeyhliğinden şahlığa he-
veslenen ve Erbakan’a iftira ettiği şekilde can veren Esat ÇO-
ŞANLAR; Milli Gazete’de palazlanıp sonra camiayı malum ve
mel’un merkezlere pazarlamak için ZAMAN ve VAKİT gazetele-
rini kuran Fehmi Koru ve Abdurrahman DİLİKAYPAK’ların;
Milli Görüş’ü parçalamak suretiyle parsa toplamak üzere parti
kuran, ama Allah tarafından paçavraya çevrilip boyunun ölçü-
sünü alan ve Numan Bey tarafından özellikle örnek alınan ve
her konuşmasında hürmetle anılan Sezai KARAKOÇ’ların; ve
nihayet Milli Görüş gömleğini, yani İslami kimliğini çıkarıp
atarak, BOP (Büyük İsrail) uşaklığına razı olan, makam ve men-
faat avcısı AVANAK’ların; henüz içimizdeyken yaptıkları kıvır-
ma ve kuyu kazmaları hatırlatıp camiamızı uyardığımız zaman-
larda bize; “Suizan ediyorsunuz. Fitne çıkarıyorsunuz. Hele hı-
yanetleri kesinleşsin, sonra konuşursunuz!..” diye çıkışanlara
hep, Nasrettin Hoca’nın şu fıkrasını hatırlatmıştık: “Testiyi kır-
dıktan sonra çocuğu azarlamanın bir faydası yoktur!..”

Hz. Peygamber Efendimiz: “Mü’min ferasetli insandır, bu ne-
denle aynı delikten iki sefer asla ısırılmayacaktır” buyurmasına
rağmen, yahu siz, davamıza ve Hocamıza yönelik bunca hıyanet
ve hakaretten sonra bile, hala nasıl böylesine bir saflık gösteriyor-
sunuz? Yoksa siz de mi, Erbakanın tercümanlığını yaptığı haki-
katlerden ve inancımızdan kaynaklanan evrensel programların-
dan ve haklı davamızdan umut kesip, uzaklaşıp kurtulmak için
bahane mi kolluyorsunuz?!”
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Şu anda bazılarının hala; “Madem öyle ise Hoca niye bunla-
ra fırsat veriyor?” dediklerini duyar gibi oluyorum. Çok söyle-
dik, yine hatırlatalım:

Partiler amaç değil, araçtı… Partiler bir eğitme, deneme ve
eleme okulları, insanlarımıza ve inancımıza hizmet kurumlarıy-
dı… Asıl amaç ise, Aziz milletimizi, İslam ümmetini ve tüm
ezilen insanlık alemini, özlenen huzur, hürriyet ve refah iklimi-
ne taşımak ve böylece mazlumların duasını ve Rabbımızın rıza-
sını kazanmaktı…

Bu kutsal amaçlar uğruna, araçların hedef yapılıp yıpratıl-
masına ve bazı mayasızların ayartılmasına göz yumulmaktaydı,
ama hedeflenen amaçlardan ve kutlu sonuçlardan asla vazgeç-
mek ve taviz vermek olmazdı.

Amaçları feda edip, araçları fiyakalı tutanları kahraman san-
mak ise, tek kelime ile ahmaklıktı…

Bütün bunları niçin mi anlatıyoruz? İşte ayeti kerime:

“(böylece hem) Helak olacak (dünya ve ahirette rezil ve pe-
rişan şekilde azaba uğrayacak) kimseler, apaçık bir delilden
sonra (bile bile kendi tercihleriyle ve hiç mazereti olmadan) he-
lake uğrasın; hem de (gerçek) hayat ve huzura kavuşan kişiler
de yine apaçık bir delilden (bilgi ve belgeden ve hür tercihin-
den dolayı, izzet, fazilet ve nimet içinde zaferi) yaşasın (ve son-
suz saadete ulaşsın) diye Allah sizi Hak yolunda cihatla ve sa-
hip olduklarınızdan feragatle imtihan etmektedir.)34

Hayâ damarı çatlamış ve aklını şeytana kiralamış olanları,
utandıracak ve gafletten uyandıracak bir haber:

Afrika Burkina Faso’daki ilim erbabının ve devlet adamları-
nın ilk sorusu: “Erbakan Hocamız nasıl?”

24 Aralık 2009 Salı... Cansuyu Derneği'nin gönüllüsü olarak,
hayırseverlerin verdiği paralarla Burkina Faso'ya kurban kesme-
ye gidiyoruz. Burkina Faso; Devletin adı. Başşehri: Ouagado-
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ugou. Nüfusu: 14 milyon. Yüzölçümü: 274 bin kilometrekare.
Para birimi: Frank CFA. Kendi lisanlarında "mutlu insanlar ülke-
si" anlamına gelen Burkina Faso; Fransız sömürgesiyken, 5 Ağus-
tos 1960'da bağımsızlığını kazanmış. Resmi dili Fransızca. Hal-
kın yüzde 70'e yakını Müslüman (Camilerde minarelerin ucun-
daki ay yıldız dikkat çekiyor), yüzde 20'si Hıristiyan, yüzde 10'u
ise Afrika dinlerine mensup. Komşuları: Mali, Nijer, Fildişi Sahi-
li, Benin, Gana, Togo. Denize kıyısı olmayan, dünyanın en fakir
üçüncü ülkesi Burkina Faso yoksulluk, kuraklık ve salgın hasta-
lıklarla savaşıyor.

Şeyh Süleyman Âdem Konfi

Başkent Ouagadougou Havaalanı´na indiğimizde Burkina Fa-
so´da büyük itibarı olan Şeyh Süleyman Âdem Konfi tarafından
karşılandık. Medine İslam Üniversitesi mezunu Şeyh, kendisini,
ülkesinin insanlarını cehaletten kurtarmaya adamış bir ilim ada-
mı. Şeyhin "Burkina Faso´ya Hoş geldiniz" den sonraki ilk sözü;
"Erbakan Hocamız nasıl?" oldu.

Şeyh camide bizi cemaate tanıtıyor

25 Kasım Çarşamba... Şeyhin başkentteki evine gittik. Akşam
yemeği yedik ve cemaatle akşam namazını kıldık. Şeyh Süleyman
Konfi, cemaate hitaben kısa bir konuşma yaptı. Bizleri cemaate ta-
nıtırken şöyle dedi: "Bu kardeşlerimiz Osmanlı dedeleri gibi yine
bizleri hatırlamışlar. Bu mübarek günde binlerce kilometre uzak-
tan, Türkiye'den ülkemize gelmişler. Hepsinden Allah razı olsun." 

Cibu Valisi İbrahim: Yabancı değilsiniz

26 Kasım Perşembe... Yani Arefe günü sabah namazını yine
mescitte kıldık. Gündüz mescide gelenlerin tamamı sabah nama-
zına gelmiş. Hatta mescidin arka kısmında örtüyle bölünmüş kı-
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sımda hanımlar namazını kılıyor. Saat:10.00'da Şeyh Süleyman
Adem Konfi ile birlikte Cibu (Djibu) Valisi Savadogu İbrahim'i
ziyaret ettik. Burkina Faso devleti adına konuştuğunu bildiren
Vali şunları söyledi: "Burada yabancılık hissetmeyin. Milli Gö-
rüş'ü ve Cansuyu'nu kuran Prof. Necmettin Erbakan'a ve yardım
gönderenlere selamlarımızı ve dualarımızı iletin. İnsanlarımızın
din değiştirmesini önlemek istiyorsanız daha çok yardım edin.
Misyonerler bir tas çorba ile insanlarımızın imanını çalıyor-
lar."Şeyh Süleyman Konfi, Cibu Valisi'ne: "Bayram günü okulda
kurban kesileceğini, izdihamı önlemek için asker görevlendirme-
si" gerektiğini söyledi. Vali bey: "İsteğiniz baş üstüne" dedi.

Nur Enstitüsü

Öğle namazı ve yemekten sonra şeyhin Cibu'da kurduğu okula
gittik. 750 öğrenciden 500'ü tören alanında bizi marş söyleyerek
karşıladı. Bu okullarda normal müfredatın yanı sıra Kur'an, Hadis,
Arapça, Fransızca ve İngilizce öğretiliyor. Öğrencilere hitap eden
Şeyh özetle şunları söyledi: "Sevgili öğrenciler, bunlar, dünyaya
huzur ve saadet getiren Osmanlı'nın torunları. Avrupa'da ve Türki-
ye'de yaşayan din kardeşlerimizin verdiği paralarla burada kurban-
lar kesip, etlerini siz öğrencilerimize dağıtacaklar. Allah, Cansuyu
Derneği ve Milli Görüş'ü kuran Dünya Lideri Erbakan Hocamız-
dan ve bu kuruluşlara bağışta bulunanlardan razı olsun."35
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GAYRİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜLERİN NUMAN AŞKI!

SP’deki genel merkez kurmaylarından il başkanlarına, artık
“Adil Düzen’den ve Hakkın hakimiyetinden” ümit kesen herke-
sin; Zaman’cı, Yeni Şafak’çı, Vakit’çi, yani şimdi hepsi AKP’ci
marazlı kesimlerin ve dahi tüm gayr-ı Milli Görüşçülerin ve ma-
sonik mahfillerin şu Numan Kurtulmuş hayranlığını hayra yor-
mak mümkün değildi!

Aynur Erdoğan’ın www.dunyabulteni.com sitesinde SP Ge-
nel Başkan adayı Numan Kurtulmuş’la 10 sayfaya yakın bir rö-
portaj yayınlanmıştı. (7 Ekim 2008)

Şu hususlar dikkatlerden kaçmamıştı: 

1- Bu sitenin genel yayın yönetmeni Yeni Şafak yazarların-
dan AKP’li Akif Emre idi… Şu AKP’lilerin Numan Kurtulmuş
aşkı, acaba nereden gelmekteydi ve hangi sinsi gayeler güdül-
mekteydi?

2- Bay Numan Kurtulmuş’un, ülkenin ve bölgenin sorunla-
rıyla ilgili, mevcut sıkıntıları tekrarlamak ve “İslam Medeniye-
ti” gibi yuvarlak ifadelere sığınmak dışında, tek bir çözüm öne-
risi sunmaması hayret vericiydi!

3- Ve hele, Erbakan Hoca’nın ve Milli Görüş davasının, çok
ilmi ve insani temellere dayalı, ülkesel, bölgesel ve evrensel ba-
rış ve bereket medeniyeti projeleriyle ilgili tek bir kelime etme-
mesi, acaba sadece cehaletten ve cesaret eksikliğinden miydi,
yoksa, “Recep T. Erdoğan Milli Görüş gömleğini yani imani ve



asli kimliğini çıkarıp atmıştı.. Ama ben bu gömleği çorap yapıp
çiğneyeceğim ve istismar edeceğim” mi demek istemişti?

• Yahu, bu denli bilinçli, becerikli ve birikimli(!) olmasaydı,
Masonik medya ve mahfillerce ve AKP’li mert ve metin(!)
mü’minlerce, böylesine sahiplenilip reklam edilir miydi?

• Efendim teşkilatların % 99’u Onu istiyormuş!? Allah’ım
Sen bizleri % 1’lere kat!...

Hayret! Vakit yazarı Serdar Arseven bile, ve her ne hikmet-
se, Erbakan Hoca’yı övüp şunları yazmıştı:

Saadet Partililere göre, “ufukta görünen seçim zaferine” ancak,
“iç çekişmeler” mâni olabilir. Parti, Kongre’ye “tek adayla” gitmeli.
Birlik ve beraberlik mesajı, tam olarak verilmeli. Bu sağlandığı tak-
dirde, geçen seçimden olabilecek en kötü neticeyle çıkmış bulunan
Saadet Partisi için “yükseliş” kaçınılmaz. Peki... Böyle bir yükseliş,
Muhterem Recai Kutan’ın önderliğinde yakalanabilir miydi? Muhte-
rem Kutan dahil, hemen bütün Saadet yöneticileri, “Genel Başkan
değişikliğinin” son derece faydalı olacağını belirtmek suretiyle bu
sorunun cevabını vermiş oluyorlar. Malûm; özellikle Türkiye siyase-
tinde “liderlik” vurgusu çok güçlü... Muhterem Recai Kutan; bir Baş-
bakan için gerekli olan tecrübe, birikim, dürüstlük ve devlet adamlı-
ğı nosyonuna fazlasıyla sahip... Lâkin... Bu nitelikler “seçim zafe-
ri”ne yetmiyor.

Erbakan Hoca’nın “bin türlü entrikayla”, siyasetten “resmen”
uzaklaştırılmasının ardından görevi üstlenmek durumunda kalan
Kutan’ı başarısız bulmak da mümkün değil. O, son derece güç bir
dönemden geçen partisini, “iç çekişmelerden etkilenmeksizin” bu-
günlere taşıdı. Bundan sonrası için; “atılım”a ve “açılım”a ihtiyaç
var. Mevcut hava onu gösteriyor ki, bu “hedefler” Kurtulmuş’un
Genel Başkanlığı’nda yakalanmaya çalışılacak. Tabii; Saadet Par-
tisi gibi, “gelenekleri güçlü” bir yapıda, “duayenlerin” ağırlığı her
zaman hissedilecektir. Erbakan Hoca’nın formüle ettiği Yüksek İs-
tişare Kurulu; camianın önde gelen duayenlerinin “yeni yönetime”
tecrübelerini aktaracağı ve gerekli “uyarılarda” bulunacağı bir
platform olacak.
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Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi; Milli Görüş ha-
reketi, asla son seçimlerden çıkarttığı yüzde 2’lik, iki buçukluk neti-
celerle izah edilemez. Bu partinin “yüzde 80’lik” bir “potansiyel seç-
meni” var. Bunların önemli bir bölümünü “reel seçmene” dönüştür-
mek mümkün. Saadet Partisi, bu yüzde 80’lik “tabii oyunun” ne ka-
darını alabilir?.. Bunu, yeni dönemdeki vitrini ve söylemi belirleye-
cek... Zaman, Milli Görüş’ün lehine işliyor. Erbakan Hoca’nın, “Si-
yonizmin emellerine dair tespitleri”ni “dudak bükerek” dinleyenle-
rin çoğu... Şimdilerde... “Hoca’nın hakkı varmış” diyor. “Postmodern
darbe”nin; İslam Alemini “Topyekun” hedef alan bir “Siyonist hare-
kât” olduğunu defalarca dile getiren Erbakan Hoca, işin burada bit-
meyeceğini... Türkiye’yi bölme projesinin aşamalarını “çok yakın
gelecekte” daha net bir şekilde izleyeceğimizi söylüyordu. Gelişme-
ler, O’nu tam mânâsıyla doğruladı. Kırk yıl boyunca... AB’ye, BM’ye,
IMF’ye karşı çıktı.. Siyonizm’in, İslam dünyası kaynaklarını daha
fazla sömürmesine engel olmak için “Uluslararası Birlik” oluşturan
tek Başbakan O’ydu. Bugünlerde, Dağlıca-Aktütün “facialarını” tar-
tışıyoruz, değil mi?.. Ve birileri; “Çarenin Olağan Üstü Hal uygula-
malarında” olduğu zırvasını empoze ediyor, izlediğiniz gibi. Erba-
kan Hoca, Güneydoğu meselesinin “tek çözüm” yolunu, yıllar evvel
ortaya koyan Lider’di.

Ekonominin Milli Görüş’ün tahminlerine paralel olarak, çıkma-
za girmesi... Milli varlıklarımızın, hızla yabancıların eline geçme-
si... Terörle Mücadele’nin “uygulanagelen politikalarının” iflas etti-
ğinin belgelenmesi... Kapitalizm “mabetlerinin” birer birer çökme-
si... Ve aklınıza gelen diğer bütün olumsuzluklar, Milli Görüş’ün “ar-
tı” hanesine yazılıyor!.. Milli Görüş gibi, “değişmez ilkeleri” ve “sa-
bitleri” olan bir “hareketin” yeni dönemde “güç kazanmaya” aday
olduğu ortadadır...

Tabii; “konjonktürün” uygun olması, gelişmelerin beslemesi ye-
terli de olmayacaktır. Prof. Dr. Kurtulmuş ve ekibi, önümüzdeki dö-
nemde “risk”leri göze alıp “gerçekleri” dile getirmeye devam edebi-
lirse... “Siyonist tahakkümün” ve “Bürokratik oligarşinin” ancak
“Milli Görüş” iktidarında son bulabileceğine, hazır durumdaki va-
tandaşı inandırabilirse... İktidar partisi ile Meclis’teki muhalefet
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partilerinin zaaflarını ve kendi projelerini ortaya koyabilirse... Ni-
çin olmasın?.. Ben; başta “iktidar partisi” olmak üzere... Bütün Tür-
kiye’nin “Milli Görüş açılımına ve atılımına” ihtiyaç duyduğunu dü-
şünüyorum”(9.10.2008) diyordu ama, Numan Kurtulmuş bir
gün önce Yeni Şafak’çıların sitesindeki 9-10 sayfalık röportajın-
da “Siyonist tahakküm’den” ve “Milli Görüş projelerinden”
bahsetme riskini göze alamıyordu!?

İnsanla imtihan, imkânla olan imtihandan daha zordur 

İnsan şuur ve sorumluluk sayesinde, yaşamın her safhasında en
doğru şekilde düşünebilmesini, en sağlıklı değerlendirmeleri yapa-
bilmesini ve en isabetli kararları alabilmesini gerçekleştirebilmek-
tedir. Bir insan, "sorumluluk sahibi olmak" istiyorsa: hayatın her
alanında aklıyla imanını buluşturmalıdır. Bu buluşma sağlanırsa,
kendisine özel bir anlayış verilir ki biz buna “şuur ve sorumluluk”
diyoruz. Böylece, yaptığı her iş hayırlı, konuştuğu her söz hikmet-
li ve yararlı gösterdiği her tavır sağlıklı ve tutarlı olacaktır. 

İnsan yaşadığı sürece daima belli bir “tavır alma” durumunda-
dır. Alınan her tavır, bir değere veya bir değer duygusuna dayan-
mak suretiyle gerçekleştirilir. Her türlü amaç ve hedefler, ilişki ve
çıkarlar, tutkular ve istekler, güç ve iktidarlar, sevgi ve nefretler,
inanma ve inkâr etmeler, sadakat ve döneklikler, her türlü iddia
ve idealler bir değeri ifade ederler ve bir değere dayanırlar. İşte bu
noktada siyasetin de “ilmi” olması çok hassas bir noktadır ve
özümsenmesi gerekmektedir.

Özümsemek, içselleştirmek ve posalarını ayıklayıp temizle-
mek ise, ancak fıtratla uyum içinde olan hidayetle mümkün ola-
bilir. Yabancılaşma, bunun mümkün olmama halidir aslında. Da-
ha iyisini yapacağım zannı ile temel esas ve prensiplere yabancı-
laşma iki şekilde yaşanır: İmkânla imtihan ve insanla imtihan.
İmkânla imtihan da aslında insanla gerçekleşir ama ön planda
imkân yer alır. İnsanla imtihanda ise, elde edilebilecek imkânlar
söz konusudur ama insan ön plandadır. Her ikisi de zor bir imti-
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han olup insanla imtihan daha zorudur. İşte bu ince noktada, im-
tihanı, hayatın tamamında uygulamak nefes meselesi olmaktadır.
Aldığı her nefeste imtihan duygusu ve sorumluluğu hissetmeyen,
yaptığı çalışmaları ebedi kurtuluş vesilesi bilerek hayatını nefes
kesen bir mücadeleye çeviremez. Nefsini alt edemeyen, nefesleri-
ni değerlendiremez!

Bir hedef sapması olarak isimlendirebileceğimiz bu durum, di-
ğer ihmallerimiz ve konjonktürle de buluşarak sadakat derecemi-
zi zayıflatabilir. Bu zayıflık da itaat gücümüzü düşürebilir ve bizi
“bir bilen” ve “Bel’amlık güden” noktasına sürükleyebilir. Yeni te-
mel esaslar belirleyebilecek kadar “bir bilen” bile olabiliriz. Bilgiç
olduğumuz için; verilen görevi en güzel yapma noktasında ihsa-
nımızı kaybedip, iyi ahlak sahibi olmamızı sağlayan ihlasımızı da,
ittikamızı da kaybetmek durumunda olabiliriz. İhlâsımızı kaybet-
tikten sonra, sadıklarla bir arada bulunmanın da hiçbir bereketi
kalmayacaktır. 

Bu durum; yani geçici başarılara heves ederek, kalıcı kazanım-
ları yok etmek ancak aslından uzaklaşan insanların tercihidir. Bu
tercihin önüne geçecek tek şey; ittifak karargâhında ihlâsla bek-
leyerek mücadele vermektir. “Kırk yıldır bunu yapıyoruz ama
millet anlamıyor” diye bildiğimiz doğrudan dönecek değiliz. Si-
yaset; yaşayabilmek için zorunlu işler arasında yer alan şerefli bir
meslek ve toplumun sevgi, saygı, yardımlaşma ve beraberliğini
sağlamaya araç kılmak için; dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak
doğru yolu gösteren bir faaliyet olma çizgisinden sapmamalıdır,
saptırılmamalıdır. 

Azların arasına girmenin, özlerin seviyesine yükselmenin, çetin
ve çetrefilli imtihanlardan geçmeyi gerektirdiği açıktır. Feragat ve
fedakârlıkta bulunmayanlar, feraset ve fazilet ehli olmayanlar, teva-
zu ve teslimiyete yanaşmayanlar, derece derece dökülmüştür ve
dökülmektedir. Asıl şeref ve kazancın, hâkimiyet ve muzafferiyet
günlerine yetişmek değil, o mutlu neticelerin oluşması yolunda
gayret göstermek olduğunu unutan ve böylece taşıdığı sorumlu-
luktan kaçan insanlar bilsinler ki: zafer, kendi gayret ve galibiyet-
lerinin sonucu değil, Allah'ın nusret ve inayetiyledir.
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Adil bir medeniyetin öncülüğünü yapma potansiyeline ve ta-
rihi birikimine sahip bizler, teslimiyet gerçeğinin farkına henüz
varmamış görünüyoruz. Milli Görüş’ün; bir teslimiyet merkezi,
teşkilatların ise teslimiyetin adresi olduğu unutulmamalıdır.
Çünkü ancak teslim olan ıslah edebilir. Zenginlik içinde fakirlik,
kalabalık içinde yalnızlık, çözüm içinde çaresizlik yaşıyorsak bu,
gücümüzü bilmediğimizden, kendimizi yitirdiğimizden, sorum-
luluklarımızı yerine getirmediğimizdendir. Sorumlu insan ima-
nıyla ve vicdanıyla düşünür, akıbetini ve ahiretini düşünür, dün-
yalık hesap yapmaz. Çünkü Rahmani düşünen Şeytani hesap ya-
pamaz, nefsani hesaplar yapan ise sağlıklı düşünemez.36

Nihat Topcu yüreği yanarak şunları yazıyordu:

Numan Bey'in Fazilet Partisi İl Başkanlığı döneminde Bü-
yükşehir Belediyesi'nde görev yapıyordum. O sıralar Ali Müfit
Gürtuna bağımsız şekilde başkanlığı sürdürürken Numan
Bey'de Başkan danışmanlığı sıfatı ile belediye nimetlerinden
faydalanarak Ali Müfit Gürtuna'yı Saadet Partisi'nden soğutma-
nın yollarını arıyordu. Zira muhtemel bir belediye başkanlığı
seçimlerinde önündeki en büyük engel Ali Müfit Gürtuna idi.

Numan Bey; Tayip Erdoğan döneminde bile Milli Görüş'ün bu
kadar rahat hareket alanı bulamadığı Büyükşehir Belediyesini
yıpratmak için ciddi ciddi çalışmalar yaptı. Başarılı da oldu.

Saadet Partisi'ne AKP'li İlçe Başkanı

O sıralar Saadet Partisi'nin oy oranı yüksek ve nüfusu da en
kalabalık bir ilçesinde parti çalışmalarımı yürütüyoruz.

Zira yaptığımız hiçbir çalışmadan netice alamıyor zaman iler-
ledikçe de heyecanımızı yiyip bitiren hadiseler yaşıyorduk. İlçe
Başkanlığımızı yapan kişi içten içe AKP'ye çalışma yapan bir
ademdi.

Milli Görüşlü olduğunu vurgulamasına rağmen her faaliyeti
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çalışmaların hızını kesmeye ve AKP'nin hareket alanını genişlet-
meye yönelikti.

Bir akşam vakti 200 kişilik bir teşkilat mensubu ile İl Başkan-
lığına baskın yaptık. Numan Bey bizi o zaman dinlemek zorunda
kalmıştı. Kendisine NEDEN BU ADAM? diye sorduğumuzda ise
yüreklerimizi burkan o cevabı almıştık. "Belediye başkanına da-
nıştım. Kendisinden çok iyi bahsetti…." Belediye Başkanı ise
AKP'li bir müteahhit. Şu an İstanbul Milletvekili. Yani Saadet'in
İlçe Başkanına AKP'li referans.

O gün o toplantıdan Numan bey tarafından FİTNECİLER suç-
laması ile ayrıldık.

Numan Bey'in Başkanı AKP'de

Aradan zaman geçti ve Numan Bey İl Başkanlığını bıraktı. Bir
Kongreye gidildi. Arzu edilen ve sevilen kişi İlçe Başkanı oldu.
Numan Bey'in 7-8 yıl bizim başımıza ATADIĞI çok sevdiği ilçe
Başkanı icra heyeti ile birlikte bir hafta sonra AKP'ye geçtiler. Ve
işin aslını da sonradan öğrenmiş olduk. Bizim ilçemizin aynı za-
manda genel merkez kongre delege sayısı hayli fazladır. Bunun
bile hesaplamaları yapılmış.

Bu teşkilatta yıllarca çile çekmişlerin o an düştüğü KANDI-
RILMIŞLIK ve (bence) uğradığı İHANET'İN sorumlusu olan Nu-
man Bey'imiz değilse KİMDİ?

Mesele Numan Bey'den mi kaynaklanıyor, yoksa olası bir Ge-
nel Başkanlıkta Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelmek için
etrafında kümelenmiş kişilerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum
ama o gün bu gündür Numan Bey denilince hep "MESAFE"li
davranmamız boşuna değildi.

Birileri, Bizim içimize de soktular "genç, yakışıklı, boylu pos-
lu, ağzı laf yapan" kriterleri ile genel başkan heveslerini, oysa o
aradığınız tüm meziyetler Tayyip Erdoğan'da var zaten SAADET
PARTİSİ içinde işiniz neydi?
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Hani, Allah bizim samimiyetimize ve istikametimize değer ve-
rirdi? Şimdi bu Ayet'in neresinde idik? Kriterlerimiz ne zaman-
dan beri AB kriterlerine göre şekillenmişti?

Allah aşkına birisi çıkıp Numan Bey'in Milli Görüş ve Saadet
Partisi'ne yıllardan beri Genel Başkanlık kulisleri haricinde yap-
tığı katkılardan bahsetsindi!

Yılladır adı entrikalarla, kulisçilikle, AKP'Lİ ERDOĞANLA
YAPILAN BAŞINA BUYRUK GÖRÜŞME ile anılan ve tüm bunla-
rı Hoca’dan ve teşkilattan habersiz yapan birisinin Milli Görüş'e
getireceği ne olabilirdi?

Milli Görüş'e dışarıdan elbise biçmeye çalışan bir kısım yazar
ve çizerimizin hararetle Numan Bey'imizi destekleme yarışına
girmişlerdi.

"Numan Kurtulmuş Saadeti şanlandıracak insandır! Hatasın-
dan dönmüş birisinin geçmişini karıştırmayın? Bakın adı açıkla-
nır açıklanmaz ülkeyi bir heyecan kapladı!” 

Şeklindeki yazılar hayret vericiydi.

Yahu, Saadet Partisi yeni mi fark edilmişti?

Erbakancı olan dışarı çıksın!

Çok sevdiğim Yusuf Baykay Ağabey'i Ramazan ayı öncesinde
ziyarete gitmiştim.

Milli Selamet Partisi döneminde Ankara'ya bir toplantıya gi-
derler. İçerisi tıklım tıklım.

Herkes Erbakan Hoca’yı dinlemek için pür dikkat göz gezdi-
rirken Erbakan Hoca söze şöyle başlar:

- "Aranızda Milli Selamet Partili olan varsa dışarı çıksın!"

Ortalık derin bir şaşkınlık ve sessizliğe gömülür.

Hoca bu sefer daha yüksek bir sesle:
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- "Aranızda Erbakancı varsa dışarı çıksın!"der. İçeride bulu-
nanlar ve Yusuf Baykay Ağabey şaşkınlık içerisinde Erbakan Ho-
ca’yı dinlerken Hoca tekrar seslenir:

- "Bizim davamız partilerin davası, Erbakan ve şahısların da-
vası değildir. Biz bir inancın temsilcileriyiz." diye söze devam
eder. (Tabi, Hoca bu ikazıyla, gerçek ve sadık dava bağlılarının az
bulunduğunu da işaret etmektedir.):

Aslında bu mesele üzerinde çok şey yazılabilir. Lakin şu soru
hiç gündeme gelmemiştir!

Numan Bey neden çıkıp "Arkadaşlar, benim Genel Başkanlık
gibi bir düşüncem yok. Böyle bir çalışmamda yok. Bizler Milli
Görüşlüyüz hizmette neresi uygun görülürse orada varız" şeklin-
de bir açıklama yapma gereği hissetmemişti?

Bunun yerine her türlü kulis haberine sebebiyet verilmiş ve
bir sefer olsun itiraz dahi edilmemişti!

Ya Genel Merkez Kurmayları!

Peki Genel Merkezimiz ne yapmıştır!?

Genel merkez ne oldurmuş ne de soldurmuştur. Net ve ciddi
bir tavır sergilemek yine en sonunda Erbakan'dan rahatsız olan-
ların da, Erbakan’a en sadıkların da hiç sevmedikleri Oğuzhan
Asiltürk'ün insaf ve insiyatifine bırakılmıştı.

Numan Bey il il gezip Genel Başkanlık için zemin yoklarken
Genle Başkan Yardımcısı sıfatı ile çalışma yapmış ve Genel Mer-
kez tüm bu gelişmelere seyirci kalmıştır. Görüntüde bu tür çalış-
malara HAYIR diyen Genel Merkez yetkileri böyle bir çalışma için
ses çıkartmadıklarına göre sanırız onlarında kendi içlerinde çöze-
medikleri meseleleri vardı.

Netice:

Milli Görüş öyle ya da böyle, kutlu mücadelesini sürdürecek-
tir ve Allah’ın izniyle başarıya ulaşacaktır.

Milli Görüş içinde istediği gibi at oynatıp ardından "konuşma
ve görüşlerini aktarma hakları olmadığını" iddia edenlerin şu an
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bulundukları “ORTAK AKIL”(sızlık) platformlarında nasıl bir
statüko ile karşı karşıya kaldıklarını hepimiz görüyoruz. Kim ne
derse desin bu teşkilat herkese sayısız özgürlük imkânı tanıyan
(ve ayarını ortaya çıkaran) eşsiz bir teşkilattır.

Zaman zaman bu mücadele kendi içine dönük olsa da gelece-
ğin yine Milli Görüşlülerin ellerinde şekilleneceğine inanırız. Biz,
kongre sürecine kadar gerekenleri hatırlatırız.

Numan Bey'in kişiliği değil, Milli Görüş geçmişinde karşılaş-
tıklarımızdan bir kısa özet sunmaya çalıştık.

Kongrede çıkacak sonuçlar ise, zaten bizim sorumluluğumuz
dışındadır.”37

Bu kutlu davayı asli çizgisinden ve Erbakan Hoca’nın tabii li-
derliğinden koparmaya hiç kimsenin gücü yeterli olmayacaktır.
Umarız Sn. Numan Kurtulmuş’ta bu gerçeğin farkına varacak ve
ona göre davranacaktır. 

Aziz ve Muhterem Hocam!

Müsaadenizle, Hakikat aşkına ve sadıklar adına konuşuyo-
rum. Biz Senin emrindeyiz ve dava namına verdiğimiz söz üze-
rindeyiz..

Sizin gölgeniz bile masonların gövdelerinden çok ağırdır
şüphesiz... Ama yine de, hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor
Sen'siz... Sen'siz Meclis monoton ve renksiz... Sen'siz siyaset
alımsız ve ahenksiz... Sen'siz sohbetler ve seminerler zevksiz...
Seninle uğraşanlar hem sorumsuz, hem seviyesiz... Velhasıl
Sen’siz her şey yavan ve sevimsiz...

Hocam, çok özletme, hasretle yollarını gözletme, gel artık…
Milletin, memleketin başına geç artık...

Masonlara inat, Medyaya inat, Münafıklara inat... Yeniden
başlasın seferlere ve zaferlere göç artık...

146 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A

37 www.marmarahaber.net



Gel ki, aslanın istirahata çekildiği ortamda, yaban arıları,
kendilerini Sultan Süleyman zannetmesinler!..

Gel ki, baş pehlivanın boş bıraktığı siyaset minderinde bo-
ğuşan masoncuklar, kendilerini şampiyon ilan etmesinler!..

Gel ki, Mahalle köprüsüne taş taşıyan kalfalar, kendilerini
Selimiye mimarı Koca Sinan görmesinler!... Gel ki, Mili Görü-
şün evrensel ve adil projelerini ve Aziz Liderini ağzına almak-
tan bile çekinen çömezler, partimizi kurtarma kahramanı kesil-
mesinler!..

Aziz Hocam, Sen, barış ve bereket toplumuna ve gönül yol-
cularına “Pir” gibisin... Sen milyonların başındaki “bir” gibi-
sin... Sen, gözlendikçe gizlenen, “sır” gibisin...

Senin ilmi ve insani projelerine başkalarının akılları değil,
hayalleri bile yetişemiyor. Senin çözdüğün problemlerin, baş-
kaları denklemini dahi bilemiyor. Senin, Siyonizmi sindirecek
ve tüm insanlığı huzura ve hürriyete erdirecek siyaset ve stra-
tejilerini uygulamaya değil, anlamaya bile başkalarının beyinle-
ri kafi gelmiyor!..

Hocam! Niye tüm şeytanlar Sana karşı birleşmiştir?... Niye
tüm şer odaklar Sana karşı kenetlenmiştir?.. Niye tüm Firavun-
lar, Nemrutlar Sana karşı savaş ilan etmiştir?.. İşte bunun için...

Niye tüm mazlumlar Senin yanındadır... Niye mü'min mil-
yonlar Senin safındadır.. Niye iz'an ve insaf ehli insanlar Sana
hayrandır. İşte bunun için...

Adetullah asla değişmeyecek; Adalet-i İlahi mutlaka yerine
gelecektir. İşte buna dayanarak diyoruz ki,

Senin düşmanların yenilecek, dostların sevinecek.

Nankörlerin ve hainlerin dökülecek, sadıkların seçilecektir.

Hocam, Sizin giydirdiğiniz Milli Görüş Gömleğini çıkaran-
lar, insani haysiyetini de yitirmektedir. Hocam, biz Seninleyiz,
emrindeyiz, izindeyiz!..
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Taha Akyol’un Tespitiyle:
NUMAN KURTULMUŞ,

ERBAKAN’DAN KURTULMAYA ÇALIŞMAKTAYDI!

“Sadık Milli Görüşçüleri ayakta tutan, maruz
kaldıkları her türlü haksızlık ve saldırılara rağ-
men mücadele yolundan alıkoymayan; Onların
hesap gününe olan sağlam imanları, ahireti ve
Rızai İlahiyi öne almaları ve ilahi adalete olan
sarsılmaz güven duygularıdır.”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

ABD Derin Devleti olan Yahudi lobilerinin genel sekreteri
Barac Obama’nın talimatıyla; Brüksel’de katil İsrail’in Ticaret
Bakanı Ben Eliezer’le görüşen ve Türkiye’nin şerefini ayaklar
altına seren sabataist ve Moon görevlisi Ahmet Davutoğlu’nun
bu teslimiyetini: “Barışcı ve akılcı bir girişim” olarak değerlen-
diren, ama “AB’yi Hırıstiyan Kulübü olarak niteleyen; Batı em-
peryalizmine ve Siyonist sömürü sistemine karşı ‹SLAM NA-
TO’su ve İSLAM DİNARI gibi gerekli ve gerçekçi çözüm öneri-
leri getiren” Erbakan Hoca’yı “içi boş laflar üretmişti” diyerek
hücuma yeltenen, (daha doğrusu Siyonist sömürü odaklarına
ve Haçlı Batı’ya batırılan kazıkların acısı dinmemiş ki bunların
uşak takımına hala feryat ettiren) marazlı münafık Taha Akyol,
ikinci bir yenilikçi ve yeni bir Tayyip hadisesi olarak değerlen-
dirip sahiplendiği Numan Kurtulmuş’a övgüler düzmekteydi…



Bu Taha akyol: “Erbakan’ın vesayetine son” (30 Haziran
2010-Milliyet) başlıklı yazısında kendi kirli tiyniyetini ve Nu-
man Kurtulmuş’un gerçek mahiyetini şu sözlerle kusuvermişti:

Erbakan’ın vesayetine son verme hazırlığı!

“Bana Sayın Erbakan’ın hiç müdahalesi olmadı, ama partimiz
üzerinde bir ‘Erbakan vesayeti’ olduğuna dair kamuoyunda bir al-
gı var. Kongremizde bu algıyı kaldıracağız. Hem söylem, hem kad-
ro olarak!” diyen Numan Kurtulmuş’u tebrik ettim; çünkü yeni-
lenmek iyidir!

AK Parti, Erbakan’ın gölgesinde kalsaydı büyür müydü? Aksi-
ne, Erbakan’a başkaldırıp yenilenerek büyüdü.

“Hıristiyan Kulübü, İslam NATO’su, İslam dinarı” gibi Erba-
kan’ın eskiden de içi boş olan laflarını Kurtulmuş’tan hiçbir za-
man duymadık.

Sayın Numan Kurtulmuş eski dostumdur, yakından tanırım.
Temiz, dengeli bir insan, birikimli bir akademisyendir. Hâlâ katıl-
madığım görüşleri var; “vesayet”i sona erdirme ve yeni söylem ge-
liştirme konusundaki tavrını çok isabetli buluyorum.”

Erbakan’dan Helallik İsteyenlerle, Hıyanet edenlerin Farkı!

Taha Akyol gibilerinin hırlamasına ve Numan Kurtulmuş
ekibinin kıvırmasına rağmen, Erbakan Hoca’dan özür dilemeye
ve “Onun milli prensip ve projelerini başımıza geçirmeden bi-
ze kurtuluş yoktur” demeye hazır milyonlar beklemekteydi…

Uzun yıllar çalıştığı ve hayran kaldığı Malezya’nın, Erba-
kan’ın projelerini örnek alarak kalkındığını öğrendikten sonra
şimdi Hoca’dan özür dileyen ve helallik isteyen eski solcu ve ül-
kücüler, aslında sessiz yığınlara tercümanlık etmekteydi.

Saadet Partisi Osmangazi İlçe teşkilatını ziyaret eden bir va-
tandaş Erbakan'la "helalleşmek" istediğini söylemişti!

Daha önce Erbakan'ı sevmediğini ve karşı olduğunu beyan
eden vatandaşın sözleri özetle şöyle:
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"Ben aslında Erbakan hocayı hiç sevmeyen biriydim. Gençli-
ğim önce Dev-Sol sonra da ülkücülerin arasında geçti. Yaklaşık üç
yıldır Malezya'da çalışıyorum oradaki yaşam standartları ve re-
fah düzeyi öylesine üst düzeydeki merak edip araştırdım ve şu
gerçeklere eriştim. Malezya'nın Erbakan hocanın Türkiye'de uy-
guladığı havuz sisteminden esinlenip ve çok daha önceden Erba-
kan’ın Türkiye’deki maddi ve manevi kalkınma hamlelerini örnek
edinerek kendi ekonomi politikasını geliştirerek uygulamaya koy-
duğunu gözlemledim. Ayrıca Malezya'nın IMF'nin ısrarlarına
rağmen IMF'nin ekonomik modellerini ve tekliflerini kabul etme-
yerek güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu öğrendim.

Allah Erbakan hocadan razı olsun. Dünyada Müslümanları ve
insanlığı sömürmek amacıyla kurulmuş zalim bir düzen bulunmak-
tadır. Erbakan bu düzenleri yıkmak için D-8'leri kurarak Müslü-
manları uyandırmıştır. Ben O'nun hakkında ki yanlış düşündükle-
rim için çok pişmanım. Maalesef biz O'nu anlayamamışız! Erba-
kan'dan helallik almak istiyorum, beni onunla görüştürün."

Herhalde herkes bu duyarlı vatandaşımız gibi olsa Erbakan'ın
kapısının önünde kilometrelerce uzunluğunda bir helalleşme
kuyruğu oluşacaktı. Bu duyarlı vatandaşımız sadece Erbakan
hakkında düşündükleri için helalleşme arzusunu açığa vurmak-
taydı. Oysa bir de Erbakan'a ihanet edenler, hakarete yeltenenler
vardı! Bir de Erbakan'a (inanmadığı halde yalakalıp edip) yalan
söyleyenler vardı! Bir de hem Erbakan ile berabermiş gibi görü-
nüp hem de kendisinden fersah fersah uzak durmak isteyenler
vardı! (Erbakan’ın siyasi mirasına konmak için, verasetine sahip
çıkıp, ama vesayetinden kurtulmak için her türlü hıyanete giri-
şenler vardı…) Bu zat-ı muhteremlerin hepsi bir gün duyarlı va-
tandaşımız gibi helalleşmek mecburiyetine düşerlerse elbette Er-
bakan'ın kapısının önünde kilometrelerce uzunluğunda bir kuy-
ruk oluşması kaçınılmaz olacaktı!38

Evet, Türkiye en azından bir Malezya olamamış, bugünkü
geri kalmışlık ve Batı’ya bağımlılık zincirlerini kıramamışsa,
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bunun sorumluları, tam kırk yıldır yeni bir Milli Mücadele ve-
ren Erbakan’ı engelleyen dış güçler ve işbirlikçileri kadar, bü-
yük bir gaflet ve cehaletle onlara destek verip Hoca’yı köstekle-
yenlerdir.

“Eh madem öyle, Erbakan Hoca bu tiplere niye fırsat ver-
mekteydi? Bu aynı delikten defalarca ısırılmak değil miydi” di-
ye soranlara hatırlatalım:

Erbakan Hoca için parti, büyük inkılâbının üssü esası ve be-
yin mekanizması değil, sadece bir hizmet ve eğitim aracı, hatta
malum odakları oyalama kılıfı yerindeydi.

• Türkiye’deki bir takım resmi sıfat ve fırsatlara ve siyasi im-
kanlara partiyle kavuşulabilirdi.

• İslam ülkeleriyle ve diğer mazlum milletlerin yöneticile-
riyle irtibat ve işbirliğinin yolu “Türkiye’yi temsil eden yetkili
bir etiketten geçmekteydi.

• Parti Siyonist ve emperyalist merkezlerin hücum mevzii
haline getirilip, hedef saptırma, dikkat dağıtma ve güçlerini bo-
şa harcatma vesilesiydi.

• Parti, kendi mensuplarını eğitme, yetiştirme, deneme ve
eleme mektepleriydi.

• Parti, sadıklarla sahtekârların, fedakârlarla menfaatçile-
rin, dava adamlarıyla dünya taparların belirlenip seçildiği bir
yerdi.

Bu imtihanı kazanmanın sırrı ise, Erbakan Hoca’nın şu söz-
lerinde gizliydi:

“Sadık Milli Görüşçüleri ayakta tutan, maruz kaldıkları her
türlü haksızlık ve saldırılara rağmen mücadele yolundan alı-
koymayan; Onların hesap gününe olan sağlam imanları, ahireti
ve Rızai İlahiyi öne almaları ve ilahi adalete olan sarsılmaz gü-
ven duygularıdır.”

SP Ordu E. İl Başkanı Erkan Temiz’in uyarıları!

SP Ordu İl başkanı Erkan TEMİZ, Erbakan ve Milli Gö-
rüş'ten soyutlanmış bir Saadet Partisi oluşturulmak istendiğini
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belirterek tüm Milli Görüşçüleri 11 Temmuz'da bu gidişata dur
demeye davet etmiştir...

“Saadet Partisi'nin 9 yıla yakın bir süredir il başkanlığını yap-
mış, 23 yıl gibi bir süredir siyasetin içinde olan biri olarak şunu
iddia ediyorum ki, TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN DEMOKRAT Lİ-
DERİ ERBAKAN HOCAMIZIR. Zira aldığı tüm kararları ilgilileri
ile istişare ederek aldığı tarafımızdan bilinmektedir.

Bunun en büyük delili Numan Kurtulmuş'un genel başkan ol-
masıdır. Teşkilatlar istiyor diye genel başkanlığa getirilmiştir.
Ama bu gün, kendisini genel başkanlığa getiren teşkilatları kendi
ifadesi ile "ezmekte" dir.

23 yıllık bir Milli Görüşçü olarak Rabbime dua ediyorum ki be-
nim ömrümü Erbakan hocama versin, ona sağlık sıhhat uzun
ömür versin ve bizim başımızda lider olarak dursun. Erbakan ho-
camızı seviyoruz, ona olan biatımızdan asla dönemeyeceğiz. Çün-
kü o bize hep HAKK'I VE SABRI TAVSİYE ETMİŞTİR.

2008 kongresinden sonra yaşanan gelişmelere gelince; Saadet
Partisi hızla ERBAKANSIZ ve MİLLİ GÖRÜŞSÜZ bir parti hali-
ne dönüştürülmektedir”

Tüm Milli Görüşçüleri uyarmak, uyandırmak zorundayız. Bu
bir fitne değildir. Asıl fitne Milli Görüşün dejenere edilmesidir.

2001 yılında Milli Görüş’ün siyah beyaz bir fotokopisi
(AKP’yi) piyasaya sürmüşlerdir. Bu gün yapılmak istenen ise Mil-
li Görüş’ün renkli fotokopisinin piyasaya sürülmesidir. Bu gün ya-
pılanlar daha tehlikelidir. Biz susar ve harekete geçmez isek, bu
aklı evveller hedefe ulaşırsa, piyasaya sürülen renkli fotokopi Mil-
li Görüş ile gerçek Milli Görüş birbirine karışacaktır. Halk gerçe-
ği göremeyecektir.

Ahmet Demircan, Şeref Malkoç., Turhan Alçelik, Ömer Vehbi
Hatipoğlu, Lütfü Esengün gibi isimler Erbakan’a bağlı Milli Gö-
rüşçüleri tasfiye etmektedir.

Ordu kongresinden sonra Numan Kurtulmuş beni çağırmış ve
kendince hesaba çekmiştir. Kendisine “Sayın Genel başkanım ben
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il başkanlığı derdinde değilim, beni değiştirin, ancak mutlaka teş-
kilatları dinleyin, teşkilatın bildirdiği görüşe uygun il başkanı ta-
yin edin” dediğimde, “ben tüm Türkiye’de teşkilatları dinlemeye
kalkarsam bunun sonunu getiremem” cevabını vermiştir.

Şimdi soruyorum; teşkilatını bu gün dinlemeyen genel başkan
yarın kimlere verecektir? Kimi dinleyecek, kimin istediklerini ye-
rine getirecektir?”

SP Diyarbakır E. İl Başkanı Fesih Bozan’ın haklı feryadı

Saadet Partisi yönetiminin baskılarıyla istifa ettirilen SP Di-
yarbakır eski İl başkanı Fesih Bozan kongreye giderken Milli
Görüşçülerin temizlendiğini belirterek "Esas bu gidişata sus-
mak Milli Görüş'e zarar veriyor" demiştir.

Milliyet Gazetesi'ni ziyaretinde Taha Akyol'a 11 Temmuz'da
yapılacak kongrede söylem ve kadro olarak Erbakan vesayetini
tamamen kaldıracağını açık açık bildiren Numan Kurtulmuş'un
bu sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken "çok önceden başlayan
tasfiye sürecinden nasibini alan il teşkilatları ve eski il başkan-
ları da seslerini yükseltmişlerdir.

İşte SP Diyarbakır eski il başkanı Fesih Bozan'ın mesajı:

"Partimizin son kongresinin ardından Milli Görüşçü olanların
tasfiye edileceği hep konuşula geldi ve İstanbul'dan sonra Diyar-
bakır'ın ikinci sırada olduğu kulaktan kulağa söylendi.

Örneğin AKP İstanbul teşkilatına "Diyarbakır için bize bir il
başkanı lazım" deniliyor. İstanbul'daki Ak Partili Diyarbakır Ak
Parti teşkilatını arıyor "Saadet Partisi için bir İl başkanı bulun-
masında yardım isteniyor diyor." İnsan düşünüyor da bir teşkilat
bu kadar kendini ayağa düşürebilir mi?.. 

Diyarbakır’a gelen her başkan yardımcısı "ne olacak Diyarba-
kır'ın hali" diye soruyor. Ama güvendiğimiz ve Milli Görüş dava-
sının temel direklerinden zannettiğimiz Sn Şevket Kazan Bize
karşı nezaketsiz davranıyor. Kışkırtıyor ve dışlıyor. Dolaylı ola-
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rak Numan’ın işini kolaylaştırıyor."Biz yenilerini bulduk bunları
atın gitsin, bunlar eski gömleklilerdendir" diyerek sadık ve sağ-
lam teşkilatlar görevden alınıyor. AKP'nin geçmişte yaptığı gibi,
şimdi de Büyük Kongreye giderken kalan Milli Görüşçüleri de te-
mizleyerek böylece Saadet Partisi içinde AKP'nin yeni bir versiyo-
nu oluşturuluyor.”

06 Temmuz 2010 Akşamı Habertürk’te Fatih Altay’lının Te-
ke Tek programına çıkarılan Numan Kurtulmuş terör sorunuy-
la ilgili bir soruya:

“Kesinlikle bu kanın durdurulması ve her şeyden önce silahla-
rın susturulması lazımdır…

… Ben Başbakan olsam, bu işe, hangi taraftan olursa olsun,
yıllardır bu çatışmalarda çocukları ve yakınları ölen vatandaşla-
rımızdan devlet adına özür dileyerek başlardım”

gibi, dış düşmanların taşeronu PKK terör oluşumuyla Türk
Ordusunu aynı kategoriye sokan, aynı derecede suçlu ve so-
rumlu sayan talihsiz bir yanıtla, acaba kimlerin gözüne girme-
ye çalışıyordu?

Ergenekon iddialarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken:

“… Türkiye’de Ergenekon tipi yapılanmaların üzerine
(AKP’nin yaptığı gibi), bu denli rahatlıkla gidilmesinde; Yeni Os-
manlıcılık ve ılımlı İslamcılık istikametinde, bizi bu bölgede rol
model ülke yapma, Batı’nın değerlerini ve çıkar dengelerini Tür-
kiye üzerinden İslam Alemine taşıma amacı güden ABD ve AB’nin
(ve tabii İsrail’in) verdiği destek te oldukça önemlidir ve bir fırsat
olarak görülmelidir.”

diyen Numan Kurtulmuş’a sormak gerekiyordu:

1- Ergenekon davasına bu malum ve mel’un odaklar destek
verdiğine ve AKP’yi yönlendirip cesaretlendirdiğine göre, 

a- Ya böylesi iddialarla itham edilen kişi ve kesimlerin, en
azından bir kısmının ABD ve AB çıkarlarına çomak soktukları

b- Veya bu odakların, uzun zaman kullanıp yıprattıkları kah-
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yalarını (sömürü arabalarının yorulan atlarını) değiştirmeye ça-
lıştıkları ortaya çıkıyordu.

2- Öyle ise, AKP iktidarının ve onun eliyle getirilen kadrola-
rın da küresel emperyalizmin yeni piyonları oldukları da böy-
lece itiraf ediliyordu.

3- Ve asıl kafa karıştıran şuydu.

Acaba Numan Kurtulmuş küresel merkezlere ve yerli mah-
fillere: “AKP taşeronlarınız çok çabuk tıkandı ve cılk çıktı. Ye-
ni Osmanlıcılık hedeflerinize ben daha iyi hizmet etmeye hazı-
rım” demeye mi getiriyordu?

Bu arada soyadına uygun davranışlar sergileyen Mehmet Be-
karoğlu’nun: “Erbakan’ın asıl desteklediği, Saadet Partisi değil,
AKP’dir.” Çıkışları da, Numan Kurtulmuş’a dolaylı destek anla-
mı taşıyor ve AKP’nin günahlarını ve tahribatlarını Erbakan’ın
sırtına vurmayı amaçlıyordu.

Ve hele, Numan Kurtulmuş’un Erbakan’ın vesayetinden kur-
tulmak ve reddi mirasta bulunmak adına, acayip bir kahraman-
lık taslayıp, masonik medyanın ve marazlı münafıkların ağzıy-
la Erbakan’a yönelik:

“Keşke o zamanki Refah Partisi Susurluk’un üzerine daha ak-
tif gidebilse, daha ciddi ve cesaretli davranabilseydi… Ben olsay-
dım çok daha kararlı ve tutarlı bir tavır sergilerdim…” anlamın-
daki kuru sıkı sözlerine, üzerinde bir saygınlık oluşturamadığı
için karşısında parmakları arasında kalem çevirecek kadar ken-
disini hafife alan ve laubali davranan Fatih Altaylı bile bıyık al-
tından gülüp sırıtıyordu.

Ve zaten Erbakan’la kuklaların farkı işte burada ortaya çıkı-
yordu. Hoca, Siyonist canavara cephe açıp beynini ezmeye çalı-
şırken; kuklalar, o canavarın kollarına sığınıp, kuyruğu ile uğ-
raşarak kahramanlık taslıyordu…

Ve tabii Hoca, böylelerinin yularını uzattıkça uzatıyor, bu
zavallılar da nifak hareketlerinde başarıya ulaştıkları ve Hak
davayı rayından ayırdıkları zannına kapılıyor, ama yanıldıkları-
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nı ve yamukluklarına rağmen hizmette kullanıldıklarını anla-
dıklarında ise zaten pilleri bitmiş oluyordu.

Sabahattin Önkibar’ın algılayamadığı!.

Buluştuğu balıkçı lokantasında, üst perdeden Numan Bey’e
tavsiyeler buyurarak:

“Erbakan Hoca için siyaset, Demirel ve Merhum Türkeş misa-
li, yaşam tarzıdır…

(Tavsiyem) Erbakan Hoca inatcılık yapsa bile, tahammül gös-
terip, onu saygıyla taşımanızdır….”39

Diyen Sabahattin Önkibar’a:

“Yanılıyorsun kuzum, Erbakan için siyaset “yaşam tarzı” de-
ğil, Onun ki bir dava aşkı ve imani-insani sorumluluk çabası-
dır” gerçeğini anlatmaya uğraşmayacağız. Sadece, “Bir duyguyu
inanmayan ve yaşamayan nereden bilecek?..” hikmetini hatırla-
tacağız.

Erbakan Hoca’nın “taşınması ve hoş tutulması gereken, yaş-
lı bir inatçı” değil, danışılıp uyulması ve itaat olunması gereken
bir lider olduğunu Bay Önkibar’a söylemeyen Numan Kurtul-
muş ta, akıl hocaları da bilsin ki, Refah-Yol dönemindeki gibi,
Erbakan’ı hürmetle övme yarışına gireceğiniz günlere yaklaş-
maktayız. BU sözlerimi not alın, çünkü çok yakında mahcup ve
pişman olacaksınız!..

Bu arada “internet haber”den Hadi Özışık gibi, sahibinin ses-
leri olan nasipsizlerin: “Erbakan Utansın” diye zırvalamaları, Ho-
cayla başa çıkamayan ve Ondan bir türlü kurtulamayan Şeytani
odakların şaşkınlığını yansıtmaktaydı.
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EKREM DUMANLI’NIN İTİRAFIYLA:
NUMAN KURTULMUŞ EKİBİNİN TEZGÂHI

VE BURHAN AYERİ’NİN AYARI

SP olaylı kongre sürecinde İstanbul iftarındaki kargaşayı, da-
va sadıklarına ve hatta Erbakan Hoca’ya mal etmek için malum ve
mel’un medyadan AKP yandaşlarına, İbrahim Tenekeci gibi Milli
Gazetedeki marazlılardan, Yeni Şafaktaki Hakan Albayrak kardaş-
larına kadar bir sürü fırsatçı, eylem ve söylem birliği etmişçesine,
salyalarını akıtıp saldırıyordu.

Eşek arısının arslana hücum etmesi cinsinden; “Hoca’nın bu-
günkü siyasetini basiret ve ferasetten uzak bulan” küstahlıkları
okuyunca, “Ahseni takvime (en güzel ve en mükemmel ahlak yü-
celiğine) mazhar ve müsait kabiliyetlerle yaratılan insanın, nasıl
“Esfeles-safiline” (Aşağıların aşağısı derecelere) yuvarlanıp ya-
muklaştığı (Bak: Tin suresi ayet 4-5) daha rahat anlaşılıyordu.

Özel kalem müdürü eliyle anında yaptığı açıklamaya ve ken-
disini evinde ziyareti sırasında anlattıklarına rağmen; Numan
Kurtulmuş’un hala sinsi bir tavırla Hoca’yı töhmet altında tutan:
“Sayın Erbakan’ın bu insanlarla ve davranışlarıyla hiçbir alakası
olmadığını açık bir şekilde dile getirmesini bekliyoruz” sözleri ise
insana, “edep ya hu!” dedirtiyordu. Bütün bunları yaşayınca Ho-
ca’nın soğuk bakmasına ve uzak durmasına rağmen Numan Kur-
tulmuş’u bu partinin başına bela eden Şevket Kazan ve ekibine
insan beddua etmeden duramıyordu.



Böyle bir tezgâhın birkaç gün öncesinden gündeme taşınması
ve konuşulması da, bu tertibin aynı mutfakta pişirilip servis edil-
diğini gösteriyordu.

O toplantıya iştirak edip, sözüne ve şahitliğine güvenilen on-
larca kişinin samimi ifadelerine göre İstanbul İl Başkan yardımcı-
sı ve Numancı TÜRKER SALTABAŞ ve Gençlik Başkanı İhsan So-
rar’ın kasıtlı ve hesaplı provokasyonları sonucu bu olaylar patlak
veriyordu.

Erbakan Hoca lehine slogan atanların üzerine çatal, bıçak, tuz-
luk fırlatan ŞEVKİ YILMAZ isimli provokatör orada ne arıyordu? 

“Hoca’ya sadakat şerefimizdir” diyenlere “Or… çocukları!” di-
ye küfürler yağdırıp tekmelerle hücuma kalkışan ve mübarek
günde ve saatte ortalığı karıştıranları kimler doldurup kışkırtı-
yordu?

Yoksa bütün bunların suçu ve sorumluluğu, böyle bayağı ve
aşağı girişimlere tenezzül edeceğini şeytanların dahi gündeme ge-
tirmeyeceği Aziz Hocamıza yüklenip karalamak ve Numan’ı mağ-
dur ve mazlum konumuna sokmak, kendilerine yönelik muhte-
mel protestoları da böylece peşinen sindirip susturmak için mi,
planlanıp piyasaya sürülüyordu?

O akşam orada olmayan ve olaylarla hiç alakası bulunmayan
kimselerin önceden tespit edilmiş gibi toplanıp gözaltına alınma-
sı da, çok daha derin bir komplonun kurgulandığına işaret edi-
yordu!?

Hatta bu olayın Hocaya mal edilmesine bahane yapılacağını bi-
len, Erbakancı geçinip davayı ve camiayı içten çürüten malum mü-
nafıklarca planlanmış olacağı da ihtimal dahilinde bulunuyordu.

Erbakan Hoca’nın olaylı iftarla ilgili ikinci açıklaması

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan, Saadet Partisi (SP) İs-
tanbul İl Başkanlığı'nın verdiği iftarda çıkan olayların kimler ta-
rafından yapılırsa yapılsın, Milli Görüşle uzaktan yakından bir
alakasının olamayacağını söylemişti.
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Erbakan, bütün camiayı dikkatli olmaya ve bu konuda gere-
ken hassasiyeti göstermeye davet etti. Açıklama şöyleydi:

Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de Aziz Milletimiz Milli
Görüş'e sarılarak mevcut "Zulüm Dünyası" yerine, "Yeni Bir Sa-
adet Dünyası' kuracak inşallah. Ve Allah'ın lutfuyla "Yaşanabilir
Bir Türkiye" ve "Yeniden Büyük Türkiye" yi tesis edecektir.

Milli Görüş camiası bu tarihi görevi yapmak için aşkla, heye-
canla ve azimle seferber olmuş çalışmaktadır.

Her zaman olduğu gibi, bu hamleleri engellemek isteyen dış
güçler, ellerinden geldiği kadar önleme gayreti içindedirler.

Bu meyanda;

Bir yandan Milli Görüş Toplantılarına sızmakta, Milli Görüşle
bağdaşmayacak olaylara sebebiyet vermekte ve bir kısım basın
vasıtasıyla da gerçek dışı haberlerle ve art maksatlı yorumlarla
kendilerine verilen görevleri yapmaya çalışmaktadırlar.

40 yıldan beri milletimize büyük hizmetler yapmış, örnek
milyonluk mitingleri camiamız huzur, heyecan başarı ile ger-
çekleştirmiştir.

Çünkü; 

Milli Görüşün Temeli: Sevgi, Kardeşlik, Edep, Terbiye ve İyi
Ahlaktır.

Gayesi: Bütün İnsanlığın Saadetidir.

Son zamanlarda basında sözü edilen bazı yakışıksız ve
üzüntü verici olayların kimler tarafından tertip edilip, yapılır-
sa yapılsın, Milli Görüşle uzaktan yakından bir alakası olamaz.

Bu hususu, bundan önceki açıklamalarımızda tekrar tekrar
belirttiğimiz gibi, bu açıklamamızda da bir kere daha üzerine ba-
sarak belirtiyoruz ki, hiç bir maksat ve sebeple, tasvibi mümkün
olmayan olaylara meydan verilmemesi, toplantılara katılarak bu
kabil dış etkenli, davamıza zarar veren olayların meydana gelme-
mesi için bütün camiamızı dikkatli olmaya ve bu konuda gereken
hassasiyeti göstermeye davet ediyorum.
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Milli Görüş, herkese sevgi, refah, insan hakları ve saadet de-
mektir.

Milli Görüş camiasının şiarı, iyi ahlak, terbiye, nezaket ve
edep örneği olmaktır.

Bizim metodumuz, inancımızın da emrettiği gibi şiddet değil,
tebliğ, ikna, inandırma ve tatlı dille davet metodudur.

Bu gerçekleri bir kere daha belirtirken, bütün camiamıza hu-
zur içersinde yapacakları, toplantı ve çalışmalarında en büyük
başarılara ulaşmalarını diliyor, camiamızın her bir mensubunu
kucaklıyor, gözlerinden öpüyor, muhabbetle bağrıma basıyorum.

Zafer İnananlarındır.

Ve Zafer Yakındır.

Vel Akıbetu lil müttekin...

Zaman Gazetesinden Ekrem Dumanlı’nın ağzından kaçırdık-
ları!

SP'nin İstanbul İftarında yaşanılan provokasyon hadisesini
Milli Görüş sadıklarına ve Erbakan Hoca’ya ihale etmeye çalışan
münafıkların çirkin yüzü daha da belirginleşiyordu.

TRT’de yayınlanan “Çıkışyolu” programına katılan Türki-
ye’nin en çok dağıtılan gazetesi Zaman’ın Genel Yayın Yönetme-
ni Ekrem Dumanlı, Numanistlerin provokasyonuna sahne olan
SP’nin olaylı İstanbul iftarı ile ilgili çok önemli bir bilgiyi payla-
şıyordu.

SP yetkileri “iftara mutlaka gelin size haber çıkacak” diye
medyaya ilan ediyordu!

Ekrem Dumanlı, başından geçen hadiseleri şöyle aktarıyor-
du:

“Yazı İşlerine (Zaman Gazetesi Yazı işleri) bir kısım mailler ge-
liyor “akşamki iftar yemeğinde kavga çıkacak” diye. Ben bizim ha-
ber müdürümüz Fatih Uğur’a sordum “bu nedir diye” Fatih Uğur
“Abi biz biliyorduk. Sadece biz değil tüm basına haber vermişlerdi.
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O sebeple çok kamera vardı” dedi. Bunun üzerine “peki parti bilmi-
yor mu?” diye sordum… Bu kadar medyaya iftarda olay çıkacağını
bildirilen parti merkezi bu hadiseyi bilmez miydi? Arkadaşlarımız
Saadet Partisi'nin önemli kişilerini ve SP'nin basınla ilgili isimlerini
aradığında ise “önemli değil gelin, zaten size buradan haber çıka-
cak” deniliyor! Bu da çok enteresan bir şeydir.”40

Bütün bu gerçeklere rağmen, Ahmet Hakan’ın programında
Aydın Ayaydın denen karanlık kafalı adamın:

“Siz yaptığı açıklamaya rağmen Erbakan’ın samimiyetine
inanıyor musunuz?” soruna, Numan Kurtulmuş’un; “Elbette ve
bütün gönlümle inanıyorum” diyeceği yerde, 

“Eh, inanmak durumundayım!” şeklindeki yanıtı da yamuk-
luğunu gösteriyordu.

Ve hele bu kendi tertip ve tezgâhlarını Erbakan’ın sırtına
yıkma çabaları çerçevesinde, olay sonrası konutta Hocayla gö-
rüşmeleri sırasında Hüsamettin Korkutata denilen kof kabada-
yının küstahlaşıp:

“Bunu PKK’lılar bile yapmaz. Haksızlığa itaat eden şeytan-
dır” türünden terbiyesiz tavırları bunların nasıl bir belaya çar-
pılacaklarını hatırlatıyordu.

Ve hele AKP’nin içişleri Bakanı Beşir Atalay’ın çok özel bir ta-
limatla Numan Kurtulmuş’un muhtemel protesto ve provakas-
yonlara karşı, koruma altına alındığını ve bu konuda vali ve em-
niyet müdürleriyle görüşme yapıldığını” açıklaması, zerre kadar
izanı ve vicdani olanlara aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu.

Evet, 1988 yılında ve kırk yaşında FP İstanbul İl Başkanı ya-
pılıncaya kadar Milli Görüş davasıyla hiçbir alakası ve katkısı
bilinmeyen Numan Kurtulmuş’un…

Morrison Süleyman Demirel’in sokakta bulunmuş bir şapka
gibi, Amerika’dan getirilip AP’nin başına geçirilmesi gibi, elli
yaşında iken 2008 yılında Saadet Partisinin başına oturtulan bu
Numan Kurtulmuş’un:
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Oktay Ekşi’den Taha Akyol’a, Hadi Özışık’tan Hilal Kaplan’a
Erbakan gıcıklığıyla meşhur marazlılara… Hakan Akbayrak’tan
Ekrem Kızıltaş gibi münafıklara bütün fesat cephesince alkışla-
nıp sahip çıkılması bile, maalesef bazı gafil ve safdillerin hala
gözünü açamıyordu.

“Yeni medeniyet projesi” gibi dışı hoş içi boş kof sloganlar
üretip “Adil Düzen, faizsiz sistem, D-8’ler ve İslam Birliği” gibi
Mili Görüşü farklı ve faziletli kılan ve davamızın temel esas ve
amaçlarını oluşturan söylemleri özenle ağzına almaktan sakı-
nan Bay Numan bu tarzıyla dünyayı yöneten Siyonist mahfille-
re “beni görün ve değerlendirin” mesajı mı veriyordu?

Şiir:

“Kim olayı kökten çözmek isterse
Parçada kalmasın, bütüne baksın…
Gâvurlar birine, destek verirse
Söylemi yavşak’ın, sütüne baksın!

Saadete yamanan, boy boslu kukla
Hiç derdi olmamış, davayla hakla
Sirkte oynatılır, gizli çubukla
Sinsi sabatayın putuna baksın!”

İşte olaylı iftar ve iftiralarla ilgili basın açıklaması:

(27 Ağustos 2010 - SP İl Binası Önü)

Saygı değer Basın Mensupları, Aziz Milletimizin güzide evlatları;

Bugün biz burada Saadet Partili gözaltı mağdurları olarak bulu-
nuyoruz. Mağdur diyoruz zira hiçbirimizin tasvip etmediği, iftarda
yaşanan hadiseler, burada bulunan kişilere fatura edilmiştir. Biz, he-
pimiz Saadet Partimizin aktif çalışanlarıyız. Bu iftira ve karala-
manın aslı aşağıda anlatılacağımız gibidir.

İftarda yaşanan olaylara bugünkü mevcut yönetim sebep olmuş-
tur. Bunu örtbas edebilmek için hemen 40 kişiden oluştuğunu bildi-
ğimiz bir liste alelacele hazırlanmış ve savcılığa bildirilmiştir. Ortak
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noktaları, mevcut yönetim taraftarı olmayan bu insanları, ancak te-
röristlere reva görülebilecek bir şekilde gece yarısı operasyonuy-
la çoluk çocuğunun gözü önünde sahur sofralarından derdest edi-
lerek evlerinden aldırılmışlardır.

Emniyete vardığımızda salonda olmayan üç arkadaşımızın ora-
da olduğunu gördük. Hatta bu üç kişiden Numan Balcı (İl Yönetim
Kurulu Üyesi) isimli arkadaşımızın çalıştığı kurumda mesaisi olma-
sı sebebiyle iftar programına hiç gelmediği işyeri kamera kayıtların-
da mevcuttur. Bütün bunlar karakol kayıtlarına geçirilip zapturapt
altına alınmıştır.

Bu konuyla alakalı olarak müştekilere, niçin bu isimleri verdiniz
diye sorulduğunda üç büyük yemin edilerek böyle bir listenin veril-
mediği, emniyetin görüntülerden o isimleri tespit ettiği yalanını söy-
lemişlerdir. Bunun üzerine oraya hiç gelmemiş insanların nasıl ka-
mera kayıtlarında görüntüleneceği sorulduğunda ise söyledikleri
yalanların, iftiraların ve ettikleri yeminlerin altında ezilmişler ve
tek kelime dahi edememişlerdir.

Yavuz hırsız ev sahibini suçlu çıkarmakta o kadar acemice
davranmıştır ki, iftar gecesi çıkarılan olaylarda suçüstü yakalandı-
ğı gibi, gözaltına aldırma işleminde de aynı acemiliği ortaya koy-
muştur. Bu panik ve hatalar tamamen suçluluk psikolojisinden kay-
naklanmaktadır.

Müştekilere bir noktada teşekkür borçluyuz, o da şudur ki; Bizim
olaylarla ve arbedeyle hiçbir alakamız olmadığını emniyette resmi
olarak kayıtlara geçirme imkanı doğmuş ve gerçek failleri tespit et-
me imkanı yakalamışızdır. Emniyetteki görüntülerin açıkça delil ol-
duğu olaylar aynen şu şekilde cereyan etmiştir.

Gayet nezih bir ortamda başlayan programda Kur’an-ı Kerim
okunurken il başkan yardımcılarından birinin ve isimlerini sonra-
dan tespit ettiğimiz adamlarının Fatih ilçe başkan yardımcısı Şenol
Düzgün’ün oturduğu masaya gelerek çeşitli hakaret ve tahriklerle if-
tar sofrasından kaldırarak salon dışına atmaya çalışmasıyla yaşa-
nan arbede Şenol Düzgün’ün sağduyulu davranmasıyla kısa za-
manda yatıştırılmıştır. Fakat bu hadise Erbakancı gençlik Kur’an
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okunurken slogan atıp masaları devirdi şeklinde basına servis edil-
miştir. Gerçekler yukarıda anlatıldığı gibidir ve emniyet kayıtları da
bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bunun akabinde Numan Kurtulmuş’un gelmesiyle program gayet
sakin ve nezih bir ortamda başlamıştır. Kur’an tilavetinin, ezan
okunmasının, iftarın açılmasının ardından il başkanı Erol Erdo-
ğan’ın konuşması gerçekleşmiş ve telgrafların okunmasına kadar
her şey normal sürecinde ilerlemiştir.

Erbakan Hocamız’ın telgrafı okunduğunda şimdiye kadar tüm
programlarda olduğu gibi salon büyük bir coşku, aşk ve özlemle
“Mücahid Erbakan” sloganı atmaya başlamıştır. İşte tam bu nokta-
da, bütün misafirlerin, güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan numa-
ralı davetiyelerle salona alınmasına karşın, il gençlik başkan yar-
dımcılarından birinin usulsüz bir şekilde davetiyesiz olarak salona
aldığı yirmi kişilik grup ve onlara eşlik eden birkaç kişi (isimleri
bizde ve emniyette mahfuz) devreye girmiş ve “Mücahid Erbakan”
diye slogan atan insanlara çeşitli hakaret, küfür, fiili olarak taciz
ve tahrikte bulunmuşlardır.

Biri ana yönetimin il başkan yardımcısı diğeri gençliğin il başkan
yardımcısı olan bu kişilerin salona getirdikleri bu şahısların masa-
ları devirip, slogan atan insanların üzerine tabak, çatal, bıçak, tuz-
luk gibi şeyler fırlatarak üzerlerine yürümek suretiyle arbedeye se-
bep oldukları emniyetteki görüntülerde de apaçık ortadadır ve tespit
edebildiklerimiz ifade tutanaklarımıza geçirilmiştir. İddia edildiği
gibi; “Mücahid Erbakan” diye bağıran insanların hiçbiri arbede-
ye sebep olmamıştır.

Suç olarak görülebilecek tek şeyleri “Mücahid Erbakan” diye
bağırmalarıdır. Bunun da hukuken suç olmadığı sadece mevcut yö-
netimin buna tahammül edemediği bu olaylarla bir kez daha çok
net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Uğradığımız bu iftira ve mağduriyet karşısında gerekli bilgi,
belge ve görüntülerin hazırlanması neticesinde adli yıl tatilinin bit-
mesiyle hemen davalarımızı açarak hakkımızı sonuna kadar ara-
yacağız.
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Burada en önemli husus şudur ki;

Milli Görüş gençliği imanlı, inançlı ve son derece şuurlu bir
gençliktir. Bırakın iftar sofrası dağıtmasını düşünmek, tam aksine
Chicago sokaklarında uyuşturucu çeken çocukların dahi üzüntüsünü
yüreğinde taşıyacak kadar şefkat ve merhamet sahibidir. Yeni bir dün-
ya kurmak için canla başla çalışması da bunun en büyük delilidir.

Birilerinin iddia ettiği ya da olmasını umduğu gibi hiçbir pro-
vokatif eylem içerisinde olmamıştır ve bundan sonra da olmaya-
caktır. Camiamıza ve camiamızın ileri gelenlerine yapılacak her
türlü provokatif eyleminde karşısında olacaktır. 

Ayrıca bu süreçte aynı dünya görüşünü paylaştığımız kalem sa-
hibi ağabeylerimiz ve ablalarımızın olayların sıcaklığından kay-
naklanan hassasiyetlerinden ötürü gözaltına alınanlara yönelik
yazdıkları yazılardan dolayı da hiçbir kırgınlık içerisinde değiliz.
Gözaltına alınan bizlere, bir telefon kadar yakın olduklarını bil-
diğimiz bu kalem sahipleri keşke yazılarını kaleme almadan biz-
lerle de görüşseydiler.

Milli Görüş gençliği, Erbakan Hocasına son derece bağlı ola-
rak verdiği söz gereği, iyinin, güzelin, doğrunun, faydalının ve
adil olanın hakim olması için bütün gücüyle ve her türlü imka-
nıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla ça-
lışacaktır.

Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

Aziz milletimize saygıyla duyurulur.

İftar mağdurları ve ifadeye çağrılanların adları ve sorumlu-
lukları:

1- Sebahattin Yiğit: İstanbul B.Ş.B Meclis üyesi ve İl Yönetim
Kurulu üyesi 

2- Zafer Emanetoğlu: İl Başkan Yardımcısı ve Büyük Kongre
Delegesi 

3- Hüseyin Terzi: Büyük Kongre Delegesi ve İl Gençlik Kolla-
rı E. Başkanı 
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4- Numan Balcı: İl Yönetim Kurulu üyesi 
5- Tuğrul Yalçınkaya: Esenler Belediyesi Meclis üyesi 
6- Erol Urhan: Saadet Partisi 3.Bölge Milletvekili adayı 
7- Süleyman Arslan: Esenler E. İlçe Başkan Yardımcısı 
8- Erkan Helvacı: İl Halkla İlişkiler Birimi Başkan Yrd.
9- Ahmet Kaba: İl Halkla İlişkiler Birimi Başkan Yrd.
10- Şenol Düzgün: Fatih İlçe Başkan Yardımcısı 
11- İlhan Günay: Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı 
12- Zekai Tatlı: İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi 
13- Ömer Sönmezgül: İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi 
14- Yasin Baydaroğlu: Güngören İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
15- Adem Boz: Ataşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
16- Emrah Dağıtmaç: Ataşehir İlçe Gençlik Kolları Başkan Yrd.
17- Dursun Aktel: Kartal İlçe Gençlik Kolları Başkan Yrd.
18- Adem Bulut: Kartal İlçe Gençlik Kolları Başkan Yrd. 
19- Bayram Elmacı: Maltepe İlçe Gençlik Kolları Başkan Yrd.
20- Tevfik Yazıcılar: İl E.Tanıtım komisyonu Üyesi
21- Osman Baltacı: Esenler Fatih Mahallesi Başkanı 
22- Sabri Ülker: Esenler Fatih Mahallesi Başkan Yardımcısı

Burhan Ayeri’nin ayarsızlığı!

6 Eylül 2010 Akşam’daki yazısında:

“Pirimiz, üstadımız ve de Hocamız Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan basın toplantısında kerhen de olsa evet diyor.. Bir yerden öte-
ki tarafa ancak dört kişinin yardımıyla gidebiliyor. Ama hala
2011 de iktidardayız diye konuşabiliyor…

Tercüman yıllarındayız. Kemal Ilıcak, Hoca’yı sen takip et dedi.
Hava ve deniz harp okullarındaki mezuniyet törenlerine katıldı.
Dikkat ettik, her gittiği yerde namaz kılıyor. Son ziyaret bizim te-
sislere... Ondan önce fırladık; “Bilardo çuhasını hazırlayın, mutla-
ka burada da namaza duracaktır” talimatı verdik. Gerçekten na-
maza durdu. Hemen (Kemal Ilıcak’ın) yanına yaklaştık ve kulağına:

“Bravo Hoca’ya, bunca süre abdest almadı. Demek ki her tara-
fına hakim”i fısıldadık..”
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şeklindeki çirkin ve edepsiz sözlerini okuyunca, artık ağzı-
na ve başka azalarına hakim olamayan Burhan Ayeri’ye bir ayar
verilmesi gerekiyordu.

Çünkü bu duyarsız;

a) Hoca’nın gösteriş için namaz kıldığını söyleyip zırvalıyordu.

b) Abdestsiz namaz kılmış olabileceğini ima ediyordu.

c) Hoca’nın sağlık ve yaşlılık sorunlarını alay konusu yapmak-
tan utanmıyordu.

Oysa:

1. Asıl riyakâr ve sahtekâr adam, dindar kesimlerin önünde
namaz kılar, ama Kara ve Deniz harp okulları töreninde ve laik
generallerin göreceği yerde korkar ve namazı terk ederdi. Hoca,
işte inancının gereğini yapma konusunda kimseyi takmıyordu.

2. Burhan Bey, eğer bütün bunları uydurup yalan söylemiyor-
sa, olayı anlatırken bir ayarsızlık yapıp, vakitleri belirtmiyordu.
Çünkü Hoca, ilk ziyaretinde gecikmiş olan öğlen namazını, ikin-
ci uğradığı yerde ikindi namazını, son gittiği mahallede ise, ak-
şam namazını kıldığı anlaşılıyordu ki, özellikle işleri ve görüşme-
leri yoğun devlet adamlarının mutlaka namazlarını bu şekilde
kılmaları, aksi halde kökten terk etmeleri gerekiyordu. Tabi kul-
luk sorumluluğuna ve ibadet şuuruna varamayanların bu titizliği
kavraması beklenmiyordu.

3. Erbakan Hoca’nın küçük yaştan itibaren namazını kılan,
orucunu tutan ve haramlardan sakınan birisi olduğunu dost düş-
man tanıyan herkes takdir etmektedir. Yani sizin gibi zavallı zır-
tolara gösteriş yapmaya ve yaranmaya tenezzül edecek birisi de-
ğildir. Bu düşünceler sizin basit kurgunuz ve kuruntunuzdu.

4. Bir öğle abdestiyle, ikindi ve akşamı da kılmak, çok özel
mazereti olmayan herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şeydir. Bur-
han Ayeri’nin:

“Bravo, demek ki Hoca her tarafına hakim…”

gibi aşağı ve bayağı bir tavırla terbiyesizleşmesine verilecek ve
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o sivri dilini düğümleyecek tumturaklı yanıtlarımız çoktu, ama
Hocamızın söz konusu edildiği bir yazıda münasip düşmüyordu.

5. Burhan Ayeri’nin:

“Erbakan yerinden kalkamıyor, buna rağmen 2011’de iktidara
geleceklerini söylüyor…” eleştirisine gelince:

a) Önce siyaset, bilek gücüyle ve beden dinçliğiyle değil, sat-
ranç gibi beyinle ve bilgelikle yürütülen bir hizmet sahasıdır. Bil-
miyorsan sor, Mason üstatlarınız size 100 yaşına gelmiş Rockefel-
ler ve Rotschild gibi Siyonist Yahudilerin bir torba ilaç yutarak ve
yataklı iskemle ile dolaşarak, zalim sömürü siyasetleri için hala
nasıl çalışıp çırpınacaklarını anlatacaktır.

b) Kırk yıldır, Siyonist ve emperyalist destekli dört müdahale
ile partileri kapatılan ve lideri yasaklanan Milli Görüş’ün, daha
önce nasıl yeniden dirilip, derlenip koalisyonların kilidi ve niha-
yetinde iktidar partisi oldu ise, şimdi de aynen öyle olacaktır. Ma-
son Localarınız ve gâvur patronlarınız istemese de, hiçbir güç bu
kutlu sona engel olamayacaktır. Ve bugün söylediklerinizi bekle-
yin çok yakında birileri size hatırlatıp yüzünüzü kızartacaktır.

c) Erbakan’la alay etmek, şimdilik belki Mason patronlarınız
ve Siyonist tanrılarınız yanında size aferin ve ulufe kazandırır;
ama sonunda öylesine pişman ve perişan olursunuz ki……

Ne demiş şair:

“Yükseklere tükürme, dönüp yüzüne düşer 
Uyuz ve ucuz mahlûk, cami dibine işer…”

Oda TV solcularının ve ulusalcıların çifte standardı

Çifte standartçılık, psikolojik bir hastalık ve sahtekârlıktır. Es-
ki tabirle iki yüzlülük ve münafıklıktır. Şu Oda TV yazarlarının
ve ulusalcı-aydınlıkçı takımının bazıları;

• 27 Mayıs ve 28 Şubat darbelerine alkış tutar, ama 12 Mart’a
ve 12 Eylül’e karşı çıkarlar.
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• Olağanüstü dönemlerinin özel mahkemeleri kendi adamla-
rını tutuklayıp içeri tıkar ve çeşitli cezalara çarpıtırırsa: “Yargı si-
yasallaşıyor, insanlar talimatla suçlu ilan ediliyor” diye bas bas
bağırırlar... 

Ama, siyasi partilerin hesap işlerine Anayasa Mahkemesinin
bakacağı konusundaki yasa hükmü çiğnenerek ve Genel Başkan-
larının gelir-gider işleriyle sorumlu olmadığı biline biline ve aynı
tür bir iddia karşısında CHP Anayasa Mahkemesince denetlendi-
ği ve sadece ilgi birim hesaba çekildiği halde, haksız ve dayanak-
sız biçimde suçlanıp kayıp trilyon bahanesiyle cezalandırılan Er-
bakan Hoca olunca, bu durumu “Efendim hukukun kararına ina-
nırız ve saygı duyarız” diye dillerine dolamaktan utanmazlar.

Oysa biz, hukukilik kisvesi geçirilen Ergenekon keyfiliğine
de, ABD Yahudi Lobileri talimatıyla işbirlikçi paşa maşa takımı-
nın tertiplediği 28 Şubat müdahalesine ve Erbakan’a yönelik kah-
peliklere de karşı çıkarız. İşte farkımız…

Kuruntulu Numanların Arnavutköy fiyaskoları:

Saadet Partisi’nin meşruiyetini yitiren Genel Başkanı Numan
Kurtulmuş'un İstanbul’u Facebook’tan yöneteceğini zanneden İl
Başkanı Erol Erdoğan tarafından Prof Dr. Necmettin ERBA-
KAN'ın Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği iftara katılaca-
ğı gün düzenlemeye çalıştığı Arnavutköy'de "Anayasaya Evet"
mitingi tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştı.

Milli Görüşçülerin Sayın Erbakan'ın iftarında buluştuğu bir
sırada buraya katılmamak için kendisine bahane çıkarmak ama-
cıyla Arnavutköy’de bir miting tertip etmeye çalışan Facebook İl
Başkanı Erol Erdoğan, miting alanında bir avuç insanla karşılaş-
mıştı. Miting alanında bulunan küçük gurubun büyük kısmını da
davet ettikleri sivil polisler oluşturmaktaydı. 

"Referanduma Evet" mitinginde alandan Numanistlerin kor-
kulu rüyası haline gelen "Mücahid Erbakan", "Hocaya sadakat
şerefimizdir", sloganlarının yükseldiği de gelen haberler arasın-
daydı.41

AHMET AKGÜL 169

41 Ömer Faruk Eryılmaz / İVEDİHABER.COM



2 yıldan bu yana marazlı medyanın Kurtulmuş’a verdiği hava
meydanlara yansımamıştı. Kurtulmuş ekibinin İstanbul’un Arna-
vutköy ilçesinde düzenlediği referanduma destek amacıyla “Şim-
dilik Evet” mitinginde şok yaşanmış, medyada yer alan övgüler
Kurtulmuş’a yaramamıştı. Bu ekibin düzenlediği ilk mitinge katı-
lım sayısı muhtarlık için yapılan seçimlerden daha azdı. 

Aynı gece Erbakan’ın katıldığı iftarda 6.500 Saadet partili
hazırdı

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul şubesinin düzenlediği iftar
programının onur konuğu Milli Görüş Lideri Necmettin Erba-
kan’dı. Miting ile aynı gün düzenlenen geleneksel iftar programı-
na yaklaşık 6.500 kişi katılırken Kurtulmuş ve ekibinin düzenle-
diği mitinge sadece şişirme bir rakamla 200 civarında insan top-
lanmıştı.

Kurtulmuş ve ekibine her yerde tepki vardı

Özellikle SP’nin olaylı kongresinin ardından Kurtulmuş ve
ekibinin düzenlediği bütün organizasyonlarda protesto gösterile-
ri hat safhaya ulaştı. Ordu, Rize, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, An-
talya, Eskişehir, İzmir, Yozgat, Kocaeli, Ankara ve Tokat’ın ardın-
dan İstanbul’da da Kurtulmuş ve ekibi katıldığı her programda
Milli Görüş tabanı tarafından istifa sesleri ile karşılanmaktaydı.

Siyasi gözlemciler bu tabloya bakarak Kurtulmuş ve ekibinin
istifalarının artık an meselesi olduğunu konuşmaktaydı.42

Bu arada Ramazan Bayramı kucaklaşmasını İl binasında
değil, Sultan Ahmet Camiinde ve bayram namazını müteaki-
ben yapılması kararı da, Numan Kurtulmuş ve ekibinin, Milli
Görüşçülerin partiye gelmeyecekleri korkusundan kaynaklan-
maktaydı. 
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Şiir:

HADİ ORDAN!

Kur’anın: “Müminleri (ve hak yolunda gayret edenleri kollayıp
kurtarmamız bizim üzerimize haktır.” (Yunus:103) Fermanını
duyduğu halde

Hala zalimlerden korkan Yezittir!
Cenabı Hakka tevekkül edeceğine
Mahlûka güvenenler,
Aklen zavallı, ahlaken zaiftir!
“Realite” diyerek güce tapınanlar
Ve yağlı kemik uğruna rantiyecilik yapanlar
Haysiyet ve cesaret ehlini kıskanır, hasiddir!
Bazıları; Hıristiyanlar gibi: “Çarmıha gerilip öldürülen.”
Yahudiler gibi: “Güreşilip sırtı yere getirilen”
Aciz ilahlar uydurup sapıtan
Vicdanı kıt, imanı batıl Avrupa ve Amerika’ya
Sığınacak kadar basittir!

“Eğer Allah’a, peygambere ve Ona indirilene (Kur’anı Kerim’e)
gerçekten iman etselerdi, (Kitaplı ve kitapsız kâfirleri) dost edin-
mez (Himayelerine sığınıp dine hıyanet, zulme hizmet etmez)ler-
di” (Maide:81)

Diyalogcu hocalar ve BOP’çu topçular
Ve kırk yıl sonra Saadetin başına oturtulan stopcular
Zemzem şişesindeki asittir!

Bir yanda; “Vema tevfiyki illa billah” (Muvaffakıyetim ancak
Allah iledir) okuyacak

Öte tarafta: “Amerikasız hiçbir hayırlı girişim başarıya ulaşa-
maz…” buyuracak…

Bu düşünce imana ve insanlığa terstir!
Çünkü bu şirktir!..
Ve zalimlere zağarlık yapan terestir!

Mü’mine düşen:
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“Benim isteğim (ve görevim) sadece gücüm yettiğince ıslah et-
mektir. BENİM BAŞARIM, ANCAK VE YALNIZ ALLAH(IN YAR-
DIMI VE MURADI) İLEDİR. (Bu nedenle) Ona tevekkül ettim ve
içtenlikle Ona yöneldim” (Hud suresi ayet:88) demektir

Yağlı kemikleri ve mutfak döküntüleri bol
Zalim ahlaksızlardan ayrılıp
Ashabı Kehf’in yanında sadakatle, sefalete katlanan KITMİR
Elbette şereflidir…
Ama para karşılığı kiralanıp
Zalimlerin gazete köşelerine
Ve çiftlik evlerine bağlanıp
İslam Birliğine ve Adil Düzene havlayanlar
Ve hayâsızca hak davanın liderine kafa tutanlar
Sadece ucuz ve uyuz bir İTTİR!
Milli Görüş’te fesatçılık ve fırsatçılık yapanlar faşisttir!
Dolara ve madalyaya kuyruk sallayan
“Atoma karşı durulmaz” sanan
Ve Mason Localarına zağarlık yapan
Cüce beyinli ilahiyatçıların fetvaları fasittir!
Biz gerçeklerin diliyiz…
Ölçümüz; öyle nefsani mantık ve mantalite değil
Her halde ayet ve hadistir…
Müspet ilim ve aklıselimdir.

Kur’anı dinlemekteyiz:

“Müşrikler necistir!”(Tevbe:28)

“Münafıklar habistir!” (Ali İmran:179)
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MAHİR KAYNAK’IN
NUMAN KURTULMUŞ’U PARLATMASI

“İnkâr ve nankörlük edenler, kendilerine (hemen cezalandır-
mayıp fırsat tanıyarak) mühlet verişimizi, nefisleri için hayırlı
zannetmesinler. Biz onlara günahları (suçları ve sorumlulukları)
artsın (ve hiçbir mazeretleri kalmasın) diye mühlet vermekteyiz.
Onlar için rezil ve rüsvay edici bir (akıbet ve) azap vardır.” (Ali
İmran: 178)

“O, şüphesiz imana karşılık küfrü satın alanlar (Haklı ve ha-
yırlı olanı bırakıp batıl yola ve nankörlüğe kalkışanlar) hiçbir
şeyle Allah (davasına) zarar veremeyeceklerdir. Onlar için çok acı
ve alçaltıcı bir azap vardır.” (Ali İmran: 177)

Şimdi, Mahir Kaynak’ın (26 Eylül 2010 / Star)daki “Saadet
Partisi” yazısını dikkatle okuyalım:

“Genelde farklı partilere yönelişin her birinin dünya görüşü, ya-
şam biçimi hakkındaki düşünceleri olduğu kabul edilir. Gerçekte
farklılığın iki temeli vardır ve diğerleri buna göre şekillenir. En
önemli farklılık: ülkenin izleyeceği dış politika, dünya üzerindeki
konumu ve buna bağlı olarak izlenecek ekonomi politikalarıdır. 

Bu açıdan bakıldığında Turgut Özal’ın ANAP’ı ile Mesut Yıl-
maz’ın ANAP’ı (tıpa tıp) aynı parti değildir. Özal bölgesel bir güç ol-
mak ve bu amaçla ABD ile ortak politikalar yürütmek isterken, Yıl-
maz’ın yönü AB’ye ve bunun içindeki merkez ülkelere yöneliktir. 

Saadet Partisi’nde Erbakan ile Kurtulmuş arasındaki çekişme-
nin sebebi de, birbirinden farklı hayat tarzlarını savunmaları, biri



daha dindarken diğerinin laik bir yaşamı benimsemesi değildir. Ya-
ni her ikisinin hitap ettiği kitlelerin ve her birini destekleyenlerin
dünya görüşleri birbiriyle örtüşmektedir. Öyleyse onları birbirin-
den ayıran nedir? 

(Bakınız) AK Parti ile Erbakan’cı Saadet arasında hiçbir benzer-
lik bulunmamaktadır. Geçmişte, ANAP’ta olduğu gibi, farklılıktan
da öte zıtlık içeren politikaları vardır. Mesela, Erbakan’cı bir yöne-
tim olsaydı, ne küreselci bir ekonomik politika izlenir ne de bölgede
ABD ile işbirliği yapılırdı. 

(Numan Kurtulmuş’un başındaki) Saadet Partisi’nin özelliği; AK
Parti’den herhangi bir nedenle uzaklaşanların diğer muhalefet par-
tilerinin dünya görüşüyle uzlaşamamaları halinde, bu partiye yönel-
melerini sağlamaktı. Yani kaçan balıkların önüne serilmiş bir ağ gö-
revi üstleniyordu. Eğer ülkede ekonomik ya da siyasi bir kriz yaşa-
nırsa iktidar partisinden uzaklaşanlar burada toplanacaktı. 

Böyle bir krizin yaratılması ise, iç dinamiklere değil dışa bağ-
lıydı ve dünya üzerindeki rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıka-
caktı. (Yani Numan Kurtulmuş’un rolünü dış güçler ayarlamış-
tı. A.A.)

Dünya görüşü ve izleyecekleri dış politika ve buna bağlı olarak
yürütecekleri ekonomik politika açısından Kurtulmuş (Milli Görüş’e
değil) AK Parti’ye yakındı. Bu aralarında bir rekabet olmadığı anla-
mına gelmezdi. Rekabet sadece farklı politikalar uygulayacaklar
arasında değil, aynı politikaları uygulayacaklar arasında da olabi-
lirdi. Ana istikamet aynı olsa bile konulacak bazı nüanslar farklılık
imajı yaratabilirdi. (Yani Numan Kurtulmuş’la Recep T. Erdoğan
arasında görünüşte ve söylemde farklılık olsa da, gerçekte her
ikisi de dış merkezlerin güdümündeydi. A.A.)

Bu açıdan bakıldığında Saadet Partisi içindeki ayrışma köklüdür
ve taraflardan birinin tasfiyesiyle sonuçlanmak zorundadır. Yani ta-
rafların uzlaşmaları beklenmemelidir. Eğer mücadeleyi Erbakancı
kanat kazanır ve yeni bir parti kurulursa; bu AKP’nin değil Sa-
adet’in rakibi olacak ve kaçan balıkları toplamak için kurulan ve
başkasının ağına gitmesini engelleyen bir parti rolü oynayacaktır.
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(Yani Numan Kurtulmuş ve ekibinin rakibi AKP değil Sa-
adet’tir; Milli Görüş davasına ve Erbakan Hoca’ya zarar vermek
üzere ortaya çıkarılmıştır. A.A.)

Bu arada merkez sağı toparlayacak yeni bir parti arayışı sürü-
yor. DP bu oluşumu gerçekleştirmek değil, engelleme görevi yapıyor.
Geleneksel büyük sermaye, onun kontrolündeki medya ile böyle bir
oluşum gerçekleşebilir, ama olmuyor. Çünkü merkez sağın eski ön-
derleri AK Parti’den şikâyetçi değiller; büyük patronları ve medya-
sını CHP’ye yönlendiriyorlar. Yani değişen dünyaya uyan bir yapı
yerine, geçmişte kalan ve başarı şansı olmayan bir dünya görüşünü
savunarak sonlarını hazırlamaları sağlanıyor ve böylece dünyadaki
güç dengeleri ile uyumlu yürüyen politikalarımız devam ediyor.”

İşte eski MİT uzmanı, küresel sermaye hayranı ve ABD rek-
lâmcısı MAHİR KAYNAK, aslında övgü dizdiği ve sahiplendiği
NUMAN KURTULMUŞ’un gizli mahiyetini ve gerçek niyetini
de böylece itiraf etmekteydi. Numan Kurtulmuş’a dış güçlerin
verdiği görevi:

1- Milli Görüş’ü temel zihniyet ve istikametinden ve Erba-
kan’ın kontrolünden çıkarmak,

2- Saadet Partisini, artık iyice yıpranan ve yorulan AKP’den
kopuk kaçacak oyları (balıkları) kendi ağına toplayarak dış güç-
ler hesabına bir “yedek yuva” rolü oynamaktı.

Ama birinci görevi başaramamış, birçok tahribat yaptıktan
sonra, SP’nin yeni olağanüstü kongresinde kazanamayıp rezil
olacağını anlayınca, kaytarıp kaçmıştı. Partiden ayrılırken bile,
dış güçlerin verdiği görev gereği, yine hala Erbakan’a sataşmış
ve tavlayıp avladığı kırk elli marazlı ve menfaatçi takımıyla, da-
ha da rezil olacakları girişimlere başlamıştı.

Nefsani planları tutmayınca, Saadet Partisinden istifa edip
ayrılan Numan Kurtulmuş ve ekibinin, hala, kongreyi sabote et-
meye ve Milli Görüşçülere vesvese vermeye kalkışması, hakkı-
nı veremediği için çıkarılan kiracının, yıllarca barındığı eve
bomba koymasından farksızdır. Eh, ne yaparsın:
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“Herkes kendi ayarına ve yaratılışına (fıtrar ve tabiatına) gö-
re davranacaktır” (İsra:84)

Erbakan Hoca’nın, kongreyle ilgili:

“Cenabı Allah, her konuda en güzelini yapar” buyurmaları ve

Partiden ayrılmaları üzerine:

“Allah hidayet versin!..” uyarıları, aslında her şeyi açıklamak-
taydı.

Olayları, Kur’an nazarıyla anlamaya çalışmak, mü’minlerin
şiarıydı:

“(Sizden ayrıldıklarına üzüldükleriniz, eğer) Sizinle (kalıp)
birlikte (yola) çıksalardı, size kötülük ve zarardan başka (fayda-
ları dokunmaz, zannettiğiniz gibi gücünüzü de) artırmazlardı ve
kesinlikle aranıza fitne-fesat sokmaya uğraşırlardı. (Hala) İçiniz-
de onlara haber taşıyanlar (bile) vardır. Allah zalimleri (ve hain-
leri) bilen (ve oyunlarını bozandır)” (Tevbe: 47)

“(Hakka ve hayra değil de kalabalıklara) Yeryüzündeki (veya
bulunduğunuz ülkedeki şuursuz) çoğunluğa uyacak olursan, seni
Allah’ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak (nefsi hevala-
rına ve) zanna uyarlar; ve (Kur’an’ı ölçü almayan kalabalıklar)
sadece zan ve tahminle yalan uydururlar.” (En’am: 116)

“Ey Elçi (ve Allah yolunun öncüleri! Haklı ve hayırlı bir dava-
ya) kalpleri inanmadığı halde, ağızlarıyla “inandık” deyip (istis-
mar edenlerle), Yahudilerden küfür içinde çaba gösteren (Siyonist-
ler) seni üzmesin.. Onlar (hem kendileri şeytani kesimlerin) yala-
nına kulak asanlar, (hem de açıkça) gelip (içinize giremeyen ma-
lum ve melun bir) kavim adına, kulak tutan (sizden haber topla-
yıp onlara ulaştıran)dır. Onlar, kelime (ve kavramları, temel esas
ve kuralları) yerlerine konulduktan (ve sağlam bir düzene bağ-
landıktan sonra) onları saptırmaya ve çarpıtmaya uğraşırlar ve
(çevrelerine): “Size şu (makam ve menfaatler) verilirse onu alın,
o (ruhsat ve fırsatlar) verilmezse, ayrılıp uzaklaşın” (diyen insan-
lar vardır). Allah (niyeti ve tiyneti bozuk) kimlerin fitneye düşme-
sini isterse, artık sen onun için Allah’tan hiçbir şeye malik ola-
mazsın..” (Maide: 41)
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Kanserleşen hücrelerin ve kangrenleşen bölgelerin vücuttan
kopup ayrılmasına, akıl sahipleri; “aman zayıfladık, kilo kaybı-
na uğradık” diye üzülmez, tam aksine bünye sağlığına kavuştu-
ğu için sevinilir ve şükredilir. Erbakan Hoca’nın Büyük Kongre-
ye hazırlık ve istişare toplantısında söylediği:

“Büyük tarihi atılımlar öncesi şuurlu ve çelikleşmiş olmamız la-
zımdır. İçimizdeki arıza ve hastalıklardan kurtulmamız hayırlıdır” 

“Irkçı emperyalizmin Milli Görüş’ün insanlığı kurtarma ve
Türkiye merkezli yeni bir dünya kurma hamlelerini engelleme
oyunlarına karşı, bizim de mukabil hücumlarımız ve hazırlıkları-
mız vardır”

“Her olayda Allah’ın gizli bir rahmet ve hikmet muradı bulun-
maktadır ve Rabbimiz her şeyin en güzelini yapandır”

“Bizi altmış partiden birisi yapmak ve temel esaslarımızdan
koparmak isteyenlerin hesapları tutmayacak, hevesleri kursakla-
rında kalacaktır. Çünkü diğer partilerde ahiret fikri, Kur’an’ın ve
Resulüllahın öğretilerine ve ölçülerine göre hesaba çekilme derdi
ve endişesi, temel esas ve amaç olmadığından; şuurlu bir şehitlik
kavramı da bulunmamaktadır. Ahiret hayatına ve Kur’an hakika-
tine dayanmayan bir şehitlik inancı olmazsa, maalesef VATAN da
kalmayacaktır”

“Biz küçük oy oranlarından, büyük oy patlamalarına sıçrama-
nın ustasıyız, elhamdülillah. Yeniden en büyük parti ve iktidar
olacağız. Bize yönelik parçalama-dağıtma girişimlerine karşı aşı-
lıyız ve bu sorunları yine aşacağız. Allah, hidayet verdikten son-
ra dalalete saptırmasın.”

Sözleri de bu gerçeğin ifadesiydi.

İşte bu yüzdendir ki Erbakan, bütün şeytani odakların ve
onların solcu, sağcı ve İslamcı kuklalarının her zaman bir nu-
maralı hedefiydi.

Çünkü Erbakan, Hz. Mevlana’nın “Fihi Mafih” eserinde be-
lirttiği gibi:
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“Bir asırda tüm şeytani şer şebekeleri ve mü’mim geçinen mü-
nafık işbirlikçileri, hangi şahsiyet ve hareketten ürküyor ve gıcık
alıyorsa, işte Hakkın tebliğcisi ve hayrın temsilcisi odur” hikme-
tinin işaret ettiği bir kişilik oluyordu.

İşte bu nedenledir ki, İslam’ı hayat ve toplum arabasının mo-
tor mekanizması değil, kaportası ve aksesuarı sayan ve bu ceha-
let ve dalalet yüzünden ırkçılık marazlarına “Türk Milliyetçiliği”
kılıfı saran bazı zavallılar; bizim de AKP tahribatlarına karşı Mil-
li duruşunu ve vatani sorumluluğunu takdir ettiğimiz Sn. Devlet
Bahçeli’nin tarihi Ani Mescidinde kıldığı Cuma namazına sataşan
açılımcı sahtekârları tenkit ederken ve hiçbir alakası yokken: “Ye-
di sekiz kişinin hizmetiyle abdest aldılar, aynı vakit namazını (gös-
teriş olsun diye) birkaç yerde kıldılar” şeklindeki yalan ve iftiralar-
la Erbakan Hoca’ya sataşarak içini dışa döküyordu.43

Erbakan Hoca’nın bu toplantıda sarf ettiği:

“Sürüden ayrılanı kurt kapar” sözünü kıt aklınca yorumlayan
NUH GÖNÜLTAŞ; “Hoca camiasını koyun sürüsü, kendisini de
çoban görüyor” şeklinde çarpıtıyor, üstelik Numan Kurtulmuş ta
aynı safsataları tekrarlıyordu.44

Oysa; “Hepiniz çobansınız ve raiyetinizden (sorumluluğunuz
altındakilerden) sorulacaksınız” hadisi şerifini unutuyordu. Şim-
di böylesi kısır anlayışlı ve kışır bakışlı mahkûkların mantığıyla:
“Hazreti Peygamberimiz insanları hayvan sürüsü gösterip aşa-
ğılıyor muydu?”

Hem; “Sürüden ayrılanı kurt kapar”, asırlar boyu bilgi, dene-
yim ve birikim imbiğinden süzülen bir atasözümüzdü. Bu gibi
hikmet ve ibret sözünün özünü kavramaktan aciz insanlar için
boşuna dememişler; “Cahil cesur, gafil mağrur olur” diye. Ama
ne yaparsın ki, beyin ve gönül taşını düşürmek, böbrek ve safra
taşını düşürmekten daha zordu.

İşte Numan Kurtulmuş’un akıl hocaları bunlar… “Arkadaşı
karga olanın, yüzü kara çıkarmış…”
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Bu arada Numan Kurtulmuş ve ekibi, 2011 seçimlerine katıla-
bilmek veya o görüntüyle kendilerini AKP’ye daha pahalı pazar-
layabilmek üzere “tüp bebek için taşıyıcı anne” misali, bazı ha-
zır tabela partilerinden birisiyle uzlaşma arayışındaymış… Parti-
lerinden uzaklaştırılmış veya sığınacak limanları kalmamış bazı
meşhur ve meş’um (uğursuz) kişilerle de dirsek temasındaymış..
Hadi son bir hatırlatma yapalım:

Beş ıskartadan bir orijinal; on hastadan bir sağlam çıkmaz..
Bunların toplamından sadece bir klinik yapılır. Haydiii, yürü-
yün de görelim, bu gidişle menzile nasıl varılırdı?

Ve yine henüz Türkiye dahil 22 İslam ülkesini parçalamayı
amaçlayan BOP şebekesine ve gazete köşesine satılmadan önceki
saf ve temiz yapısıyla, Milli Görüş’teki gelenekçi-yenilikçi ayrışı-
mının kitabını yazan ve AKP’yi kuran kadroların uluslar arası Si-
yonist Yahudi odaklarıyla ilişkilerini belgeleriyle ortaya koyan…
Ancak şimdi kalkıp hiç utanmadan: “Bugün AKP’yi yönlendiren
asıl dinamiklerin toplumsal olduğunu anladım” yalanına sığınıp
vicdanını bastırmaya çalışan Nasuhi Güngör gibi basit kişiler,
Numan Kurtulmuş’un kaypaklığı bahanesiyle Erbakan’a hücum
ediyor ve herhalde bu hizmetinin ulufesini bekliyordu.45

Hadi Özışık ise, “Milli Çözümcülerin Erbakan Hoca’yı –ha-
şa- Peygamber yerine koyduğunu” zırvalıyor, Taha Akyol’la
Candaş Tolga Işık’ı da, uyarılarımızı çarpıtarak: “Size hakaret
ettiler” diye kışkırtıyor ve yardıma çağırıyordu. Bu zavallının
bizim; Hayrı ve hakkı savunan Erbakan’ın sadık destekçileri,
ama Hak Davanın ve Kur’ani doğruların ise evet, kölesi olduğu-
muzu da bilmesi gerekiyordu. Hem, Amerika’ya ve Yahudi
odaklara köçekliği kazanç sayanlar, bizim Kur’an’a köleliğimiz-
den niye gocunuyordu?

Üstelik bahsettiği o yandaş ve kiralık yazarların Hocamıza,
yakınlarına ve camiamıza nasıl edepsizce sataşıp hakaretler
yağdırdıklarını ise nedense atlıyordu. Bu zavallılara göre insan-
lara ve hele haklı bir davayı savundukları için tüm şeytani
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odaklarca hedef yapılmış muhterem şahıslara saldırıp sataş-
mak, ABD uşaklarına ve AKP yalakalarına verilmiş bir hak sa-
yılıyordu ve bütün bunların karşılıksız kalacağı sanılıyordu. 

“(Akıbetinizi ve başınıza gelecekleri) Gözleyin… Şüphesiz,
ben de sizinle birlikte (Allah’ın vadini) gözleyenlerdenim.” (Yu-
nus: 102) ayeti, bizlere ilaç oluyordu.

Numan Kurtulmuş'un bir haber sitesine verdiği röportajın
bir bölümü şöyleydi: 

Soru: Yaz aylarında gerçekleşmesi düşünülen Saadet Partisi
Kongresi’nde genel başkanlık için aday olacağınız söyleniyor. Siz
gerçekten kongrede aday olacak mısınız?

N. Kurtulmuş: Saadet Partisi Türkiye’de aslında sosyolojik an-
lamda var olan bir siyasi akımı temsil ediyor. Yeniden güçlü ve
büyük bir Türkiye’nin ve adil bir dünyanın kurulması idealini
temsil ediyor. Ama ne yazık ki, son seçimlerde aldığı oy oranı
dikkate alındığında temsil ettiği siyasi düşünce ile milletin tevec-
cühü arasında doğrusal bir ilişki olmadığı ortadadır. Dolayısıyla
amacımız bu ülkeyi adalet, özgürlük ve kardeşlik yurdu yap-
maktır. Siyaset yapma nedenimiz de budur. Amacımız bu fikri-
yatı Türkiye siyasetinin yeniden siyasal çekim merkezi haline
getirmektir. Amacımız, siyasetinin, dünya siyasetinin nasıl şe-
killeneceğini çok iyi tahlil ederek, millete mal olmuş bu fikri-
yatın yeniden millet tarafından desteklenebilir hale gelmesini
sağlamaktır!? Bu siyasal önderliği milletimiz beklemektedir ve
bizlerin sorumluluğu da bu siyasal liderliği topluma sunmaktır.
Saadet Partisi önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler ön-
cesi kendisini mutlaka yenilemeli ve daha güçlü bir şekilde hal-
kın karşısına çıkmalıdır.” Evet ta o dönemler Numan Kurtul-
muş, ABD Yahudi Lobileri güdümünde “Ilımlı Milli Görüş”
oluşturma peşindeydi.

Mahir Kaynak Daha Önce AKP İçin de Şunları Söylemişti!

Mahir Kaynak'a göre CHP, AKP'nin yeni bir yapılanmayla kü-
reselleşme olgusundan uzaklaşabileceğini düşündüğü için, krizi
aşamasında iktidar partisine destek verecekti. 
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Star gazetesi yazarı Mahir Kaynak, o sırada önce Kanal 24’te
yayımlanan “Açık Görüş” programında, öbür katılımcılara ve iz-
leyicilere yönelik “şaşıracaksınız ama” uyarısıyla bir iddia günde-
me getirmişti. “Adalet ve Kalkınma Partisi’ni içinde bulunduğu
bu güç durumdan en sonunda Cumhuriyet Halk Partisi kurtara-
caktır” demişti.

O gün bu programı izleyenler, hiç kuşkusuz Radikal’in (3 Ni-
san) manşetini, Mahir Kaynak’ın programdaki sözleriyle birlikte
değerlendirmişlerdi. Şöyleydi manşet: “Radikal’e konuşan Bay-
kal’dan AKP’ye: Yeni bir başlangıç lazım / Baykal kapıyı araladı /
CHP lideri Baykal, siyasi krizi aşmak için Başbakan Erdoğan’ın
güven uyandıran, sözde kalmayan bir adım atması halinde, üze-
rine düşeni yapacağını söyledi.”

Mahir Kaynak, Medyakronik’in konuyla ilgili sorusuna şu
cevabı vermişti:

“AKP’nin kuruluşunun doğal bir süreçten çok iyi planlanmış
bir proje olduğu kanaatindeyim. Fazilet Partisi’nin kapatılması
AKP’nin kuruluşunun önünü açarken, R.Tayyip Erdoğan’ın yasak-
lı olması lider adayını devre dışı bıraktı. Gerçekte önce Fazilet
Partisi’nin ele geçirilmesi düşünülmüş ve Abdullah Gül genel baş-
kanlık yarışına girmişti, ama Erbakan’ın müdahalesiyle Recai Ku-
tan seçilmişti. Sonuç olarak AKP kuruldu, Erdoğan yasaklıydı ve
Abdullah Gül başbakan oldu. 

Bu sırada devreye CHP girdi ve yapılan anayasa değişikliğiyle
Erdoğan’ın siyasi yasağı sona erdi. Siirt seçimleri iptal edildi, Er-
doğan’ın aday olması için hukuk zorlandı. Bu süreçte CHP hiçbir
olumsuz tepki göstermedi. Ben o günden beri CHP’nin Erdoğan’ı
desteklediğini düşünüyorum. Bunu tersinden okumak ve Gül’ü
desteklemediğini söylemek de mümkündür ve bu daha güçlü bir
ihtimaldir. 

Hükümeti Gül kurdu ve bugüne kadar büyük ölçüde uygulanan
ekonomik ve dış politikanın hem ana çizgilerini belirledi, hem de
uygun kadroları başa getirdi. Bu politika küreselci ve AB yanlısı
olarak tanımlanabilir. Tony Blair’in sebepsiz görünen istifasına

AHMET AKGÜL 181



kadar küreselci politikanın coğrafi yeri olarak isimlendirebilece-
ğimiz İngiltere, iktidarın hem ekonomik politikasını hem de AB’ne
girmesini destekledi. Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin kont-
rolü Londra’nın elindeydi.

Erdoğan AB’ne olan ilgisini kaybettikçe, siyasi iktidarın ordu ile
ilişkilerini normalleştirip, ordu-millet tahterevallisini ortadan kal-
dırmak istedikçe, iktidarın Gül kanadının eline geçmesine karar ve-
rildi. Tüm operasyon temelde Erdoğan’ın tasfiyesine yönelikti.

CHP’in başından beri karşıtı olduğu küreselci grubun egemen-
liğine karşı çıkacağını ve geçmişin bunun göstergesi olduğunu dü-
şündüm. Kurtaracağı kişi Erdoğan olmayabilir ama küreselci kar-
şıtı her türlü oluşumu destekleyeceği kanaatindeyim. Bu amaçla
AKP içinden yeni yapılanmalar çıkabilir ve yapılacak bir erken
seçimle bu hareket yeni kadrolarla takviye edilebilir.”

Mahir Kaynak’ın bu tahlil ve tesbitleri; AKP’yi dış güçlerin
kurguladığını, Erdoğan ve Gül’ün figüranlıklarını deşifre et-
mekteydi.

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın Tarihi
Açıklaması:

İnanç var, her şey var!

Saadet Partimizin 17.10.2010 Pazar günü yapılacak olan Ola-
ğanüstü Büyük Kongresi'nin büyük önemi ve manası vardır. 20.
asrın ilk yarısı 1. ve 2. cihan harpleriyle geçmiş insanlık bekledi-
ği özlediği saadet dünyasını bir türlü bulamamıştır.

İkinci Cihan harbinin arkasından yeni bir dünya'ya kavuşma-
yı beklerken 1945'de Yalta'da Roosevelt, Stalin ve Churchill'in bir
araya gelerek ana hatlarını tespit ettikleri yeni dünya; saadet ge-
tireceğine, önce 45 yıl süreyle devam eden soğuk harp ile bilaha-
rede 1990'dan sonra da bugüne kadar 20 yıldan beri devam eden
20. haçlı seferi dönemiyle, sadece insanlığın zulüm içerisinde
kan ve gözyaşı ile ızdırap çekmesine yol açmıştır.

Bu gerçekler; insanlığın saadetinin, ırkçı emperyalizmin eline
bırakılamayacağını ispat için kafi sayılmalıdır.
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Irak savaşları, Çeçenistan, Keşmir, Bosna, Afganistan ve dün-
yanın her yerinde müslümanlara yapılan zulümler ile, yaşadığı-
mız ve en son Gazze olayları ile bütün açıklığı ile ortaya çıkan
saldırganlıklar, insanlığın artık daha fazla vakit kaybetmeden ye-
ni bir saadet dünyasına kavuşmasını zaruri kılmaktadır.

Yeni saadet dünyasını tarih boyunca olduğu gibi ancak Mil-
li Görüş kurabilir:

Bunun sebebi Milli Görüş'ün diğer bütün batıl görüşlerle te-
melde sahip olduğu 7 mühim farkdır:

Temeldeki bu sebepler şunlardır:

1- Maneviyatsız saadet olmaz.

2- Adil düzensiz saadet olmaz. - komünizm gibi faizci kapita-
list nizam da çökmeye mahkumdur. Zorla yaşatmak dahi müm-
kün değildir. Adil Düzen bir tercih değil, kurtuluşun tek çaresi-
dir. Bir zorunluluktur.

3- Bizim medeniyetimiz diğerlerinden üstündür.

4- Saadet için bugünkü zulüm dünyası yerine Yeni Bir Dün-
ya'nın Saadet Dünyası'nın kurulması kaçınılmazdır.

5- Bulunduğumuz tarihi dönüm noktasında:

Türkiye, Avrupa kapısına zincirle bağlanmayacak ve İsrail'e
vilayet olmayacak. Tarihteki şerefli yerini alacaktır.

6- Milli Görüş uyanıklıktır, işbirlikçilere destek olmayacaktır.

7- Milli Görüşçüler “güncel yanılgı hastalığına” kapılmamış-
lardır.

Yeni bir saadet dünyasının ancak Milli Görüşle kurulabilece-
ğinin diğer açık bir delili Adem (a.s)'dan beri insanlık tarihidir.

İşte bu sebeplerden dolayı Haziran 2011'de yapılacak olan
milletvekili seçimleri insanlık için bir dönüm noktasıdır ve bu se-
çimlerde Saadet Partisi'nin iktidara gelmesinde başka kurtuluş
çaresi kalmamıştır.

Bu gerçeği ırkçı emperyalizm de çok iyi bildiği için, aylardan
beri hatta yıllardan beri, kendi zulüm dünyasını devam ettirebil-

AHMET AKGÜL 183



mek üzere, Türkiye'de kendi gayesi uğrunda kullanabileceği bir
partinin iktidara gelmesi için elinden gelen bütün gayreti ile ha-
zırlıklarını yapmaktadır.

Irkçı emperyalizm için tek hedef Saadet Partisi iktidarını en-
gelleyebilmektir. Bunu açıktan söylemez. Fakat aklı fikri bunda-
dır. Bundan dolayı 5 hazırlık yapmıştır ve yapmaya devam et-
mektedir.

Bu hazırlıklar şunlardır:

Irkçı emperyalizmin seçimler için hazırlığı:

1- Bütün basını ele geçirmiştir.

2- Bütün bankaları ele geçirmiştir.

3- Bütün milli büyük müesseseleri ele geçirmiştir.

4- Muhafazakâr insanlar Saadet Partisi'ne değil, AKP'ye oy
versinler diye AKP'ye maksatlı tavizler vermektedir.

5- Okşayarak yutma metodunu bütün gücüyle uygulamakta-
dır. Irkçı emperyalizmin bu 5 koldan hazırlıklarına karşılık Milli
Görüş de Saadet Partisi olarak 5 koldan mukabil hazırlıklarını
yapmaktadır: Bu hazırlıklar şunlardır:

1- Şuurlanma.

2- Çelikleşme.

3- Üretim.

4- Milko hamlesi

5- Üçüncü şahlanış. Heyecan.

İşte bu tarihi dönüm noktasında Allah'ın lütfuyla Saadet Par-
timize çok büyük yardım yapılmıştır. 17 Ekim 2010 kongremiz-
den önce yaşanan olayların gerçek manası budur: Bu olaylar 5
büyük hamlemiz bakımından partimize şu faydaları sağlamıştır:

1- Şuurlanma. Bütün partimiz mensupları bu olayları yaşaya-
rak davamızı gerçek manası ile anlamak ve bizim diğer 60 parti-
den bir tanesini olmadığımızı ilk ve tek parti olduğumuzu daha
iyi kavramak imkan ve fırsatını bulmuşlardır.
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2- Çelikleşme. Bütün kadromuz davaya sapa sağlam bağlı, şu-
urlu insanlardan meydana gelmek suretiyle çelikleşmiş, saflaşıp
olgunlaşmıştır.

3- Heyecan. Bu olayların arkasından bütün camiamız men-
suplarına büyük bir canlılık ve heyecan gelmiştir. Herkes kendi
öz parti ve inancına kavuşmuş olmanın ve temel esasların muha-
fazasının sevinci, huzuru ve memnuniyetini yaşamaktadır.

Milli Görüş'ün seçimi kazanıp iktidar olmak hedefi ve görevi
yanında yeni muhteşem hizmetlerini yapabilmesi için de bu şu-
urlanmaya, çelikleşmeye, heyecan ve coşkuya ihtiyacı vardı.

Nitekim Mimar Sinan; Şehzadebaşı ve Süleymaniye camilerin-
den sonra Selimiye'yi yaparken aynı şekilde yepyeni bir aşkla ve
şevkle kollarını sıvamıştır. Biz de 17 Ekim kongremizi işte bunun
için yapıyoruz.

Zira, Milli Görüş partileri olarak 41 yıldan beri ülkemize ve
milletimize en büyük ve en hayırlı hizmetleri yaptık.

70'li yıllarda MC hükümetleri ile büyük hamleler yaptık.
1996'da en büyük parti olarak kalfalık dönemimizin efsanevi hiz-
metlerini gerçekleştirdik. Şimdi, ustalık dönemimiz için hazırlık-
larımızı yapıyoruz. Yeni muhteşem hizmetlerimiz bizi bekliyor.

Yaşanabilir Türkiye,

Yeniden Büyük Türkiye,

Yeni Bir Dünya'nın kuruluşu.

Bu hizmetleri yapmak için daha fazla şuurlanmamız, çelikleş-
memiz ve şahlanmamız gerekiyor. İşte son olaylarla, Allah'ın lut-
fu ile bu hamleler gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Şuurlandık, çelikleştik, geliyoruz.

17 Ekim 2010 Olağanüstü Büyük Kongremizin arkasından şu-
urlu, çelik gibi bir kadromuzla çok daha güçlenmiş olarak üre-
tim, Milko hamlelerini ve şahlanışımızı gerçekleştireceğiz inşaal-
lah. Böylece Türkiye'miz ve bütün insanlığın kurtulması için
beklenen muhteşem hizmetleri Allah'ın lutfuyla ifa edeceğiz.
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Değişmeyen gerçekler şunlardır:

1- Saadete ancak Milli Görüşle erişilebilir.

2- Milli Görüş'ün bir tek partisi vardır, o da Saadet Partisi'dir.

3- Milli Görüş'ün temel esaslarını ve uygulama temel esasları-
nı muhafaza ana vazifemizdir. Çünkü saadete ancak bunlarla eri-
şilebilir.

4- Yolumuz hakkı üstün tutan yoldur ve saadetin tek çaresidir.

5- Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

- Onların dağları yerinden oynatacak kadar kuvvetli organi-
zasyonları olsa dahi biliniz ki Allah'ın dediği olur.

Siz Allah'ın yoluna ihlâsla hizmet ederseniz, Allah size yar-
dım eder. Ancak siz galip gelirsiniz, başka kimse galip gelemez.
El akibetu-lil müttekin. Biz, kısa zamanda ufak oy oranların-
dan, en büyük oy oranlarına çıkmanın ustasıyız. Çünkü, inan-
cımız var.

İnanç var, her şey var!

3. Şahlanış başlamıştır. Yeniden iktidara geliyoruz inşallah.

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Tarihimizin altın
sayfaları Milli Görüş'le yazılmıştır. Allah hepimizi hidayete erdik-
ten sonra dalalete saptırmasın.

Ne mutlu sebatla, sabırla, sadakatla, ihlâsla, şuurla, Allah rıza-
sı yolunda çalışanlara.

Birlikte rahmet vardır. ayrılıkta azap vardır.

Ne yapacağız?

1) Camianın aydınlatılması.

2) Temel esaslara sımsıkı sarılınması.

3) Şuurlanma ve çelikleşme hamlelerinin hızlandırılması.

4) Asıl ana gaye göz önünde bulundurularak bütün gücüyle o
istikamette çalışılması.

5) Dış güçlerin etkilerine karşı uyanık ve şuurlu olunması ve
camianın uyarılması.
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6) Sıratı müstakimden asla ve hiçbir şart altında şaşılmaması.

Diğer partilere heves edilirse; yavaş yavaş onlara benzenir,
Milli Görüş'ten uzaklaşılır ve adım adım helak olmaya gidilir.
40 yıllık denemeler bunu tekrar tekrar ispat etmiştir.

17 Ekim 2010 Olağanüstü Büyük Kongremiz münasebetiyle
yapmış olduğum bu açıklamaları sona erdirirken, Cenab-ı
Hakk'a bize yaptığı sonsuz yardımlardan dolayı bir kere daha
şükrediyorum. Kongremizin Türkiye ve insanlığın kurtuluşuna
vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün Milli
Görüş camiasını gösterdikleri şuur, inanç, sabır, azim ve atılım
heyecanından dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi gelecek sene ikti-
dar olmanın nasip olması duasıyla Allah'a emanet ediyorum.
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BU “NUMAN’DAN İÇERİ,
BAŞKA BİR NUMAN” VARDI!

Malum medyanın sürekli ve sistemli şekilde reklam edip ca-
miamızın gündemine getirilmesi ve marazlı kesimlerin özel gay-
reti neticesinde; ve tabi bazı marifet ve meziyetlerini Hak davaya
hizmette değerlendirsin niyetiyle, 2008 kongresinde SP’nin başı-
na getirilen Numan Kurtulmuş;

a) Söz alındığı ve yazılı taahhüt imzaladığı halde, Milli Görü-
şü temel esaslarından uzaklaştırmaya

b) Sadık ve başarılı teşkilat ve kadroları devre dışı bırakmaya

c) Hem, tarihsel ve bilimsel teşkilatçılığın gereği, hem de za-
ten inancımızın emri olan “istişare, itaat ve irtibat” gibi kavram-
ları “vesayet” gibi yorumlayıp, parti içi düzen ve disiplini yozlaş-
tırmaya

d) Bu sapmalar nedeniyle yapılan uyarıları “fesatcılık “sayıp
saldırmaya

e) Her bahane ile ve dolaylı ifadelerle Erbakan Hoca’yı suçlu
ve sorumlu gösterip, talihsiz ve terbiyesiz ithamlarla sataşmaya

f) Kısaca, Saadet Partisini, diğer Batıl zihniyetli partilerden bi-
risi haline sokmaya ve böylece dış güçler ve işbirlikçi mahfiller
nazarında kıymet ve rağbet kazanmaya; yani kendisini pazarla-
maya başlamıştı.

Sabır, sükunet ve iyi niyetle yapılan bütün uyarılara kulak tı-
kamış, 2010 yazında yapılan kongrede çok çiğ ve çirkin ayak



oyunları oynamış ve 1250 delegenin sadece dörtte biriyle (300
kişiyle) seçildiği Genel Başkanlık makamı mahkeme kararıyla as-
kıya alınmış ve yeni kongrede kazanamayacağını anlayınca istifa
edip ayrılmışlardı.

SP’ye Genel Başkanlık yaptığı bu iki yıl boyunca hakkındaki
tenkit ve tespitlere, önceleri şiddetle karşı çıkılmış, ama iki yıl
sonra haklılığımız anlaşılmıştı.

İşte daha ilk günlerinden itibaren yönelttiğimiz uyarılar dik-
kate alınmayınca ve Milli Görüş’e yönelik tahribatlar kasıtlı ve
hesaplı olarak arttırılınca, tarafımızdan şu derin tahlil ve tavsiye-
ler yapılmıştı.

Milli Görüş Lideri ve 54. T.C. Hükümeti Başbakanı
Prof.Dr. Necmettin Erbakan, Altınoluktaki bir Cuma sohbetinde
AKP’nin açılımını şöyle yapmıştı ve “AKP; Aslından Koparma
Partisi olduğunu” vurgulamıştı.

Milli Görüş Lideri konuşmasında şunları da hatırlatmıştı: “Şu
AKP; Efendim biz İslam medeniyetinden vazgeçip Avrupa Bir-
liğine gireceğiz, Avrupa Birliğini benimseyeceğiz” diyor, sen de
bunları destekliyorsun. Sen nasıl Müslümansın yahu?. Müslü-
manlık dinini tanımıyorsun. Bu işi hafife alıyorsun. Bunlar ne
yaptıklarını bilmiyorlar, zulme alet oluyorlar. Ondan dolayıdır
ki AKP demek “Aslından Koparma Partisi” demektir. Aslı ne-
dir? Bizim tarihimiz ve bu söylediklerimizdir. Yeryüzünde adil
bir nizam kurup bütün insanlığın saadetini temin etmektir. Bi-
zim aslımız bu… Buradan kopartıp, insanları herkesi ezen ve
sömüren bir sisteme köle olacak işbirlikçi haline çevirmek, bü-
yük vebaldir”. 

Biz Müslümanız, ırkçılık yapamayız!?

Kürt açılımı ve Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı söylenen yol
haritası ile ilgili ne düşündüğü hakkındaki sorusunu da Erbakan
şu sözlerle yanıtlamıştı: “Irkçılığa dayanan her hangi bir mese-
lemiz yoktur. Türk’müş, Kürt’müş bizde bir ayrım olmaz. Çün-
kü biz Müslüman’ız, müminler birbirinin kardeşidir. Kürt açılı-
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mı, ırkçılık ve ayrımcılık kokmaktadır ve dış güçlerin bir tuza-
ğı ve dayatmasıdır.”

Ondan Sonraki hafta ise Milli Görüş Lideri Necmettin Erba-
kan “Kürt Meselesi” ile ilgili şunları anlatmıştı: 

İslam'da ırkçılık haramdır

"Müslümanlıkta ırkçılık yoktur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Ke-
rim'de diyor ki, 'biz sizi ayrı ayrı ırklardan, soylardan yarattık.
Aranızda farklılık olsun, birbirinizle yardımlaşınız, muhabbetiniz
artsın, dostluğunuz artsın. Onun için sizi çeşit çeşit kabilelerden
yarattım. Sizi birbirinize fiyaka yapasınız, ben senden daha üstü-
nüm diye kibirlenip gururlanmanız için böyle yapmadım! Siz bir-
birinize evvelden düşmandınız. Şimdi Müslümanlık dini geldi ve
birbirinizin kardeşi oldunuz. Bundan dolayı Müslümanlıkta ırk
ayrımı diye bir şey yoktur. Irkçılık cahilliktir, cahiliye dönemine
ait bir adettir. İnsanların bir an evvel bundan kendilerini kurtar-
maları lazımdır." 

Hayım Naum doktrini uygulanmaktadır.

"Her zaman ifade ettiğim gibi; Türkiye'de kalkınmışlık bakı-
mından maalesef farklılıklar vardır. Bir takım bölgeler kalkınama-
mış ve kalkındırılmamıştır. Bunları bir an evvel telafi etmeliyiz.
Hata 'ırk'ta değil, yanlış ve ayırımcı davranıştadır. Bizim ırkçılık
meselemiz yok, yanlış politikaların düzeltilmesi meselemiz vardır.
Bu topraklarda bin yıllık kardeşiz. Doğu ve Güneydoğu'daki kar-
deşlerimiz cihan harbinden önce İngilizlerin oyunlarına gelmemiş
kesinlikle Hilafet makamına isyan etmemiş ve İngilizlerin katırlar
dolusu altın tekliflerini geri çevirmişlerdir. Bu gün de aynı oyun-
ları sahneye koyuyorlar. Milyon kere belirttiğim gibi açılım diye
yapılanlar Hayım Naum doktorinin uygulanmasıdır." 

Halkımız aldatılmaya çalışılmaktadır.

Erbakan Hoca, "Avrupa Birliği bizim adamlara, AB'ye girmek
için hiçbir şey yapmadınız diye taviz istiyor. Bunlarda da yeteri
derecede devlet tecrübesi yok, çoluk çocuk takımı. Avrupa'nın
gözüne girmek için 'Kürt meselesi' diye bir mesele üzerinde çalış-
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maya başlıyorlar. Bir de, 'Ey millet bu meseleyi tarihe gömeceğim'
gibi laflar ediyorlar. Bana bak yahu, sen ağzındaki baklayı çıkar-
sana. Bana 'Kürt meselesi' diyerek ille de 'Türkiye'nin bölünmesi-
ni istiyorlar' desene. Bunu anaların ve babaların acısıyla karıştırıp
milleti aldatacağını mı zannediyorsun? Bunların hepsi dış güçle-
rin dayatması ve Hayım Naum planıdır, Türkiye yi bölmek için
oynanan oyunlardır. Bizim Türk Kürt diye bir meselemiz yok. Ta-
rih boyunca da birlikte yaşamışız. Avrupa bu gerçeği bizden iyi
bildiği için bu tür suni meseleleri ortaya atarak bizi bölmek isti-
yor. Bu oyunlara millet ve devlet olarak gelmemeliyiz. Bunun için
bütün memleket evlatlarının uyanık olması ve dış güçlerin oyu-
nuna gelmemesi lazım. Baştaki yöneticilerin de bilhassa alet ol-
mamaları lazım gelir. Bizim anlatmak istediğimiz gerçek budur."
ifadelerini kullanıyordu.

Ama SP Genel Başkanı olan Kurtulmuş "Kürt Açılımı"yla il-
gili girişimlerine, AB ve ABD ağzıyla ve Erbakan Hoca’nın ina-
dına:

“Bitsin artık bu kirli oyun” diyerek AKP’ye arka çıkıyordu.
Hükümetin iyi niyetli girişimlerini desteklediklerini açıklayıp,
bu oyunun sona ermesi ve sorunun çözülmesi için daha somut
adımların atılmasını” istiyordu.

Numan Kurtulmuş “Kürt Açılımı”yla ilgili hükümetin açılım
çabalarının olumlu ancak yetersiz olduğunu belirtip daha so-
mut adımların atılması gerektiğini söylüyordu. “Sorunun çözü-
mü için atılan iyi niyetli adımları desteklememek gibi bir şey
olmaz” diyen Kurtulmuş, “Bizim yıllardan beri demokratikleş-
me, özgürleşme ve insan hakları konusundaki görüşlerimiz ve
çabalarımız bilinmektedir. Biz ilgili bütün taraflarla daima çok
rahat diyalog kurabilen bir tutum içerisindeyiz” diyordu. 

Numan Kurtulmuş’un Kuruntuları!

'Siyasetteki yerimi AK Parti karşıtlığı üzerine kurmam. İsmi
nasılsa öyle hitap ederim.' Diyen Bay Numan, AKP diyen Hoca-
ya gönderme yapıyordu.

AHMET AKGÜL 191



“Saadet Erbakan’ın mal”ıymış!

Star yazarı Şamil Tayyar, Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtul-
muş'u göklere çıkarırken Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin
Erbakan'a ise ağır ithamlarla dolu bir yazı kaleme almıştı.

Milli Görüş Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan'ı Saadet Parti-
si'ni kendi “milletin değil şahsın malı” gibi gördüğünü iddia
eden Şamil Tayyar, Recai Kutan'a ise "yandaş-emanetçi" diye sa-
taşmıştı.

Yani, HAKKINI TESLİM EDİYOR GİBİ GÖRÜNÜP, HAKA-
RET YAĞDIRMAKTAYDI…

Erbakan Hoca ve Recai Kutan'dan bahsederken kendince kay-
pak bir yöntem kullanan Tayyar, paragraf başlarında "hakkını
teslim ediyorum" ama! yaklaşımı ile devam cümlelerde kinini
kusmaktaydı ve tabi böylesi tiyniyetsiz tiplerin Numan Kurtul-
muş aşkı ise içinde beyin olan kafalarda, herhalde kuşku uyandır-
malıydı!.. 

KURTULMUŞ’UN HEDEFİ: MİLLİ GÖRÜŞ DÜŞÜNCESİNİ
VE HOCA EKİBİNİ PARTİDEN UZAKLAŞTIRMAKMIŞ!..

Erbakan Hoca’ya ve Kutan'a çeşitli göndermelerde bulunan
Şamil Tayyar, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'a
ise methiyeler sıralamış “sadece Milli Görüş’ün revizyonuyla kal-
mayıp aynı zamanda Hoca’dan kalma kadroları da saf dışı bıraka-
cağını” açıklamıştı.

İşte Şamil Tayyar'ın yazısı:

Numan Bey meydan okudu

Necmettin Erbakan, sevabı ve günahıyla yakın siyasi tarihin en
önemli aktörlerinden biridir. Kendisiyle, siyasi yasaklı olduğu
1985’de tanıştım. Tanışıklığa vesile olan 10 Kasım’daki Konya ziya-
reti esnasında Milliyet’te henüz stajyer muhabirdim. 

Dönüşe geçtiğimizde davet üzerine Hoca’nın yeşil Mercedes’ine
bindim. Yanımızda iki gazeteci arkadaşımız daha vardı. 

Yolda, Türkiye’yi 12 Eylül’e sürükleyen karanlık olayları anla-
tırken aktardığı şu ilginç anekdotu hiç unutmadım: “Bakanlar Ku-
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rulu’nda Demirel yanımda, diğer tarafta Türkeş var. Olaylarla il-
gili MİT’in hazırladığı raporu dağıttılar. Sonradan fark ettim,
önümdeki raporla Demirel’in önündeki rapor aynı değil. Türkeş’e
sunulan rapor da farklı. Demirel’e döndüm, ‘MİT size bağlı değil
mi? Herkese ayrı bir rapor verilmesini siz mi emrettiniz?’ diye
sordum. Meğer bizi hep oyalamışlar.”

Hocayı 28 Şubat sürecinde de yakından izleme fırsatım oldu. Dı-
şa kapalı ve ağır sanayiye dayalı Milli Görüş, en önemli eseridir. 

Ama her kurucu siyasi fani gibi o, icraatlarını tarihe bırakıp
muhteşem bir final yapmak yerine, hayat verdiği partiye “milletin
değil, şahsının malı” muamelesi yapmayı tercih etti. Siyasi yasaklı
olduğu dönemde Recai Kutan gibi yaşdaşını emanetçi seçti. 

Recai Bey, çok zarif, iyi yetişmiş, beyefendi bir siyasetçidir. Bir
gün ziyaretime geldiğinde, “Neden çekilmiyorsunuz?” diye sordum,
iki elini açarak, “Ne yapayım, 5 defa bu görevi bıraktım, beni bı-
rakmadılar. Burada zorla oturuyorum” dedi. 

O “zor”, ismini söylemese de Hoca’nın iradesiydi. Kamuoyu ve
taban baskısı öylesine büyüdü ki, Erbakan seti, bu sele dayanamadı.
Ve Numan Kurtulmuş, Saadet’in başına geçti. İlk seçim testinde rüş-
tünü ispat etti. 

Hoca’nın bir eli, hala partide. Kurtulmuş da bunun farkında. Kır-
madan, dökmeden bu eli boşa çıkarmaya çalışıyor. Şu ana kadar
partideki hiçbir toplantıya davet etmedi. Bir defa Başkanlık Divanı
olarak ziyaretine gitti, bir defa da MKYK bittikten sonra “toplantı-
yı kapattık, tavsiyeleriniz varsa...” denerek usul yerine getirildi. O
kadar...

Numan’ın İddialı çıkışları alkışlanmalıymış 

Önceki gün Numan Kurtulmuş’dan yemek daveti alınca, Sa-
adet’teki Hoca’nın vesayetini hatırladım. Keyifli bir sohbet oldu. Yu-
karıdaki kanaatlerimi, kendisiyle de paylaştım. Sabırla dinledikten
sonra, Erbakan’a saygısını hatırlatıp şöyle dedi : “Hiç merak etme-
yin, vesayet altında asla siyaset yapmam.”
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Çok iddialı bir laftı. Nasıl başaracağını sordum. 

Zihninden geçen, sırtını millete dayama düşüncesiydi: (Bu söyle-
min, sırtını ABD’ye ve Yahudi Lobilerine dayamak anlamına geldiği
Recep Erdoğan tecrübemizden bilinmekteydi. A.A..) “Siyasi merke-
zi yeniden inşa edeceğiz, milletin merkezine yerleşeceğiz. Bir aya-
ğımız bu merkezde sabit olacak, diğer ayağımız toplumun tüm ke-
simlerini kucaklayacak şekilde hareketli olacaktır.”

Başka bir ifadeyle, bu pergel tarifindeki sabit ayak, aslında Erba-
kan’ın inşa ettiği Milli Görüş’tü. Kurtulmuş, yeni siyasi projelerinin
içini Milli Görüş’le doldurmak yerine, sadece bir parçası (yani istis-
mar aracı A.A.) haline getirme niyetindeydi. 

Revizyonla Neo-Milli Görüş doğmak üzereydi. 

Sordum, O, örneklerle anlattı. Dedi ki: “1970’li yıllarda ağır sa-
nayi diyorduk. Ama şimdi yüksek teknolojiye geçmek durumunda-
yız. O tarihlerde milli, şahsiyetli dış politika diyorduk, evet, buna
ihtiyaç vardır, ama şimdi dış dünyaya açık, çok taraflı ve aktif po-
litikalara geçmek durumundayız.”

Bu aşamada takıldım, “Ne o, yoksa Milli Görüş gömleğini siz de
mi çıkarıyorsunuz?” “Kesinlikle hayır” dedi: “Bazı politikalarımız
toplumun gerisindeydi, şimdi öne geçirmeye çalışıyoruz. İlla isim
bulunacaksa 2009 veya 2010 versiyonu denebilir.”

NOT: Numan Kurtulmuş’un “dış dünyaya açık” sözlerini
“Siyonist dünya düzeninin hizmetçiliğine ve emperyalizmin
hakimiyetine açık ve hazırız” şeklinde okursanız, asıl niyetini
ve hedefini sezmek kolaylaşırdı.

Ve yine “Bazı politikalarımız toplumun gerisindeydi” der-
ken yine Hoca’yı ve Recai Kutan’a kastettiği ve “toplum” diye
de “Korkut Özal’lara, Nevzat Yalçıntaş’lara, Sezai Karakoç’lara
yani, din-iman edebiyatıyla, gizlice Yahudi uşaklığı yapanlara”
dikkat çektiği hesaba katılmalıydı. 

İlk eğitimine Erenköy’deki Fransız mektebinde başlayan,
daha sonra Nuruosmaniye’deki İnkılâp Lisesinde okuyan, aile-
sinin dini bir tahsil yapmasını istemesi sebebiyle, Elmalılı M.
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Hamdi Yazar’dan Kur’an ve din dersleri alan, bir ara Ayan Mec-
lisi azası Mustafa Asım Yörük Hoca’dan eski usulde Arapça ça-
lışan ve özellikle Prof. Angel isimli bir Musevi’den tam beş yıl
kadar özel Fransızca dersleri görüp Fransızcasını bu dilden ter-
cüme yapacak seviyeye ulaştıran ve sonunda Şeyhlik postuna
oturan zevattır, bunların “toplum”dan anlatmaya çalıştıkları!46

Sahi Prof. Angel isimli Musevi’nin çok özel Kabala (Yahudi ta-
rikatı) üstadı olduğunu niye saklamışlardı?

Peki, başka? 

Kurtulmuş, Türkiye’de 4 temel çatışma alanı bulunduğunu söyle-
di: “Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Laik-Anti laik, Asker-Sivil... Temel
hedeflerimizden biri, bu çatışma alanlarının ortadan kaldırılma-
sıdır.”

“AK Parti” diyerek ayarını ortaya koymaktaymış!

Buraya kadar tamam. Sormam gerekti: “Sayın başkan, AK Par-
ti’nin de yapmaya çalıştığı bu değil mi?”

Kurtulmuş, bu soruma kısmen katıldı: “Evet, AK Parti siyasi
merkezi yeniden inşa etmek için yola çıktı ama girişim düzeyinde
kaldı, bunu başaramadı.”

Bu arada Kurtulmuş’un “AKP” değil “AK Parti” dediğine dikkat
çekmek isterim. Şöyle açıkladı gerekçesini: “Siyasetteki yerimi AK
Parti karşıtlığı üzerine kurmam. İsmi nasılsa öyle hitap ederim.”

Sohbetin bu bölümünde devreye giren masadaki bir dost, AK Par-
ti’nin Saadet’in oylarını arttırması üzerine Bülent Arınç’ı kabineye
aldığı iddiasını gündeme getirdi. Kişisel kanaatim, Arınç’ın bu saik-
le kabineye girdiği yönünde değildir. Bu düşüncemi, masada da pay-
laştım. Ayrıca, “Eğer AK Parti, Saadet’e göre yön tayin ederse bü-
yük hata yapar” dedim. Numan Bey bu tezime hak verdi.
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Ergenekon çıkışı

AB üyeliği konusunda ise farklı noktalarda olduğumuzu fark et-
tim. Numan Bey, tanımlanmamış AB-Türkiye ilişkisini sürdürülebi-
lir görmüyor. Diyor ki: “Önce bu ilişkiyi tarif edelim. Eğer bugün-
kü şekliyle olacaksa, yani bir medeniyet projesi ise biz içinde ol-
mayız. Türkiye reformları, AB için değil kendi iç dinamikleriyle
gerçekleştirmelidir.”

Uzun bir sohbetti. O ana kadar dikkat ve hayranlıkla dinlediğim
Kurtulmuş’un AB tezi, açık söyleyeyim, pek kafama yatmadı. 

NOT: “Şamil Tayyar’ın aklının basmadığı nokta şurasıydı:
Eğer Numan Kurtulmuş AB konusunda da sizin gibi konuşsa,
yani gerçek niyetini ortaya koysa, o zaman Milli Görüş’le hiçbir
bağı bulunmadığını ahmaklar bile anlayacaktı. Bu yüzden
AB’yle ilgili böyle bir tavır takınması onun rolünün icabıydı.”

Bunca konuyu konuşup da Ergenekon’daki gelişmeleri gözardı
edemezdik. İşte bu noktada çok net buldum Numan Bey’i: “Ergene-
kon süreci desteklenmelidir. Hatta Doğu ve Güneydoğu’daki faili
meçhul cinayetler de bu sürece dahil edilmelidir. Sonuna kadar
üzerine gidilmelidir.”

Ergenekon’a destek veren Veysel Candan ve Mehmet Bekaroğ-
lu’nun kulakları çınlasın. Numan Bey’in ayak bağıdır. Kendisine de
ifade ettim. 

Milli Görüş’ü revize ederken kadroları da gözden geçireceği me-
sajını alınca, Numan Bey’in bu konuda adım atma ihtimalini yüksek
gördüm. 

Şöyle dedi: “Yeni anlayışa göre hem teşkilatlarımızı yenileyece-
ğiz hem geçmişte farklı siyasi eğilimlerde olan ama düzgün, iyi
yetişmiş bizlerle uyumlu çalışacak kadroları partimize dahil ede-
ceğiz. İlk seçimde bunu göreceksiniz.”

Anladık ki, gündemde olan, sadece Milli Görüş’ün revizyonu de-
ğil aynı zamanda Hoca’dan kalma kadroların değişikliği... 

Başarırsa eğer, tabirimi mazur görsünler, gömlek kalacak, rengi
ve düğmeleri değişecek. Haydi hayırlısı...” 
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Bu “Şıh”lığını, gizleyen Şamil, bu kasap çırağı cahil, bu söz-
leriyle, aslında Numan Kurtulmuş’un gerçek niyetini ve gizli
mahiyetini ortaya koymaktaydı.

Not: Çok gözledik, Şamil Tayyar’ın bu tespit ve tahlillerine
Numan Bey’den bir yalanlama çıkmamıştı. Yani öyle gizli saklı
değil, açık oynamaya başlamıştı. Bu nedenle kimse kalkıp ta bi-
ze: “Yahu bu teşkilat içi özel ve gizli sorunlardır, açıkça tartışıl-
mamalıdır” itiraz ve iddiasında bulunamazdı.

Bizce Şamil Tayyar ve övdükleri boşuna beklemesin, hepsi-
nin hevesleri kursaklarında kalacaktı. Çünkü Hoca davasını,
hep böylelerinin sırtına binerek bugünlere taşımıştı. Yani yükü-
nü rakiplerine taşımakta Hoca ustaydı. Değil sıradan figüranla-
rı, Siyonist Yahudi patronlarını bile kullanırdı.

Erbakan Hoca’nın “Lozan’ın gizli maddelerinin mimarı Ya-
hudi baş hahamı Hayim Nahum’un, Türkiye’yi yok etme ve mil-
letimizi tarihe gömme amacı taşıyan yedi maddelik şeytani pla-
nının son aşaması olan “Parçalayıp bölme ve İsrail’e vilayet ha-
line getirme” tuzağının kılıfı olan “Kürt Açılımı” hıyanetine, şu
koyu Erbakancılık perdesi altında, Recep Erdoğancılık yapanla-
rın uydurduğu hikmet ve keramet ise şunlardı:

“Bu açılım sayesinde ulusalcı oylar CHP’ye, Milliyetçi oylar
MHP’ye, Kürt oyları da AKP’ye kaydırılmaktaydı.

Yani, “artık yegane umutları AKP ve Recep Erdoğan’dı.
AKP’nin güçlenmesine yarayacak bütün girişim ve gelişmeler
de kutsal cihattı!”

Bunları duyunca, Şeytanın hem şarlatanlığı hem de şapşallı-
ğını daha bir anlaşılmıştı. Çünkü Şeytan’ın akli ve imani basi-
reti ve vicdani feraseti yoktu. Sadece, nefsani zekaveti desise,
hile ve hıyaneti vardı.

Enam suresi 112-116 ayetleri bu insan şeytanlarını ve şer tu-
zaklarını şöyle anlatmaktaydı: 

112: “Böylece biz bütün Nebilere (ve Hakkı haber veren da-
vetçilere) insan ve cin şeytanlarından bir düşman kılmışızdır.
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Onlar birbirlerini (bazı insan suretli şeytanlar, bazı insanları)
aldatmak için yaldızlı sözler telkin edip durmaktadır. Rabbin
dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, kendi dizip uy-
durdukları (kurgu ve kuruntularla) baş başa bırak..

113: (Biz bunlara fırsat veriyoruz ki dünyalık makam ve
menfaatleri tercih edip) Ahirete inanmayan (ve Allah’ın rızası-
nı öne almayan) kimselerin kalpleri bu (Şeytanlaşmış olanlara)
meyletsin de, ondan hoşlanıp (beğensinler ve büyük adam) say-
sınlar ve böylece yüklenecekleri (manevi suçu ve sorumluluğu)
yüklenip dursunlar.

114: (Neyin doğru neyin yanlış, kimin haklı kimin haksız ol-
duğunu anlamak için Kur’ana başvurmak ve muhkem ayetlerini
ölçü almak gerekirken) Şimdi Allah’tan başka bir hakem mi ara-
yıp bulayım? Oysa O size Kitabı, açıklanmış olarak indirmiştir.

115: Rabbinin kelimesi (Kelamı ve ahkamı) doğruluk bakı-
mından da, adalet bakımından da tastamamdır. (Artık) Onun
hükümlerini ve sözlerini değiştirebilecek yoktur.

116: (Sen bulunduğun) Yerdekilerin çoğunluğuna (Hakka
değil kalabalık halka) uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan
şaşırtıp sapıtırlar. (Şeytanlaşmış insanlar ve kalabalıklar) Sade-
ce zan (ve kuruntu) peşine takılırlar ve sadece yalan yanlış uy-
durup kafadan atarlar.”

Peki iyi de, Hoca niye bu tiplere fırsat ve ruhsat verirdi?

Kestirmeden söyleyelim.

Şeytana binmek, Hoca’nın şerefiydi. ”Onlara meydan ve im-
kân veriyor ve oyuna geliyor” görünerek, yükünü Yahudi uşak-
larına taşıtmak, dâhiyane bir stratejiydi. Bunların sayesinde bir
takım resmi ve siyasi engelleri aşmak; Siyonist ve mason mah-
filleri ters köşeye yatırmak daha kolay hale gelmekteydi. Zaten
Hoca tek kişilik bir ordu gibiydi. Rakiplerine büyük tavizleri,
ancak Rabbine ve kendine çok güvenen, büyük liderler verebi-
lirdi. Ama bu siyasi ve stratejik satranç çekişmesinde, sonunda
hep onlar galip gelirdi. Şamil Tayyar gibi cazgırlarına söyletti-
rilen “Erbakan’dan kurtulma” gayretleri de, aslında:
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• Adil Düzen projelerinden

• D-8’ler gibi girişimlerden

• Siyonist sömürü saltanatını yıkma siyasetinden 

• İslam Birliğini kurma stratejisinden

• Türkçesi; Milli, yerli, İslami, insani olan bütün hedeflerin-
den kopma ve Siyonist şeytanlara kuyruk olma hesap ve heves-
leridir.

Bu sözlerin ne anlama geldiğini ise, çok yakında gerçekleşe-
cek tarihi günler ve gelişmeler, herkese gösterip öğretecektir!..

Samsundan Mustafa Çolak hoca’ya İftar konuğu olan Meh-
met Bekaroğlu ile iftar sonrasında “Taka” Gazetesinden Hamza
Mısır’la sohbet ederken:

‘Amerika bir karar verdi. PKK bitirilecek. 2011 seçimleri 1
yıl öne alınacak. 2010 yılı Kasım ayında Genel seçim yapıla-
cak.’ Diyor ve “Kürt Açılımının” bir ABD-İsrail Projesi olduğu-
nu itiraf ediyordu.

Mehmet Bekaroğlu, kendi partisi SP ile ilgili olarak da:

‘Saadet Partisi değişime karar verecek. Bu iş eski kafalarla
veya Trabzon’daki filan şahısla olacak iş değil. Bunun bilinme-
si şart. Ben bunları Numan beye anlattım. İstanbul’da da seçim-
leri alabilirdik, ama Kadir Topbaş kaybedecekti. Tepemizdeki
bazı isimler Kadir Topbaş’ın kaybetmesini istemedi’ iddiasında
bulunuyordu.47

Mehmet Bekaroğlu Numan’ın tarafını tutuyor, ama kızdığı ki-
şiler de Numan’ı kolluyordu. Yani Erbakan’a karşı aslında hepsi
aynı safta cihat(!) ediyordu.

SP İzmir–Gaziemir iftar programında Necmettin Erbakan
Hoca’nın sözleri ve anlama özürlü prof’un herzeleri:

Erbakan Hoca: Milli görüşün bu yıl 40. Yılını kutlayacağını,
bu konudaki etkinliklerinin 14 Ekimde Konya’da başlayacağını,
6 büyük kutlama organizasyonu planlandığını” belirtiyordu.
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“40 sene geçti, istense de istenmese de Türkiye’de fiilen ha-
kimiyet milli görüştedir. Eğer bugün AKP bir oy alıyorsa, bu si-
zin çalışmalarınız ve malum odakları korkutmanız yüzünden-
dir. AKP’ye verilen oylar sizlerin oyudur. Çünkü AKP gidiyor,
“Biz de inançtan yanayız, bu hoca akıllı adam, iki partiyle çalı-
şıyor. Biz de onun partisiyiz, biz onu Cumhurbaşkanı yapmak
için çalışıyoruz, aynı davadayız” demek suretiyle oy topluyor.
Aldıkları oylar AKP’yi Milli Görüşçü zannederek verilen oylar-
dır. Siz 40 yılda esasen, fiilen iktidar oldunuz. Şimdi mesele-
miz bunu hukuki iktidara çevirmektir.” Sözleri ise çok önemli
mesajlar ve müjdeler içeriyordu.

Ama Prof. Yaftalı ve anlama özürlü Osman Özsoy Hoca’ya
itiraz ediyordu:

“İşte tam bu aşamada 2 kritik soru gündeme geliyor:

Madem gelinen nokta Milli Görüş’ün bir eseri, bu makamlarda şu an
oturanlara karşı bu öfke, bu sert tavırlar, hatta bazılarınca ihanet ve
tekfir arasında ağır yakıştırmalara varan amansız eleştiriler neden?

İkinci olarak da, eğer şu an bu koltuklarda oturan isimlerin Mil-
li Görüş çizgisinden çıkmış eski müntesipler olduğu düşünülüyorsa,
bundan sonraki isimlerin çizgi içinde kalacağının güvencesi, garan-
tisi ve teminatı nedir? Kime ne kadar güvenilecektir. 

Netice-i kelam şudur: Sizce Sayın Erbakan şu mübarek gün ve
gecelerde, ‘sebep olan yapan gibidir’ hükmü çerçevesinde, bazı isim-
leri Türk siyasi hayatına kazandırdığı ve bugünlere gelmesinde kat-
kısı olduğu için sabahlara kadar gözü yaşlı bir şekilde nedametle is-
tiğfarda mı bulunmalıdır, yoksa, bugünleri gösteren Allah’a hamdol-
sun diyerek şükür modunda mı olmalıdır? Secde anlarında kalbin-
den geçen acaba nedir? 

Uzun secdelerde yaşanan pişmanlıktan kaynaklanan istiğfar mı-
dır, yaşananları lütuf gibi algılayıp şükran duyguları ile eğilmek mi-
dir? Acaba bu durum Sayın Erbakan’da hangi duygularla tezahür
ediyor?”48 diyerek, kendi aklınca Hoca’yı “çelişki içinde olmak ve
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siyasi ihtirasla kıvranmak”la suçluyordu. Oysa Hoca, “AKP ve
benzerlerinin, aman Erbakan’dan kurtulalım diye malum mer-
kezlerce ayartılıp iktidara taşındığını, dış güçlerin, Milli görüş
korkusuyla buna mecbur kaldığını” vurguluyordu.

Üstelik, “Firavundan kurtarıp Hak Dine tabii kıldığı Beni İsra-
il, kendisi Turi Sina’ya çıktığında Samiri’nin buzağısına taptılar ve
imandan saptılar” diye nasıl Hz. Musa suçlanamazsa…

En yakın hizmetçisi ve baş veziri Yahuda İskariyod’un müna-
fıklık ve sahtekârlığının hesabı, nasıl Hz. İsa’dan sorulamazsa…

Uhud’a hazırlanan 900 sahabe ordusunun üçte birinin cephe-
den kaytarıp kaçmasının vebali “ne biçim Müslüman yetiştirmiş-
sin?” diye nasıl Resulüllah’a yüklemeye kalkışılamazsa…

İnsanların bu denli yoldan çıktığı, imani ve vicdani ayarları-
nın laçkalaştığı ve ahlakın böylesine yozlaştığı bir ortamda, dün-
yalık makam ve menfaat uğruna, davasını ve kutsallarını satıp,
çağdaş Firavunlara sığınan soysuzların suçunu Erbakan’a yükle-
meye çalışmak ta tam bir sahtekarlık ve saçmalık oluyordu.

Hoca’nın gelişini, Yahudiler daha önce mi sezmişti?

Büyük Arap işadamları İsrail'den toprak satın almaya başla-
mışlardı. BBC'nin İsrail gazetelerini kaynak göstererek yayım-
ladığı habere göre Arap işadamları, İsrail'in kuzeyindeki “özel
mülkiyetleri” çok yüksek fiyatlara satın alıyorlardı.

İsrail radyosunun verdiği bilgiye göreyse; Yahudi çiftçiler,
Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen büyük işadamları özel
mülkiyetlerinin tamamını satın almadan, bu arazileri hemen
kapatmaya çalışıyorlardı. Ancak zor durumda kalıp arazilerini
satmak isteyen mülkiyet sahiplerine Arap işadamlarının ödedi-
ği ücreti ödeyemeyen İsrailli çiftçiler sıkışmış durumdalardı…

İsrail Toprak İdaresi yetkilileri: ‘bu satılan araziler genel de-
ğil özel mülkiyetlerdir. Kamu arazisi olmadığından müdahale
edemeyiz' şeklinde açıklama yapıyorlardı.
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İsrail gazetesi The Jarusalem Post, konuya ayırdığı sayfasın-
da İsrail Tarım Bakanı Şalom Cmahon'un “Bu konu İsrail'in ti-
cari savaş uygulaması dahilinde değildir. Bu nedenle satışlara
müdahale edemeyiz” şeklindeki sözlerini aktarıyorlardı.

İsrail topraklarını satın alan İşadamlarının kimler olduğu
ise sır gibi saklanırken, İsrail Merkez Sağ Partisi; konuyla ilgi-
li olarak “İsrail toprakları, Arapları cezp ediyor ve onlarda şim-
di en önemli yerleri kuşatıyorlar” diyerek İsrail Toprak İdaresi-
ni hıyanetle suçluyorlardı.49

Acaba işin aslı neydi?

Siyonist İsrail’in mukadder akıbetine ve yıkılma sürecine
girdiğini gören Yahudiler, bir bir buradan ayrılmaktaydı. Hükü-
met ise: “korkup kaçmayın, burası çok güvenli topraklardır. Ba-
kın Müslüman Arap Şeyhleri bile ülkemizde çiftlik satın almak-
tadır” mesajı vererek, İsrail’den tersine göçü durdurmaya çalış-
maktaydı. O gelenler de Arap şeyhleri olarak yutturulmaktay-
dı… Oysa onların gizli Yahudiler olduğunu, BAE Kaynakları
açıklamıştı.
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Sn. Numan Kurtulmuş’a Hatırlatılır:
HELSİNKİ SENEDİ BATININ SAHTEKÂRLIĞIDIR,

ADİL DÜZEN İSE HAKKA DAYANIR VE
İNSANLIĞIN HAYRINADIR

Milli Görüş’ün başarısını, sadece kendi halkımızın değil,
tüm insanlığımızın kurtuluş şansı gördüğümüzden, Saadet Par-
tisine haklı ve hayırlı çizgisinde hizmet veren ve sorumluluk
yüklenen her seviyedeki gayret ehline duacıyız ve destek çıka-
rız. Ama yanlış ve yararsız bulduklarımızı ve kuşku duydukla-
rımızı da, yine sadece dava hatırına ve Allah rızasına, hatırlat-
maktan asla geri durmayız.

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden (ve hak dava çizgi-
sinden) dönerse; (bunların yerine) Allah, kendisinin onları sevdi-
ği, onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı mütevazi, kâfir-
lere karşı ise izzetli ve haysiyetli, Allah yolunda (samimiyet ve sa-
dakatle) cihad eden (ve gerçekleri savunmak hususunda hiçbir)
kınayıcının kınamasından (ve aleyhlerine dedikodu yapmasından)
korkup çekinmeyen bir topluluk getirir. Bu Allah’ın bir fazlı ve ih-
sanıdır onu dilediğine verir.”50

Ancak, “Saadet Partisinin başarısını istiyoruz” derken, asli
amaçları ve insani programları doğrultusundaki başarısını kas-
tediyoruz.

50 Maide: 54



Yoksa AKP gibi, çok oy almasını ve malum merkezlerin giz-
li hizmetçisi olarak iktidara taşınmasını asla tasvip etmiyoruz.
Çünkü bu bir başarı değil, aslında baş belasıdır.

SP Genel Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş Bey’in, Fatih’teki
evinde ailesiyle birlikte konuk ettiği Milliyet gazetesi muhabiri
Devrim Sevimay’a söyledikleri

• Acaba Siyonist merkezleri mi aldatmaya ve oyalamaya ça-
lışıyor?

• Yoksa, Milli Görüşçüleri mi, avutup uyutuyor?

Sorularına kapı aralıyordu. (Bak Milliyet 8 Aralık 2008)

Sn. Kurtulmuş: “Adil Düzen devam edecek mi?” sorusunu;
“Tüm insanlığı, 1975 tarihli Helsinki Nihai sözleşmesine davet
ediyorum” şeklinde yanıtlıyordu.

Ardından da “AB’nin çözülebileceğini, gelecek ve güven vaat
etmediğini ve aslında, AB’nin bir medeniyet projesinden ziyade
ekonomik bir girişim olarak değerlendirilmesi gerektiğini savu-
nuyordu.

Böylece hem Milli Görüş gerçeği ile hem de kendi kendisiyle
çelişkiye düşüyordu.

Şöyle ki:

a) Helsinki sözleşmesi, o tenkit ettiği AB sürecinin bir parçası
olma özelliğini taşıyordu. Hem AB’ye atıp tutması, hem de Hel-
sinki sözleşmesine sahip çıkması, kafaları karıştırıyordu.

b) AB’nin, sinsi ve Siyonist bir siyasi birliktelik amaçladığını
Sn. Kurtulmuş bilmiyor muydu? Erbakan Hoca’nın, Süleyman
Demirel ve Bülent Ecevit gibi, ırkçı emperyalizmin sağ ve sol fi-
güranlarının “Ortak Pazar sadece ekonomik bir işbirliğidir”, ya-
lanlarına karşılık yıllarca: “Hayır, bunlara aldanmayın. Bu oluşu-
mun gerçek hedefi, siyasi bir bütünleşme ve tüm Avrupa’yı gizli
Yahudi sermayesinin güdümüne verme tuzağıdır” diye haykırdı-
ğını ve haklı çıktığını nasıl unutuyordu?

Ve hele, Adil Düzen projelerini Helsinki sözleşmesine ben-
zetmek, hatta Helsinki sözleşmesini daha ileri, temel ve genel
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bir olgu gibi göstermek; acaba bilgi noksanlığından mı, yoksa
stratejik bir manevrayla, hedeflerini gizleme amacından mı kay-
naklanıyordu?

Çünkü bu Helsinki sözleşmesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Konferansı neticesinde imzalanan ve çeşitli konularda bir dizi an-
laşmadan meydana gelen Nihai Senettir. Bu Sened’i Arnavutluk
dışında Türkiye de dâhil olmak üzere bütün Avrupa devletleri ile
ABD ve Kanada imza vermiştir. Anlaşmaya imza koyan 35 ülke,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen sınırların korunması-
nı, insan haklarına ve temel hürriyetlere saygı duyulmasını, eko-
nomik, ilmi, insani konularda ve başka sahalarda işbirliği yapıl-
masını garanti etmiştir.

Hukuki açıdan milletlerarası sözleşme özelliği ve bağlayıcı bir
değer taşımayan Helsinki Anlaşmalarıyla ilgili görüşmeler: Kasım
1972’de başladığı, Haziran 1973’te Helsinki’de dışişleri bakanları-
nın bir araya gelmesinden sonra bir anlaşma taslağı hazırlamak
üzere Cenevre’de komitelerin toplandığı bilinmektedir. Eylül
1973’ten Haziran 1975’e kadar süren görüşmeler neticesinde hazır-
lanan Nihai Senet, 1 Ağustos 1975’te imzalandı. “Helsinki Sonuç
Belgesi” veya “Helsinki Nihai Sözleşmesi” gibi isimlerle de bilinen
Senet, imzacı devletler arasındaki münasebetleri düzenleyen on il-
kenin esasını, askerî alanda güvenlik tedbirleri alınmasını, her tür-
lü alışverişi kolaylaştırmak ve kişiler arasında haberleşmeyi geliş-
tirmek gayesiyle yapılacak işbirliğinin şartlarını belirlemiştir.

Görünüşte insan haklarını, temel hak ve hürriyet kurallarını
korumak, milletlerarası güvenliği sağlamak, devletlerin sınırları-
nın ihlâl edilmemesi ve iç işlerine karışılmasına engel olmak gibi
gayelerle imzalanan Helsinki Nihai Sened’i, bu Sened’e imza ko-
yan devletlerin diğer devletlere karşı çifte standart uygulamaları
sebebiyle beklenen neticeyi vermemiştir. Bilhassa Müslümanların
ekseriyette bulunduğu ülkelere karşı girişilen hareketler Helsin-
ki Nihai Senedinin açıkça ihlâl edilmesi olduğu halde hiçbir tep-
ki verilmemiştir.

Evet, Helsinki sözleşmesi, aynen BM senedi gibi, Haçlı ve Si-
yonist Batının barbarlıklarına geçirilmiş jelatinli kılıflar gibidir.
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1975'te imzalanan Helsinki Nihai (Sonuç) Senedindeki imza
altına alınan maddeler şunlardır:

1- İşletme kurma ve ekonomik faaliyetlere ilişkin karalarda
bağımsızlık sağlanması,

2- Bireylerin ekonomik faaliyete katılmasına özgürlük tanın-
ması,

3- Kamu ve özel sektör işletmelerine rekabet edebilmeleri için
eşit muamele yapılması.

4- Üretim araçlarına ulaşmada, hammadde temininde ve per-
sonele ilişkin kararları almada serbest olunması.

Bu makro önlemlere ek olarak finans ve hukuk alanlarında
aşağıdaki düzenlemeler teklif edildi.

5- Modern bankacılık sisteminin geliştirilip yaygınlaştırılması,

6- Çifte vergilendirme sistemini engellemek için karşılıklı ver-
gi anlaşmaları yapılması ve amortisman konusunda ortak uygu-
lamanın başlatılması,

7- Piyasa ekonomisi modeline uygun şirketler hukukunun
düzenlenip yeniden yapılandırılması,

8- İş hukukunun gözden geçirilmesi ve küresel şartlara bağ-
lanması,

9- İşletmeler arası anlaşmazlıklar olduğu takdirde uluslararası
hakemlik sistemine başvurulması,

10- Üye ülkelerdeki ulusal hukuk sistemlerinin, küresel mah-
keme kararlarına uymasını sağlayacak tedbirlerin alınması.

Bütün bu maddelerin, Siyonist sermaye hâkimiyetini, Batı-
nın haksızlık ve ahlaksızlık medeniyetini, tüm dünyaya dayat-
ma amaçlı hazırlandığını anlamak için profesör olmaya gerek
yoktur. Ve zaten Helsinki sözleşmesini imzalayan ülkelerin,
Bosna’da, Balkanlarda, Kafkaslarda, Kıbrıs’ta, Irak’ta ve Afga-
nistan’daki vahşet ve cinayetleri ortadadır. Bütün bu gerçeklere
rağmen Sn. Kurtulmuş’un:
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“Helsinki sözleşmesi de, bu anlamda tüm insanlığın kabul
edebileceği çok ileri bir metindir” sözleri nasıl hayra yorula-
caktı?

Peki ya Milliyet’teki bu röportajı alıntılayan Milli Gazete’nin
Sn. Numan Kurtulmuş Bey’in, Adil Düzen yerine Helsinki sene-
dini öven ve öğütleyen sözlerini kesip çıkarması nasıl izah olu-
nacaktı.

• Ya bunlar, okuduklarını anlama, algılama ve önem sırasına
koyma noktasında özürlü kimselerdi.

• Veya okurlarını aldatma, gerçekleri saklama ve bazılarını
aklama hesabı güdülmekteydi.

Bizim görevimiz Helsinki anlaşmasını savunmak değil Haim
Nahum planını bozmaktır 

Emperyalizmin ve Siyonizm’in temel hedefi Türkiye’yi zayıf
düşürüp ele geçirmektir. Ama biliyorlar ki; "Anadolu’da Müslü-
manları temsil eden bir devlet olduğu müddetçe, İsrail'in güven-
liğini sağlamak, Büyük İsrail'i kurma hedefine ulaşmak mümkün
gözükmemektedir."

Bu hedefe ulaşmak için yıllardır Türkiye üzerinde ciddi oyun-
lar oynanmakta, birçok plan devreye sokulmaktadır. Türkiye’de
uygulanan ve adına "Haim Nahum Doktorini" dediğimiz bu pla-
nın ana hatları şöyledir:

Açlık ve sefaletin kucağına atmak: Türkiye'de nüfusun yakla-
şık yüzde otuzu açlık sınırında yaşamaktadır. Yine, nüfusun yüz-
de kırkı yoksulluk sınırında bulunuyor. Bu rakamlar ürkütücü-
dür ve tehlikenin büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

İşsiz ve gelirsiz bırakmak: İşsizlerin sayısı her geçen gün çığ
gibi büyümektedir. Son açıklanan rakamlara göre, işsizlerin sayı-
sı on beş milyonu aşmıştır. Son çıkan küresel kriz dolayısıyla ka-
panan fabrikalar mevcut işsizlere yenilerini eklemektedir. Gittik-
çe de toplumsal bir travmaya dönüşmektedir.

Borca esir edip boğmak: Ülkemiz, işbirlikçi yönetimler yü-
zünden son elli yıldır inanılmaz boyutlarda dışarıya borçlanmak-
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tadır. Yabancı güçler, Osmanlı’yı yıkan Duyun-i Umumiye’nin gü-
nümüzdeki versiyonu olan IMF ve Dünya Bankası ile Türkiye’yi
tehdit etmektedir. IMF ve Dünya Bankası’na bağımlı olarak sür-
dürülen ekonomik politikalar neticesinde ülkenin dış borcu beş
yüz milyar dolara dayanmıştır. Bu borç yetmezmiş gibi, hiç akıl-
lanmadan, ABD’nin bilinçli olarak çıkardığı ekonomik kriz baha-
ne edilerek tekrar IMF’nin kapısı çalınmakta ve borç para dilenil-
mektedir. IMF’den alınan her kuruş bize kötü bir şekilde yansı-
makta; bankalar, milli kuruluşlar birer ikişer yabancıların eline
geçmektedir. Bize ait ne varsa, hepsi elimizden çıkmaktadır.

Dininden uzaklaştırmak: Türk milletinin ana unsuru olan,
birliğimizi ve dirliğimizi sağlayan dini inancımız, ahlak ve mane-
viyatımız zayıflıyor. Ortaya, dininden habersiz ve materyalist ka-
faya sahip bir nesil çıkıyor. Toplumdaki manevi erozyon netice-
sinde her türlü ahlaksızlık hızla artıyor. Bu tahribatı artırmak gö-
revini televizyonlar ve gazeteler üstlenmiş durumda. Televizyon-
lar yirmi dört saat gayri ahlaki yayınlar yaparak, milletin iradesi-
ni zayıflatıp dininden uzaklaşmasını sağlıyorlar. Devleti idare
edenler tedbir alacak yerde, bu duruma seyirci kalıyor.

Bölüp birbirine kışkırtmak: Türkiye’de yıllardır sahneye ko-
nulan ve gittikçe derinleşen Türk-Kürt ayrımı, Sünni-Alevi tartış-
ması planlanan bölünmenin ana unsurudur. Yine, ülkemizde son
yıllarda onlarca cemaat, grup ortaya çıkmış ve bu gruplar arasın-
da düşmanlığa varacak derecede anlaşmazsızlıklar oluşmuştur.
Özellikle Türkiye’nin ve İslam Dünyası’nın kurtuluş hareketi
olan Milli Görüş üzerinde kırk yıldır akla hayale gelmeyecek
oyunlar oynanıyor. Bu hareketi bölüp parçalamak için bugüne
kadar ne varsa yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Hafızası
canlı olanlar bunun ne manaya geldiğini çok iyi bilirler. 

Yumuşak lokma haline getirip avucuna almak: Bugün Türkiye
her yönüyle emperyalizmin ve Siyonizm’in iştahını kabartacak de-
recede kötü idare edilmektedir. Ekonomik olarak Türkiye’yi ayak-
ta tutan Milli kuruluşlarımız artık yok. Tarım ve hayvancılığımız
can çekişiyor. "Önce ahlak ve maneviyat" diyerek işe sarılan bir
nesil gitmiş, yerine "önce batı değerleri" diyen bir nesil gelmiştir.
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Her kesim birbiriyle kavgalı, kurumlar arasında birlik görüntüsü
yok. Devlet-millet kaynaşması zayıflamış durumda. Kısacası, yak-
laşık bir asır uygulanan "Haim Nahum Planı" çok iyi işletilmiş. 

Haim Nahum’un oyununu bozacak, Türkiye’yi ve İslam dün-
yasını ayağa kaldıracak tek hareket Milli Görüş’tür. Bu oyunların
bozulabilmesi için "yeni bir dünya"nın kurulması gerekir. Bu-
günkü sömürü düzeninin içinde kalarak bunu gerçekleştirmenin
imkânı yoktur. Saadet Partisi’nden başka da, "yeni bir dünya"
kurmaktan bahseden parti bulunmamaktadır. Bu nedenle, bütün
dünyanın kurtuluşu Türkiye’ye bağlı olduğuna göre, Milli Görüş-
çüler için ibadet aşkıyla çalışmak bir vecibe haline gelmiştir.
Çünkü Milli Görüş, "cihadın müezzinidir."51

İsrail artık AB’nin resmen stratejik ortağı oluyor

AB, İsrail ile olan ilişkilerini iyileştirmenin ötesinde güçlen-
dirmeyi ve İsrail’i stratejik ortak olarak gördüklerinin ilanı olan
bir anlaşmayı kabul etmiştir.

AB Dışişleri Bakanları 9 Aralık günü, “Council Conclusions
Strengthening of the EU bilateral relations with its Mediterrane-
an partners - upgrade with Israel” başlıklı bir metni gündeme ge-
tirmiştir. Belge, Akdeniz ülkeleriyle olan karşılıklı ilişkilere gön-
derme yapmakla birlikte aslında İsrail ile olan ilişkilerini iyileş-
tirmenin ötesinde güçlendirmeyi ve İsrail’i stratejik ortak olarak
gördüklerinin ilanı mahiyetindedir.

Metinde sırasıyla Fas, Tunus, Ürdün, Cezayir, Libya, Mısır ve
Suriye’ye birer paragraf ayrılsa da, asıl 9. paragraf ve ekte yer alan
belge, AB’nin İsrail ile olan ilişkilerinde yeni bir dönemin başla-
dığının göstergesidir. İsmini zikrettiğimiz diğer devletlerin belge-
de yer alması ise sadece göz boyamaya yöneliktir. 
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Alınan önemli kararlar, kafa karıştırıyor

Metnin kabul edildiği gün BM adına Filistin’de görev yapan
Richard Falk, Gazze’de yaşanan durumdan dolayı insanlık suçu
işlenip işlenmediğinin araştırılması ve kuşatmanın sorumluları-
nın uluslararası ceza hukukuna göre yargılanması gerektiğinin al-
tını çiziyordu. 

Kabul edilen karara göre: 

1- AB Devlet ve Hükümet Başkanları ile İsrail arasında düzen-
li olarak zirvelerin yapılması. 

İlki Çek Cumhuriyeti’nin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
başlayacak dönem başkanlığı içinde yapılacak. Bu durum düne
kadar sadece bir kaç büyük devlet için geçerliydi (Çin, Hindistan,
Rusya...). 

2- Düzenli olarak en az yılda üç defa Dışişleri bakanı düzeyin-
de toplantıların tertip olunması. 

3- Birliğin siyaset ve güvenlik komitesine düzenli olarak İsra-
il dışişlerinden yetkililerin davet edilmesi. Sürekli olarak barış
süreci, insan hakları, terörizm’e karşı mücadele konularında İsra-
illi uzmanların çağırılması. 

4- Gayri resmi olarak stratejik sorunlar üzerine görüşmelerin
yapılması. 

5- Birliğin dış politika ve güvenlik siyasetlerine İsrail’in de da-
hil edilmesinin sağlanması. 

6- AB’nin ortak savunma ve güvenlik politikası çerçevesinde
İsrail ile işbirliğinin artırılması. 

Buna maddeye göre İsrail AB’nin barış gücü çerçevesi içinde
veya doğrudan BM adına güvenliği sağlamakla sorumlu olduğu
bölgelere (ör. Afrika-Balkanlar) İsrailli uzamanlar da çağrılacak. 

7- Önemli konularda bilgi alış verişinde bulunulması -İnsan
hakları ve antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) konularında-

Bu noktada İslamofobi de zikrediliyor ve Haçlılarla Siyonistler
İslam’a karşı birleşiyor. 
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8- BM’de Asya grubuna katılamayan İsrail’in Western Europe-
an and other groups (WEOG)’a dahil edilmesi için AB’nin çaba-
larını hızlandırması.

Böylece İsrail’in Güvenlik Konseyi ve BM’nin diğer önemli or-
ganlarına seçilmesinin önü açılmış olacak. 

9- Avrupa Parlamentosu ile İsrail Parlamentosu arasında iliş-
kilerin yoğunlaştırılması. 

Bu karara ilk tepki Mısır ve Filistin’den geldi. Tepki anlaşılır
çünkü alınan karar İsrail’i AB nezdinde güçlü bir partner yap-
makla birlikte stratejik ortak konumuna yükseltiyor. Daha sıkı
bir çalışmanın yanı sıra güvenlik ve savunma politikalarına da
dahil ediyor İsrail’i.52

Dünya Adil Düzen’i ararken bizim Helsinki senediyle oya-
lanmamız en azından ayıptır ve kayıptır.

Bankaları hatta vatandaşın oturduğu evleri ve apartmanları bi-
le kamulaştıran ABD son bir kararla faizi de sıfırlamış bulunuyor.
Piyasa ekonomisi de, faiz sitemi de çökmüş görünüyor. Necmet-
tin Erbakan Hoca’nın Adil Düzen’le vaad ettiklerini şimdi ABD
yapmaya mecbur kalıyor. 

Bu başlık kışkırtıcı ve abartılı gelebilir, ama gerçekler ve geliş-
meler bunu doğruluyor. ABD Merkez Bankası (FED) aldığı bir ka-
rarla dünya piyasalarına yön veren kısa vadeli faiz oranlarını resmi
olarak sıfırladığını açıklıyor. ABD’de kısa vadeli faiz oranları yüzde
0-0.25 aralığına çekildi. FED belki de resmi olarak ‘Faiz sıfır’dır di-
yemediği için böyle bir sistem değişikliğine gidiyor. Ve daha önce-
ki uygulamalarının aksine tek bir faiz oranı vermek yerine göster-
ge faiz oranlarını alt sınırı sıfır olan bir bant sistemine sokuyor.
Böylece modern kapitalizmin daha önce hiç görmediği bir döneme
giriliyor. Burada Japonya’nın 1990’da girdiği krizin ardından faizi
sıfıra düşürdüğü hatırlanıyor. Ancak Japonya’da Merkez Bankası
hiçbir zaman faizi sıfıra düşürmedi. En düşük oran yüzde 0.15 ol-
du. Bu da FED’in önceki günkü kararını benzersiz kılıyor. 
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Bankalara mevduat yatıranlar üste para ödemek zorunda ka-
lıyor!

FED’in kararı piyasalar açısından pratikte çok önemli değişik-
lik yapacak bir eylem gibi gözükmese de faizci sistemin iflası ola-
rak değerlendiriliyor. Zaten ABD’de kısa vadeli faiz oranları orta-
laması yüzde 0.2’de seyrediyordu. Hatta üç aylık bonoların faiz
oranı yüzde 0.01’e kadar indi ve getiri eğrisi terse döndü. Bu bo-
nolardan alan yatırımcılar faiz getirisi elde etmek yerine bir mik-
tar faiz ödemek zorunda kaldı. FED’in son kararının ardından
ABD’de kısa vadeli dolar faiz oranları yüzde 0.15 ortalamayla iş-
lem gördü. Yani aslında FED attığı bu adımla pratikte olan bir du-
rumu resmiyete döktü. Burada bankalar dahil yatırımcılara veril-
mek istenilen mesaj: ‘Paranızı artık orta vadede kár getirecek işle-
re yatırmaya başlayın, reel sektöre akıtın. Faizden size gelir yok.”

Faizsiz sisteme doğru gidiliyor

FED’in son kararı ve bu noktaya gelinceye kadar atılan bir
dizi adım bize yıllar önce Necmettin Erbakan’ın bahsettiği ‘Adil
Düzen Ekonomisi’nin temel unsurlarını anımsatıyordu. Örne-
ğin Adil Düzen Ekonomisi’nde de şimdi ABD ekonomisinde ol-
duğu gibi faizsiz bir sistemden bahsediliyordu. Diğer taraftan
Erbakan’ın açıklamalarıyla dile getirilen Milli Görüş’ün ekono-
mi anlayışı piyasa kapitalizmine karşı bir modellemeyi savunu-
yordu. Gelinen noktada ABD’nin de böyle bir sisteme mecbur
kaldığı gözleniyordu. ABD’de sadece son altı ay içinde bilinen
tüm büyük bankalara devlet ortak oldu. Şimdi sanayi şirketle-
rine ortak olması tartışılıyor. Diğer taraftan sıradan ABD vatan-
daşlarının oturduğu konutların finansörü Freddie Mac ve Fan-
nie Mae de devlet malı oldu. Bu iki şirket de şu anda borçlula-
ra bir Adil Düzen şefkatiyle yaklaşıyor. Mortgage taksitini öde-
yemeyenlere kolaylık sağlıyor vb. Ayrıca kısa süre önce FED
800 milyar dolarlık yeni bir paket açıklayarak öğrenci kredile-
ri, kredi kartları ve tüketici kredilerine kadar her alanda yeni
bir kurtarma planını harekete geçirdiğini duyuruyordu. Sonuç
olarak faizli sistem çöktü. Artık Adil Düzen kaçınılmaz oluyor.
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KANGRENLEŞEN KONGRE VE SONRASI

11 Temmuz 2010 Ankara’da yapılan SP kongresinde kırk yıl-
lık çıbanlar deşilmiş; marazlı ve kötü maksatlı kişi ve ekipler ken-
dilerini deşifre etmişti.

Numan Kurtulmuş’a nasıl ve niçin temkinli yaklaştığımız ve
hangi konularda tenkit edip uyardığımız zaten bilinmektedir. An-
cak 10 Temmuz 2010 tarihli Milli Gazete’nin yıldızlı baş yazısında:

“Öncelikle Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın
bir kere değil, milyon kere tebrik edilmesi gerekir.

Zira O'nun, siyasete ve devlet adamlığına olan vukufiyeti, yap-
tığı istişareleri analiz etmekteki yeteneği, kırk yıl önce sağır ve
körlerle doldurulmuş bir arenaya adım atarken taşıdığı inanç ve
azmi asla sekteye uğratmadan Milli Görüş'ün bugünkü ihtişamlı
yükselişini bu millete hediye etmesindeki başarısı her türlü takdi-
rin üzerindedir.

Bu kongreye dair söylenecek ikinci şey, Milli Görüş'ün, gücünü
inancından alan evrensel bir ideoloji olduğunu hâlâ ve inatla fark
etmemeye, anlamamaya çalışan bir avuç Milli Görüş düşmanı fit-
necinin bütün komplolarının, bütün tuzaklarının boş bir hayalden
ibaret olduğunun ortaya çıkmış olmasıdır.

Ve son olarak da Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş hakkında bir şey söylenmelidir.

Yaklaşık iki yıldır Saadet Partisi O'nun liderliğinde yol alıyor.
Bu süreç bize gösterdi ki, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin



Erbakan, kadrosunun içinde yer alan Sayın Numan Kurtulmuş'un
sadece bir akademisyen olduğunu değil, "Ecdadımızın görüşü" di-
ye tarif ettiği Milli Görüş'ü "asrın idrakine söyletecek" en ideal
isim olduğunu da herkesten önce görmüştür.”

Tespitlerini okuduktan sonra:

“Her türlü hamlığına, yavanlığına, Milli Görüş davasına olan
yabanlığına ve açıkça Erbakan’ın vesayetinden (yani Milli Gö-
rüş’ün siyasi istikametinden) ayrılma tavrına ve tutarsızlığına
rağmen; Kontrolde tutulmak ve konjüktür gereği yararlanılmak
şartıyla, Numan Kurtulmuş’a bir şans daha verilmiştir ve istişare
sonucu belirlenen ekiple kongre yapmasına müsaade edilmiştir.
Artık bize düşen, davamızın ve camiamızın hatırına, haklı ve ha-
yırlı hizmetleri desteklemek, yanlış ve yararsız girişimlerde ikaz
etmektir.” Kanaati belirmişti.

Fakat kongre esnasında, “güya teklif ve tavsiye ettiği isimleri
parti yönetimine almadığı için, Hoca’nın Numan’a karşı ikinci bir
liste çıkaracağı” söylentileri iyi niyetli, samimiyetli ve dava gay-
retli tüm Milli Görüşçü’leri derinden etkilemişti.

Bizim duyum ve değerlendirmemiz şöyleydi:

Bazıları “Bu ikinci listeyi Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Ka-
zan’ın başını çektiği malum bir ekip, sadece kendi şahsi kapris-
leri ve siyasi beklentileri için hazırlayıp. “Hoca böyle istiyor,
dava elden gidiyor” diyerek kırk yıldır yaptıkları gibi Erbakan’ı
istismara ve konumlarını suistimale yeltenmişlerdir” demek-
teydi. Oysa Numan Kurtulmuş’un istişare ile karar alınan liste-
yi kendi keyfine ve sinsi hedeflerine göre değiştirdiği delegeler-
den gizlenmişti.

Ancak Erbakan Hoca’nın böylesine sinsi ve sünepe girişim-
lere tenezzül etmeyeceğini, kongrede davasına ve Hoca’sına gö-
nülden bağlı Milli Görüş’çülere ve delegelere “Ben Numan Be-
yin Başkanlığında şöyle bir ekibi size tavsiye ediyorum” deme-
si halinde, hiç kimsenin buna itiraz edip karşı gelemeyeceğini
de herkes bilmekteydi. Oysa Hocamız kongredeki konuşmasın-
da bu meseleye hiç değinmemiş, hatta bu yönde bir işaret dahi
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vermemişti. Çünkü Hoca çıbanların deşilmesine ve herkesin
eteğindeki taşları dökmesine dolaylı müsaade etmişti.

Bir İnternet Sitesi olayı şöyle haber vermişti:

2. liste Erbakan'ın mı Asiltürk'ün mü?

“Saadet Partisi'nin dün Ankara'da düzenlenen kongresi, Ab-
dullah Gül'ün Fazilet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğu
kongreden sonra ikinci olaylı Milli Görüş Kongresi olarak tarihe
geçiyordu. 

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ve Saadet
Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmalarını tamam-
lamalarının ardından, divan seçim gündemine geçer geçmez salon-
da olağandışı bir hareketlilik baş gösteriyor ve Numan Kurtul-
muş'un 'Beyaz Liste' olarak isimlendirdiği listesine karşı Oğuzhan
Asiltürk yine Numan Kurtulmuş'un Genel Başkan adayı olduğu 'Ye-
şil Liste'yi açıklıyordu. Sonrasında ise 'Yeşil Liste' içerisinde isimle-
ri geçen ve diğer listede de isimleri bulunan 33 kişi Yeşil Liste'den
istifalarını sunarak, 'Beyaz Liste' adına yola devam kararı veriyor,
'Beyaz Liste' ise iki kişinin istifası ile yoluna devam ediyordu. Bü-
tün bunlar, kongre sürecine dair bütün haber organlarının aktardı-
ğı bilgilerdi. Ancak bütün bu bilgilerin arkasında ne yatıyordu?

'Yeşil Liste' gerçekten Erbakan tarafından mı kongreyi idare
eden divana sunuldu?

Kongre sürecinde Kurtulmuş'a ve Asiltürk'e yakınlığı ile bili-
nen isimlerden aldığımız bilgilere göre, 'Yeşil Liste' Erbakan tara-
fından hazırlanmamış ve onaylanmamıştı. Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan'ın kongrede konuşma yapmasına karşın, ikinci bir listenin
varlığından hiç söz etmemesi, destek talebinde bulunmaması an-
cak süreç içerisinde Yeşil Liste'nin 'Erbakan'ın listesi' olarak su-
nulması akıllarda soru işaretleri oluşturuyordu. Erbakan'ın kendi
hazırladığı listeye destek verilmesi için hiçbir beyanda bulunma-
masının gerekçesi de merak ediliyordu.

Milli Görüş kurmaylarına yakınlığı ile bilinen isimler, Milli
Görüş Hareketi içerisinde Erbakan'ın ismini kullanan ve Erbakan
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sonrası üzerine planlar yapan bir ekibin Kurtulmuş'tan rahatsız
olduğunu, kongreyi Kurtulmuş'un tasfiyesi için bir fırsat olarak
görüldüğünü öne sürüyordu. 

Milli Görüş Lideri'nin olaylarla doğrudan ilgisinin bulunma-
dığı ve listenin de Erbakan tarafından oluşturulmadığı, medya-
nın ise Milli Görüş içerisinde Erbakan-Kurtulmuş kutuplaşması-
nı gündemde tutabilmek için listeyi hususen 'Erbakan listesi' ola-
rak isimlendirdiği Milli Görüş çevresi tarafından ısrarla vurgu-
lanıyordu. 

Oğuzhan Asiltürk, İsmail Müftüoğlu, Mete Gündoğan, Mehmet
Karaman gibi isimlerin Yeşil Liste'yi hazırladığını ve listenin Er-
bakan tarafından onaylanmadığını öne sürenler, Asiltürk'ün liste-
ye destek istediği konuşmasında “Erbakan'ın kendilerini açıkça
desteklediğini ifade edemediğini” delil olarak gösteriyordu.53 Oy-
sa işin gerçeği, Numan Kurtulmuş, Erbakan Hocayla birlikte ha-
zırlanan Listeyi kendi başına değiştiriyor ve aklınca sinsi bir ihti-
lal yapıyordu!..

Elbette önceki listede ve ikinci listede, bazı değerli ve dengeli
şahsiyetlere de yer verilmişti. Ama ne var ki, her iki taraftaki bazı
istismarcıların nefsi tavır ve talepleri Bakara Suresinin 113. ayetini
hatırımıza getirmişti: “Yahudiler; “Hıristiyanlar (Haklı ve mantıklı
hiç) bir şey üzerinde değildir”, Hıristiyanlar ise “Yahudiler (haki-
kat ve hayır adına hiç) bir şey üzerinde değildir” demekteydi. Hal-
buki iki taraf ta doğru söylemekteydi, çünkü ikisi de hiçbir haki-
kat ve hayır üzerinde değildi. Bazıları Erbakan taraftarlığı, bazıları
ise Erbakan karşıtlığı ile nefsi hesaplarının peşindeydi.

Şu sorular saf ve sadık insanların kafasını karıştırmıştı:

a-Şayet Numan Kurtulmuş ehliyetsiz, liyakatsiz ve becerik-
siz biri ise, o halde neden onu sizin listenizde de Genel Başkan
gösterdiniz?

Ve neden “Numan Kurtulmuş’u eleştiriyor” diye Milli Çö-
züm’e hücum ettiniz?
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b-Yok eğer Numan Kurtulmuş güvenilir ve işbilir biri ise; Sn.
Recai Kutan, Ahmet Cemil Tunç, Mücahit Yanılmaz, Ahmet De-
mircan, Ahmet Fevzi İnceöz, Ahmet Sünnetcioğlu, Cevat Ay-
han, Ertan Yülek, Lütfü Esengün, Mehmet Batuk, Mukadder Ba-
şeğmez, Şeref Malkoç, Oya Akgönenç, Teoman Rıza Güneri gi-
bi bilinen şahsiyetleri de içine kattığı kadrosuyla çalışma iste-
ğine niye saygı göstermediniz? Hani kulisçilik yasak edilmişti,
hani fitnecilik en adi şeydi?

c- Size düşen davamıza uygun doğru ve onurlu bütün gayret-
lerini desteklemek, yanlış ve yamukluklarını engelleyip düzelt-
mek değil miydi?

d-“Hocamızın oğlunu ve kızını listeye almamış diye karşı
çıktık ve ikinci bir liste hazırladık” iddianız ise, çok çiğ ve çir-
kin bir istismar bahanesi ve kendi nefsaniyetinizi gizleme vesi-
lesiydi. Çünkü Erbakan Hoca’nın ısrarla böyle bir derdi ve ni-
yeti olsaydı, kongreden önce oğlunu ve kızını Altınoluk’a gön-
dermezdi. Eğer göndermemiş olsaydı belki de bazıları onları
kongreye getirip kendi emellerine alet edecek ve küçük düşüre-
ceklerdi.

e-Bazılarının bu sinsi ve kirli heveslerini Erbakan’a mal et-
mekle, hem Onu zor duruma düşürmek, hem de camiamızda
ona duyulan hürmet ve güveni zedelemek peşinde olduğu artık
kesinleşmişti. Biz zaten yıllar öncesinden bunların niyetini ve
mahiyetini fark etmiştik. Umarız bu kangrenleşen kongre çaba-
nızdan sonrası iz’an ve vicdan ehli camiamız da artık gerçekle-
ri görecekti. Bazılarının Hoca’nın sayesinde ve O’nun adamı gö-
rünmek suretiyle adam yerine koyulduğunu, yoksa kırk yıldır
ellerindeki teşkilattan bile böyle nasıl kovulduğunu herkes bi-
lecekti. Çünkü Numan Kurtulmuş’u getirenlerde, son ana ka-
dar destekleyenlerde kendileriydi.

f-Evet bir kez daha ve çok net olarak ortaya çıkmıştı ki, ba-
zılarının asıl amacı; ne davamız ne de Hocamız değil, tapındık-
ları kendi nefisleri, siyasi ihtiras ve hevesleriydi ve Milli Gö-
rüş’ü içten körletmek ve Erbakan’ı kösteklemekti.
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Bu arada Numan Kurtulmuş’un, istişare sonucu varılan ka-
rara sadık kalmayıp, listeyi kendi kafasına göre değiştirdiği de
kesinleşmişti. Hatta bu yamukluğun düzeltilmesi için yeniden
kongreye gidilmesi hazırlıklarının başlatılması onu iyice ger-
mişti. Elbette bu partiyi babasının çiftliği zannedenlere fırsat
verilmemeli ve hadleri bildirilmeliydi. Ve zaten Aziz Hocamızın
tüm bu dedikoduları ve kırgınlıkları aşacak yeni bir kongre çağ-
rısı da bunu hedeflemişti. 

Ancak bütün bunların; davamızın haysiyetine, Hocamızın
izzeti nefsine ve camiamızın hassasiyetine yakışır bir titizlik ve
gizlilikle yürütülmesi gerekirken, televizyonlara ve gazete sü-
tunlarına çıkıp yaygara koparmak ta neyin nesiydi? Dava derdi-
ni ve teşkilat disiplinini gözetenler böyle mi hareket etmeliydi?

Tabi Numan Kurtulmuş ve ekibine de çok önemli bir ders
verilmişti. Oda şuydu: Bakınız her türlü havanıza ve hesaplarını-
za rağmen ancak dörtte bir kadar bir oyla seçildiniz ve yine Ho-
ca’nın sayesinde o makama geldiniz. Hoca istemese ve açık tavır
alıverseydi 310 değil, 10 oy bile almanız mümkün değildi. Öyle
ise haddinizi bilin, nankörlük etmeyin, masonik merkezlere de-
ğil, Milli görüş’e güvenin; niyetinizi ve istikametinizi düzeltin!..

Maalesef Numan Kurtulmuş, kongrede söylediği ve Erbakan
Hoca’yı kast ettiğine Zaman Gazetesinin de dikkat çektiği:

“Bu dava hiçbirimizin, hiçbir kişi ve ekibin şahsi malı değildir.
Hiç kimse kerameti kendi nefsinden vehmetmemeli, kendisini vaz-
geçilmez zannetmemelidir. Herkesin şeref ve haysiyeti bu hak da-
vaya mensubiyeti ve hizmeti nispetindedir.” Şeklindeki sözlerine
uygun davranmayı da becerememişti.

Zaman gazetesinin Bayram Havası!

İsrail’i izin alınması ve itaat olunması gereken meşru bir OTO-
RİTE kabul eden, zalim ve kafir Amerika’nın himaye ve hizme-
tinde keramet sergileyen Fetullahçı Zaman Gazetesi: “Numan
Kurtulmuş’un Beyaz listesine karşı Erbakan’da yeşil liste çıkardı”
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yalanını gerçekmiş gibi mal bulmuş mağribi gayretiyle hemen ya-
zıvermişti. “kongrede Erbakan’ın izlerinin silinmekte olduğu-
nun” gözlenmesi bu Siyonist ve emperyalist uşaklarını nasıl da
sevindirmişti. “Erbakan’ın akrabalarının bile listeye alınmayışı ve
Numan Kurtulmuş’un ifadesiyle SP’de Erbakan vesayetinin kalk-
mış olması” Zaman’cılarda bayram havası estirmişti. Oysa bu he-
vesleri uzun sürmeyecekti.

Bütün bunlar, Erbakan Hoca’nın kongrede söylediği:

“Dış güçlerin ve işbirlikçilerin, kendi zulüm ve sömürü düzen-
lerine karşı en büyük engel olarak Milli Görüş’ü tanıyıp onu etki-
siz kılma ve rayından saptırma çabaları bile haklılığımızın en bü-
yük göstergesidir.” Tespitlerinin Zaman’daki tezahürleriydi.54

Erbakan Hoca’nın Tarihi Mesajları…

Siyasi makam ve menfaat düşkünü ve dava kurmayı döküntü-
sü insanlar liste savaşı yaparken ve en adi Bizans oyunları sergi-
leyip birbirlerine çelme takarken bütün bu basit ve fasit girişim-
lerle zerre kadar ilgilenmeyen Erbakan Hoca kongredeki tarihi
konuşmasında şu talihli mesajları veriyordu:

“Bu kongreyi yeni ve büyük hamleleri gerçekleştirmek için
böylesine bir coşkuyla yapıyoruz…

…Biz dış güçlerin ve işbirlikçi kesimlerin tezgahladığı 28 Şu-
bat müdahalesinden sonra, artık nasıl yeniden iktidar olunacağı-
nın sanatını da öğrenmiş bulunuyoruz!.. (Yani hangi maksat ve
planlarla iktidardan uzaklaştırıldıksa, şimdi aynı metot ve vasıta-
larla iktidara gelmenin ve büyük dönüşümü gerçekleştirmenin her
türlü hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz.)

…(Numan Kurtulmuş’a ders vererek) Bizim işimiz sadece dışı
hoş içi boş iddialar etmek ve sadece laf üretmek değil, bizzat ya-
şanmış ve başarılmış gerçek icraatlarımızı göstermektir.

AHMET AKGÜL 219

54 Bak: Zaman Gazetesi / 12 07 2010 / Sh:12



…Bugün ülkemizde İslam ve insanlık adına, hürriyet ve haysi-
yet adına, hangi hayırlı adımlar ve kazanımlar varsa, bunlar Mil-
li Görüşçülerin kırk yıllık hizmet ve siyasetlerinin meyvesidir. Ya-
ni, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı yerindedir. Ve artık
yeni bir şahlanış insanlık için bir zarurettir.

…Her türlü maddi ve manevi huzur; ekonomik, psikolojik ve
sosyalojik onur, ancak ve yalnız İslamiyettedir. Bu tarihi dönüm
noktasında, ya Türkiye parçalanıp İsrail’e vilayet, AB’ye eyalet
yapılmak üzeredir; veya tekrar aslına dönderilip Milli Görüş’le
dirilip-derlenip yeni ve Adil bir dünyayı kurmak mecburiyetin-
dedir…

…Bunlar da Milli Görüş’çü zannedilen şu AKP’liler, ruhu kay-
bolup uçmuş, hayati organları çıkarılıp içi samanla doldurularak
vitrine konulmuş kuş maketine benzemektedir. Oysa Milli Gö-
rüş’çüler bu davanın aslını ve canlısını temsil etmektedir.

…Eğer iman varsa, umut ve heyecanda var demektir. Yok eğer
umut ve heyecan yitirilmiş, ABD ve AB’nin himmet ve himayesine
girilmişse, bu inancın çürüdüğünün alametidir…

…Artık kış bitti, şimdi bahar meltemleri esmektedir. Ülkemiz-
de ve yeryüzünde yaşanan gelişmeler, beklenen mutlu ve kutlu de-
ğişimin ayak sesleridir!...

Bu hileli ve şahibeli kongrenin mahkeme kararıyla iptal edil-
mesi ve yeniden kongreye gidilmesi istemi üzerine iyice panik-
leyen ve yelkenleri indiren Numan Kurtulmuş ve ekibi, sonun-
da istifa ederek Milli Görüş’ten ayrılacak ve yapılan kongrede
Erbakan tekrar SP’nin başına geçecekti.

Saadetin Yeniden Şahlanışı ve Süprüntülerin Telaşı!

“Sefine-i Saadet”, yani huzur gemisi; “Sahil-i Selamete” yani
kurtuluş menziline erişmişti ve “Kaptan-ı Dünya”, yani Erba-
kan; yeniden dümene geçmişti!.

Bütün fizik kurallarını ve sosyolojik kavramları alt üst eden
bir mucizeyle;
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Budandıkça bereketlenen, bölündükçe büyüyen… Dövül-
dükçe bilenen, hıyanet gördükçe bilinçlenen…

Hücum edildikçe çelikleşen, bitti denildikçe yeniden başa
yürüyen, böylesine kutlu ve huzurlu bir dava ve böylesine mut-
lu ve onurlu bir camia!...

İşte bu Milli Görüş Kerametiydi… İşte bu Erbakan bereke-
tiydi!.. İşte bu iman gerçeği idi!.. Evet, bu, “iman varsa, her şey
var” demekti!..

Solcu kırıntısından sağcı takıntılısına; Dava kaçkınından İs-
lamcı ve İstismarcı takımına, Siyonist sermaye ahırındaki tüm
Bremen mızıkacıları, aynı yemlikten beslendikleri belli bir ağızla:

“Numan’dan sonra SP kongre dahi yapamaz, yapsa da bir kah-
vehaneyi bile dolduramaz!..” demişlerdi?! Oysa sadece Milli Gö-
rüş’ün değil, Cumhuriyet tarihinin en muhteşem kongresi ger-
çekleşmiş ve panikleyen Siyonist şer şebekesi, yine finolarını hü-
cuma geçirmişti.. Aynı günün (17 Ekim 2010 Pazar) Akşam
19:00 haberlerinde, gördükleri manzara karşısında ağızları uçuk-
layan ve kendi yamuk kafasıyla kongreyi yorumlayan Star Tv.
“Kadayıf tepsisi ortaya çıktı” alt yazısını sürekli ekranda tutarak,
Erbakan Hoca’ya hakaret etmeye yeltenmişlerdi. Aslında bu za-
vallı spikerler ve haberciler, normalde sadece olayın magazin cep-
hesini gündeme getirebilme yeteneğine sahipti. Yani şahlanan
Milli Görüş’ün ve Erbakan’ın muhteşem dönüşünün mahiyetini
ve hedefini fark ve idrak edemezlerdi... Solcusundan sağcısına,
imansızından İslamcısına tüm kiralık medya mostralarını böyle-
sine cıyak cıyak bağırtan, o kadayıf tepsisindeki kazıkları fena ye-
miş olan sabataist rantiyeciler ve işbirlikçi şantiyecilerdi.

Efendim, kimse Erbakan’dan korkmazmış.. Hem Erbakan’ın
neyinden gocunulacakmış!..

Öyle mi dersiniz… Peki o halde niye bazıları Erbakan deyin-
ce tir tir titremekte ve soğuk soğuk terlemekteydi?

Niye birileri “Eyvah, tam kurtulduk derken bu Erbakan yine
geldi” diyerek tırsıp, terslenip tepinmekteydi?
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Ya hu, korkmuyorsanız, bu titremek te neyin nesiydi? (Not:
bu sorular Siyonist ve sabataist masonlar içindi. Yoksa öyle ya-
zar yorumcu geçinen ayak takımı, bu korkunun kaynağını anla-
maktan acizdi)

Hani süper güçler ve Siyonist merkezler, uzaydan bakıp in-
sanların kol saatini, hatta özel teknolojilerle ve her tarafa sız-
mış casusları vasıtasıyla insanın kafasından ve kalbinden geçe-
ni bile okuyabilmekteydi?

Hani, -haşa- akli dengeleri, doğru düşünme ve değerlendir-
me yeteneği zayıflayan Hoca, malum takımın güdümüne gir-
mişti?..

Oysa binleri bulan sadık delegelerimiz ve Milli Görüşçü Ku-
ruluş temsilcilerimizle ve her türlü baskı ve bağımlılıktan uzak
demokratik bir serbestlikle yapılan istişarelerdeki bütün teklif-
ler, günler boyu liderimiz tarafından tek tek ve titizlikle değer-
lendirilmiş; kahır ekseriyetin samimi tercih ve temennileri doğ-
rultusunda hareket edilmiş, en yakınları ve kurmayları dahil,
Hocamızın nasıl bir karar verdiğini, son dakikaya kadar hiç
kimse bilememiş, sezememişti; böylece muhtemel kışkırtma ve
karıştırma girişimleri de önlenmişti. Erbakan Hoca bu süreçte:

“(Teşkilat ve yönetimle ilgili yapacağın) İş konusunda onlarla
müşavere-istişare et (vicdani kanatına ve camianın hayrına uygun
bulduğun kararı verdikten sonra, hiçbir korku ve kuşkuya kapıl-
madan) Tam bir azim ve kararlılık gösterirsen, artık Allah’a te-
vekkül et” (Ali-İmran:159) hükmüne uygun bir davranış sergile-
mişti.

Bizler; “İnsanların hayırlısı, başkalarına faydası dokunandır;
bunun en etkin ve kesin yolu da, mazlumları ezen ve sömüren sis-
temleri kaldırıp; Adil Bir Düzen kurulmasına çalışmaktır. Çünkü,
“bir saat adaletle hükmetmek, yetmiş yıl nafile ibadetten sevaplıdır.”
Düşünce ve düsturuyla yola çıkan ve bu yüzden bütün şer odak-
ların hedefi olan, en şanlı ve en hayırlı bir davanın hizmetkârıyız.
Bugün Saadet iktidarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır. 
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Çünkü bakınız; 22 İslam ülkesinin parçalanmasını amaçladığı
ABD yetkililerince resmen açıklanan Büyük Ortadoğu Projesinin
eş başkanı olduğunu, tam 32 yerde ilan ve itiraf ederek, Türki-
ye’nin de bölünmesine aracılık yaptığı için, kendi avukatının bi-
le ifadesiyle, “vatana ihanet suçu işleyen” Sn. Recep Tayip Erdo-
ğan şimdi; AB tarafından dayatılan, ismen ve resmen olmasa da,
fikren ve fiilen ülkemizin üniter yapısının dağıtılmasına yaraya-
cak olan: “Yerel Yönetimlere Özerklik” yasasının savsaklanan
maddelerini imzalamaya hazırlanmaktadır.

Sistemin öylesine çivisi çıkmış, devletin öylesine ekseni kay-
mış ve zihinler öylesine bulanmıştır ki; bir kişiyi öldürenler ka-
til, üç kişiyi öldürenler cani, beş kişiyi öldürtenler mafya lideri,
ama on binlerce sivil ve askerlerimizi katlettirenler ve ülke bü-
tünlüğümüze kastedenler “muhatap” sayılmakta; MİT uzmanla-
rı, yüksek bürokratlar, komutanlar Eşkıya Başlarıyla görüşüp ta-
limat almaktadır. Şu garip çelişkiye bakın ki: PKK’nın en alt ve
yan birimlerinden irtibatlı birisiyle telefonla görüşenler cezaevi-
ne tıkılmakta ama, PKK’nın siyasi reklâmcılığı mahkeme kararıy-
la sabit ve mahkûm olan BDP başkanıyla görüşen AKP kuklaları
ise, barış havarisi diye alkışlanmaktadır.

Güdümündeki cemaatler ve işbirlikçiler eliyle dünyayı yöne-
ten Siyonist Yahudi şebekesinin kurduğu zulüm ve sömürü dü-
zenine demokrasi yaftası geçirilmiş, küreselleşme yalanıyla in-
sanlar demokrat köleler haline getirilmiş durumdadır.

Halkın her kesiminin yönetime katılımını ve temel insan hak-
larının garantiye alınmasını sağlayan bir araç olan demokrasi;
maalesef ırkçı emperyalist sömürü saltanatını dikkatlerden sakla-
yan bir şeytani kutsal amaç gibi sunulmakta; küresel despotluğa
ve diktatörlüğe yaldızlı kılıf gibi takılan bu çağdaş “demokratur
putuna” sataşanlar, insafsızca aforoza uğramaktadır. Bir zaman-
lar komünist solcuların istismar ettiği bu kelime, şimdi ılımlı ve
bağımlı İslamcıların sihirli kavramıdır.

Evet, ya yeni bir fikri ve siyasi kurtuluş mücadelesi başlatılıp
kazanılacak veya Türkiye muz değil karpuz cumhuriyeti yapıla-
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caktır. Tarihimizin belki de bu en kritik kırılma noktasında, Mil-
li Görüş ve Saadet Partisi hayati bir öncülük rolü oynayacaktır.
Çünkü Milli Görüş bu aziz milletin mayası, manası ve tarihi mi-
rasıdır. İşte Erbakan’ın SP’ye ve siyasete fiilen el koyması bunun
için tarihi ve talihli bir önem ve anlam kazanmaktadır. Ülkemi-
zin, devletimizin, Milli Birlik ve dirliğimizin dağıtılmasına şahit
olan gafiller sussa da, bu vatanı bize emanet bırakan aziz şehitle-
rin ruhaniyeti bunları çarpacaktır.

Bakınız, Irak fiilen üç parçaya ayrılmıştır. Ve artık kukla Bağ-
dat yönetimi Güney’deki Şii Basra bölgesine ve Kuzeydeki Barza-
ni Kürdistan bölgesine müdahale edemez durumdadır. Hatta işte
görüyorsunuz, AKP Türkiye’si bile, bütün kırmızı çizgilerini ya-
lamıştır; artık siyasi, ekonomik, kültürel hatta askeri konularda
bizzat Barzani yönetimini muhatap almaktadır. AB ve ABD’nin
dayattığı şekilde, şayet Güneydoğumuzda da bir özerk Kürdistan
oluşumu sağlanırsa, bundan böyle AB ve ABD, ülkeleri ve bölge-
mizdeki kukla işbirlikçileri, her türlü ilişkilerinde TC’yi değil,
Kürdistan özerk yönetimini muhatap alacaktır. Yani haritanın ye-
rinde kalması hiçbir anlam taşımayacaktır. 

Hatırlayınız; devletin başındakiler, güya BM oturumları baha-
nesiyle; Siyonist-emperyalist planlar doğrultusunda dünyayı di-
zayn etme merkezi olan CFR toplantılarına gizlice katılıp, özel
tavsiyeler alırken; ne tesadüftür ki aynı süreçte, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu da Avrupa’ya çağrılıp AB CFR’siyle görü-
şerek talimatlar almış ve bunlar Türkiye’ye döner dönmez alela-
cele yeni bir anayasa hazırlığı ve türban sorununun çözüme ka-
vuşturulması konusunda sürpriz şekilde anlaşmaya varmışlardır.

Evet, temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına da-
yalı, Milli ve gerçekçi bir anayasaya herhalde ihtiyaç vardır ve şu
haksız ve dayanaksız başörtüsü yasağının elbette ve acilen kalk-
ması lazımdır. 

Ancak, Türkiye’mizin federasyonlara bölünmesine ve ege-
menlik haklarımızın AB’ye devredilmesine yol verecek, tehlikeli
bir anayasa hazırlığının sinsi mahiyetini gizlemek üzere; başörtü-
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sü serbestliğinin bir süs perdesi ve dindar halkımıza sunulan
bir “sus rüşveti” olarak kullanılması ise, tam bir istismar sah-
tekârlığıdır.

• Fakirlik ve işsizlik toplumu canından bezdirirken…

• İşçimiz çiftçimiz perişan ve kan ağlarken…

• Esnaf, memur ve emekli, yaşamaya değil, sürünmeye çalı-
şırken...

• Hayvancılık bitirilmiş, ziraat tükenmiş, küçük sanayici if-
lasa ve intihara sürüklenmişken…

• Bu gerçekleri konuşup yazanlar, korkunç iftira tertipleri ve
cezaevi tehditleriyle susturulup, pusturulurken…

Şu işbirlikçi hükümet ve göstermelik muhalefet, halen tür-
banın biçimi ve saçların telleriyle uğraşmakta ve “cambaza
bak!” oyunlarıyla halkımız oyalanmaktadır.

Zaten şu AKP ile CHP, tam 40 yönden, temel felsefeleri aynı-
dır, farkları sadece şekilde ve sözde kalmaktadır. Maalesef Ata-
türk’ten sonra, Onun hatırasını istismar için uydurulan Masonik
Kemalizm ile CHP, siyonizmin tabii temsilcisi konumunda; AKP
ise aynı siyonizmin işbirlikçisi durumundadır.

Öyle sağdan soldan kopya edilip Türkiye’yi gizli sömürge sta-
tüsüne sokan, kof sloganlarla ve laf safsatasıyla savunulan sözde
yeni bir anayasa, sorunlarımızı arttırmaktan ve ülkeyi parçala-
maktan başka işe yaramayacaktır. Bu nedenle her bakımdan ilmi
ve insani temellere, asrın gereksinimlerine ve Milli hedeflere da-
yalı örnek bir anayasanın; genel esaslarını, gerekli kurum ve kav-
ramlarını içeren taslağımız hazırdır, tartışılıp olgunlaşsın diye
önümüzdeki sayımızda kamuoyuna sunulacaktır.

Artık Milli Görüş iktidarına şiddetle ve acilen ihtiyaç vardır;
ülkemizin, bölgemizin ve tüm ezilenlerin feryadı ancak Milli Gö-
rüş’le son bulacaktır. Bu mutlu ve kutlu dönüşüme hiçbir güç en-
gel olamayacaktır.

Şimdi anlıyor musunuz;
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İnancımıza ve insanlığa düşmanlıkları, yani şeytanlıkları
çok açık olan güçler ve kesimler, niye hala Erbakan’dan kurtul-
mak ve Milli Görüş’ü temel esaslarından ve amaçlarından sap-
tırmak istiyorlar?

Niye acaba “adı Milli Görüş kalsın, ama tadı kirli görüş ya-
pılsın” istiyorlar?

Niye, biçimi Saadet Partisi, içeriği işbirlikçi olsun istiyorlar?

Siyonist güdümlü hınçlı ABD’nin ve Haçlı AB’nin dayatma-
sıyla ve demokratikleşme kılıfı altında; devletimiz dağıtılmaya,
dinimiz yozlaştırılmaya ve ülkemiz parçalanmaya çalışılırken,
nasıl hala birileri, bu fırsatla parsa toplamaya ve siyasi rant ko-
parmaya uğraşıyorlar?

Çünkü; Peygamberlerin sistemini, bilimin ve tarihi deneyi-
min birikimini, aklın, ahlakın ve vicdanın prensiplerini takip
ederek, bütün insanlığı kucaklayıp kurtaracak tek oluşum Mil-
li Görüş harekâtıdır. Faizsiz kredi ve kalkınma sistemi ve ser-
maye-üretim vergisiyle; tek ilmi ve insani huzur ve refah mode-
li Adil Düzen programıdır.

Ve büyük Türkiye merkezli yeni bir dünya sevdasının, tabii
ve daimi lideri; bilge insan, bu karanlık devranı değiştirecek
adam, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızdır!..

Bu millet; göstermelik değil gerçek demokrasiyi, despotik
değil örnek laikliği, taklitçi değil milli ve yüksek kalkınma
hamlesini, teslimiyetçi değil haysiyetli dış politika dönemini,
sadece ve yeniden Milli Görüş iktidarında yaşayacaktır.

İşte bu nedenle; Milli Görüş’ün farkı ve faziletiyle ilgili 40
esastan dört tanesini sayamayan, çünkü inanmadığı için öğrenip
aklında tutmayan… Adil Düzen gibi ilmi ve evrensel bir projeyle
ilgili yüz prensipten beş tane soruyu yanıtlayamayan, çünkü
inanmayan ve aklı yatmayan... Yaşına göre 40 yıldır, 30 yıldır, 20
yıldır, hakkın rızası ve halkın rahatı uğrunda: afiş asmayan, gaze-
te dağıtmayan, köy köy, ev ev dolaşmayan, karakol ve mahkeme
kapılarında kahra uğramayan, sürgüne ve sefalete katlanmayan,
cezaevlerinde çile doldurmayan…
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Bunlardan vazgeçtik, teşkilatının ve camiasının hatırı için,
evini İstanbul’dan Ankara’ya taşıma zahmetine bile gerek duyma-
yan… Genel Merkeze on günde bir, dinlenme ve eğlence mekânı
gibi uğrayan ve hatta üniversitedeki görevinden dahi ayrılmayan
insanların... Bütün iddiaları ve davaları laftadır, vicdani sorumlu-
luk duyguları olgunlaşmamıştır. Sadece nefsi hevaları ve dünya-
lık hesapları vardır!.. Malum ve marazlı medyanın bu tipleri sü-
rekli pohpohlayıp parlatması ise, yularlarının kimlerin elinde ol-
duğunun ispatıdır.

Evet, bir davanın çekirdekten itibaren kahrını çekmeyen ve
ölüm ötesi hesap verme kaygısıyla hareket etmeyen… Ve asla de-
ğişmeyen, eskimeyen, önemini ve gerekliliğini yitirmeyen mutlak
doğruları rehber edinerek, gelişen ve değişen şartlara ve ihtiyaç-
lara uygun projeler üretemeyen, slogancı ve istismarcı küçük ka-
faların, büyük davaları temsil edemedikleri; önünde sonunda
ayaklarının kayıp, kaytarıp gittikleri tarihi bir hakikattir. 

Partimizde yaşanan kopma ve komploların; hangi dış odak-
larca ve güdümlerindeki medya aracılığıyla ve hangi şeytani
amaçlarla tezgâhlandığını anlamak isteyenler, Eski MİT müste-
şarı Mahir Kaynak’ın, Numan Kurtulmuş’un istifasından tam
bir hafta önce yazdığı, 26 Eylül 2010 tarihli Star Gazetesinde-
ki tespit ve itiraflarını bir daha okumalıdır.

AKP’liler, bari üzerlerinde taşıyamadıkları Milli Görüş göm-
leğini çıkarıp evden ayrılmışlardı. Şimdi bunlar ise; kiracı ol-
dukları yerden çıkarken, yıllarca barındıkları evi yakmaya kal-
kışmışlardır.

Rabbim, ayağımızı kaydırmasın, Haktan ve hayırdan caydır-
masın, kulluğumuzu, kusurumuzu ve sorumluluğumuzu unut-
turmasın; zalim odaklara karşı metin ve çetin, halkımıza ve
mazlumlara karşı merhametli ve hizmet ehli kılsın…

Allah bizleri: “…İslamlıklarından (Hakka tabi ve teslim olduk-
tan) sonra, inkara (ve nankörlük yapmaya) yeltenip yanaşan, hat-
ta (şeytani odaklarla işbirliği yapıp davasından ve camiasından)
intikam almaya kalkışan…”(Tevbe:74)
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“(Va’dine muhalefet, ahdine vefasızlık ederek) Allah(adın)a
verdikleri sözü tutmamaları ve sürekli yalan konuşmaları nede-
niyle kalplerine nifak (marazı) sokulan..”(Tevbe:77)

“(Bu nedenlerle) Artık Allah’ın kesinlikle bağışlamayacağı,
Allah’a ve elçisine nankörlükleri dolayısıyla, hidayetleri kara-
ran ve fasıklar topluluğu olarak, rahmeti ilahiden uzaklaştırı-
lan” (Tevbe:80)

“(Hakkı hakim kılmak üzere) Allah yolunda cihat etmeyi çir-
kin ve gereksiz sayan.”(Tevbe:81) Münafıklara katmasın…

Çoğu malum kişiler ve kesimlerce yürütülen aleyhimizdeki
propagandalara kapılarak, Milli Çözüm’ün sert ve ters davran-
dığını savunan, hatta fesat çıkardığını sanan ve davamızın hatı-
rı için bize sataşan kardeşlerimize hatırlatalım:

Onlarca gazete, dergi ve TV’de, her gün yüzlerce kişi Erba-
kan Hocamıza ve haklı davamıza edepsizce saldırırken ve ma-
alesef, çoğu zaman Milli gazete bile suskun kalıp, hatta bir ta-
kım yazarları çanak tutarken; bunların hepsine hak ettikleri ce-
vapları vermek için çırpınan Milli Çözümün, bunca hücum kar-
şısında bazen hırçınlaşması, samimiyetimize ve tabi zafiyetimi-
ze bağlanmalı ve bağışlanmalıdır. YANİ, “NET”LİĞİMİZ
MERTLİĞİMİZDEN, SERTLİĞİMİZ DERTLİLİĞİMİZDEN
KAYNAKLANMAKTADIR… Ama elbette istemeden ölçüyü ka-
çırdığımız ve bardağı taşırdığımız durumlardaki yapıcı uyarılar
baş tacımızdır ve kesinlikle ciddiye alınmakta ve hesaba katıl-
maktadır. HAK DAVAMIZA VE AZİZ HOCAMIZA SADIK KAL-
MAK ŞARTIYLA VE ZARAR VERDİĞİMİZ ZANNIYLE BİZE
KIZAN, HATTA HAKARET VE HAKSIZLIK YAPANLARA DA,
ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ, HAKKIMIZ HELALDİR… Nasıl
olsa bütün gerçekler bir gün ortaya çıkacaktır ve Cenabı Hak
herksin niyetini de, gaye ve gayretini de bilip durmaktadır.

Ey Milli Görüş sadıkları ve ey insanlığın kurtuluş davasının
gönüllü kahramanları!..

Sakın gaflete kapılmayalım ve asla hatırımızdan çıkarmayalım
ki; yegâne kuvvet ve kudret sahibi yalnız Cenabı Haktır ve her-
halde sadece Onun tayin ve takdir ettiği sonuç çıkacaktır.
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Bu bir imtihandır... İnancının ve vicdanının sesine kulak asan-
ların, her iki cihanda yüzü ak, gönlü pak olacak; ama nefsi hesap-
ların ve dünyevi çıkarlarının doğrultusunda davrananlar, kendi
özünü ve yüzünü karartacak ve aynaya bakamayacaktır.

Yardım Allah’tandır, zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

Aziz Hocamızı ve sadık dava yolcularını tekrar saygıyla selam-
lıyor, bu büyük şahlanışın asil milletimize ve insanlık âlemine
huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.

2006 Saadet Kongresi de; Numancıların
Hezimetiyle Sonuçlanmıştı

2006 SP Kongresi şeytanları çatlatan ve ağızları uçuklatan
muhteşem bir katılımla gerçekleşmiş ve Erbakan Hoca’nın tek
kişilik yenilmez bir ordu olduğu gerçeği test ve tespit edilmiş-
ti. Evet, bir kez daha metafizik, matematiği bozguna uğratıver-
mişti... Çünkü marazlı medyanın ve kiralık meydancıların: “ta-
ban ve teşkilât Numan Kurtulmuş’u istiyor! Anketlerde % 80
Numan çıkıyor... Erbakan dönemi kapanıyor.” Şeklindeki yo-
ğun yönlendirmelerine kapılan ve Numan Kurtulmuş’u seçmek
üzere Ankara’ya koşan delegeler Recai Kutan Bey’i seçmişti!
Evet, bu sonuca şeytanların ve şarlatanların aklı ermemişti.
Çünkü “Gıllet” (Azınlık), “Kesret”e (Kalabalığa) galip gelmişti.
(Bkz: Bakara:249)

Vahdet, gafleti yenmişti!.. Vakit’ten Hürriyet’e, İbrahim Ki-
ras’dan Ahmet Taşgetiren’e: Numan Kurtulmuş seçilmezse, “SP
Erbakan’ı sevenler derneğine dönüşecek” gibi, güya ayrı gaze-
telerde ama aynı sözleri tekrar etmeleriyle hepsinin aynı maso-
nik mutfaktan beslendiklerini ve eğitildiklerini fark ettiğimiz,
feraset ve haysiyet fukaraları ve siyonst güçlerin figüranları, bir
kere daha Erbakan’a yenilmişti...!?

28 Şubat 2006 tarihli köşesinde “oysa medyanın orta çağ kül-
türü ve inanç sömürüsü üzerinde hiçbir şeyin kurulmayacağını
bilmesi gerekirdi... Medyanın bilmesi lazımdı; gericilerle ileri gi-
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dilmez” sözleriyle, İslam’a “orta çağ kültürü” Müslümanlara ise
“gerici” olarak saldıran ve salyasını akıtan Bekir Coşkun gibilerin
Hürriyet harasında hırlamak üzere bir köşe kemiğine kiralanan
Ahmet Hakan Şunları Yazıvermişti:

“Erbakancılık bitmiştir. Yazdığımız sadece ‘basit ve yanlı bir ger-
çek’i dile getirmekten ibarettir. Evet Erbakancılık hareketi ömrünü
tamamlamıştır. Miadını doldurmuştur. Müzedeki yerini almıştır
“Maneviyatçı motor profesörü”, kendisi kabul etmek istemese de
kırk yıllık mücadelesinin sonuna gelmiştir. Bu nedenle Saadet Parti-
si’nin hafta sonu Ankara’da toplanacak büyük kongresinden bir şey
çıkmayacaktır. Hafta sonu Ankara’da toplanacak olan kongre bir si-
yasi parti kongresi olmaktan ziyade bir dernek toplantısı olacaktır.
Derneğin adıda bellidir. Erbakan’ı sevenler derneği.”55

İbrahim Kiras sekizsutun.com’da aynı sözleri dillendirmişti:
“İşte bu tabloda Erbakan hareketinin geleceğini tartışıyoruz ikbal
vaatlerine rağmen sırtındaki milli görüş gömleğini çıkarmayı ka-
bul etmemiş olan sadık ve samimi Erbakancılar bu hareketin de-
vamında başarı sağlaması için kimin genel başkan olması gerek-
tiği sorusunu tartışıyorlar. Oysa hareketin bu günkü çatısı duru-
mundaki Saadet partisi bu gün itibarıyla ‘Erbakan’ı sevenler Ku-
lübü haline gelmiş bulunuyor’”56

Hasan Karakaya 22.03.2006 tarihli vakit’te Numan Kurtul-
muş’u öne çıkarıyor ve SP’nin Erbakan’ı sevenler derneği” olmak-
tan kurtulması yolundaki arzularını ifade edip: Şimdi, iktidar ve
muhalefet kadar, bizimde gözümüz “08 Nisan’daki Kongre”de!..

08 Nisan 2006 tarihli Hürriyet’te Cengiz Özdemir Saadet
Partisi Yol Ayrımı başlıklı yazısında “önümüzdeki günler siyasi
arenalar için sıcak gelişmelere gebe. Saadet Partisi nostaljik bir fi-
kir klubü olarak devam etmeyi düşünüyorsa Numan Kurtul-
muş’un genel başkanlığında o ısınacak arenada yerini alacak. Ak-
si halde, gönülsüz de olsa Recai Kutan veya onun yerine Cevat
Ayhan ile Lütfü Esengün’den biri getirilebilir. 
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Böyle bir “görevlendirme” seçimle değil tercihle olur. Bu da o
“çığırın” hatıra veya hayallerle yetinmesine yol açacak, temsilini
iyice zayıflatacaktır. 

Necmettin Erbakan, bir ay öncesine kadar teşkilat mensupları-
na Recai Kutan’la devam edeceğini son derece kesin bir dille söy-
lüyordu. Son zamanlarda ise dinliyor ve teşkilatın nabzını tutuyor. 

Teşkilatın nabzı da Numan Kurtulmuş Diyor.” Sözleriyle, Si-
yonistlerin arzusunu dile getirmişti.

Abdurrahman Dilipak 27.03.2006 Vakit’te:

“SP'nin var oluş mücadelesini hâlâ destekliyorum… Bu kong-
renin de bu anlamda büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum...

Şimdi meydanda 3 aday var... Erbakan'ın adayı belli gibi. Bir
dönem daha Recai Kutan... Hoca'yı bir dönem, en yakından tanı-
yanlardan biri bendim... Geçti o günler... Oğuzhan Asiltürk'ün
adayı Gündoğan gibi... Benim gözlemim taban Numan Kurtul-
muş'u istiyor... Aslında Recai Kutan, bana kalırsa samimi olarak
bu görevi devam ettirmek istemiyor... Delegelerin büyük bir kıs-
mının da Numan Kurtulmuş'a oy vereceklerini sanıyorum... Ben
de üye olsam Numan Kurtulmuş'a verirdim...” demişti.

Ahmet Taşgetiren: “Numan Kurtulmuş’la birkaç saat yazısın-
da: “Saadet Partisi'ne yeni bir lider lazımdı. Bundan sonra Nec-
meddin Erbakan Hoca'nın fiili liderliği söz konusu olamazdı. Re-
cai Kutan Bey'in liderliği, artık "nezaketen vekalet" niteliğindey-
di. Belli ki o da, emaneti teslim edeceği "yeni lider"i beklemek-
teydi. Yeni lider kim olacaktı? Numan Kurtulmuş ve Mete Gün-
doğan isimleri dolaşıyordu. Ve şimdi biz onlardan biri ile Numan
Bey'le birlikteydik. 

Ben, Türkiye'nin geleceğinde etkin siyaset potansiyeli bulu-
nan gruplara yönelik değerlendirmemde, "Milli Görüş"ün en
avantajlı zemin olduğunu düşünmekteyim. Genç bir yapı orada
duruyor, ilerliyor, yarınlara hazırlanıyor. Şu sıralar gereken derin
bir muhasebe, toplum nabzını tutacak bir liderlik ve sağlıklı bir
dil gibi görünüyor. 
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Bu arada toplantıda bulunan aydınlarla ilgili bir gözlemimi be-
lirteyim:

– Saadet’in kendini yenilemesi talebi devam ediyor. 

– Liderliğin yenileneceği konusundaki hisler - beklentiler
iyimserlik- karamsarlık arasında gidip geliyor. 

– Numan Bey seviliyor. Samimi bulunuyor.” Balonunu şişir-
mişti.57

Tercüman’dan Osman Özsoy:

Hafta sonu Ankara'da, Saadet Partisi'nin olağan kongresi var.
Partiye genel başkan seçimi yapılacak. Çıkacak sonucu sadece Sa-
adet Partililer değil, AKP'liler de merakla bekliyor.” Demişti.

Saadet empatisi...

ŞİMDİ bir empati yapalım. Başbakan Erdoğan ya da AKP'lile-
rin yerinde olsaydınız, partinin başında kimi görmek isterdiniz.
75 yaşını devirmiş Recai Kutan'ı mı, yoksa daha genç ve cevval
birini mi? Elbette Recai Kutan'ı...

Bir AKP'linin Saadet'in başında dinamik bir lider görmeyi ar-
zulaması için, ya siyasetin s'sinden bile anlamaması, ya da aklın-
dan zoru olması lazım.

Saadet Partisi yönetimi Erbakan Hoca'nın isteği üzerine kong-
re öncesi bir ilki gerçekleştirdi. Teşkilat içinde görüşlerini önem-
sediği 500 kişiye anket formu gönderdi. Kendilerinden, partide
kimi genel başkan görmek istediklerine dair isimlerle, genel ida-
re kuruluna seçilecek 50 asil 50 yedek üye ismi yazmaları isten-
di. Yapılan anketten açık farkla, lider adayı olarak Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş'un ismi çıktı.

Saadet Partisi'nde bugün siyaset yapanlar, ya AKP'ye zamanın-
da geçme fırsatı elde edemeyen, yada Erbakan Hoca'ya vefa ve sa-
dakat duygusu ağır bastığı için kalan isimlerden oluşuyor. Du-
rum böyle olunca, Erbakan Hoca'nın genel başkan adayı için ve-
receği işaret önem taşıyor.
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Eğer Saadet Partisi teşkilat mensupları, doldurdukları anket ko-
nusunda gerçekten samimi iseler, genel merkezi kuşatan dar kad-
ronun oyunlarını bozmanın tek bir yolu var. O da; il başkanlarının
kongre öncesi ortak bir basın toplantısı düzenleyerek adaylarının
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş olduğunu deklare etmeleridir.

Saadet Partisi organizasyonel yapısıyla Türkiye'nin en dina-
mik partilerindendir. Genel başkanlığına Numan Kurtulmuş gibi
donanımlı ve pozitif elektriği olan birinin gelmesi, siyasi kulvarı
hareketlendirecektir.” Müjdesini Vermişti.58

08 Nisan 2006 Milli Gazetedeki “Bir dönemin Başlangıcı” ya-
zısında “Dava peşinden koşmayıp, adam peşinde koşanların vay
haline deriz... Bu yüzyılın asıl yürüyüşü şimdi başlıyor.” Sözleriy-
le ve filozofluk fantezisiyle “Erbakan döneminin kapandığını Nu-
man kurtulmuş döneminin başladığını” ima ve işaret eden ve bu
marazlı mantığını mertçe değil “meretce” dile getiren Ali Haydar
Haksal gibileri de bu yolda nice gayretlere girişmişti. 

Yani Ahmet Hakan ve Abdurrahman Dilipak’la aynı tavrı ser-
gilemiş aynı tarafta kılıç çekmişti ve hezimeti birlikte göğüsle-
mişlerdi.

Hatta kongre esnasında mücahit Erbakan Sloganlarından
duyduğu rahatsızlığı:

“Tamam gençler, yeter artık !? Anladık canım… Sevginiz içi-
nizde kalsın, bu sloganı atmayın!” diyerek açığa vuran… Ve 15
Nisan 2006 tarihli Milli Gazetedeki “Teşekkürler...” başlıklı yazı-
sında, Milli Görüş davasının şahsı manevisi ve muhteşem Kong-
redeki çoşku ve heyecanın gerçek sahibi olan Erbakan Hocamızı
bir kere olsun hatırlamayan… Üstelik muhterem Recai Kutan Be-
yefendiye “Genel Başkanımız” demekten sakınıp, “Sayın Genel
Başkan…” diye hitapta bulunan, riyakar ve nankör yasin Hati-
poğlu gibilerine rağmen, Erbakan gerçeği yine galip gelmişti.

Elif Çakır- Tempo Dergisinde şunları ifşa etmişti “Oğuzhan
Asiltürk’ün esrarengiz gücü”,!?
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“Yusuf Kaplan, TV5’te, göreve başladıktan sonra Milli Görüş
çizgisine kanal içinde geçit vermemesiyle dile dolanmaya başla-
mıştı. Dolayısıyla parti teşkilatıyla arası hep gergin oldu. Son dö-
nemde de, partinin yeni genel başkan seçimi hengamesinde Nu-
man Kurtulmuş’tan yana tavır alınca, genel merkezdeki ihtiyar
kurmayların hışmına uğradı. Çünkü Saadet Partisi’nde örgütün
tepe noktasında Oğuzhan Asiltürk’ün olduğuna inanılıyor ve
kimse ona laf söylemeye cesaret edemiyor. Asiltürk’ün adayı da
Mete Gündoğan. Partideki diğer kurmaylar da Asiltürk’ten çeki-
niyor. Asiltürk’ün tanımlanamayan bir gücü var.!

Her ortamda Numan Kurtulmuş’un aday olması halinde orta-
lığı silip süpüreceği söylenirken, aylardır kongrelerin ertelenme-
si, tabanda, Oğuzhan Asiltürk’ün, Numan Kurtulmuş’u isteme-
mesi şeklinde yorumlanıyor.

Geçen günlerde ilçe ve il başkanlarının bulunduğu bir toplan-
tı yapıldı. Erbakan Hoca toplantıda, kongreye tek bir adayla giril-
mesi gerektiğini söyledi. Bu istek, Saadet Partisi’ne genel başkan
olacağını düşünen diğer adayları ve o adayları destekleyen parti
büyüklerini hareke geçirdi. Kongre sürecinin hareketli ve çekiş-
meli geçeğini biliyordum, ama bu hareketliliği kendi televizyon
kanallarına kadar taşıyacaklarını düşünmemiştim.

Ben Tempo’da yazmaya başladığım ilk haftalarda Numan Kur-
tulmuş’u evinde ziyaret etmiş ve izlenimlerimi yazmıştım; bütün
Saadet Partililerin, parti teşkilatlarının görmek istedikleri genel
başkan Numan Kurtulmuş’tu. Hadi daha ileri gidelim; Kurtul-
muş’a, Erbakan’ın veliahdı olarak bakılıyordu. Erbakan’ın da çeşit-
li ortamlarda Numan Kurtulmuş’a yeşil ışık yaktığını da biliyorum.

Şimdi bütün bunların Yusuf Kaplan’la ilgisi nedir ki diye sora-
caksınız. 

Şöyle ki... Erbakan Hoca’yı ikna ederek Yusuf Kaplan’ı TV5’in
başına getiren, Milli Nizam’dan bu yana Hoca’nın kurmayları ara-
sında kendine yer bulan ve TV5’in resmi sahibi olarak görünen
Teoman Rıza Güneri, bu kez Yusuf Kaplan’ın görevden alınması-
nı sağladı. Belki de bir görevi yerine getirdi. Çünkü Yusuf Kaplan,

234 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



parti kurmaylarının istediği yönde hareket etmedi. Televizyon
macerası da böylece bitmiş oldu.”

09 Nisan 2006 tarihi akşam Gazetesinde Ali Ekber Er-
türk’ün haberinde: “Ahmet Tekdal ve Ahmet Sünnetçioğlu gibi
isimlerin yer aldığı Oğuzhan Asiltürk ve ekibi hâlâ Numan Kur-
tulmuş’un adaylığını engelleme çabasındalar. Son güne kadar da
Erbakan Hoca’yı ikna turları devam edecek gibi görünüyor.” Tes-
pitleri oldukça önemliydi.

Ve “SP’de YAŞLILAR DA BÖLÜNDÜ” demişti.

Erbakan'ın, yeniden Recai Kutan kararı vermesiyle birlikte, da-
va arkadaşları arasında ciddi çatlak oluştu. 1969 yılından beri Er-
bakan'la birlikte hareket eden Fehim Adak, Şevket Kazan, Ahmet
Tekdal gibi önemli isimlerin, Kurtulmuş'u istedikleri ve bu taleple-
rini de Erbakan'a ilettikleri bildirildi. Ancak Erbakan, dava arka-
daşlarını dinlemeyerek, son kararını verdi ve Kutan'ı tercih etti.”

Sincan Belediye Başkanı iken teşkilatı takmayan, keyfi ve
fevri kararlarıyla tertiplediği Kudüs gecesi provokasyonuyla 28
Şubatı tetikleyen aynı Bekir Yıldızı, aynı Şevket kazan şimdi tu-
tup MGV üst düzey yönetimine getirmişti.

Acaba yeni provokasyonlar için miydi?

Ve İbrahim Kiras:

Milli Görüş hareketi “Erbakan hareketi”dir, Erbakancılıktır.
Onun için Milli Görüş partilerinin veya Saadet Partisinin istikba-
li var mı? diye düşünmek yerine Erbakancılığın Erbakan’dan
sonra bir istikbali olacak mı diye düşünmek daha doğrudur.

Erbakan Çizgisi

Bana sorarsanız, Erbakan’dan sonra da bir Erbakancılık ola-
cak. Çünkü bütün handikaplarına, bütün problemlerine ve bü-
tün hatalarına rağmen Erbakancılık bu ülkede derin etkileri ol-
muş olan bir siyasi harekettir. Özgün çizgisi olan bir harekettir.
Bir defa, bu hareketin kurucusu ve değişmez lideri Necmettin Er-
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bakan özgün bir siyasetçidir. Ülkenin gidişine yön verme amacı
olan bir siyasetçidir. Kendine ait bir ufku olan, hedefi olan, ilke-
leri olan, vazgeçilmezleri olan bir dava adamıdır.

Günlük meselelerle değil, küresel düzlemde cari olan sistemik
problemlerle meşguldür kafası. Antiemperyalisttir, antikapitalist-
tir. Kavgası rejimle değil, sistemledir. Bütün bunlar onun siyasi çiz-
gisinin, siyasi anlayışının özgünlüğünü meydana getirir. Bu anlayı-
şa bağlanan insanların, bu anlayış doğrultusunda siyaset yapmak
isteyen kadroların bugün olduğu gibi yarın da mevcut olacağını
düşünmek gerekir. Çünkü bu anlayış, hatları bariz, köşeleri belir-
gin bir anlayıştır. Çünkü entelektüel bir dayanağı vardır.

Bu yüzden Erbakan’dan sonra da bir Erbakancılık olacak di-
yorum.

Ne var ki Erbakancılık kendi entelektüel dayanağını paylaşma-
yan sosyal zümrelerle işbirliği temelinde vücut buldu geçmişte.
Bundan sonra da bu çerçevenin dışına çıkabilme kabiliyeti göste-
receğini beklemek hayalcilik olur. Bunun anlamı ise kendi dışında-
ki sosyal hareketliliklere bağımlı olmaktır. Bir rüzgârın esmesini
beklemek zorunda olmaktır. O rüzgâr hiç esmeyebilir. Diğer yan-
dan, hareketin bir başarısı varsa bu da büyük ölçüde Erbakan’ın
şahsi meziyetlerinin eseridir. Erbakan’ın, -en basitinden- politik
düzlemde “neyi, niçin” yaptığını bile idrak edemeyenlerin – ve za-
ten idrak etmeleri yerine itaat etmeleri istenenlerin- sırf Erbakan’ın
adını kullanarak bu çizgiyi sürdürebilmelerine imkân var mı? Öy-
leyse lazım olan şey, Milli Görüş hareketinin yeni bir lideri meyda-
na çıkarmasıdır. Yeni lider yeni bir ufuk, yeni bir vizyon ve yeni bir
siyaset üslubu ortaya koymalıdır. “İkinci Erbakan” veya “küçük
Erbakan” değil, yeni bir lider modeli lazımdır.

1960’lı, 70’li yılların Türkiye’sinde yaşıyor olmadığımıza göre
tevarüs edilen siyaset geleneğinin alışkanlıklarını veya kalıplarını
sürdürme mecburiyeti duymayan, bugünün şartlarını gözeten bir
siyasi tutum ve üslup getirmeli yeni lider. Sözgelimi “sosyolojik
İslam” realitesini reddetmeyen, onu da kucaklayabilen, ama siya-
si duruşunu orada temellendirmeyen bir yaklaşım getirmeli.
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Erbakan’ın “milli” hassasiyetlerini, antiemperyalist yönünü,
antikapitalist yani dayanışmacı yönünü sürdüren bir siyaset, bu
anlamda Erbakancılığı sürdürüyor olacaktır. Ama bu siyaset “Ho-
camızın arzusu” diye değil, entelektüel bir tercihin neticesi ola-
rak benimsenmelidir.”

Tespitleriyle, tarihi gerçekleri itiraf yanında, şahsı taleplerini
de ifade etmekteydi.
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SAADET’TE SADAKAT İMTİHANI

Aşağıdaki tespit ve tahlillerimizi herkes aklına, vicdanına
ve Kur’an’a göre değerlendirip; doğru ve olumlu bulduklarını
alıp sahip çıksın, yanlış ve yararsız bulduklarını ise bize bırak-
sın. Bunları ön yargıları ve saplantılarıyla değil; İz’an, insaf ve
irfanıyla okumaya ve anlamaya çalışsın. Özellikle Milli Görüş-
çüler ve davasının derdini çekenler için yazılmıştır. Bu bir im-
tihandır, belki de son sınavdır.

Bedir günü Resulüllah (SAV) Rabbine şöyle yalvarıyordu:

“Allah’ım!.. Bana vaat ettiğini gerçekleştir… Allah’ım!.. Sen-
den ahdini ve vaadini arzu ediyorum…” 

Şiddetli çarpışmaların başladığı ve savaşın kızıştığı anda ise,
Efendimiz şöyle dua ediyordu:

“Allah’ım!.. Bugün eğer bu (bir avuç) topluluk yok olursa, ar-
tık sana ibadet eden kalmayacak!”59

Bunun üzerine şu ayeti Kerime iniyordu:

“Şüphesiz ben size biri biri ardınca bin melek ile yardım edici-
yim.” diye cevap veriyordu.”60

Allah’ın Resulü: “Bugün eğer bu topluluk yok olursa artık
sana kulluk yapan kalmaz Allah’ım” buyururken;

• Her türlü küfür ve kötülükten kaçınacak

59 Buhari İbni Abbas’tan rivayet ediyor.
60 Enfal Suresi Ayet: 9



• Zulme, sömürüye ve köleliğe savaş açacak

• İlahi emir ve yasaklar çerçevesinde hayat yaşayacak şuurlu
ve onurlu bir çekirdek kadronun mahvolmasının doğuracağı so-
nuçları düşünüp dertleniyordu.

Bugün Erbakan Hoca’nın:

“Milli Görüş, temel esaslarından ve genel amaçlarından saptı-
rılmak isteniyor. Saadet Partisi batıl görüşlü 60 partiden birisi ha-
line sokulmaya çalışılıyor. Bunu önlemek, “yeniden Büyük Türki-
ye ve Adil Bir Dünya” hedefini gerçekleştirmek üzere, bütün Mil-
li Görüş’çülere ve delegelere tarihi görev düşüyor; olumlu ve şu-
urlu bir idare heyetinin teşekkülü için, en kısa zamanda yeni bir
kongre yapılması gerekiyor” şeklindeki uyarıları, bize Bedir’de-
ki yakarışı hatırlatıyordu.

Çünkü Milli Görüş:

a- “Önce Ahlak ve Maneviyat, sonra mutlaka Sanayi ve Tek-
nolojik Kalkınma” diyerek yola çıkan

b- Faizi kaldıran, vergiyi ücretten değil, sadece servet ve üre-
timden alan Adil Ekonomik Düzen ilmi programını hazırlayan

c- Siyonizmin güdümündeki küresel emperyalizme karşı

• İslam Birleşmiş Milletleri ve D-8 yapılanması
• İslam Ortak Pazarı
• İslam Savunma Paktı
• Müşterek İslam Dinarı
• Ve Müslüman Ülkeler Kültür ve Bilim İşbirliği Anlaşması

projeleri ortaya koyan ve İlk adımlarını atan.

d- Bu Milli ve evrensel hedefleri nedeniyle bütün şer güçle-
rin ve içerideki işbirlikçilerin devamlı hücumuna uğrayan ve bu
yüzden beş partisi kapatılan tek ve gerçek diriliş hareketi ve
silm (barış ve bereket) projesi olduğu için;

• Saadet Partisi, temel esaslarından
• İnsani ve Ahlaki sorumluluğundan
• İslami ve manevi şuurundan
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• İlmi ve vicdani huzurundan koparılmak ve kökü kurutul-
mak isteniyordu.

Bütün çıbanlar deşiliyordu!

Çifte standart ve sahtekârlığına “kahramanlık”, din istismarına
ve kiralık tavrına ise “dindarlık” kılıfı geçiren VAKİT Gazetesi ya-
zarlarından SİBEL ERASLAN, “Numan Kurtulmuş’un Gömleği…”
yazısında Onu, şehvet hırsıyla kovalayan kadının elinden kaçar-
ken, gömleği arkadan yırtılan masum Yusuf (AS)’a benzetmişti…

Oysa Numan Bey’i; Siyaset ve riyaset şehvetiyle hıyanete yö-
neldiği için ZÜLEYHA’ya benzetmesi gerekirdi.

Daha önce Milli Görüş gömleğini, yani “artık referans almadı-
ğını” ilan ettiği İslami kimliğini çıkarıp, Şeytanın şövalyeleri olan
Siyonist Yahudi Lobilerince cesaret (hamakat ve hıyanet) madal-
yası reva görülen, Mavi Marmara baskınıyla şeref ve haysiyetinin
ırzına geçildiği halde boynuna takılan bu esaret madalyasını geri
vermeyen Recep Başbakanı da, Milli Görüş’ten kaytarıp ayrıldığı
için haklı göstermekteydi.

Tabii Sibel Hanım, oğlu ve kızı üzerinden Erbakan’ı ısırmayı
da ihmal etmemişti.

Acaba bunlar, Erbakan’ın çevresine yerleştirilen ve stratejik
bir tavırla kendilerine sabredilen kimselerin davayı ve Hocayı
İSTİSMARCI, Numan ekibinin ise İNKÂRCI gayretlerini ve per-
de arkasında her ikisinin de işbirliğini anlamayacak kadar basi-
retsiz miydi?

Numan Kurtulmuş’tan örtülü tehditler geliyordu

Numan Kurtulmuş: “Ben partinin genel başkanı olarak hem
büyüklerime, hem benden sonra yaşça küçüklere şu tavsiyede bu-
lunurum: Hiç kimse sonradan pişman olacağı sözleri söylemesin.”

Baba-oğul Erbakan’lara seslenerek: “Eğer gerçekten ortada bu
siyasi hareketin geleceğine ilişkin insanlar müspet bir takım ni-
yetler taşıyorsa herkes sözlerine ve işlerine dikkat etsin”
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Diye çıkışıyor ve “Bana oy vermiş iki milyon insana karşı so-
rumluyum!” diyerek, ayrı parti kurma tehditleri savuruyordu.61

Oysa yine kendi itiraflarıyla “eşi Sevgi Hanım asla İstanbul’u
bırakmayacağını ve evlerini Ankara’ya taşımayacaklarını” söylü-
yordu. Yani Parti Genel Merkezine bile ara sıra uğrayacak kadar
büyük bir fedakârlık ve kahramanlık(!) taslanıyordu. Ama bun-
lara gerek yoktu, nasıl olsa AKP ile birleşme tasarlanıyordu.

Zaten Numan Kurtulmuş SP Kongresindeki: “Şu anda Al-
parslan’ın, Fatih’in Menderes’in, Özal’ın ve Erbakan’ın ruhları
burada!..” sözleriyle Erbakan’ın da siyaseten öldüğünü ilan edi-
yordu.

Bilgiçlik taslayan Ali Bulaç, HAK’la BATIL’ı, sapla samanı
birbirine karıştırıyordu

Bu hareketin efsanevi lideri Erbakan Hoca sevilen, sayılan bir
liderdir. İlerlemiş yaşına rağmen bir genç delikanlı gibi çalışmak-
tadır. Son kongrede ortaya çıkan nahoş gelişmeler SP'yi bölünme
noktasına getirmiş bulunmaktadır. Eğer parti ikinci defa bölünür-
se, diğerleri gibi tarihin mahzenindeki yerini alacaktır. Bu yüzden
herkesten çok Erbakan Hoca'ya sorumluluklar düşmektedir. Bura-
da birkaç noktanın altını çizmekte zaruret var: 

1- İki amelin emekliliği olmaz: İbadetin ve ilmin. Diğer bütün
mesleklerde belli bir yaştan sonra beden yorulur, insanlar bir ke-
nara çekilir, tecrübeleriyle faydalı olur. SP'deki "yaşlılar kadrosu"
artık bedenlerinin yorulduğunu kabul edip SP'yi bir "emekliler
kulübü" olarak kullanmaktan vazgeçmeli, sadece tecrübelerini
aktarmakla yetinmelidirler. 

2- Milli Görüş, hukuk, adalet, özgürlük, yüksek ahlaki erdem-
ler ve İslam dünyasının yeniden doğuşu ideallerini temsil eder.
Darbecilerle, cuntacılarla, Ergenekoncularla, 28 Şubat artığı ulu-
salcılarla yakınlığı ve akrabalığı olamaz. Türkiye'de hukuk müca-
delesi bu kesimlere karşı verilmektedir. Vahşi kapitalizme ve em-
peryalizme karşı olmakla ulusalcı olmak aynı şeyler değildir.62

Diyen Ali Bulaç:
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1- Bir Müslüman’ın siyaset ve parti hizmetleri dahil, hayatının
her safhasının emir ve nehiy tahtında ve ibadet şuuru ve kulluk
sorumluluğuyla yapılması gerektiğini bilmezden geliyor veya in-
kara yelteniyordu.

2- Siyonist Yahudi güdümlü küresel emperyalizmin madalyalı
hizmetçisi Recep Erdoğan AKP’sinin tertip ve tahribatlarına karşı
çıkan herkesi, “Ergenekon yanlısı, cuntacı, ulusalcı takımı” ol-
makla suçlayıp saldırması, Erbakan Hoca’yı da bu kategoriye sok-
ma saçmalaması, Ali Bulaç’ın:

• Yahudi ve Hıristiyanlarla, zalim ve saldırgan odaklarla, İslam
düşmanı inkârcılarla dostluk ve işbirliğini yasaklayan

• Yeryüzünde Adil bir Düzen ve Silm (barış ve bereket) mede-
niyetini kurma yolunda Cihad’ı emir buyuran Kur’an ayetlerini
hiçe saydığı, Allah’ın vaadine ve nusretine güvenip bel bağlama-
dığı için ABD, AB ve İsrail’e kapılandığı anlaşılıyordu.

Oğuzhan Asiltürk niye böyle hırçın davranıyordu?

Hürriyet’in haberine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Numan
Kurtulmuş, olağanüstü kongre hazırlığına giren Milli Görüş lide-
ri Necmettin Erbakan’ı ikna etmek için Balgat’taki konutuna 25
kişilik heyet gönderiyor, ama Hoca’dan randevu alamıyordu. Bu-
nun üzerine Teoman Rıza Güneri başkanlığında 25 Genel İdare
Kurulu üyesi, Erbakan’a gidiyordu. Erbakan, konuklarını Oğuz-
han Asiltürk ve Yasin Hatipoğlu’yla birlikte karşılıyordu. SP yö-
neticileri, “Kurtulmuş’un deneyimli isimlere Onur Kurulu’nda
yer vermek istediğini, partinin geçmişini reddetmediğini” anlata-
rak Hocayı iknaya çalışıyordu.

Hoca, Numan Kurtulmuş’un kendisinden randevu beklediğini
söyleyen parti yöneticilerine, “Önce sizlerle görüşmek istedim”
deyince araya hemen Asiltürk atılarak, “randevu verilmeyecek”
diyordu. Erbakan Hoca, “Milli Görüş hareketine zarar veriyorsu-
nuz” uyarısında bulunuyor. Asiltürk de görüşmenin sonunda
“Bizsiz olmaz” diyerek olağanüstü kongreyi yaptıracaklarını söy-
lüyordu.63
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Peki, her türlü hürmet ve nezaket kurallarını çiğneyerek, Ho-
ca’nın yanında Onun adına hükümler veren Oğuzhan Asiltürk
niçin böyle davranıyordu? Bu huysuz ve huzursuz tavırlarının
davaya bağlı insanları üzüp usandırdığını ve muhaliflerin safına
kaydırdığını anlamıyor muydu?

“Erbakan partiyi yakınlarıyla yönetmek istiyor” diyen Nu-
mancılar şimdi, bir zamanlar Şevket Kazan’ın has adamı olan
Şeref Malkoç’un kendisini, damadını ve avukatlık bürosundaki
ortaklarını yeni listeye sokuyordu. Hem zaten, daha önce 2008
kongresinde Elif ve Fatih Erbakan’ları da kendilerinin bilgisi
dışında listeye yine Şevket Kazan ve Oğuzhan Asiltürk koydu-
ruyor, Hoca da müdahale etmiyordu. Yoksa ne Erbakan Ho-
ca’nın ne de çocuklarının “ille de listede olalım” gibi bir dertle-
ri bulunmuyordu. Kaldı ki, bu davanın çilesini çekmiş, Ho-
ca’nın terbiyesinde pişmiş, teşkilatın içerisinde yetişmiş, edep
ve erdem timsali bu kişilerin parti yönetiminde görev almaları
kimleri ve niye rahatsız ediyordu?

Numan Kurtulmuş’un yıllar önce Recep T. Erdoğan’ın Genel
Başkan yardımcılığı teklifini reddetmesi olayını nasıl yorumla-
dığımızı soranlara şu yanıtı verdiğimizi dostlar hatırlayacaktır: 

“İşin doğrusu, AKP’ye katılma teklifi Numan Kurtulmuş’tan
gelmiştir ve kendisine, Saadet Partisini ele geçirip topyekûn
AKP’ye iltihakı istenmiştir. “Genel Başkan yardımcılığı teklifi-
ni Numan Kurtulmuş elinin tersiyle itti” propagandası ise
Onun bu görevini kolaylıkla yerine getirmesi için üretilmiştir.”

Ne gariptir ki Şevket Kazan ve Oğuzhan Asiltürk ekibi de
Numan Kurtulmuş’un hem Saadet Partisine genel başkan seçil-
mesinde, hem de Hoca’ya ve davaya sadık teşkilatların tasfiye-
sinde sürekli destek vermişlerdi. Zaten Erbakan’ı dayanaksız
bırakmak ve Milli Görüş’ün kökünü kurutmak hedeflenmiştir
ve bu elbette küresel siyonizmin özellikle önem verdiği şeytani
bir projeydi. Ama bir el, sanki onları son SP Kongresinde karşı
karşıya getirmek suretiyle bu tertibi bozuvermişti. Zaten birile-
rinin TV.ler de “Oysa biz Numan’ı Türkiye’nin ve dünyanın li-
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derliğine hazırlıyorduk…” deyip ağlamasını da, bu tezgâhın
boşa çıkarılmasındaki üzüntüsü olarak değerlendirilmeliydi.

Sebahattin Önkibar’ın, Ruşen Çakır’ın ve Ali Bulaç’ın: “Nu-
man Kurtulmuş’un SP’yi AKP’ye ekleme ve Recep Beyin Cum-
hurbaşkanlığına oturmasından sonra AKP’nin başına geçme”
heves ve hesaplarını yazmaya başlaması da boşunda değildi.

Ama sevindirici olan; Milli Görüş camiasının ve teşkilat
mensuplarının büyük çoğunlukla bu oyunları sezmesi ve Ho-
ca’nın etrafında kenetlenmesiydi. Anlaşılan, son bir denenme
ve elenme sürecinden geçilmekteydi.

17 Temmuz 2010 tarihli Amerika’nın borazanı Fetullah’cı
Zaman yazarı Ali Bulaç’ın iddiasına göre:” Numan Kurtulmuş
ile SP barajı geçecek, sonra AKP ile birleşecekti. Ardından Re-
cep Bey köşke yükselecek, Kurtulmuş AKP’nin başına yerleşe-
cekti. Erbakan ise bu süreci durdurmak peşindeydi!?” Ali Bu-
laç’a göre Numan Kurtulmuş’un AKP’ye yönelik yumuşak, hat-
ta yandaş muhalefeti de bu yüzdendi.

AKP’li Bülent Arınç’ın, Saadet Partisi’ndeki gelişmeleri yo-
rumlarken, “Geçmişte bizim başımıza gelen şimdi Numan Kur-
tulmuş’un da başına geldi” sözleri, her şeyi izah etmekteydi.

Birlikte siyaset yaptıkları Milli Görüş’ün lideri Necmettin
Erbakan ile Saadet Partisi yönetimi arasında yaşanan krizi de
değerlendiren Arınç CNNTÜRK’ teki röportajında şunları söy-
lemişti: 

“Biz Saadet Partisi ile yola devam etmek yerine yeni bir ekip,
program ve vizyonla Türkiye’nin gerçeklerine uygun, halk için si-
yaset yapma anlayışını kabullenerek AKP’yi kurduk. Şimdi dönüp
bakıyorum biz çok hayırlı, doğru, iyi bir iş yapmışız. Çünkü bu-
nun halktaki karşılığını gördük ve ilk seçimde iktidara geldik. 8
sene geçti iktidardayız. Geçmişte bizim başımıza gelen şimdi Nu-
man Kurtulmuş’un da başına geldi. Kurtulmuş kendi özgün fikri
olan, mevcut siyaseti iyi okuyan, çevresinde çok değerli insanlar
bulunan bir kişi. Yüzde 10’luk barajı aşar mı, iktidar ortağı olur
mu onu bilmem. Böyle bir şey reel politikada görünmüyor. Ama il-
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keli ve kendi özgün siyasetini takip eden ve başarıya doğru yol al-
mış olan bir siyasetçi tipi. Bunu Sayın Erbakan’ın ve Erbakan’ın
yakın arkadaşlarının kendi sistemleri içerisinde kabullenmesi
mümkün değil. Biz o yapıyı çok iyi biliriz. Onların defterinde iki
adaylı kongre yok.” 64

Bülent Arınç bu sözleri ile Recep Erdoğan’larla birlikte ayrıl-
mayıp, Fazilet Partisinin başına geçme hevesinin, bugün Numan
Kurtulmuş’un yapmaya çalıştığı “Milli Görüş camiasını ve teşki-
latlarını temel esas ve amaçlarından saptırıp AKP’ye ve tabi Siyo-
nist emperyalizme yamama” gayesi taşıdığını da itiraf etmektey-
di. Ve zaten Onun samimi olmayıp böylesine sinsi bir gayret pe-
şinde olduğunu, ta o zaman defalarca belirtmiş ve maalesef safdi-
rik kesimlerden ne itirazlar işitmiştik.

Yeri gelmişken bir sözümüzde: “AKP Milli Görüşün devamı-
dır, Erdoğan Erbakan’ın gizli kahramanıdır” diyen şaşkınlara
olacaktır.

“Numan Kurtulmuş Milli Görüş çizgisinden çıkmaya ve da-
vayı rayından saptırmaya uğraşıyor” diye tenkit ediyorsunuz…
Ama bütün bunları bizzat yapan ve bu hıyanetinin karşılığı ik-
tidara taşınan… AKP’yi kahraman diye alkışlıyorsunuz!

“Numan Kurtulmuş, İslam Birliği, İslam Savunma paktı, İs-
lam Dinarı gibi Erbakan’ın evrensel projelerine ve Adil Düzen’e
sahip çıkmıyor” diye itiraz ediyorsunuz… Ama aynı dönekliği
zaten sergileyen AB ve ABD’ye figüranlık eden AKP’yi yere gö-
ğe sığdıramıyorsunuz!.. 

Yoksa:

“Bu yaştan ve bu şartlardan sonra Erbakan’ın yapacağı bir
şey kalmamıştır. Öyle ise AKP’ye yaranmanın ve nemalanmanın
çaresine bakalım; ama bunu da:” AKP’de Erbakan’ın güdümün-
dedir” kılıfına sokalım” diye mi bu sahtekârlık ve şarlatanlığa
başvuruyorsunuz.
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Madem AKP Milli Görüş’ün devamıdır ve İslam kahramanı-
dır.., Öyle ise SP’yi AKP’ye yamamaya çalışan Numan Kurtul-
muşu niye alkışlamıyorsunuz?

Bütün bu olup bitenleri doğru algılamak için şu ayeti keri-
meleri dikkatle ve ibretle tekrar tekrar okumamız gerekiyordu:

“Yeminlerini (ve Hak dine davaya bağlılık sözlerini) bozan, El-
çiyi (makamından) sürmeye çalışan ve önce onlar sizinle (yolları-
nı ayırıp inandığınız değerlerle mücadeleye) başlayan (dönek ve
hain) bir toplulukla niçin çarpışmazsınız?

Yoksa onlardan (ve arkasındaki odaklardan mı) korkuyorsu-
nuz? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkulmaya en layık olan
Allah’tır.

Onlarla (zalim güçlerle ve işbirlikçilerle) çarpışınız. Ki, Allah
onları sizin ellerinizle (mağlup edip) azablandırsın, hor ve aşağı-
lık kılsın ve onlara karşı sizi zafere ulaştırsın, müminler toplulu-
ğunun göğsünü şifa ve huzura kavuşturup rahatlandırsın…

(Hakta sebat edip çalışın ki Allah zalimlere ve hainlere karşı)
kalplerinizdeki öfkeyi giderip, (sizleri mutmain ve metin kılsın).

Yoksa siz içinizden (samimiyetle) cihat edenleri; Allah ve Re-
sulünden ve (sadık) müminlerden başkasını sır dostu edinmeyen-
leri bilip ortaya çıkarmadan, bırakılacağınızı mı sanmıştınız? Al-
lah yaptıklarınızdan (ve amaçlarınızdan) haberdardır”.65

Şevket Kazan kaybettiği kongre sonrasında çıktığı bir TV
programında: “Bunu niçin yapıyorum? Biz Numan beyi dünya-
ya hazırlıyoruz. Bunu anlamıyor yav!” diyor sonra ağlamaya
başlıyordu.

Numan Kurtulmuş’un, Erbakan’dan ve Milli Görüş yolundan
kurtulmak için çırpındığını akil baliğ olan herkes görüyor ve bi-
liyordu; ama buna rağmen her nedense Şevket Kazan ve Oğuzhan
Asiltürk onu sadece Türkiye’nin değil hatta dünyanın lideri yap-
maya hazırlıyordu? Peki, bir insanı tanımak için ille de size kazık
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atması mı gerekiyordu? Bunlar bu denli feraset ve basiret yoksu-
nu muydu, yoksa Numan Bey güdümlerinden çıktığı için mi he-
def alınıyordu?

Yapılan istişarelere ve verilen sözlere uymamışsa; davaya, kur-
maylarına ve camiamıza oyun oynanmışsa, elbette bunun hesabı-
nın sorulması ve sorumluların hizaya sokulması gerekiyordu.
Ama bunu medyalara ve meydanlara taşımak ve hele “oğlu, kızı,
damadı listeye alınmamış diye sanki bütün bu itiraz ve infialleri
Erbakan hoca körüklüyormuş” havasını yaymak, bize göre fesat-
çılık ve fırsatçılığın daniskası oluyordu.

Bu olayların perde arkasını anlamada şu ayeti kerimeler bi-
ze ışık tutuyordu:

“O zaman şeytan (o iki gruba) amellerini çekici göstermiş ve
onlara: bugün sizi (rakibiniz olan) insanlardan hiç kimse mağlup
edemeyecektir, bende sizin yardımcınızım” demiş (makam ve
menfaat hırsıyla birbirine kışkırtmıştı)

“(O iki gruptan) münafıklar ve kalbinde maraz olanlar, (sadık
ve samimi müminleri kastederek): “Bunları dinleri (ve davaları)
aldatmış” diyorlardı. Oysa kim Allah’a tevekkül ederse şüphesiz
Allah en üstün ve güçlü olandır. (ve sonunda sadıklar kazanacak-
tır)” (Bak: Enfal Suresi Ayet 48 ve 49)

Özetle: olaylı biten kongrede, Şevketliler kazanamıyor, Nu-
mancılar kurtulamıyordu.

Ve şimdi; Yıllarca Erbakan'ın sağ kolu ve en sadık kulu rolü
oynayan şahsın sırıtan numarası!

Yakın geçmişteki bir il başkanları toplantısında % 90'a yakı-
nının talebini görüşen Genel İdare Kurulu üyelerine Recai Ku-
tan: “Artık mutlaka bir erken genel kongreye gitmeli ve parti
yönetimini kökten değiştirmeliyiz” temennisini Erbakan'a ilet-
tiğini, ama Hoca'nın Ekim ayını beklemelerini tavsiye ettiğini
hatırlatmıştı. Bunun ardından Şevket Kazan'ın: “Gelin bu tekli-
fi oya sunalım. Çoğunluğun kararına uygun davranalım” öneri-
sine karşı Ahmet Sünnetçioğlu'nun: “İyi de bundan Hocamızın

AHMET AKGÜL 247



haberi ve izni var mı? Şeklinde sorması üzerine, Şevket Ka-
zan'ın büyük bir öfkeyle kalkıp: “Otur, her şeye karışma ve ba-
şından büyük işlere kalkışma!” diye susturması, acaba gizli zih-
niyetini mi ortaya koymaktaydı? Bay Şevket Kazan bu gibi ko-
nuların oylama ile değil, istişare ile karara bağlanacağını, yıllar-
ca ders olarak anlatmamış mıydı? Ve tabi böyle bir oylamanın
Hoca'nın rızası hilafına sonuçlanacağını bile bile bu teklifi ni-
çin yapmıştı?

(Not: Bu olayı Ahmet Sünnetçioğlu, Gemlik'teki bir semine-
re katılan, o sırada SP Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu üye-
si ve Bölge temsilcisi olan Naim Öztürk'e anlatmış, o da Bur-
sa'daki Mikail Yılmaz kardeşimize aynen aktarmıştı.)

Saadet'i Erbakan'dan kurtarma planı!

Anayasa Mahkemesi'nde süren AKP davasıyla ilgili sona
yaklaşılırken, merkez sağda yeni arayışların adreslerinden biri
olan SP'de de hareketlilik çoktan başlamıştı. Yaklaşık bir yıldır
SP'deki yönetim anlayışından rahatsız olan ve Recai Kutan'ın
bırakmasını isteyenlerle buna direnenler arasında sıkı bir tak-
tik savaşı yapılmaktaydı. 

Hoca'ya rağmen kongre hazırlığı!

Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un etrafında
toplanan yenilikçiler, o süreçte "Milli Görüş" hareketinin doğal
lideri Necmettin Erbakan ile görüşmüşlerdi. Partide bir yeni-
leşme gerektiğini ve yönetimin Numan Kurtulmuş'a verilmesi-
ni istemişlerdi. Erbakan ise bu talebe karşılık sadece "Ekim ayı-
nı bekleyin" demekle yetinmişti. "Yenilikçiler" ise ekim ayını
beklemek yerine yapılacak il başkanları toplantısı ve ardından
Genel İdare Kurulu'nda Kutan ve ekibini ağustos ayında olağa-
nüstü kongre kararı almaya iknaya yönelmişlerdi. Kutan ve eki-
binin olağanüstü kongre kararı almaması halinde teşkilatlardan
imza toplayarak partiyi kongreye götürmeye niyetlenmişlerdi.
Erbakan Hoca, sonunda Numan Bey’e onay vermişti. Onların
bir takım heves ve gayretlerini davaya, gizli niyetlerini ise Mev-
laya havale etmesini bilirdi. 
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İkinci Tayip olayı!

Numan Kurtulmuş'un genel başkan olması halinde SP'nin
adı ve ambleminin değiştirilmesi öngörülüyordu. Kurtul-
muş'un "Milli Görüş" çizgisini inkâr etmeyeceği, ancak dünya-
daki ve Türkiye'deki gelişmelere göre yeni politikalar belirleye-
ceği kaydediliyordu. SP'deki yenilikçilerin, AKP'de geçen dö-
nem aday gösterilmeyen 150 vekilin büyük bir bölümüyle bir-
likte hareket ettiği, Kurtulmuş'un yönetimi ele geçirmesi halin-
de SP'nin tabanını cami avlusundan çıkaracağı, merkez sağa
çekmeyi çalışacağını ileri sürülüyordu. "Yenilikçilerin" parti-
nin yüzünü değiştirmek içinde birçok akademisyenle de temas
halinde oldukları belirtiliyordu.66

Flash Televizyonu'nun sabah programında konuşan Şevket
Kazan kongre sürecini şöyle anlatıyordu: 

“Numan Kurtulmuş’un birlikte hazırladıkları liste ile değil de
kendi listesiyle kongrede delegenin karşısına çıkmasından ötürü
hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyordu. Kazan açıklamala-
rında, ‘’Bizi zaten hayal kırıklığına uğratan bu. Ben Ona genel
başkan yardımcılığı yaptım. Ben ona saygı duydum. Genel başka-
nım dedim. Fikirlerimi açıkça ifade ettim. Hiçbir partide olmayan
bir anlayış gördü bizde ve çok serbest bir genel başkanlık yaptı.
Aman o ön planda dursun diye bir yıl süreyle kimse ekrana çık-
madı. O tek olmak istedi. Tek görünmek istedi” diye kendisi açı-
sından duyduğu hayal kırıklığını aktarıyordu.

Hatadan dönülmesi için kongrenin yenileneceğini belirten Ka-
zan; ‘’Bu kongre yenilenecek. Tekrar toplanılacak. Biz ağabeyleri
olarak yanlarındayız. Hiç kimse düşünmesin. Hepimizin ittifak et-
tiği bir liste hazırlasın ve yine Numan Bey'i destekleyelim. Dün
akşam bir toplantı yaptım. Numan Bey'le görüşmedim” şeklinde
sızlanıyordu.

“Milli Görüş'ün zamanın ruhuna uygun hareket etmediğini dü-
şünmüyoruz. Kimse yokken Erbakan ve ailesi vardı bu partide.
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Onların partiye katkısı ortadadır. Katkı sağlayana partimizin ka-
pısı kapalı diyemezsiniz” sözleriyle de hala Erbakan Hoca’yı istis-
mar ederek kendi ihtiraslarını savunuyordu.

Oysa Milli Gazete’nin yazdıkları Şevket Kazan’ın çıkışları ile
uyuşmuyordu!

Erbakan Dönemi kapanmaz

“Basının "Saadet'te Erbakan dönemi bitti" şeklindeki değer-
lendirmesi gerçekçi değildir. Erbakan ismini bir partiyle sınırlan-
dırmak ne kadar doğru olabilir? Çünkü bu ülkede ve bütün dün-
yada Erbakan dediğiniz zaman akla gelen ilk şey siyasi bir parti
değil, büyük bir davadır ki, bunu herkes Milli Görüş olarak bil-
mektedir. 

Bunun için, Saadet Partisi'nin öncülüğünde önce Yeniden Bü-
yük Türkiye inşa edilecek ve Türkiye'nin öncülüğünde Yeni Bir
Dünya kurulacaktır." Dediğine göre ideolojik anlamda "Saadet'te
Erbakan dönemi bitti" demek şeytani bir tesellidir.

Öncelikle, basının "yeşil liste" diye adlandırdığı listeyi Erba-
kan vermiş değildir.

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, kongreye bizzat
gelmiş, salonun içini ve dışını hınca hınç dolduran binlerce Milli
Görüşçü tarafından inanılmaz derecede bir sevgi seliyle karşılan-
mıştır. Erbakan Hoca kongrede yaptığı uzun konuşmasında tarihi
değerlendirmelerde bulunmuş, en ufak bir ayrışmadan, ima ile da-
hi olsa bahsetmemiştir. Saadet'e yönelik baştan sona övgü dolu,
ümit vadeden sözler etmiştir.”67 tespitlerine inanmak mı, yoksa
inanmamak mı gerekiyordu? Milli Gazete de mi ikili oynuyordu?

Kongreden iki gün sonra, bizim kırk yıldır söyleyip de
inandıramadıklarımızı Zeki Ceyhan hayal kırıklığı içinde an-
latıyordu.

Bazılarının “Hem kindar, hem vefasız, hem yalancı!” olduğu
ortaya çıkıyordu!
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Hakkında hüsn-ü zan beslemeye çalıştığımız kişi hakkında önce
"Çok iyi yalan söyler" haberi gelmişti! Yalan söylemeyi hiç yakıştı-
ramamıştık kendisine! Sonra baktık ki gerçekten çok iyi yalan söy-
lüyor! Yalan söylerken ne yüzü kızarıyor, ne vicdanı sızlıyor!

Daha bunun şokunu atlatamadan "Çok kindardır" haberini al-
mıştık! Kırk yıl önceki olayı unutmaz diyorlardı! Ne yalan söyle-
yelim kindarlığı da yakıştıramamıştık kendisine! Öylesine masum
bir görünüşü vardı ki! Ama sonunda yine üzülerek müşahede et-
tik ki gerçekten iyi kin tutuyor! Ve yıllar sonra da olsa intikam al-
maya çabalıyor!

Ahde vefa özürlüdür demişlerdi! Nereden çıkarıyorsunuz bun-
ları diye kızmıştık bile! Sonra gördük ki gerçekten ahde vefa ko-
nusunda sıkıntılı biriymiş! Biz boşu boşuna hakkında hüsn-ü zan
beslemeye çalışmışız! Alın size bir sükut-u hayal daha! Yani boşu-
na akıntıya kürek çekmişiz! Haybeye iyi niyet beslemişiz!”68 söz-
leriyle kimleri anlatıyordu?

Anlamakta zorlandıklarımız oluyordu!

Bazı şeyleri anlamakta zorlanıyoruz! Mesela siyasette Erba-
kan'dan uzak durma politikalarını anlamakta zorlanıyoruz!

Siyasette Erbakan'ı bir nimet olarak kabul edip O'ndan alabildi-
ğine istifade etmek varken, sanki külfetmiş gibi görme gayretkeşli-
ğini anlamakta zorlanıyoruz! Ortalıkta biran evvel kurtulmayı ge-
rektiren pek çok vesayet konusu varken Erbakan vesayetinin dille-
re düşmesini anlamakta zorlanıyoruz! Gönlümüz Erbakan vesaye-
ti ile ilgili sözlerin maksadını aşan sözler olmasını diliyor!

Erbakan'ın siyasi mirasına sahip çıkılırken, vesayetine karşı
çıkılmış olmasını siyaseten etik bulmuyoruz!

Diyoruz ki, Erbakan vesayetine kaba saba karşı çıkılacağına bir
şemsiye gibi kabullenilip altına girilmelidir! Zira bizi biz yapan de-
ğerleri tanımlayan iki nokta arasındaki en doğru çizginin Erbakan
çizgisi olduğuna inanıyoruz! Bu çizgiden en ufacık sapmaların bi-
le bizi biz yapmaktan çıkaracağını biliyoruz! Bizi biz yapan değer-
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leri kaale almayacaksak neyi kaale alacağız? Daha farklı kitlelere
açılma anlayışını saygı ile karşılıyoruz ve destekliyoruz! Ancak da-
ha farklı kitlelere sahip çıkılmaya çalışılırken eldekilerin yani "çan-
tadaki keklik" ya da "sepetteki üzüm" gibi görülenlerin de kırılma-
ması-gücendirilmemesi gerektiğine inanıyoruz!

Erbakan vesayeti ile ilgili değerlendirmeleri bir redd-i miras
gibi algılamak istemiyoruz! Zor günlerden geçtiğimizi biliyoruz.
Bu zor günlerde dostları üzecek, düşmanları sevindirecek söz ve
eylemlerden uzak durulması gerektiğine inanıyoruz!

Numan Bey’in Milliyet yazarı Taha Akyol’a söyledikleri, ba-
zı mahfillere “biraz daha görün beni” gayretine benziyordu. 

“Bana Sayın Erbakan’ın hiç müdahalesi olmadı ama partimiz
üzerinde bir ‘Erbakan vesayeti’ olduğuna dair kamuoyunda bir
algı var. Kongremizde bu algıyı kaldıracağız. Hem söylem, hem
kadro olarak!” diyordu. Geçen kongreden sonra MKYK’yı değiş-
tiremediği için partide çok fazla bir şey yapamadığını iddia edi-
yordu. Defalarca Erbakan’ın kendisine bir müdahalede bulunma-
dığını söylüyordu. Ama buna rağmen Erbakan Hoca’ya “varlığın
suç” muamelesi yapıyordu. Bir önceki seçimde Saadet Partisine
oy vermiş insanların yüzde yetmişinin yeni seçmenler olduğunu
belirtiyordu. Yani bırakın Erbakan Hocayı ve MKYK’yı parti taba-
nını bile değiştirdiğini vurguluyordu.

Kurtulmuş: “Türk siyasetine format atacağım, ilk atacağım
format da Saadet Partisine olacak” diyordu. Format atmak; değiş-
tirmek, eskiyi silerek yenilemek anlamına geliyordu. Ve bazıları
hala anlamıyordu.

AKP, Sonuçta Erdoğan kampüsü olacağa benziyordu!

Milli Görüş çizgisinden ayrılan AKP'liler kendilerine model
olarak Turgut Özal'ı ve O'nun partisi ANAP'ı seçiyordu! Turgut
Özal ve ANAP'a büyük hayranlık duyduklarını her vesile ile ilan
etmekten büyük zevk duyuluyordu! Peki, özendikleri ve hayranı
oldukları ANAP bugün ne durumda bulunuyordu?

Bir dönemler Türkiye'de fırtınalar estiren ANAP'ın yerinde
bugün yeller esiyordu!
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Turgut Özal da bir dönem Milli Görüş çizgisinde siyaset yap-
mak istemiş ama başarılı olamamıştı! Daha sonra Milli Görüş ile
arasında mesafe koyup liberal demokrat çizgiye yanaşmış ve bu
defa başarılı(!) olup iktidara taşınmıştı! Ne var ki iktidar olmak
ayakta kalmalarına yeterli olmamıştı! Yıkılıp tarihe karışmıştı!
Bugün ANAP diye bir parti kalmamıştı! Bırakın ANAP diye bir si-
yasi partiyi bu partinin genel merkez binası bile elden çıkmıştı!
Demokrat Parti ile birleşip siyasi varlıklarını korumak isteyenler
genel merkez binalarına bile sahip çıkamamıştı! ANAP Genel
Merkezi'nin duvarında bugün Demokrat Parti'nin "Turgut Özal
kampüsü" yazılmıştı!

AKP’nin akibeti de bundan farklı olmayacaktı.

Milli Görüş'ün değerini bilin diyoruz! Ayakta kalmak istiyor-
sanız, hayatta kalmak istiyorsanız Milli Görüş'ten sapmayın di-
yoruz! Saparsanız ne mi olur? Ne olacak, yok olur gidersiniz ve
adınız ancak bir duvara "Bilmem ne kampüsü" diye yazılırdı!”

Erbakan’ın siyasi mirasına konanlar, niye partinin borcuna
sahip çıkmıyordu?

“Hoca’nın vakfı’ diye tanıtılan VATAN’a konuşan Kurtulmuş’un
yakın kadrosu, yaşanan süreçle ilgili şu değerlendirmede bulunu-
yordu: “Kurtulmuş’un görev yaptığı iki yıldır ne tür zorluklar ya-
şadığımızı biz biliyoruz. Taban olayların farkında değil ama her
türlü engellemelere rağmen bugünlere gelebildik. Ama artık hiçbir
şey eskisi gibi olmayacak. Küçük hesaplar yapanlar düşünsün. İki
yıldır Hoca’nın ekibini partinin hesaplarına karıştırmıyoruz. Genel
Merkez binası için her ay Hoca’nın kurduğu vakfa 25 bin lira kira
parası veriyoruz. Diğer harcamaları da kendi aramızda karşılıyo-
ruz.”69 diye sızlanıyordu. Oysa bunlar her nedense siyasi mirası-
na kondukları partinin borcuna sahip çıkmıyordu.

Haksız ve alakasız şekilde yargılandığı ‘Kayıp Trilyon’ davasın-
da arkadaşlarıyla birlikte 12,5 milyon TL ödemeye mahkûm edi-
len ve karar düzeltme başvurusu da Yargıtay tarafından reddedi-
len Erbakan Hoca hapis tehdidiyle karşı karşıya bulunuyordu.
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“Erbakan’ın, Hazine’ye olan borcunu ödemediği takdirde 3 aydan
3 yıla kadar hapse girmesi gündeme gelecek. AİHM’ye başvurması
da borcun tahsilâtını ve bu süreci engellemeyecek” deniyordu.

Erbakan’ın avukatı Yaşar Gürkan, müvekkilinin tüm mal varlığı
üzerinde 1999 yılından bu yana tedbir, yaklaşık 2 yıldan bu yana da
haciz olduğunu söylüyordu. Gürkan, toplam ödenmesi gereken taz-
minatın 12.5 milyonu bulduğunu, bu paranın 3 milyonundan karar-
da adı geçen 73 eski RP’linin, 9 milyonluk bölümünden Erbakan ve
Rıza Ulucak’ın sorumlu tutulduğunu belirtiyordu.

Avukatı “Mahkeme, Hazine zararından Sayın Erbakan ve Sa-
yın Ulucak’ı müteselsilen sorumlu tuttu. Yargıtay karar düzeltme
talebimizi reddetti ve iç hukuk yolları tükendi. AİHM’ye başvuru
konusunu Sayın Erbakan’la değerlendireceğiz. Ödeme konusun-
da izleyeceği yolu ben bilemiyorum. Karar, objektif olarak doğru-
luktan uzaktır. Para konularında tek bir imzası bulunmamakta-
dır. Kendisi bir ağır ceza reisinin oğlu. Bu süreçte çok büyük ha-
yal kırıklıklarına uğradı. CHP konusunda aynı yol izlenmedi.
Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Anayasa Mahkemesi, ilgililer
hakkında suç duyusunda bulundu ve o miktarlar kadar zimmet
çıkarıldı. Bu miktarda ceza görülmüş şey değildir” diyerek bu hu-
kuk skandalını deşifre ediyordu.

Maliye, dava sürecinde 75 eski RP’li hakkında icra işlemi yap-
mıştı. Erbakan’ın Altınoluk’taki yazlığı, Ankara ve İstanbul’daki
üç evi ve Balıkesir’deki gayrimenkullerinin üzerine haciz konul-
muştu.
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NUMAN KURTULMUŞ’UN
MİLLİ GÖRÜŞ MACERASI VE

“ERBAKAN’IN KANDIRILMASI” MASALI!?

Milli Görüş’ten kaytarmadan önce; özellikle itaat ve sadakat
bağını koparmak isteyen Numancılar tarafından:

“Erbakan Hoca, çevresini kuşatanlarca aldatılıyor, yanlış ve
yararsız kararlara yönlendiriliyor”

propagandası yapılıyordu. Hatta daha ileri gidilerek “akli
dengesinin ve isabetli karar verme yeteneğinin bozulduğu” yö-
nünde yalanlar ve iftiralar yayılıyordu. Saadet’te, yenileşme ve
değişme kılıflı dünyevileşme heveslileri arasında, kendi ayarla-
rını ve bozuk mayalarını ortaya koyan bir üslupla, büyüklerimi-
ze “MORUK ve DİNAZOR” tabiri kullanılıyordu. “Bu dava ba-
banızın malı değil” diye horozlanan hokkabazlar, her türlü
edep ve erdem ölçülerini çiğniyordu!

Hadi Özışık’ın BEST FM’de sunduğu “Konuşan Türkiye”
programına katılan Numan Kurtulmuş, yeni bir kongre için im-
za toplayan Hoca’nın: “Biz Numan Kurtulmuş’u tekrar seçmek
için bunu yapıyoruz” diyerek delegeleri aldattığını ima edecek
kadar ileri gidiyordu.

“Erbakan çok büyük bir güçtür, dev bir güçtür, “Adil Düzen”i
dünyaya götürmüş şahsiyettir. Onun uykuda olanlarla ömür geçir-
mesi yalnız kendisine değil; tüm Türk milletine, İslâm âlemine ve
insanlığa zarardır. Erbakan’ın yanındakileri uyandırma ümidim



yoktur. Çünkü denedim ve en küçük bir kıpırdama görmedim. Sa-
mimiyetlerinden şüphem yoktur ama maalesef uykudadırlar. Erba-
kan’ı bu uyuyanlardan kurtarmak için çok uğraştım ama başara-
madım. Elinden bir şeyler gelen her Adil Düzen Çalışanı Millî Gö-
rüşçüye rica ediyorum: Gelin bir olalım, Erbakan’la bir olalım, Er-
bakan’ı heder etmeyelim...”70 diyen Süleyman Karagülle ise, bir
gerçeği doğru seziyor, ama yanlış yorumluyordu. Böylesine dev bir
gücün ve dehanın, çevresindeki uyur-gezerleri; gaflet ve acziyetin-
den değil, stratejik bir tahammülle idare ettiğini anlayamıyordu.

Çünkü Şevket Kazan ve Oğuzhan Asiltürk gibilerine niye
katlandığını anlamak için, Hoca’nın yüksek dehasını ve Decca-
lizm-Siyonizmle yaptığı mücadeledeki stratejik sabrını dikkate
almak icap ediyordu. İnsanlar Hoca’nın bazı taviz ve teennileri-
nin zafiyet ve safiyetten değil, iman gücünden ve üstün yetene-
ğinden kaynaklandığını kavramakta zorlanıyordu.

Hele bir düşünelim, zan ve iddia edildiği gibi, Erbakan Ho-
ca bu kadar kolay kandırılıp yönlendiriliyorsa, dünyayı parma-
ğında oynatan Siyonist merkezler, niye ondan hala bu denli
korkuyor ve bir türlü kurtulamıyordu?

Erbakan Hoca, ırkçı emperyalist zalim dünya düzenini “Yıl-
lardır özenle tasarlayıp milli kurumlar eliyle üretmeyi başardı-
ğı ve artık kullanma aşamasına ve büyük inkılâba yaklaştığı
TEKNOLOJİ HARİKALARI ve şeytanları bile şaşırtacak strate-
jik harp manevralarıyla” yıkmaya hazırlanıyordu. 

Partiyi ise; sadıklarla sahtekarların seçilmesi, sağlam ela-
manların eğitilip pişirilmesi, rakiplerin oyalanıp meşgul edil-
mesi için bir paravan olarak kullanıyor ve çevresindeki bir ta-
kım kötü niyetli kişileri de, sadıkların seçilip yetiştirilmesinde
bir nevi “hain antrenör” olarak değerlendiriyordu.

Evet, malum kişinin; böylesine önemli bir kongre sürecinde
gidip, Peygamberimize hakareti Yargıtay tescilli, CHP’nin derin
mütevellisi Önder Sav’la görüşmesi, üstelik bu zihniyet ve tiy-
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niyetteki adamla 40 yıldır irtibatlarının devam etmesi, elbette
kafaları karıştırıyordu. 

Çerkez kökenli bir Kafkas göçmeni olan ve ailesi Balıkesir’in
Manyas ilçesi Işıklar köyünde bulunan.. Yine Balıkesir Susur-
luk Aziziye Çerkez köyünden olan ve kızını Amerika’daki bir
Yahudi ile evlendirmiş bulunan Ergenekon Sanığı E. 1. Ordu
Komutanı Çetin Doğan’ın köken ve kafa yapısına uyan bu Ön-
der Sav’la bu şahsı, kırk yıldır birbirine bağlayan sadece kong-
re ve kulis uzmanlığı değil, daha başka şeyler olma ihtimali
kuvvet kazanıyordu. Şimdi bu şüpheli ve şaibeli görüşmenin
Hoca’nın talimatıyla veya Onun bilgisi dahilinde yapıldığına
inanmak için insanın herhalde akıl ve vicdan fukarası olması
gerekiyordu. 

Bu şahıs sanki aynen Önder Sav gibi, eski liderine bağlılık
rolü oynuyor, ama yeni Genel Başkan için çalışıyordu!?

9 Ağustos 2010 tarihinde, Erbakan Hoca’nın, Balgat’taki ko-
nutunun bahçesinde, Türkiye’nin her tarafından koşup gelen
gönüllü ziyaretçileri kabul ettiği ve büyük memnuniyetini be-
lirttiği toplantıya bu şahsın, onun güdümündeki MGV Genel
Başkanı’nın ve yakın takımının HİÇBİRİSİNİN İŞTİRAK ET-
MEMESİNDEN, KENDİLERİNİ ARAYANLARA MGV temsilci-
lerince; “BİZİMLE İLGİSİ YOK, BİZ KATILMIYORUZ” DENİL-
MESİNDEN DE; AYNI ŞAHSIN VE ŞÜREKÂSININ BUNLARI,
ERBAKAN’A TAVIR ALMA VE NUMAN’A YARANMA MAK-
SATLI YAPTIĞI SEZİLİYORDU.

ÇÜNKÜ BU KİŞİ VE ŞEBEKESİ MİLLİ GÖRÜŞ’TEKİ TAH-
RİBAT SALTANATLARININ VE MENFAAT FIRSATLARININ
KESİLMİŞ OLMASINI BİR TÜRLÜ İÇLERİNE SİNDİREMİ-
YORDU. BAZI SAFDİL İNSANLARIMIZ İSE HALA BUNLARIN
DAVA AŞKINA VE HOCA HATIRINA ÇIRPINDIĞINI SANI-
YORDU.

O toplantıda Erbakan Hoca’nın AKP’nin Anayasa Paketiyle
ilgili olarak: Bunların toplumu avutup oyalamaya yönelik ya-
pay ve yararsız girişimler olduğunu hatırlattığı ve herkesin
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“Böyle ise Referandumda “Hayır” açıklamasını beklemeye”
başladığı bir sırada, Hoca’nın:

“Ama bazı iyileştirmeler ve ilerlemeler nedeniyle...” gibi
kerhen ve fitne savar cinsinden ve yavan olduğu sezilen ifade-
lerle evet denileceğini belirtmesi, ACABA; 

• Hemen yanında dikilen ve daha önce Erbakan adına “Refe-
randumda evet denileceğini açıklayıp, bir nevi Hoca’yı peşinen
mahkûm eden Oğuzhan Asiltürk’ün bir müddet daha idare edil-
mesi.

• Ve asıl, çok önemli sürprizlere gebe olan referandum so-
nuçları bahanesiyle ve haksız yere Hoca’nın suçlanıp hedef ha-
line getirilmemesi için mi söyleniyordu?

“Herkesi dinliyor, her söylenene inanıyor, onun bunun telki-
niyle hareket ediyor” şeklindeki itham ve iftiralar Hz. Peygam-
berimize de yapılmıştı.

Münafıklar, Hz. Peygamber Efendimize eziyet etmek ve küçük
düşürmek için onun kolayca aldatılan birisi olduğunu belirtmek
üzere:

“O (her söyleneni dinleyen ve hemen inanı veren) bir kulaktır”
diyorlardı. De ki: O sizin için bir hayır kulağıdır. (sorunlarınızı
bilmek ve sıkıntılarınızı gidermek için herkesi dinlemek durumun-
dadır) O Allah’a iman eder, müminlere inanıp-güvenir ve sizden
(samimiyetle) iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın elçisine
eziyet edenler için acı bir azap vardır” (Tevbe Suresi Ayet: 61)

“And olsun, onlar daha öncede fitne aramışlardı. Ve sana kar-
şı bir takım (fesat) işler çevirmeye kalkışmışlardı. (Ama) Sonun-
da, onlar (şeytani odaklar ve içinizdeki münafıklar) istemese de
HAK GELMİŞ ve Allah’ın emri (vadi ilahisi ve zafer müjdesi) or-
taya çıkıp üstünlük sağlamıştı” (Tevbe Suresi Ayet: 49) 

Öyle ise, benzer fesatçılık ve fırsatçılıkların bugün de yapılma-
sı; şeytani mihrakların, Hak davayı başından koparmaya ve kökü-
nü kurutmaya çalışması, sünnetullahın ve imtihan sırrının ica-
bıydı. Allah’ın muradı, sadıklarla sahtekârları ortaya çıkarmaktı.
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Ve yine tam bu sırada, Erbakan Hoca’nın hemen ve kesinlik-
le yalanladığı (Bak: Yanlış haberlere kanmayın - Milli Gazete 3
Ağustos 2010 Sh: 11) Oğuzhan Asiltürk’e dayandırılan, geçen
yıllarda da aynı kaynaklı dedikodular yayılan, “Erbakan Sa-
adetten ayrılıp Huzur Partisini kuracak” şeklindeki haberleri
acaba kim ve niye çıkarıyordu? Hoca’ya bağlılık perdesi altında,
Saadet Partisinin gözden ve kontrolden çıkarılması ve Erba-
kan’ın tabansız ve dayanaksız bırakılması mı amaçlanıyordu?.

Dönelim Numan Kurtulmuş Cephesine…

Milli Gazetemizin değerli, deneyimli ve dengeli yazarları bu
sancılı ve sakıncalı süreçte duyarlı ve tutarlı bir tavır sergileyerek
şunları hatırlatıyordu:

Üslubumuzda edebe riayet!

Deniliyor ki: Parti içi meseleler dedikodu tarzında kamuoyu
önünde konuşulmamalıdır! Elhak doğru bir tespit! Ama bu tespit-
te ortaya konulan gerçeğe herkes ama herkesin uyması şartıyla!

Bir gazeteci ile röportaj yapılırken de, bir TV'de programa çı-
kılırken de bu ilke hiç unutulmamalıdır! Siyasi rakiplerin eline
koz verecek şekilde kimse konuşmamalıdır! Siyasi rakiplerin tu-
zak sorularını "Bu ne ham söz!" diye geri çevirmek varken onla-
rın ekmeğine yağ sürecek açıklamalarda bulunulmamalıdır! "Bu
dava kimsenin babasının malı değildir" ifadesi çok masum bir
tespit olarak kabul edilebilir mi? Elbette bu dava kimsenin baba-
sının malı değildir! Ama bu tespitle kastedilen sadece bu gerçek
midir? Yoksa birilerine alttan alta bir göndermede mi bulunul-
maktadır? Bu ifade de "İncitici, kırıcı bir yön" yok mu? "Efendim
ortaya söylenmiş bir laftır" denilip geçilebilir mi?”71

İbadet aşkıyla siyaset!

Bülent Arınç Milli Görüşte siyasetin ibadet aşkıyla yapıldığı an-
lamına gelen sözler kullanmıştı! Gerçekten bu camianın özellikle-
rinden biri de siyaseti sıradan bir şey gibi görmeyip ibadet aşkıyla
yapılması gereken bir iş olarak değerlendirilmesidir! Bu nedenle de
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herkesin ama herkesin bu güzel faaliyet içinde yer alması arzulan-
mıştır! Hiç kimseye "Senin baban bu işin içinde, sana hiç gerek
yok" şeklinde yaklaşılmamıştır! Herkese kucak açılmış, herkesin
bu faaliyetlere katılarak sevabına nail olması arzulanmıştır!

Son günlerde üzülerek görüyoruz ki, kimi kardeşlerimiz bu
güzel kuralı unutmuş gibi görünüyorlar! Verilen mücadeleyi iki-
üç isim için gösterilen bir gayretkeşlik gibi algılıyorlar ve "Onlar
olmasa ne olur?" diye akılları sıra arabulmaya çalışıyorlar! Nasıl
ki namaz kılan bir babanın oğluna "Baban namaz kılıyor sen kıl-
masan da olur" diyemiyorsak! Nasıl ki oruç tutan bir babanın kı-
zına "Baban oruçlu sen tutmasan da olur" fetvasını veremiyorsak!
İbadet aşkı ile siyasi çalışmalara katılan kimseye de "Senin anan,
senin baban bu işin içinde sana lüzum yok" deme hakkımız ve
lüksümüz yoktur!”72

Mü’minlere düşen mükellefiyet!

Bir kul olarak ne yapmakla mükellefiz? Önce Rabbimize itaat-
le mükellefiz, değil mi? Sonra? Allah Resulü'ne itaatle mükelle-
fiz, değil mi? Peki, bizden daha sonra kime itaat etmemiz isteni-
yor? Allah ve Resulü yolunda olan yöneticimize itaat etmemiz
emrediliyor, değil mi? Yani temel esaslarda bir problemimiz bir
anlaşmazlığımız yoksa ve bir mükellefiyetimiz varsa, o zaman bu
sıkıntılar niye yaşanıyordu? Bu sıkıntılar yaşanıyor, çünkü savu-
na geldiğimiz ilkeleri artık kaale almıyoruz! Savunduğumuz ilke-
ler lafta kalmaktan öteye geçemiyor! Artık bu ilkeleri savunmu-
yoruz demeye cesaret edemediğimizde dilimiz varmadığı için bin
bir türlü mazeret üretip arkasına saklanıyoruz! Geçmişten gelen
muğberlikler en ufacık fırsatta ortaya dökülüveriyordu!

Hepimiz bu davaya nasıl hizmet ettiğimizi, bu dava için nasıl
büyük özverilerde bulunduğumuzu ama karşılığını bir türlü ala-
madığımızı ballandıra ballandıra anlatıyoruz! Ama bu dava saye-
sinde neler kazandığımızdan hiç söz etmiyoruz! Yani nimetleri
görmezden gelip külfetleri peş peşe sıralayarak kendimizi akla-
maya çalışıyoruz! Oysa yaptığımız ya da yapmamız gereken basit
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bir kulluk görevinden başka bir şey değil! Kul olarak ne yapmak-
la mükellef isek onu yapacak gerisini Rabbimize bırakacaktık!
Basit bir kulluk görevini bile büyük özveri zannettik!73

Ama Milli Gazeteyi ve Milli Görüşçüleri kastederek:

“Benim onlara vefa borcum yok, ben onlardan alacaklıyım.
Çünkü ben onların kalitece yükselmelerine çalıştım. Ben yıllarca
onlara “İsmet Özel bizim gazetemizde yazıyor” deme imtiyazını
kazandırdım. Ben O gazetede tenezzülen yazdım” (Bak: Nuriye
Akman röportajı -14 Eylül 2003 - Zaman)

Şeklinde hakaretler ederek ve tabi hamakat ve hıyanet sergi-
leyerek ayrılan İSMET ÖZEL’in çömezlerinden…

Ve yine Amerika’daki bir Siyonist vakıftan:

1996 – Ahmet Altan, Mustafa İslamoğlu, Ertuğrul Kürkçü,
Nurettin Şirin

1997’de: Oral Çalışlar, Ali Bayramoğlu, Yılmaz Odabaşı, Ko-
ray Düzgören gibi tamamı AKP yanlısı ve ABD yalakası yazar ta-
kımıyla birlikte “özel hibe ve hediye” desteği alan ABDURRAH-
MAN DİLİPAK çizgisinden (Bak: Şanar Yurdatapan’ın “Human
Right Watch” Vakfının ödülleriyle ilgili ifşaatı - Hürriyet
05.11.2001- Muhtaçlara Yardım Değil Ödülmüş) İbrahim tene-
keci ise:

“Uzun sözün kısası şu: Numan Bey, “Konuşanlar yerinde
dursun, yerinde duranlar otursun” diye bir açıklama yapmıştı.
Eksik parçayı da ben tamamlayayım: “Oturanlar da uslu dur-
sun!”74

Diyerek Zeki Ceyhan gibi düşünüp davrananlara tehditler
savuruyor ve haddini bildiriyordu!?

Mukadder Başeğmez gibi edep ve erdem fakiri spiker süp-
rüntüleri ise kangrenli kongre sonrası il başkanları toplantısın-
da, Numan Kurtulmuş’a yaranmak için Erbakan’a sataşıyordu.
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Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca TV5’te
canlı yayında Saadet Partisi Kongresi'ni şöyle değerlendiriyordu:

“Biz Milli Görüşü temsil eden tek partiyiz. Milli Görüş, mille-
timizin inancı, tarihi, kimliği ve şuurudur. Bütün tarihimizin altın
sayfalarını, Milli Görüş ile yazdık. Saadet Partisi de bugün Milli
Görüş’ü temsil eden tek partidir.

Ve Milli Görüş, Türkiye’nin ve insanlığın kurtuluşunun tek ça-
residir. Milli Görüşsüz, ne Türkiye’nin ne insanlığın kurtulması
mümkün değildir.

Türkiye’de halen 60 kadar parti var. Bunların hepsi, temelde
birbiriyle aynıdır. Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partisi’nin dı-
şındaki partilerin hepsi, temelde birbirleriyle aynıdır. Hepsi işbir-
likçi ve taklitçidir. Bizim Milli Görüş olarak, en büyük şiarımız ve
bütün partilerden üstün kılan özelliğimiz, 40 yıldan beri temel
esaslarımıza bağlı olmamızdır.

Temel esaslardan sapıldığı takdirde, öbür partilerden bir tane-
si oluruz ve hiç oluruz. Önce 61. Parti oluruz, sonra da hiç olu-
nur. Allah muhafaza buyursun.

Bundan dolayı temel esasların muhafazası, hepimizin, bütün
Milli Görüş camiası kardeşlerimizin, hep beraber müşterek göre-
vidir. En önemli görevidir.

Bu sebepten dolayıdır ki, milyonlarca insanın olduğu camialar-
da zaman zaman bir takım sapmalar, yanlışlıklar, hepimizde ha-
talı düşünceler olabilir. Kendimizi düzeltmemiz, bu hataları orta-
dan kaldırmamız en önemli vazifemizdir.

Davamızın aslı değişmez!

Bu sebepten dolayı, camiamızın içerisinde son zamanlarda şu
sözler kulaklara gelmeye başlamıştır: 

“Söylemlerimizi değiştirelim” iddiası…

Hak demek, değişmeyen doğru demektir. Bizim davamız hak-
tır. Davamızın aslı, esası değişmez. Milletimize anlatmak bakı-
mından değişik anlatma şekilleri kullanabiliriz. Fakat davamızın
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aslını, özünü değiştirmemiz söz konusu değildir. Çünkü bu kurtu-
luşun tek ilacıdır.

“Yenileşelim, gelişelim” iddiası…

Eskiden oyumuz azdı. Manevi söylemlere ağırlık veriyorduk,
şimdi oyumuz çoğaldı. Bunları bırakalım, tabanımızı değiştirelim.
Ekonomi ve dış politika hakkında konferans verilmekte ve bunlar
Milli Görüş’ün temel esaslarına dayanmamaktadır. Bu sebepten
dolayı, bulunduğumuz noktada kendimizi, ana hedefimize ayarla-
mamız ve temel esaslarımıza sımsıkı sarılmamız mecburiyeti ha-
sıl olmuştur.

Bizim temel esaslarımız, bilindiği gibi önce ahlak ve manevi-
yat esasıdır. Milli, güçlü, süratli, yaygın kalkınma esasıdır. Herke-
se refah esasıdır. Uydu değil ilerici Türkiye esasıdır. Yeniden Bü-
yük Türkiye, Yeni Bir Dünya, faizci kapitalist nizamın terk edil-
mesi, AB değil İslam Birliği çekirdekli yeni bir dünyanın kurulma-
sıdır. Gayemiz bağımlı olmak değil tarihteki şerefli yerimizi alma-
mızdır. Bu davanın 40 yıllık temel esasları, bu esaslara dayan-
maktadır. Bunları her zaman muhafaza etmek, ana vazifemizdir.

Yeni bir kongre gerekir!

İşte şimdi yeni bir kongre yaparak, bu esaslarımıza sımsıkı sa-
rılacak bir şuura, bir yapıya hep beraber kucaklaşarak sağlam ol-
mak istiyoruz. Çünkü işaret ettiğimiz gibi, 40 yıldan sonra mil-
yonluk camiamız içerisinde bazı kardeşlerimizin, dış etkenlerin
tesiri altında kalarak, başka partilere benzemeyi bir marifet zan-
nederek, yanılgıyla yanlış yollara sapmaya tevessül ettiklerini gö-
rüyoruz.

Bu sapmanın daha henüz başlangıçtayken, düzeltilmesi lazım
gelir. Zaman geçtikçe, düzeltilmesi zor olur.”

Bugün Gazetesinden Sema Şimşek’in:

“Erbakan yeni bir kongre çağrısında bulundu, siz de "derin
çatlak olur" dediniz. Bu ne demek? Kongre olursa ayrılacak mı-
sınız?” Sorusuna Numan Kurtulmuş:
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“Şu atmosferde, bazı arkadaşlarımız, bazı ağabeylerimiz
kongre sonrasında, "maksadını aşan" birtakım sözler söylediler.
Her çift listeli kongrede bunlar olur. Bazı küskünlükler, dargınlık-
lar olur, ama bunların üstüne "bir daha kongre yapalım"a işi ge-
tirirseniz, o zaman bu dargınlıklar, küskünlükler çok daha fazla
derinleşir. Bu anlamda çok büyük çatlaklıklar, kırılmalar, bölün-
meler ortaya çıkar. Ben herkese itidalli davranmalarını, sözlerine
ve işlerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Hiç kimse sonra-
dan pişman olacağı, "tüh yanlış yaptım, yanlış anlaşıldım" diye-
ceği sözleri söylememeli, işleri yapmamalıdır. Kongre sonrası ge-
lişmeler de gösteriyor ki bir iktidar yolu açılmıştır, bu yolu tıka-
maya bilerek ya da bilmeyerek kimse hizmet etmesin. Hiçbir şa-
hıs vazgeçilmez değildir. Hepimiz duvara taş taşıyoruz. Bu dava
hiçbirimizin şahsi davası değildir, hiçbirimizin babasının malı de-
ğildir. Bu dava milletin malıdır...” gibi tehditlerle yanıt veriyordu.

Numan Kurtulmuş yönetimindeki Saadet Partisi Genel Mer-
kezinden yapılan şu açıklama, kongrenin istişare kararlarına
uyulmadan yapıldığının itirafıydı:

“Bir büyük kongreye giderken olması gereken, Genel Baş-
kan'ın gerekli istişareleri tamamladıktan sonra, listesini yapıp,
delegelerin onayına sunmasıdır. Genel Başkanımız, başta bütün il
başkanlarımız olmak üzere, davamızın mensubu ve sempatizanı
pek çok şahıs ve kuruluşlarla istişarelerini, geniş platformda ger-
çekleştirmiştir.

“Değişmeden yenilenmek ve tasfiye değil takviye” anlayışıyla
oluşturulmaya çalışılan ve önümüzdeki ilk seçimde partimizi ik-
tidara taşıması beklenen bu liste çalışması esnasında, pek tabiidir
ki, bu davanın kurucusu Muhterem Erbakan Hocamızla ve ayrı-
ca Yüksek İstişare Kurulumuzdaki değerli ağabeylerimizle de ko-
nu uzun uzun müzakere edilmiş ve bir mutabakat aranmıştır. An-
cak yayılmaya çalışılan yanlış bilgilerin aksine, maalesef her-
hangi bir mutabakat sağlanamamıştır. Zaten bir mutabakat ol-
saydı, mutabakattan niçin vazgeçilsin diki?

Böyle bir günde iki liste konusunu bahane ederek, partimizi
yeniden olağanüstü kongreye götürme girişimleri ve bunun için
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delegelerimizden imza toplama çalışmasını, son derece yanlış bu-
luyoruz. Girişimin, ilave kırgınlık, küskünlük ve bölünmelere
neden olacağından endişe etmekteyiz. Bu da, davamıza önemli
ölçüde zarar verecektir.”

Sun’i kahraman Numan Kurtulmuş’un, Milli Görüş’teki hiz-
met ve özveri hikâyesi!

Numan Bey partiye nasıl girdi?

O, kendi halinde biri olarak tanınırdı. İyi bir aile çocuğu ola-
rak hayata hazırlanmış, akademik kariyer yapmıştı. Asıl soru
şu: Ne oldu da birden bire Türkiye’nin ve Dünyanın yakından
takip ettiği bir partinin İstanbul il başkanı yapıldı ve bütün dik-
katleri üzerine çekmeyi başardı. 

Önce buradan başlamamız lazım. Bu sorunun cevabını bulur-
sak Numan Bey konusunda daha sağlıklı bilgiye ulaşmış oluruz.
28 Şubat ülkede adeta siyasi deprem etkisi yapmıştı. Refah Par-
tisi kapatılmış, Milli Görüş lideri siyaseten yasaklanmıştı. Kapa-
tılan partinin mensupları yeni kurulmuş olan Fazilet Partisine
katılmış ve Milli Görüş camiası siyasi çalışmalarını bu partide
sürdürme kararı almıştı. Başta akademik camiadan olmak üzere
parti üst yönetiminde Milli Görüşçülerin pekte alışık olmadıkla-
rı simalar partiye taşınmış, teşkilatlar farklı bir anlayışa göre di-
zayn edilmeye başlanmıştı. Kısa bir süre sonra bu farklı anlayış
doğrultusunda teşkilatlar yeniden yapılandırılmıştı.

Nedir bu farklı anlayış? İşte işin ‘püf’ noktası burasıydı. 

Teşkilatlar % 40 - 60 dengesine göre kurulacaktı. Yani Refah
Partisi teşkilatlarında çalışmış olanların sadece % 40’ı yeni par-
tide görev alacaktı! Refah partisinde il ve ilçe başkanlığı yapmış
olanlara Fazilet Partisinde görev kapısı kapatılacaktı. Bu karar
titizlikle uygulandı. Böylece halkın üzerinden geçen ’28 Şubat’
silindiri Milli Görüş camiasının üzerinden bir kez daha geçiril-
miş olmaktaydı.

Tüm illerde olduğu gibi İstanbul il başkanı Sn. Ali Yılmaz
Örnek’e de Fazilet Partisi İstanbul il başkanı olamayacağı yeni
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yönetim tarafından iletildi. İstanbul’a bir il başkanı arayışı baş-
lamış oldu. 

Refah Partisi'nin son il yöneticileri il başkan adaylarının Sel-
man Esmerer olduğunu Ankara’ya bildirdiler. Yapılan değerlen-
dirmeler sonucu bu isim kabul edildi ve hatta Selman Bey An-
kara’ya çağırılıp İstanbul İl başkanı olarak görevlendirildi. 

Selman Bey’e bu görevin verildiğini duyan dönemin Büyük
Şehir belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görevlendir-
meye şiddetle karşı çıkar ve geri adım atılmaması durumunda
Fazilet Partisine geçmeyeceğini bildirip, bağımsız kalacağı teh-
didinde bulunur. 

Tayyip Bey il başkan adayı olarak Prof. Dr. Erman Tuncer ve
Prof. Dr. İrfan Gündüz’ün ismini bildirir Ankara’ya.

Fazilette ilk görüş ayrılığı bu şekilde başlamış olur. Böylece
il başkanı teklifi iki ayrı cenahtan yapılmaya başlar.

Numan Bey FP İstanbul İl Başkanlığına nasıl getirildi?

Tayyip beyin resti ve farklı isim teklifi nedeniyle İstanbul İl
başkanı Selman Esmerer’e verilen başkanlık geri alındı ve yeni
isim arayışları başladı. Uzun değerlendirmeler sonucu bu cenah-
ta da akademisyen il başkanı olarak aranan isim bulunur ve An-
kara’ya iletilir: Doç. Dr. Numan Kurtulmuş. Bu isme Tayyip Bey
itiraz etmez ve görevlendirme yapılır. Ali Yılmaz Örnek ‘GİK’
üyesi ve İstanbul il Müfettişi olarak atanır. Eski il Müfettişi Mus-
tafa Çelik’e de il müfettiş yardımcılığı yakıştırılır. Ankara’nın dü-
şüncesi iki tecrübeli isim kontrolünde bu işi yürütmektir.

Numan Bey ilk ilçe başkanları toplantısı davetini Ali Yılmaz
Örnek’e haber vermeden yapmıştır. Sorulduğunda ise: Numan
Bey’den: toplantıya sizin katılmanız gerekmiyor” cevabını alır.
Yani, kendisini göreve çağıran Ankara’yı zar-zor ikna edip il baş-
kanı olmasını sağlayan resmi il müfettişi toplantıya alınmamıştır.

İlk fırsatta Ali Yılmaz Örnek il müfettişliği görevinden alınıp
yerine Mustafa Çelik atanır. Daha sonra Mustafa Çelik’te görev-
den alınır yerine Özdemir Bayraktar atanır. Bir müddet sonra Öz-
demir Bayraktar da görevinden uzaklaştırılır.
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Numan Bey kendisi gibi daha önce Milli Görüş partilerinde
görev almamış olan, camiada pek tanınmayan çok sayıda ismi il
yönetimine alır ve sadece onlara danışır. Remzi Çakır, Erol Erdo-
ğan, Musa Akbal, Erol Dilaver, Süleyman Eldemir, Adem Elbaşı,
Namık Ayhan, Sami Dedeoğlu, Ali Osman Kilitçioğlu, Akif Çelik,
Ali Çelik, Haluk Fahri Zaim Kudret Büyükcoşkun, Hikmet Tekir
vs. Yaklaşık yirmi kişi ilk kez il yönetim kurulunda görev alarak
siyasete başlamıştır.

Numan Bey’in siyasete taşıdığı isimler sadece bunlardan ibaret
sanılmamalıdır.

Kısa bir süre sonra yerel ve genel seçimlerin bir arada yapıldı-
ğı Nisan 1999’da kendisi Büyükşehir aday adayı olurken yaklaşık
50-60 kişi de listelere ‘tepeden inme’ olarak ağırlıkla, Büyükşehir
ve İl Genel meclisi üyesi seçilecek sıralara yerleştirilir ve birçoğu
kazandırılır.

Tabi ilçelerde iyice karışmıştır. “Biz bunları tanımıyoruz,
kim getirdi bu adamları?” diye itirazlar edilir, il başkanı Nu-
man Kurtulmuş’a heyetler gönderilir. İl teşkilatı adeta basılır ve
haklı bir yaygara koparılır. En ilginç olanı da; “Numan bey: ben
bu kişileri tanımıyorum. Bu isimler ilçelerden bize verildi şek-
linde hilaf-ı hakikat beyanda bulunmasıdır. Numan Bey’in tanı-
mıyorum bunları dediği kişiler arasında il genel meclisi üyele-
rinin birinci sırasına amcaoğlu Fatih Kurtulmuş’u, meclis üye-
leri birinci sırasına da enişte Ali Osman Kilitçioğlu’nu yerleştir-
miş bulunmaktaydı. Bunların tamamına yakını daha önce Milli
Görüş partilerinde yer almamış, “bu iş Erbakan’la olmaz, parti
çalışmalarıyla bir yere varılamaz” diyen insanlardı. Ne kadar il-
ginçtir ki; FP listelerinden seçilenlerin üç dört kişisi hariç ta-
mamına yakını daha sonra AKP’ye transfer olacaktı. Amcaoğlu
Fatih Kurtulmuş,

İl seçim işleri başkanı ve 2002 genel seçimlerinin il SKM
başkanı Namık Ayhan,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri grup başkanı
Cemil Yıldız
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İstanbul il genel meclisi grup başkanı Selim Bilmen bunlar-
dan bazılarıydı.

Zaten çok geçmeden 2002 genel seçimlerinde % 2,5’lik so-
nuçtan sonra Numan Kurtulmuş’ta parti genel başkan yardım-
cılığından istifa edip ayrılmıştı.

Fazilet Partisinin ilk kongresinden sonra il icrası komple de-
ğiştirilmeye çalışılmıştı. Refah kökenli bir iki ‘zararsız’ görülen
isim dışında kimse icraya alınmamıştır.

Şu an Numan beyin bir numaralı adamı konumunda bulunan
Akif Gürdoğan ise yönetime dahi sokulmamıştı. Kaderin ilginç
cilvesine bakın ki; Oğuzhan Asiltürk devreye sokulup Akif Bey’in
il yönetimine alınması sağlanmıştı. 2004 yılında Osman Yumako-
ğulları il başkanı oluncaya kadar yaklaşık üç yıl İstanbul’a il mü-
fettişi ataması yapılamamıştı.

FP’nin kapatılıp SP’nin kurulma süreci

Ne %40-60 denge saçmalığı, ne parti üst kademesine profesör-
lerin alınması, ne de Nazlı Ilıcak, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun
gibi isimlerin milletvekili yapılması hiç biri işe yaramaz ve FP ka-
patılır ve bu garip uygulama AKP’yi doğurur. Dışarıdan gelenler
içeridekileri de alır götürür. Bölünme en çok İstanbul’da yaşanır.
Çünkü Numan Bey ve arkadaşları kendilerine yer açılsın diye
adeta iterler bazılarını. Büyük Şehir Belediye başkanı Ali Müfit
Gürtuna itilen ve adeta kovulanların başındadır.

Neyse ki bu dönem uzun sürmez ve FP kapatılır. Ama Milli
Görüşçüler çok fazla üzülmezler. Çünkü FP’nin Milli Görüş’ü
temsilden uzak olduğunu düşünürler. İstanbul İl teşkilatı yöneti-
cileri Ankara’nın yolunu tutar. “Sakın ha Numan Kurtulmuşu Sa-
adet Partisi il başkanı yapmayın” diye uyarırlar, parti büyükleri-
ne tüm olup bitenleri anlatırlar.

• Numan bey’in İstanbul teşkilatlarındaki işin farkına varan
teşkilat mensuplarını yönetimden uzaklaştırdığını, 
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• Dişini geçiremediği güçlü isimleri pasifize edip bıraktığını,

• Etkili görevlere tecrübesiz isimleri getirip koskoca partiyi
‘acemi ocağı’ haline sokmaya çalıştığını,

• ‘Milli Görüş’ kelimesini ağzına dahi almadığını, bize ait slo-
ganları kullanmadığını, eylem ve söylemlerinin bizi temsilden
uzak olduğunu, farklı, eğreti ve uyduruk bir dil kullandığını, 

• Kendisinin ve arkadaşlarının dava bilinci ve Erbakan sada-
kati taşımadıkları, 

• Gerçek niyetinin genel başkanlık olduğunu ve bu yüzden de
geleneksel teşkilat çalışmalarını bir kenara itip il, il dolaşarak
konferanslar vermeyi, medyada haber olmayı amaçladığını,

• En ilginci de bazı dava büyüklerimizin (her halde Oğuzhan
ve Şevket Bey gibilerin) ‘Numan hayranı’ olduklarını ve kalenin
içten fethedilmeye yaklaştığını hatırlatırlar.

Tarih 11 Eylül 2001. ABD’ deki ikiz kulelerin vurulduğu gün.
İstanbul il teşkilatından 12 kişi Ankara’ya yola çıkarlar. Saat 11
de Genel Başkan Recai Kutan beyin makam odasında görüşme
başlar. İki buçuk saat süren görüşmenin sonunda Sayın Kutan
işin sahibinin Almanya’da olduğunu hatırlatır ve ekler: “Biliyor-
sunuz İstanbul teşkilatlarıyla direkt kendisi ilgileniyor. Bu konu-
da verilmiş bir kararımız yoktur…”

Recai Bey “henüz karar verilmedi” der, ama yanı başında bu-
lunan teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı Lütfü
Esengün farklı konuşur ve “şayet Numan Bey il başkanı olsa, siz
il icrasına ve yönetimine kimi teklif ediyorsunuz? Diye sorar!

Bir gün sonra yani 12 Eylülde ‘henüz il başkanlığı görevi kim-
seye verilmedi’ sözünün üzerinden 24 saat geçmeden Numan Bey
il başkanı sıfatıyla İstanbul’da tespit edilen kişilere kurucu ilçe
başkanı yetki belgesini dağıtır. Yetki belgesi malum, genel merkez
tarafından verilir. İmza: Lütfü Esengün tarih 04 Eylül.

Bu arada, işin sahibi Almanya’dan dönüyor. Aynı ekip Milli
Gazete’de randevu alıp görüşüyorlar. O da “henüz verilmiş ka-
rarımız yok” diyor. Yani parti içinde kurmay sanılan bir ekip,
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Hoca’ya rağmen işler çeviriyor, suçunu ve sorumluluğunu da
Ona yüklüyordu!

İstanbul teşkilatları çözüm beklerken Numan Bey’ e Saadet
Partisi il başkanlığının yanı sıra genel başkan yardımcılığı pa-
yesi de veriliyordu!?

Tabi parti kurmayı bilinenler tarafından kurgulanıp icraata so-
kulan ‘dışarıdan ithal ile yerli olanı bir arada tutma’ düşüncesi işe
yaramıyor. Fırsatını buldukça milli görüşün temelinden gelen et-
kili, tecrübeli, vefakâr kişileri tasfiye ediliyor. Gücü yetmediğini
de pasifize edip küstürüyor. Teşkilatların gücü erimeye devam
ederken, Numan Bey güçlenerek yol alıyordu.

Genel başkanlığa giden yolun döşenmesi

Milli Görüş partilerinde kulis yaparak makama ulaşmak ha-
ram sayılır, ama en sinsi ve hararetli Genel Başkanlık kulisi Nu-
man Kurtulmuş için yapılmıştır. Geç olsa da hedefe ulaşılmıştır.
FP il başkanı iken yakın çevresi ‘bu iş Recai beyle olmaz’ diye baş-
lamıştır. Genç biri lazım anlayışını yaymaya çalışmıştır. Zaman
içinde teşkilatlarda, medyada, orada - burada “genel başkan vari-
si, Erbakan’ın prensi” gibi sıfatlarla reklâmı yoğunlaşmıştır. Nu-
man Bey istifa ettiği halde önce genel başkan başdanışmanı yapıl-
mış, hiçbir toplantıya katılmadığı halde bilahare genel başkan
yardımcısı sıfatı takılmıştır.

• İstanbul il sorumluluğu görevi verildiği halde, o bir tek gün
İstanbul il teşkilatına uğramamıştır.

• 2007 seçimlerinde ikinci bölge birinci sıradan milletvekili
adayı yapılmış, SKM’nin hiçbir toplantısına katılmamış, verilen
görevi savsaklamıştır.

• TV programları ve gazete röportajları dışında hiçbir seçim
faaliyetine katılmamıştır.

• Mart 2008 de yapılan İstanbul il kongresine Numan Bey di-
rekt müdahaleye kalkışır. Önce mevcut il başkanına açık cephe
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alır. Temayül yoklamalarına karışır. Şevket Kazan ve Recai Kutan
beyi kullanarak Büyük kongre delegesini kendisi ayarlamaya ça-
lışmıştır. 

• İki yıl önce yaşanan bu gelişmeler diğer illerde de yaşanmış-
tır. Bu konuda üst yönetim bilgilendirilip önümüzdeki büyük
kongrede Numan bey’in liste çıkarabileceği konusunda uyarıl-
mış, ama bunlar dikkate alınmamıştır.

20 Ekim 2008 kongresinde Numan Bey’in genel başkan seçil-
mesi sağlanmıştır. Akabinde il başkanlığına gelip hınca hınç do-
lu olan salona hitabında kullandığı şu iki cümle herkesin canını
sıkmıştır. Çünkü o cümlelerde Numan Bey’in takip edeceği yolla
ilgili ipuçları saklıdır:

“Kongre öncesi dönemde kimin ne yaptığını, nerede ne konuş-
tuğunu hepsini biliyoruz. Biz beyaz bir sayfa açtık. Kim ki bu be-
yaz sayfayı siyah kalemle karalamaya kalkarsa kalemi elinden
alır ve kendisini kapının önüne koyarız.

Teşkilatlarımız sayı ve kalite bakımından yetersizdir. Kongre-
den hemen sonra bu konuda çalışma başlayacaktır.”75

Sonuç:

Numan Kurtulmuş SP’ye Genel Başkan yapıldıktan sonra,
Milli Görüş Davasına sadık, Hocasına bağlı ne kadar il ve ilçe
teşkilatı varsa bunları dışlıyor, değiştiriyor, buna rağmen kong-
rede kazansalar bile feshediyordu. Ardından bilindiği gibi 2010
kongresinde, yine ancak dörtte bir (310) kadar delege tarafın-
dan, bir sürü entrika sonucu zar zor genel başkanlık koltuğunu
koruyabiliyordu.

Milli Görüş sayesinde adam sınıfına geçmiş, milletvekili ve
bakanlık payesine erişmiş, yıllarca ve riyakârca Erbakan’a öv-
güler dizmiş bir sürü AYARI DÜŞÜK, AKLI VE AMACI KÜ-
ÇÜK ve VİCDANI ÇÜRÜK’le beraber, artık açıkça ve alçakça
Hoca’ya cephe alınıyor; Şevket Kazan ve Oğuzhan Asiltürk gi-
bi, 30 yıldır gizli mahiyetlerini ve kirli marifetlerini söyleyip,
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camiamızı uyardığımız için nice hakaretlere uğradığımız kişiler
ise, bu hıyanete bahane yapılıyordu. Böylece, CAHİL CESUR,
GAFİL MAĞRUR davranıyor; kiminle kapıştıklarına, kafalarını
nasıl bir kayaya çarptıklarına akılları yatmıyordu.

HOCA’nın “Pil Bitirme” hikâyesi

Erbakan Hoca şu fıkrayı birkaç kere anlatmıştı:

Saf bakışlı ve yaşlı bir köylü; yanlarına uğradığı şehirli genç-
lerden, sigarasını yakmak için ateş istiyor. Şımarık gençler, pi-
yasaya yeni çıktığı için bu ihtiyarın bilmeyeceğini düşündükle-
ri pilli cep fenerinin ışığını açıp, köylünün sigarasına uzatıyor.
Yaşlı amca gösterilen iskemleye oturup derin nefesler çekerek,
fener ışığında saatlerce sigarasını yakmaya uğraşırken, yeni
yetme züppeler, kahkahalarla gülüyor.. Derken cep fenerinin
ışığı sönüyor ve oyun bitiyor. Gülmekten yorulan gençler gün-
görmüş ihtiyara:

“Bre amca, bu gördüğün cep feneridir, hiç bununla sigara ya-
kılır mı, bir saattir hala anlayamadın mı?” diye alaylı ve acımak-
lı şekilde soruyordu.

Güngörmüş ihtiyar, hepsini şaşkınlığa uğratan ve yenilmişlik
mahcubiyetiyle yüzlerini kızartan şu yanıtı veriyordu:

“Ey zavallı zırtolar, onun cep feneri olduğunu ve sigara tutuş-
turmayacağını daha ilk anda anlamıştım. Ama sizlerin PİLİNİ Bİ-
TİRMEK ve daha kötü işlerden çevirip meşgul etmek için böyle
davrandım!” diyerek taşı gediğine koyuyordu… Ve Erbakan Ho-
ca, yıllarca şişirilen Numan Balonunu aynen böyle patlatıyor ve
bir müddet fırsat tanıyıp yularını uzatarak, aslında onun pilini
bitiriyordu.

Şeytanın atına binip, Milli Görüş davasına, Hocasına ve ca-
miasına hıyanet edip kaytaranlar HAS Parti’yi kuruyor ve ne
hayaller peşinde koşarken, kısa bir süre sonra kofluklarını an-
layıp kahredici bir pişmanlık ve perişanlık içinde kıvranıyordu.
Artık kimse yüzlerine bakmıyordu. Milli Görüş’teki rağbetli ve
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ganimetli günlerin hasreti çekiliyordu.. Ama bütün bu pişman-
lıklar, manevi kayıplarından ötürü değil, dünyevi hesaplardan
kaynaklanıyordu. Oysa bunlar ne ki, böylelerini daha ne alçal-
tıcı günler bekliyordu. 

“Zulüm (ve hıyanet) etmekte olanlar, nasıl bir inkılâba uğrayıp
devrileceklerini (ve derbeder edileceklerini) yakında (görüp) bile-
ceklerdir” (Şuara Suresi Ayet:227)

“Deki: (kuşku ve korku içinde) bekleyin.. (Çünkü) Biz de, el-
bette (umut ve imanla) beklemekteyiz..” (En’am Suresi Ayet: 158)
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ERBAKAN’IN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ
VE

ŞEYTANLARIN HAYAL KIRIKLIĞI

Siyasi yasağı üçüncü kez kalkan Erbakan Hoca’ya Milli Gö-
rüş’ün fiili liderliği yolunu parti tüzüğü açıyordu. Saadet Parti-
si'nin “Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı” oluşturulmuştu.

Saadet Partisi'nde (SP) aktif siyaset yapacağı kesinleşen 83
yaşındaki Erbakan için 'SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'
formülüyle, Genel Başkan'dan daha geniş yetkilere sahip olaca-
ğı biliniyordu.

Yüksek İstişare Kurulu (YİK)

Eski SP Genel Başkanı Recai Kutan'ın başkanlığını yaptığı
Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri arasında, Milli Görüş'ün
ağır topları ve eski kurmayları bulunuyordu. Necmettin Erba-
kan bu göreve 'evet' derse, Recai Kutan’ın başkanlığı Erbakan'a
bırakacağı bekleniyordu.

Daha önce 'gayrı resmi' olarak 'akil adamlar' adıyla etkinlik-
te bulunan Yüksek İstişare Kurulu, SP'nin Numan Kurtul-
muş'un genel başkan seçildiği büyük kongresinde resmiyet ka-
zanıyordu. 'Genel Başkan üstü' yetkilerle donatılan kurul, SP
tüzüğünde yapılan son değişiklikle, 'genel başkanlığa aday gös-
terme' yetkisini üstleniyordu. Erbakan, SP Yüksek İstişare Ku-
rulu Başkanı olursa, Milli Görüş hareketini doğrudan yönlen-
dirmeye devam edeceği gözleniyordu.



Efsane geri dönüyordu!

Refahyol Hükümetinin Efsane Başbakanı ve Milli Görüş Li-
deri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, SP YİK Başkanı olması Ma-
sonik merkezleri ve dönekleri endişelendirmişti. 

Siyasi yasağının ortadan kalkması üzerine medyada çıkan
dedikodu haberlerine Erbakan bir basın toplantısıyla cevap
verdi. Bu açıklamayı SP Genel Merkezinde yapması anlamlı bir
mesaj niteliğindeydi.

Hoca’nın: “Dış güçler bizim çalışmalarımızı engellemek için
ellerinden geleni yapmıştır. Biz de Allah’ın yardımıyla insanlığı-
mızın ve Türkiye’mizin hizmeti için elimizden geleni yapma dü-
şüncesindeyiz. Dış güçler sizden daha çok merak ediyor, şimdi ne
olacak diyorlar? Yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya için bu
zamana kadar nasıl çalışıldıysa, bundan sonra da daha büyük bir
gayretle çalışacağız” sözleri tarihi mesajlar içermekteydi.

Numan Kurtulmuş Erbakan’ın Başkanlığındaki toplantıya
katılamıyordu, çünkü...

AKP’nin akıl hocalarından Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın aka-
demik hayatının 50. yılının kutlanacağı programa konuşmacı
olarak katılacağı, akşam ise Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset
Okulu Grubu’nun davetlisi olarak 18.00-19.30 saatleri arasında
öğrencilere bir konuşma yapacağı söylenmişti.

“Bizde siyasete girdim çıktım yoktur”

Diğer Gazetecinin siyasete dönecek misiniz? Saadet’in başı-
na geçecek misiniz? sorusuna Hoca: “Biz aktif siyaset, pasif si-
yaset diye bir şey kabul etmiyoruz. Bu işi vatan sevgisiyle iba-
det aşkıyla yapıyoruz. Elbette aktif olacak... Siyasete girdim,
çıktım kabul etmiyoruz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz” cevabı-
nı vermişti.

“AKP milletin onurunu kırmıştır”

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hoca, Rasmussen hak-
kındaki düşüncelerini ise şöyle dile getirmişti: “NATO 1990´da
Sovyetlerin Çökmesiyle yapısını değiştirdi. Teacher ne demişti
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"Biz NATO’yu Sovyetlere karşı kurmuştuk, şimdi kapatacak mı-
yız" hayır. Yeni bir düşman bulundu. "O da İslam" NATO şimdi
İslam’a karşı düşman haline getirildi. Kırmızı yerine yeşil kondu.
NATO Bosna Hersek’te Müslümanlar hakîm olmasın diye çalış-
mıştır. Rasmussen önce insanlık bakımından çok büyük suçlar iş-
ledi. Fikir hürriyeti adı altında akla hayata gelmedik şeyler söyle-
di. “Ayrıca Başbakan önce Rasmussen konusunda: “Bizim üye ol-
duğumuz NATO’da genel sekreter olamaz” dedi. Ama bu AKP za-
ten hangi sözünde durdu ki..? Önce genel sekreter yapıp sonra is-
teklerimizi yerine getirmesini beklemek çocukluktur, tecrübesiz-
liktir. Türkiye’nin onuru kırılmıştır”

“Her yerde tartışmaya yüzleşmeye hazırız”

Şimdi milli görüşün önüne çıkamazlar. Milli Görüş haktır,
ötekiler batıldır. Milli görüş cumhuriyetin kendisidir. Her konu-
yu herkesle ve her platformda tartışabiliriz. Çünkü biz haklılığı-
mıza güveniriz..

“Obama kimmiş, neymiş”

Obama’nın Türkiye ziyaretini değerlendiren Erbakan: “Hiç
şüphesiz geliş de, sözleri de rahatsız ediciydi. Ruhban okulunu
açın, ermeni soykırımını tanıyın, İran atom bombası yapmasın!
Bunlar bilinen AB politikaları. Yapmış olduğu tek şey güler yüzle
davranmak, elini Tayyip Bey´in omzuna atmak... Bunlar çocukça
şeyler. Bunlara kanamayız. Obama gelmiş, Meclis’te konuşmuş,
yok elini kaldırmış, ayağını kaldırmış.!. Ne bunlar yav... Bu mille-
te yakışır mı? Bizim padişahımız Avrupa´ya gittiğinde herkes aya-
ğını öpmek için eğilirdi. Tarihimizi bilmeliyiz? Obama kimmiş,
neymiş? Irkçı emperyalizmin düzenleyici hizmetçisi... Aynen ko-
münizm gibi kapitalizm de çökmeye mecburdur. Bu sebepten do-
layıdır ki, gerek Türkiye gerek dünya için Milli Görüş´ün gelip ye-
ni bir düzen kurmasından başka çare yoktur.”

“Numan Bey Lider Değil Saadet Partisi’nin Genel Başka-
nı’dır.”

Gazetecilerin Numan Kurtulmuş Milli Görüş’ün lideri midir
sorusuna Erbakan net bir cevap vermişti: “Numan Bey Saadet
Partisi’nin Genel Başkanı’dır...”
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Müjdeli haberi verdi

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan konuşmasını tamam-
larken Gazetecilere bir de müjdeli haber vermişti. “İran dini lide-
ri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ahmedinejad başta çok üst düzey
sivil ve askeri yetkililerle bölge sorunlarını ve ortak çözüm yolla-
rını konuşmak üzere aldığım davet üzerine İran´a gideceğimi de
haber vermek istiyorum...”

- Liderlik iddianız var mı? 

Bizimle ilgili mahkeme kararında:

“Başka kanunlar vasıtasıyla siyasi haklara bir kısıtlama getiril-
miş ise bu hakların hepsi iade edilir” denilmektedir. Yani bundan
önceki yasaklar kalkmıştır. Dolayısıyla hiç bir siyasi kısıtlama
kalmamıştır. Her türlü siyasi haklar tekrar tanınmıştır. Biz dava-
nın neferiyiz. Kapının önüne ve levha üzerine ne yazarsanız ya-
zın, bunlar formalite ve teferruattır.

- Obama’nın ziyaretini nasıl gördünüz?

Obama’nın ziyareti rahatsız ediciydi. Söylediği sözler ve tel-
kinler kabul edilemezdi. Zaten Amerika Emperyalizmin gölge-
sinde bir ülkeydi. Onların yani Amerikalıların da hakkını biz
vereceğiz. Bunun için bir an evvel ecdadımızın mücadelesini
verdiği bir dünya düzenini kurmak zorundayız.” 

Erbakan Hoca, liderlik konusunda gazetecilerin ısrarlı soru-
larını ise, "Belki şu an net cevap alamamanızda hayır vardır"
şeklinde geçirmişti. 

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hüküm çerçeve-
sinde 23 Mart 2009 tarihinden itibaren memnu haklarının tü-
münün iade edildiğini açıklayan Erbakan, adli sicilindeki her
şeyin silindiğini söylemişti. 11 yıl sonra normal vatandaş olma
hakkına sahip olduğunu belirten Erbakan, aldığı cezaların hiç-
bir hukuki sebebi olmadığını dış güçlerin etkisiyle verilmiş si-
yasi kararlar nedeniyle siyasetten yasaklandığını kaydetmişti.
Dış güçler tarafından engellendiğini ifade eden Erbakan, "An-
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cak Allah'ın yardımıyla yeniden Türkiye için hizmetlerde bulu-
nacağım" demişti.

Evet, işbirlikçi iktidarlar ve günübirlik politikalarla kutlu
hedeflere gidilemezdi. 

Stratejik hatalar, taktik başarılarla telafi edilemezdi. Bunun
gibi siyasi gaflet ve hıyanetler de stratejik başarılarla giderile-
mez ve düzeltilemezdi!

'Şimdi ne olacak?' sorusunun özellikle dış güçler tarafından
merak edildiğini anlatan Erbakan, "Kapının dışında hangi lev-
hanın asılı olduğu değil, kalbin içinde hangi gaye ve gayretin
bulunduğu önemlidir" mesajını vermişti. 

Erbakan, AKP’yi kökü olmayan mantara benzeterek, "Bunlar
köksüz mantardan başka bir şey olamaz. Yeniden aslınıza dö-
nün. Bu yol çıkmaz yoldur" sözleriyle uyarıvermişti. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Hedefe kilitlenmiş adam!…

“Ömrünü İslam Birliğine, yeni bir dünya düzenine adayan ve
milli ve İslami bir çizgi tutturan lider olarak Erbakan Hoca'nın si-
yasi yasaklarının kaldırılması bazı kişileri ve çevreleri özellikle
dönekleri ve düdüklerini huzursuz etmişti. En çok takıldıkları
nokta ise, 29 Mart seçimleri öncesinde Erbakan Hoca'nın bazı te-
levizyonlara çıkarak hükümeti eleştirmesiydi.

Neymiş? Erbakan Hoca, Aydın Doğan medyasına niçin çık-
mış(mış), bu medya ortamında hükümeti niçin eleştirmiş(miş).
Bunu diyenler FP'den ayrıldığı ve Milli Görüş gömleğini çıkardı-
ğı için aynı medya grubu tarafından Yenilikçi Oluşum olarak lan-
se edilenlerdi. Hatırlayın o zamanı hemen her gün bir ADG tele-
vizyonunda idiler, köşe yazılarında hararetle destekleniyordular.
Çünkü Milli Görüş'ü zayıflatıyor, Erbakan Hoca'dan kopuyorlar-
dı. Bu onlara yetiyordu. ADG'nun her zaman yaptığı şeydi bu. En
son Abdüllatif Şener'i de onlar getirdi bu hale. Dertleri yeter ki FP
zayıflasın idi ve bir strateji geliştirmişlerdi. Yenilikçiler de Aydın
Doğan, Erol Aksoy televizyonlarını mekân edinerek Milli Görüş
gömleğini niçin ve nasıl çıkardıklarını anlatmışlardı.

278 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



Erbakan Hoca'nın Aydın Doğan grubuna ait televizyonlara çı-
kışını eleştirenler, özellikle bazı hususları gözden kaçırıyor. Erba-
kan Hoca bu kanallara çıktı da ne dedi? İnsanlığın tarihi de diye-
bileceğimiz hak-batıl savaşını anlattı Hoca. İman-küfür savaşı da
denilebilir buna. Peygamberler tarihi olarak da önümüze çıkan
bu tabloda Yahudilik ve Hıristiyanlığın İslam dünyasına karşı
olan hilelerinden, stratejilerinden ve bu çemberi kırmanın çare-
lerinden bahsetti, bahsediyor. Tarihi seyir Lozan'ın gizli mimarı
Haim Naum doktrininden Teacher'in İskoçya'daki konuşmasına
kadar geliyor. Her yönü ile tevhidi anlatıyor Hoca. Peki, bunlara
bir itirazı olan var mı? 

Erbakan Hoca ne yapıyor sanıyorsunuz? Aklı, sağlığı, iradesi
yerinde olduğu müddetçe bir Müslüman neyi yapması gerekiyor-
sa onu yapıyor. Tebliğ ediyor, irşat ediyor, uyarıyor. Yani sorum-
luluğunu yerine getiriyor.

Erbakan Hoca adı geçen grubun medyasına çıkarak bir şey da-
ha yaptı. Aydın Doğan medyasının hali pürmelalini ortaya koydu.
Nasıl da ezilmiş, suçlu bir halleri vardı Hoca'nın karşısında. 28
Şubat sürecinde düğmeye ben bastım, diyeninden tutunuz, Ali
Kalkancı ve bilmem kimlere dair güm güm fragmanlar yayınla-
yanlara kadar hepsi suçluluk ve pişmanlık duygusu içinde idi
Hoca'nın karşısında ve Erbakan Hoca, bir kriptoyu onların tele-
vizyonunda açıklayarak "İşte dedi; siz bu oyunun bir parçası, bir
piyonu idiniz."

Çıt bile çıkmadı. E, bunun için insana biraz utanma duygusu
lazım idi ama onlarda ne gezer bu duygu. İlk defa bizde açıkladı
pişkinliğini gösterdiler.

Demirel 80 yaşında; ama Ergenekon'un avukatlığını yapıyor, ona
söz edilmiyor… Adam 100 yaşında, bilmem kaçıncı evliliğini yap-
mış, televizyonlarda arzı endam ediyor, bunlara ses çıkarılmıyor!.

Şaron, seksen yaşından sonra Filistinli öldürmeye kalkışabili-
yor, bunu da normal karşılıyorlar. Ama söz ve iş Erbakan Hoca'ya
geldi mi, “evinde otursun, torun sevsin, bilmem ne? Utanmasa-
lar: “ya sus ya terk et!” diyecekler.
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Evet, ortada bir gerçek var. Milli Görüş ve onun lideri dimdik
ayakta duruyor ve umut veriyor. Sistemin derininden sığına,
medyanın grubundan köşe yazarına kadar Erbakan Hoca ve 28
Şubat müdahalesi konusunda herkes biraz pişman ve perişan gö-
rünüyor.”76

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Meh-
met Bekaroğlu’nun itirafları:

Kurtulmuş, SP’yi terk edecekti!

SP Genel Başkanlığı için düşünülen Numan Kurtulmuş, me-
ğer bir ara partiyi terk edecekmiş... 

Mehmet Bekaroğlu’nun “Siyasetin Sonu” adlı kitabı, gündem-
de ki Saadet Partisi Genel Başkanlık kongresi öncesi bazı tarihi
olaylara farklı bir pencereden ışık tutacak gibiydi.

Biz olayın tarafı değiliz.

Yaptığımız sadece bir hatırayı gündeme taşımak.

İşte Mehmet Bekaroğlu’nun kaleminden tarihi gerçekler:

Sh: 477. (% 2.5’i Okumak başlıklı bölüm 2002 seçim’inden
sonra yaşananları anlatıyor) 

Erbakan Hoca ve ekibini tasfiye etmek istedik!

“…Hoca ve ekibi ile mümkün değildi. Hoca ve ekibinin tas-
fiye edilmesi de mümkün değildi. …

Şahsen ben bunun zaman içinde çözüleceğine inanıyordum.
Zaman içinde çözülecekti ama bunun için yerinde ve zamanın-
da müdahalelere ihtiyaç vardı… O nedenle Başkanlık Divanı-
nın istifa etmesi.” Şeklinde bir başlangıcın yapılabileceğini dü-
şünüyordum. … Bu şekilde bir başlangıç yapılabilirse kongre-
de daha genç bir ekip gelebilir ve bu ekip yeni bir dönem baş-
latabilirdi. …

Ağabeylerimizi istifa ile tehdit ettik!

(Başkanlık Divanı toplantısı ve tartışmalardan sonra) Numan
Kurtulmuş’la birlikte toplantıyı terk ettik. İstifa edilecekse şimdi
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edilmeliydi, yoksa zaman içinde iş savsaklanırdı. Neticede Nu-
man Kurtulmuş’la birlikte Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa et-
me kararı verdik. Bu istifa kopmak anlamında değildi. Amacımız,
bir de istifa yoluyla bir şeyler söylemekti. Akşam aşağıdaki istifa
mektubunu hazırladık, ertesi sabah basına Numan Kurtulmuş ve
Mehmet Bekaroğlu’nun birlikte basın toplantısı yapacağını bildi-
rir faks çektirdik…

Toplantı odasının anahtarını sorduğumda orada toplantı yapa-
mayacağımızı söylediler… Tam dışarıda toplantı yapmak üzere
hazırlık yapıyorduk ki toplantı odasının kapısının açıldığı haberi
geldi. Kameraların karşısına Numan Kurtulmuş’la birlikte geçtik.
Önceden hazırladığımız metni ben okudum… (burada istifa met-
ni verilmektedir.)

(Bu aradaki bölüm Erbakan Hoca'nın kendilerini çağırması
“görevlerinin başına dönmesi” talimatını vermesi, Oğuzhan be-
yin Cihat ve Muhittin Hocanın Biat ile ilgili ayetleri ve hadisleri
kendisine verdiklerini anlattığı bir bölüm olarak devam ediyor)

Sh. 515. (İstifa Başlıklı Bölümden alıntılar) (2004 Mahalli
İdareler Seçimi Sonrasında yaşanan 2. istifa sürecini anlatıyor)

“Mahalli seçimlerden sonra Saadet Partisi iyice içe kapanmış-
tı… Son zamanlarda toplantılara katılmıyordum. Ama Hoca’nın
başkanlık ettiği bir başkanlık divanı toplantısına bunları konuş-
mak için gittim. Bu toplantı Saadet Partisinde son katıldığım top-
lantı oldu. Bir süre önce Rize’de yaptığım bir basın toplantısında
gazetecilerin sorusu üzerine “Saadet Partisinde ben dahil genel
başkanlık yapacak çok arkadaş var” demiştim. Bu ertesi gün ga-
zetelerde “bekaroğlu adaylığını açıkladı” şeklinde verilmişti. 

Kazan - Bekaroğlu atışması

Bundan günler sonra katıldığım başkanlık divanı toplantısın-
da Şevket Kazan söz alarak “Hocam bazı arkadaşlar genel başkan
adaylığını açıklıyor. Bizim gelenekte böyle bir şey yok. Bu duru-
mu konuşmamız gerekir” tarzında bir çıkış yaptı. Hoca sorunca
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da adaylığını açıklayanın benim olduğumu söyledi. Bunun üzeri-
ne Hoca, bana dönerek “ne diyorlar Bekaroğlu?” diyerek söz ver-
di. Cevabım şöyle oldu “ Hocam adaylık falan açıklandığı yok.
Şevket ağabeyimiz gelenekten söz ediyor. Ama gelenekten önce
kitabımız var. Dinin kendisi var. Kitabımız demiyor mu ki “bir
haber aldığınız zaman onu tetkik edeniz” Bu haberin üzerine
günler geçti. Şevket abi ile defalara karşılaştık. Bir kere olsun bu-
nu bana sormadı. Şimdi konuyu bu şekilde gündeme getirmesi-
ni doğrusu anlayamadım. Bunu iyi niyetli de bulmadım.” 

Erbakan Hoca'nın adaleti, Şevket Kazan’ın tiyniyeti

Şevket bey bu cevabıma alındı. Bir şeyler söylemek üzere
söz istedi. Ancak Hoca “konu kapanmıştır” diye söz vermedi.
Bunun üzerine Şevket Kazan çok sinirlendi “Bizi dinlemiyor-
sun, adam bana hakaret etti.” Cümlelerini söylenerek kalktı ve
kapıyı çarparak odadan çıktı. …

Elbette kader birliği sayılmazdı, ama birçok konuda istişare-
ler yaptığımız, bazı adımları birlikte attığımız ve birlikte hare-
ket ettiğimiz arkadaşlarımız vardı. 

Kurtulmuş'un kulis ekibi

Daha önce defalarca yaptığımız gibi yine İstanbul’da top-
landık. Toplantıda Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Ekrem Ba-
ki, Musa Akbal, Erol Dilaver, Remzi Çakır ve Erol Erdoğan
vardı. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini 5 saati aşkın sü-
ren toplantıda tartıştık. Yapılacak başka bir işin kalmadığı,
burada daha fazla durmanın bizi yıpratacağını, gereksiz tartış-
malara dalmanın ve asılsız ithamlara maruz kalmanın anlam-
sızlığını konuştuk, o nedenle de istifa etmemizin en doğru iş
olacağı kararına vardık. Orada bulunanlardan hiçbiri bu karar
karşı çıkmadı. 
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Kurtulmuş'da gemiyi terk edecekti ama!

Pozisyonlarımız gereği Ben ve Numan Kurtulmuş istifa ede-
cektik. Hatta nasıl istifa edeceğimizi de belirtmiştik. Teşkilat-
larda birlikte hareket ediyorlar havası çıkmasın ve yenilikçile-
rin hareketine benzemesin diye ayrı ayrı istifa edecektik. Daha
sonrada bir araya gelip istifadan sonra neler yapacağımızı görü-
şecektik...

(Kitapta bu bölümde Mehmet Bekaroğlu’nun 6.11.2004 ta-
rihli görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa dilekçesi var)

Numan Kurtulmuş'a kim dur demişti ve neler vaat edilmiş-
ti?!

Bir hafta içinde istifa edecektik ama Numan Kurtulmuş’tan
böyle bir hareket gelmedi. O gün bugün Numan beyin niçin is-
tifa etmediğini kendi ağzından öğrenmiş değilim. Aklıma bir-
çok şey geldi, ama bunları hiç dillendirmedim. Siyaset bir ya-
na, bana göre bu bir kişilik sorunu idi. Numan Kurtulmuş ile
herhangi bir çalışmada birlikte olma şansımız artık kalmamış
gibiydi. Değişik çevrelerden öğrendiğime göre Kurtulmuş’un is-
tifa edeceğini duyan bazı insanlar “yanlış yapıyorsun. Bekaroğ-
lu farklı. Sen bu siyasi hareketin geleceğisin. İstifa edersen yan-
lış yaparsın ve yıpranırsın” demişlerdi. Kurtulmuş da istifadan
vazgeçmişti.” 

Not: Biz hadiseyi kitaptan olduğu gibi alıntıladık.

Atalarımız "söyle dostunu, diyeyim kim olduğunu" demiş-
ler..77

İyi de aynı Mehmet Bekaroğlu bu senetli sepetli sözlerine
rağmen, yine gidip Numan Kurtulmuş’un Genel Başkanlığında,
İstanbul SP Belediye adaylığını kabul etmişti. Hayret, ne pren-
sipli, ne haysiyetli kişilerdi!
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BÜYÜK LİDERLERİN “TAVRIYLA MESAJI”
VE NUMANCILARIN PARTİYİ

İSTANBULDAN YÖNETMEYE ÇALIŞMASI

Hz. Peygamber SAV Efendimizin Sünneti:

• O’nun Kur’an-ı Kerim’i uygulama örnekleri

• Hayat, şeriat ve ahlak sisteminin prensipleri 

• Olayları ve insan davranışlarını yorumlama şekli ve ölçü-
leridir.

İslam alimleri SÜNNET’in üç temel kaynağı olduğunu tespit
etmişlerdir;

1- KAVLİ SÜNNET: (Peygamberimizin bütün sözleri, yani
hadisi şerifleri) telkin ve tavsiyeleri

2- FİİLİ SÜNNET: Efendimizin her konudaki davranış bi-
çimleri, tatbikat örnekleri

3- TAKRİRİ SÜNNET: Herhangi bir olay karşısında Resulül-
lahın kavli ve fiili bir müdahale de bulunmayıp 

a) Sevinmek ve memnuniyet göstermek

b) Veya beğenmediğini ve hoşlanmadığını izhar ve ima et-
mek şeklindeki, SÜKÛT EDEREK MESAJ VERME, YÜZ HAT-
LARIYLA TAVRINI BELİRTME, MERAMINI VE MAKSADINI
JEST VE MİMİKLERİYLE İMA ETME halidir. Yani doğrudan
değil, dolaylı anlatım biçimidir.



ABDULLAH BİN SAD BİN EBİ SERH OLAYI ve
Hz. Peygamberimizin özel mesaj ve metotları

Meşhur ve makbul bütün siyer kitaplarının ittifakla naklettik-
lerine göre, Resulüllah SAV efendimiz Mekke fethinde bir GE-
NEL AF ilan etmesine rağmen;

• Günümüzün marazlı medya yazarları ve yorumcuları yerin-
deki, o dönemde İslam’ı karalamak ve Müslümanların kafasını
karıştırmak için, Hazreti Peygamber Efendimizin şahsına yönelik
İFTİRA ve ÇARPITMA kampanyaları yürüten, tesirli şiirler ve si-
hirli hikâyelerle hakaret ve hıyanete yönelen ve devrin şairleri ve
sanatçı kişileri bilinen 

• Yani fitne çıkartmayı ve halkı kışkırtmayı meslek edinen ve
bu fesatçılıklarını fırsat buldukça devam ettireceğine kanaat geti-
ren 10 (on) kadar erkek ve kadının, NEREDE TUTULURSA VE
HER NE HALDE BULUNURSA MUTLAKA ÖLDÜRÜLMELERİ-
Nİ, Hz. Peygamberimiz tek tek ismini sayarak ve çok kesin bir dil
kullanarak emretmişlerdir. (Bak: Son Peygamber Mevlana. Şibli
Numani 1. C. Sh: 326)

İşte öldürülmesi emredilenlerden birisi de Müslüman olup va-
hiy kâtipliği şerefine erişen, ama sonradan Mekke’ye kaçıp dinin-
den dönerek Peygamberimiz aleyhine çeşitli iftiralar düzen ve Re-
sulüllahı alay konusu edinen Abdullah Bin Sad ismindeki şahıs
idi. Bu kişi Hz. Osman’ın sütkardeşi ve akrabası idi. Mekke fet-
hinde Hz. Osman tarafından saklanıp himaye edilmiş ve ortalık
sakinleşince Peygamber Efendimizin huzuruna getirilip, ısrarlı
ricalar sonucu bağışlanması temin edilmişti. (Bak: Kısası Enbiya.
Ahmet Cevdet Paşa C.1 Sh: 211 Fethi Mekke Bölümü)

Hz. Osman’ın içinde olduğu bir ekibin, bu Abdullah B. Sad’ı
bağışlatmak üzere Hz. Peygamberimize müracaat edip şefaat dile-
diklerinde, Efendimizin bu teklifi duymazlıktan gelip başını çe-
virdiği, ısrarlı talep ve teklifler karşısında uzun zaman sükût edip
cevap vermediği, ama yeni Müslüman olmuş Mekkelilerin:

“En yakınlarının böyle bir bağışlama talebini reddeden bir
peygambere nasıl ve ne kadar güvenebiliriz?” düşünce ve endişe-
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sine kapılma ihtimaline ve kesin emirlerine rağmen böylesine bir
inatla ricacı olma girişimlerini doğuracağı kötü gelişmelere fırsat
vermemek için, bu teklife sonunda “evet” demişti.

Bu yanıtı alan Hz Osman ve ekibinin huzurundan ayrılmasın-
dan sonra Hz. Peygamberimizin etrafındaki sahabelere dönerek:

“İçinizden birilerinin çıkıp O’nun (Abdullah Bin sad’ın) boy-
nunu vurması için uzun bir süre sükût edip bekledim. Ama ma-
alesef böyle bir feraset ve gayreti görmedim” buyurduğu... Bunun
üzerine Ensardan bir zatın kalkıp:

“Ya Resulülah, niçin onu katletmeyi bize ima ve işaret etme-
din?” diye sorması üzerine de:

“Peygamber, işaretle, (adam) öldürtmez!” deyip susturduğu
rivayet edilmektedir. (Bak: Nebevi Hareket Metodu. Münir Nu-
rettin Gadban. Nehir yy. 2.C. Sh: 189. Tarık Aksu Tercümesi)

“Muhammed’e gelen vahiy bana da gelmektedir. O’nun söyle-
diklerini Cebrail’in getirdiği doğru değildir. Ben de Kuran benze-
ri sözleri uydurabilirim” diyerek Mekke’ye kaçan ve müşriklere:

“Sizin dininiz Muhammet’inkinden çok üstün ve güzeldir” di-
yerek bir takım menfaatler koparan ve Hz. Osman gibilerin “mer-
hametten maraz doğar” cinsinden şefkat ve şefaatiyle ölümden
kurtulan bu Abdullah Bin Sad hakkında şu ayeti kerime gelmiştir:

“Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine
de vahiy geldiğini iddia edenden ve “Allah’ın indirdiklerinin bir
benzerini de ben getirebilirim” diyenden daha zalim kimdir?”
(Enam Suresi Ayet: 93)78

Hz. Osman (RA) bu şahsı bağışlatmakla yetinmemiş, kendi hi-
lafeti döneminde tutup Mısır’a vali tayin etmiş ve maalesef orada-
ki bir takım yanlış ve yakışıksız icraatları, İbni Sebe münafığının
fitne şebekesince Hz. Osman aleyhine propaganda bahanesi yapı-
lıp, Ona yönelik isyan ve ihtilalin Sebeplerinden birisi olarak gös-
terilmiştir.
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Bu olaydan çıkarılacak çok önemli dersler ve hükümler:

1.  Hz. Peygamber Efendimizin ve O’nun yolundan giden ve
Hakkı hakim kılmak için mücadele ettiği için tüm zalim güçle-
rin hedefi haline gelen dava önderlerinin; “bir olay karşısında
neler yapılması gerektiğini anlatmak hususunda, onların yüz
hatları ve bakışlarıyla ortaya koydukları tavır ve tarzları; söylem
ve eylemlerinden çok daha önemli ve anlamlı hale gelmektedir.

Çünkü bir takım teknik ve sosyolojik mazeretler, taktik ve
stratejik mecburiyetler nedeniyle, bazen bir konudaki sözleri,
onların asıl niyet ve hedeflerini yansıtmaktan uzak olabilir.

2.  Bu durumda feraset ve cesaret ehli bağlılarının, Nebinin
veya Liderinin tavrından, tarzından, ses tonundan ve yüz hatla-
rından asıl maksadını sezmeye çalışıp gereğini yapması beklenir.

3.  Ancak bunlar elbette, özel ve istisnai durumlar olduğu
için, sadık dava erlerinin, liderlerinden ayrıca izin almaları ge-
rekmemektedir. Çünkü zaten resmen ve alenen emredilmesi
münasip görülmediğinden gizlenmekte ve zahiren aksi tavırlar
sergilenmektedir.

4.  Dava erleri, bütün sorumluluğu kendi üzerine alarak, ya-
pılacak hücum ve hakaretlere katlanarak ve hiçbir şekilde lide-
rini işin içine katmayarak ve sıkıntıya sokmayarak böylesi işle-
re girişmelidir.

Çünkü dava eri, liderine yük olmak ve onu istismar edip ya-
rarlanmak için değil, onun yükünü ve yükümlülüklerini hafif-
letmek ve paylaşmak için gayret göstermektedir.

5.  Bütün bunları yaparken, liderlerin genel tavrı dışında on-
dan özel bir izin ve işaret beklememelidir. Ve hele “ben bunla-
rı onun izni ve işaretiyle yaptım” gibi açıklamalara asla tenez-
zül etmemelidir.

6.  İnancımızın genel kurallarına ve teşkilatımızın temel
esaslarına kesinlikle uygun olmak, sadece Allah’ın rızasını ve
davanın hatırını amaçlamak şartıyla, kendi vicdani kanaatimize
ve şahsi kararımıza göre yapılacak bu tür özel gayret ve girişim-
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lerde, isabet edilse iki, hataya düşülse bir sevap verileceği bil-
dirilmiştir.

Çünkü bu bir nevi “İÇTİHAT” gibidir. Asıl olan, kişinin ni-
yeti, hedefi ve tabi Kuran’a, sünnete ve İslam alimlerinin ortak
prensiplerine uygun davranmayı gözetmesidir.

7.  Bu kapsamdaki eylem ve söylemler, nefsi fedakârlık ve fe-
ragati, şahsi riskleri ve tehlikeleri getirdikleri, ibadet düşünce-
si ve hizmet disipliniyle hareket etmeyi gerektirdiği ve tüm so-
nuçlarına tek başına göğüs germeyi icap ettirdiği için, kesinlik-
le ve hiçbir şekilde, imaen dahi olsa, liderini töhmete ve min-
nete yönelmemelidir.

“İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah’ın rızasını arayarak nefsi-
ni satıp (dünyalık heves ve zevklerini; hayatını, rahatını ve men-
faatlerini, hatta şan ve şöhretini riske atıp) kendisini Hak yoluna
feda eder” (Bakara: 207) ayetini rehber edinmelidir.

İŞTE MİLLİ ÇÖZÜM DE, BİRÇOK KONUDA, BU ÇERÇEVE-
DE HAREKET GAYRETİ VE HİZMET GAYESİ GÜTMEKTEDİR.
NİYETİMİZİ ALLAH BİLMEKTEDİR, O’NUN RIZASI VE DAVA-
MIZIN HATIRI GÖZETİLMEKTEDİR.. SEVABIMIZ DA, SO-
RUMLULUĞUMUZ DA KENDİMİZE AİTTİR.

Asr-ı Saadetten çarpıcı örnekler

Zahiren Müslümanların aleyhine gibi görünen ve müşriklere
taviz verildiği gerekçesiyle bazı sahabelerce bile itiraz edilip eleş-
tirilen, ama orta ve uzun vadede müminlerin lehine çok önemli
gelişmelere fırsat veren Hudeybiye anlaşmasının şartlarından bi-
risi de “bundan böyle Müslüman olan Mekkelilerin Medine’ye
gönderilmeyeceği, bir şekilde kaçıp gidenlerin iade edileceği” idi. 

Tam bu anlaşma imza edildikten hemen sonra, Mekke müş-
riklerini temsilen anlaşmayı imzalayan Süheyl Bin Amr’ın oğlu
Ebu Cendel, iman ettiği için zincirlenip hapsedildiği yerden ka-
çıp gelmişti.
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“Ey Müslümanlar, beni dinim yüzünden bunca işkenceye uğra-
tan müşriklere teslim mi edeceksiniz?”diye bağırıvermişti.

Hz. Peygamberimizin ricasına rağmen, imzalanan anlaşma ge-
reği, Süheyl oğlunu geri vermemişti. Bunun üzerine Efendimiz
Ebu Cendel’e:

“Sabırlı ol… Sana ve senin gibi tutsaklara, Allah mutlaka ve
pek yakında bir kurtuluş yolu açacaktır. Şimdilik yeni imzaladığı-
mız anlaşmaya uymak zorundayız” diye teselli etmişti. Bu sırada
Hz. Ömer kılıcını kınından çıkarmış ve elinden alıp müşrik ba-
basına vurup kaçsın diye Ebu Cendel’e yanaşmış, ne yapması
gerektiğini tavrıyla yansıtmış, Ebu Cendel ise bunu anladığı
halde babasına kıyamamıştı. (Seyfurrahman El-Mübarek Furi;
Errahıkül Mağtum 8. bölüm)

Çünkü Ebu Cendel babasını vursaydı bu şahsi ve ailevi bir
olay sayılacak Müslümanlar sorumluluktan sıyrılacaktı.

Ama aynı statüde olup Mekke’den Medine’ye kaçan Sakifli
EBU BİŞR, anlaşma gereği Mekke’den gelen elçilere teslim edil-
miş, ancak o, yolda muhafızlardan birisini öldürüp diğerini yara-
layıp Medine’ye dönmeyi başarmıştı. Peygamber Efendimizi
müşriklerin tekrar istemeye geleceklerini bildiği için Ebu Bişr’e:

“Artık Medine’de barınamazsın. Şimdi istediğin yere gidebi-
lirsin!” buyurunca, Ebu Bişr mesajı almış, Cidde taraflarında,
Mekke-Suriye ticaret yolunun dar ve derin bir vadisine hakim
dağların mağaralarında mekan tutup, Ebu Cendel gibi 70 kadar
mümin genci de etrafına toplayıp, Kureyş kervanlarını vurma-
ya ve müşriklerin başına bela olmaya başlamıştı. Bundan dola-
yı kâfirler Peygamberimize başvurup ilgili anlaşma maddesini
kaldırmaya mecbur kalmışlardı.

Numan Kurtulmuş ve Yardımcıları Ankara Dışında Yaşa-
makta ve Genel Merkeze Arasıra Uğramaktaydı! Bu Büyük Fe-
dakârlık ve Kahramanlıkla(!) mı Saadet İktidara Taşınacaktı? 

“Numan Kurtulmuş dâhil SP’de ana birimlerde görev alan bir-
çok isim Ankara’ya ve parti Genel Merkezine pek uğramazlardı.
Kimler mi? 
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• Numan Kurtulmuş: Genel başkan. İstanbul’da ikamet ediyor.
Hafta’nın üç günü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde derslere giri-
yor. Bu görevine en sadık bir şekilde devam ediyor. 2009 Yerel se-
çimlerinin sabahında bile Genel Merkez yerine çalıştığı üniversi-
tede ders başındaydı.

• Ahmet Demircan: Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı. Tokat/Erbaa’da ikamet ediyor. Eşinin eczanesinde çalışı-
yordu.

• Teoman Rıza Güneri: Tanıtmadan Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı. İstanbul’da ikamet ediyor. İnşaat işleriyle meşgul, mü-
teahhitlik yapıyordu. 

• Turhan Alçelik: Genel Sekreter. Bursa’da yaşıyordu.

• Akif Gürdoğan: Genel Muhasip. İstanbul’da kalıyor, Ticaret-
le uğraşıyordu.

Özel kalem müdürü Salih Kaçır bile İstanbul’da ikamet ediyor-
du. GİK üyelerinin yarısı İstanbul’da kalıyordu. Abdullah Arar,
Damat Ali Osman Kilitçioğlu, Mehmet Ünal, Ömer Aydın gibi gö-
revli ve yetkililerde İstanbul’dan ayrılmıyordu.

Peki bunlar Ankara’da kaç gün kalıyordu? Haftada bir, bileme-
diniz iki gün. Asıl sorulması gereken soru şuydu:

Haftada bir-iki gün iş yerine uğrayan iş sahibi acaba başarılı
olabilir miydi? Hani bir söz vardır, çalışkan olsa ne yazar olmasa
ne yazar, işe gitmedikten sonra. Haftada sadece bir-iki gün işe gi-
den işçi ne kadar verimli olabilirdi? Haftada bir-iki gün okula gi-
den öğrenci sınıf geçebilir miydi?” şeklindeki tespit ve tenkitleri
yerden göğe kadar haklıydı.

Şimdi:

“Erbakan ne yaptı?” sorusuna şu cevap yeterlidir sanırım: Er-
bakan dindar adamı muhtar bile seçtiremeyen topluma Cumhur-
başkanı’nın da dindar olmasını talep etmeyi öğretmişti. 

Teşkilatımızda yetkili kademelerde görev yapanlar istişare ko-
nusunda şu hatayı tekrarladılar: 
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1- “Hocam siz bilirsiniz” kolaycılığı.

Oysa Hocamız: “sizin görüşünüz nedir?” diye istişare ediyor,
bunun cevabı “siz bilirsiniz” olmamalı, samimi kanaatimiz net
olarak ortaya konulmalıydı.

2- Problemli muhtemel aday hakkında bilinenlerin açıkça ak-
tarılmaması

Siz en baştan; ‘o kişi aslında iyi biri’ diye cümleyi kurarsanız
daha sonra ne diyeceğinizin önemi olmaz, dikkate de alınmazdı.

Olanda hayır vardır diyor ve hak davada yürüyüşümüze de-
vam ediyoruz. Eskiler boşuna ‘bir musibet bin nasihatten evladır’
dememiştir”79

diyen kardeşlerimize sormak lazımdı:

a) Bazı kurmaylar acaba kendi ekiplerinin tasfiyesine mi,
yoksa sadık dava erlerinin ve ehliyetli kişilerin devre dışına itil-
mesine mi itiraz etmekteydi?

b) Bunlar Hoca’ya vefasızlık ve itaatsizlik edildiği için mi
üzülmekte ve yapılanlara karşı gelmekteydi; yoksa Hoca onlar
için bir istismar ve suiistimal vesilesi miydi?

c) Numan Kurtulmuş ve birlikte kaytaran kadrosunu: bugün
“davaya hıyanet ve kurmaylarımıza hakaret ediyor” diye eleşti-
renler bunları kendileri işbaşına getirmemiş miydi? Bunları Ho-
ca’ya teklif ve tavsiye eden, bu tiyniyetsiz tiplere etkinlik ve
yetkinlik lütfeden ağabeylerimizin, bu yüzlerce sefer tekrarla-
nan tertip ve inisiyatifleri, gerçekten koyu bir gaflet ve safiyet
eseri miydi, yoksa kasıtlı ve hesaplı bir tahrip niyeti miydi?

d) İnancımızın genel kurallarına ve davamızın temel esasla-
rına aykırı davranışları ve yamukluk yapan şahısları hatırlatan
ve camiamızı uyaran ve hep haklı çıkan kimselere ve Milli Çö-
züm’e tarafınızdan ne kadar destek verilmişti? Yoksa kösteklik
mi edilmişti?

e) Bugün; “sadakat, itaat ve manevi irtibat” edebiyatı yapan-
lar, acaba Hocamız, kırk yıllık tecrübelerinden ve gerekli istişa-
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relerinden sonra, yeni yetmelerin de, eski yöneticilerin de dı-
şında başka bir ekibe görev ve yetki verileceğini açıklasa, Al-
lah’ın aşkına ve davanın hatırına, bu karara razı ve hazır halde
miydi? Yoksa bin türlü bahane ile itiraz ve isyan mı edilecekti?

Bunlar bize Cem Sultan’la kardeşi Bayezid Han arasındaki
şu şiirli mektuplaşmayı hatırlatmıştı.

Sürgündeki Cem Sultan ağabeyine şöyle yazmıştı:

“Sen gül ve ipek döşekte, zevkusefa sürerken
Ben zahmet mihnet çekeyim; söyle, buna sebep ne?” 

İşte Bayezid’in yanıtı:

“Çünkü ezelden saltanat, bizlere kısmet imiş
Takdire rızan yok mudur, hırçınlığa sebep ne?
Hacca gittin, has olmadın; seninki kisbet imiş
Üç günlük saltanat için; söyle, bunca talep ne?”

f) Bir soru daha; Dış güçlerin (ABD AB ve Yahudi Lobilerin)
açıkça desteklediği, şu AKP’nin anayasa değişiklik paketine, ta
başından beri temel esaslarımızdan ve Hocamızdan uzaklaşan
Numan Kurtulmuş ve ekibi, hatta AKP’lilerden daha hararetli
şekilde “EVET” demekteydi. Birdenbire Oğuzhan Asiltürk de
çıkıp “EVET” diyeceklerini açıklayıvermişti. Hoca tersini söy-
lese parti bölünecekti, belki de Oğuzhan bunu hedeflemişti!..
Zaten daha önce “HUZUR PARTİSİNİN” kurulacağını medyaya
sızdıran da kendisi değil miydi?

Acaba Hocamız, bu paketin gerçekten hayırlı ve yararlı so-
nuçlar doğuracağına inandığı için mi, yoksa hem yenilikçilerin
hem gelenekçilerin, hem de nedense bütün Milli Görüşçülerin,
sanki gizli AKP’liymiş veya AKP’nin her halde desteklenmesi
gerekirmiş gibi sinsi bir AKP hayranlığı ve TSK gıcıklığı ile za-
ten “EVET” diyeceklerini anladığı ve en azından elde kalanları
açıkça itiraz ve isyandan korumayı amaçladığı için, kerhen ve
idareten mi böyle demişti? Veya onların kendi hesabına sandık-
ları ve hazırladıkları sonuçları, ülkenin ve milletin çıkarları
doğrultusunda kullanacak bir taktik ve strateji mi belirlemişti?
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O günden sonra 12 Eylül’e kadar, birçok iftar programına ve
parti toplantısına katılan Erbakan Hoca’nın, artık bir kez bile
olsun referandum konusunu ağzına almaması, asla önemsemi-
yor ve ciddiye almıyor tavrı takınması; “aman ha, gayret edin
ve bu fırsatı değerlendirin” cinsinden herhangi bir ifade hatta
imada bile bulunmaması, acaba ne anlama gelmekteydi?

Diye düşünen ve inanç esaslarımızla birlikte Hocamızın
asıl amacını ve mesajını ölçü edinip konuyu değerlendiren
kaç kişi gösterilebilirdi? Bülent Arınç’ın “Referandumdaki
“EVET’lerin % 99’unun AKP’ye verildiğini” söylemesi ne anla-
ma gelmekteydi?

Veya şöyle soralım:

Hocamız “HAYIR” denileceğini söyleseydi, yine aynı mem-
nuniyet ve teslimiyetle, bu emre sahiplik edilecek miydi? Yani
Numan’la ve Erdoğan’la bizim farkımız neydi? Ve tabi, elbette
bize düşen talimat ve tavsiyelere uygun hareket etmekti.

Erbakan Hocamız söylemişti:

“Bir olay karşısında, mürşidi kâmilin kaş-göz hareketi ve yüz
ifadesi, beş cilt kitaptan çok daha eğitici, öğretici ve yol gösteri-
cidir.”
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SP’DE SAMİMİYET İMTİHANI
VEYA

İÇİMİZDEKİ “SEFİH”LERİN MANTIĞI!

Sefih; aklen küçük, ahlaken düşük demektir. Bunlar, zahiren
gururlu insanlar olarak görülseler de, gerçekte ruhen zelil ve
rezil tiplerdir. Dünyalık zevk ve ziynetlerine aşırı düşkün, arsız
ve ayarsız kimselerdir.

Sefil ise, aşağı ve bayağı kişilik sahiplerdir. Zaten Arapça “Se-
fele-alçalmak” kökünden gelmektedir. Bunlardan bazılarının
hasbelkader, etiket ve rütbeleri yüksek olsa da, tiyniyetleri gev-
şektir. Eğlence ve gösterişe düşkün olduklarından ve birikimleri-
ni süslenmeye harcadıklarından fahişe kadınlara da “Sefile” den-
diği bilinmektedir. Sefiller bu aşırı savurganlıkları yüzünden ge-
nellikle yoksul ve muhtaç duruma düşmekte, bu sefer davaları-
nı, onur ve namuslarını rüşvet vermeye yönelmektedir.

Tarih boyunca, her haklı hareketin ve hayırlı cemaatin için-
de de, böylesi sefih ve sefil insanlar buluna gelmiştir. Zaten bi-
linçsiz, bencil ve beleşçi tipler, hep kolaylıkla istismar ve suiis-
timal edebilecekleri ve kısa yoldan köşeyi dönebilecekleri or-
tam ve fırsatları kollaya gelmiştir. 

Sefih ve sefil kişilikler, beyinsiz, bereketsiz ve seviyesiz ol-
duklarından; gayret yerine ganimeti, sadakat yerine hıyaneti,
hizmet yerine hile ve hezimeti tercih eden bozuk karakterler-
dir.



Bunlar, Kadiri Mutlak olan Rahman’a yaslanmak, iyilik ve tak-
vada yarışmak yerine; şeytani güç odaklarına yaranmak, riyakâr-
lık ve sahtekârlıkla nefsi hedeflerine ulaşmak hevesindedir. 

İnsanlık can çekişirken bunlar yağ derdindedir. İslamlık kan
ağlarken bunlar makam ve menfaat peşindedir. Çünkü fedakâr-
lık, vefakârlık ve cefakârlık bunların en yabancı olduğu şeylerdir. 

Edebiyat kürsülerinde nutuk atarken efelenip diklenir, ama
samimiyet testinde ve sıkıntı gününde hemen bükülüverirler…
Talut’un askerleri gibi; önceleri cihat çağrıları yapıp dava ve za-
fer marşları söylerken, nimet nehrini geçerken dökülüverirler.
“Çok sağlam kumaş”, “Asla kopmaz dikiş” sanıldıkları halde,
zoru görünce hemen yırtılır ve sökülüverirler.

Öyle ki Kur’anı Kerim, Nebilerin ve seçkin rehberlerin, ken-
di kavim ve cemaatlerindeki bu baş belası tipler için: 

“Ya Rabbi, içimizdeki sefihlerin (beyinsiz, bereketsiz ve haysi-
yetsiz kimselerin) yaptıkları (hıyanet ve melanetler) yüzünden bi-
zi helak eder misin?!”80 mealindeki naz ve niyazlarını haber ver-
mektedir.

Sefih ve sefil insanlardaki iman zaafiyeti, hayatı sadece dünya-
dan ibaret zannetmeleri ve ahirete kanaat getirseler bile, dünya
nimetlerini tercih etmeleri, bunları böylesi rezalet ve hıyanetlere
sürüklemektedir. 

“Heyhat, size vaat edilen şeye (ahiret ve cennete) heyhat!
(Böylesi asılsız ve imkânsız şeylere inandığınız için yazıklar ve
hayıflar olsun size!) O (sandığınız ve sahip çıktığınız cennet), sa-
dece bizim (yaşadığımız bu) dünya hayatından ibarettir. (Sonun-
da) ölürüz ve (şimdilik) yaşarız. Biz (ahrete) diriltilecek deği-
liz.”81 şeklindeki gizli ve şeytani kanaat, bunları dünyaya tapın-
maya, dinlerini ve davalarını dünyaları için harcamaya yönelt-
miştir. Bunların namazları, oruçları, hacları ve hayırları ve tür-
banları ise bunca kötülük ve nankörlüklere isyan eden vicdanla-
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rını bastırmak, eğer bir ihtimal ahiret ve hesap varsa bari kendi-
lerini kurtaracak ibadet ve amelleri (tedbiren) bulundurmak ve
saf Müslümanları daha rahat aldatıp kendilerine bağlamak için-
dir. Oysa, ihtimal iman değildir ve fayda vermeyecektir.

Bu bayağı ve aşağılık tiplerin günümüzde en fazla ve daha ra-
hatlıkla Milli Görüş bünyesinde bulunup barınacaklarını da artık
anlamış olmamız gerekir. Daha önce Milli Görüş bağrındaki bu
çıbanların defalarca deşilmesi; ANAP’a, AP’ye, AKP’ye ve bilmem
daha hangi parti ve nifak girişimlerine kayıp gitmeleri, bu acı ger-
çeğin ispatı gibidir. Üstelik bu tiyniyeti bozuk tiplerin en tedbir-
li ve en tehlikeli kısmı da, en sona kadar beklemesini ve kendile-
rini “sağlam kalan sadıklar”dan göstermesini başarabilmektedir.
Ancak çıbanların çabası boşunadır ve kemale erince cerahatleri
deşiliverecektir.

Erbakan Hoca, Milli Görüş’ün sadece teorisyeni değil, hem
takipçisi, hem de tatbikçisidir. Sadece fikir üreticisi değil, fiili
ve tabi lideridir. İslam inancına ve hukukuna göre, bir lider: 

a) Akli dengesini yitirmedikçe

b) Kurtuluş ümidi kalmayacak şekilde düşmana esir düşme-
dikçe

c) Özel mazeretleri ve mecburiyetleri nedeniyle kendi bu gö-
revden vazgeçmedikçe

d) Davasına ve camiasına hıyanet edip karşı safa geçmedik-
çe; o resmen ve siyaseten yasaklı bile görünse, hükmen ve ha-
kikaten liderliği ve ona itaatin gerekliliği devam edecektir.

Hak davaların birlik ve dirliği, disiplin ve düzeni hatta mu-
vaffakiyet ve zaferi; işte bu “biat, itaat ve sadakat” emri ve den-
gesi ile ilgilidir.

Kur’anı Kerim’in Fetih-Zafer Suresi 10. Ayeti işte bu hikmet ve
hakikati şöyle haber vermektedir.

“Şüphesiz, (Hak ve adalet hakîm kılınsın, zulüm ve küfür dü-
zenleri yıkılsın diye, imani ve insani bir mesuliyetle) sana biat
edenler, (aslında ve aynen) ancak Allah’a biat etmiş (gibi)dir.
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(Sanki) Allah’ın eli (seninle biat ve itaat sözleşmesi yapan) onla-
rın elleri üzerindedir. Bu nedenle artık kim ahdini bozar (davadan
ve sadakatten ayrılır)sa o sadece kendi aleyhine ahdini bozmuş
birisidir. Her kim de Allah’a verdiği ahdine vefa gösterir (sadakat,
samimiyet ve gayretini devam ettirir)se, (Allah kesinlikle) ona da
büyük bir ecir (şeref ve zafer) verecektir.” Ayeti üzerinde durup
düşünmemiz ve kendi durumumuzu buna göre değerlendirip dü-
zeltmemiz gerekir. Sadakallahülazim. Yani; Allah en doğru ve en
lüzumlu olanı söylemektedir. Onun ayet ve emirlerini eğip bük-
meye, kendi suçluluk ve sorumluluklarını örtmeye yeltenenler,
münafıkların ta kendileridir.

“Restorasyon yapacağız, kutsal mekanımızı daha güzel ve
görkemli bir duruma kavuşturacağız” diyerek, camimizi havra-
ya ve hamama döndürme niyetlerini ve “Milli Görüş”ü “Mes-
cid-i Dırar”a çevirme girişimlerini82 sezmek ve ona göre tavır
ve tepki belirlemek mü’minlerin ve dava ehlinin imtihan ve fe-
raset meselesidir.

Bu tür gerekçeleri çok acı şekilde de yazıp konuşmamızı
yanlış bulan ve işin aslını bırakıp üslup tartışması başlatanlara
yanıtımız ise:

Kur’anı Kerim yüzlerce ayette “Belağül Mübin - apaçık ve
herkesçe anlaşılır tebliğ” yapılmasını emretmekte ve övmekte-
dir. Öyle ise bizim samimiyetimizden ve bu ilahi ölçülere uy-
gun hareketimizden kaynaklanan “net”liğimizi, “sert”lik olarak
niteleyenler, aslında “namertliklerini” ve çıbanlarını deşen ve
ayarlarını deşifre eden ayetlere yönelik gizli tepkilerini dile ge-
tirmektedir.

Milli Görüşte usûl ve üslup yenileşmesine, yani yöntem ve
söylem değişikliğine elbette giderilebilir; bu zaten normaldir ve
gereklidir. 

Ancak temel değerlerdeki, genel hedeflerdeki ve evrensel pro-
jelerdeki değişiklik iddiaları ise, tamamen döneklik ve dengesiz-
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lik alametidir. Bunlar ya gaflet ve cehalet veya dalalet ve hıyanet
niyetlidir.

Aktüel’den Alper Görmüş gibi özü çürümüş kişiler, Numan
Kurtulmuş’a hürmet ve rağbet ediyor görüntüsüyle dolaylı bi-
çimde Erbakan Hoca’ya ve sadık camiamıza hakaret etmekten
çekinmiyordu. Hiç utanmadan Hoca’nın kendisini “Tanrı Li-
der” olarak benimsettirdiğini ima edecek kadar terbiyesini bo-
zan ve tiyniyetini kusan bu tiplerin, acaba Numan aşkı nereden
kaynaklanıyordu? Size bir tiyo verelim:

Türkiye’de siyaset adamından dini hizmet erbabına, köşe
yazarı ve TV yorumcusundan medya patronlarına, yüksek bü-
rokratlardan sömürü sermaye baronlarına kadar, İsrail’in ve
ABD’nin gözüne girmek ve daha yükseklere erişmek isteyen
herkes; bunun en birinci ve en geçerli yolunun, bir şekilde Er-
bakan Hoca’ya hıyanet ve hakaretten geçtiğini biliyordu.83

“Saadet Partisinde İran çatlağı”

Akşam Gazetesi olayı bu başlıkla vermişti

Siyaset yasağı kaldırılan ve Saadet Partisi'nde (SP) Yüksek
İstişare Kurulu Başkanlığı'na getirileceği konuşulan Milli Gö-
rüş lideri Necmettin Erbakan ile partisi arasında 'Hizbullah çat-
lağı' patlak vermişti. İran'a 10 günlük sürpriz bir ziyarette bu-
lunan Erbakan'ın, İran’ın en üst yöneticileriyle ve devlet Başka-
nı protokolüyle karşılanıp çok özel ve önemli görüşmeler yapıl-
ması, dış güçleri ve işbirlikçileri tedirgin etmişti. İran dönüşün-
de basın toplantısı düzenleyen Erbakan, Hizbullah'ın adını an-
madan, 'Ayetullah Harrazi'nin genel başkanlığını yaptığı parti
ile toplantılar yaptık. Yeni bir dünya düzeninin kurulması için
ortak örgütler oluşturulacak. Ortak çalışmaları Türkiye'de Sa-
adet Partisi, İran'da Harrazi'nin partisi yürütecek' demişti. Er-
bakan'ın sözünü ettiği Harrazi'nin, İran Hizbullah Partisi'nin li-
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deri Ayetullah Seyyid Muhammed Bager Harrazi olduğu bilin-
mekteydi.

Erbakan Hoca'nın, SP adına İran ile işbirliğine girişmesi, her
ne hikmetse kendi partisinde ciddi bir krize sebebiyet vermiş-
ti. Erbakan'ın İran'da yaptığı anlaşmayı üstlenmeyen SP yöne-
timi, partinin böyle bir kararının bulunmadığını bildirmiş ve
Numan Kurtulmuş, Erbakan'ın SP adına yaptığı açıklamaları
reddetme kahramanlığını (!) göstermişti.

Hoca’nın kendi şahsi gezisiymiş!..

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan SP Genel Sekreteri Tur-
han Alçelik, Erbakan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bir baş-
bakanı olarak İran'a gittiğini belirterek şunları söylemişti: “Bu
gezinin SP ile en küçük bir bağlantısı ve alakası gösterilemeyecek-
tir. Hocamızın kendi şahsi gezisidir. Partimizin kurumsal kimliği
ile bağlantılı bir ziyaret değildir. Erbakan Hocamız, bir eski baş-
bakan olarak kendi adına İran'a gitmiştir. İran'daki parti ile yapı-
lan görüşmeler ve anılan işbirliğinin de SP ile bir bağlantısı yok-
tur. Partimizin bu konuda aldığı herhangi bir karar, attığı bir
adım veya bir düşünce de bulunmamaktadır. Zaten Anayasamıza
ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre yabancı bir ülkedeki siyasi par-
ti ile kurumsal işbirliğine gidilmesi de mümkün değildir.”

SP Genel Sekreteri Turhan Alçelik, İran gezisine Erbakan ile
birlikte katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğ-
lu için de, 'Sayın Karamollaoğlu bu geziye Hocamızın tercümanı
olarak katılmıştır. Partimizi temsilen yer almamıştır' demişti.

Harazi’nin muhtemel ABD saldırılarına karşı İran’ın hakları-
nı savunmaya yönelik onurlu tavırları, marazlı medya tarafın-
dan “Türkiye'yi tehdit ediyor” şeklinde verilmişti.

İran Hizbullahı'nın lideri Harrazi, 18 Nisan 2006'da yaptığı bir
açıklamada ABD'nin İran'a saldırması durumunda, dünyadaki
tüm ABD hedeflerine intihar saldırıları düzenleyeceklerini belirt-
mişti. Bu arada Türkiye’yi de uyaran Harrazi, “Eğer ABD Türki-
ye’deki üsleri kullanır ve Türkiye’den yardım alırsa, hiç şüpheniz
olmasın ki, size de saldırırız. Bize saldırana kim destek verirse
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versin karşılıksız bırakmayacağız. Öyle bir karşılık vereceğiz ki,
El Kaidenin eylemleri yanında hiç kalacak” demişti. Harrazi Tür-
kiye’deki yasadışı Hizbullah’la hiç bir bağlantılarının olmadığını
da özellikle dile getirmişti. 

Bu arada “Erbakan Hoca’nın İran’a resmen davet edilmediği-
ni, kendi insiyatifi ve isteği üzerine bu ziyaretin gerekleştiğini”
söyleyen Numan Kurtulmuş ekibi, acaba Erbakan Hoca’nın İran
Dini Lideri Hamaney ve daha önce planladığı dış gezisinin or-
tasında sadece Erbakan Hocayla görüşmek üzere Tahran’a gelen
ve görüşmenin ardından tekrar yurt dışına dönen Cumhurbaş-
kanı Ahmedinejad başta, en yüksek yetkililerle ve İran Mecli-
sinde devlet protokolüyle karşılanıp görüşmesini ve bir hafta
olarak öngörülen ziyaretin bu yoğun ilgi nedeniyle 10 gün sür-
mesini nasıl inkâr edecekler ve ne gibi bir kılıf geçireceklerdi?
Öyle her ziyarete giden böyle rağbet görüyorsa, bir de Süley-
man Demirel’i göndermeyi denesinlerdi….

Daha önce irade zafiyetinden ve iddia eksikliğinden şikâyet
edip, sahte kahramanlık ve kararlılık gösterisi yapanlar; Erbakan
Hoca’nın mümin bir irade ve metin bir dirayetle İran’a gidip şey-
tani güçleri ürkütmesi üzerine hemen balonları patlayıp fos çık-
maya ve İsrail’den tırsmaya başlayarak; “Bizim Erbakan’ın ziya-
retiyle alakamız yok!?” demekten haya etmemişlerdi.

Bahane olarak ta “Partinin kurumsal varlığını tehlikeye atma-
maya” sığınıvermişlerdi. Peh, peh, peh… Partiyi Erbakan’dan çok
düşünen sahte kahramanlar, daha sonra hep birlikte Nuh’un Ge-
misi yerindeki Milli Görüşü terk edeceklerdi! 

Davos’ta Recep T. Erdoğan’a çocuk muamelesi yapan modera-
tör ve Elazığ-Harput’tan göçme Pakraduni (Yahudi asıllı Ermeni)
David Ignatius’un hazırladığı “Amerika ve Dünya” adlı kitabında
konuşan Brzezinski ve Scowcroft gibi ABD’nin Siyonist stratejist-
leri, ortadoğuda sorun olarak; Irak, Afganistan, Pakistan ve özel-
likle İran’ı gösterdikleri bir sırada84 Hoca’nın bu ülkeye ziyareti
daha bir anlam ifade etmekteydi.
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Zbigniew Brzezinski, “Irak’ın birlik ve bütünlüğünün sağlana-
bileceğinin hayal olduğunu” söyleyen85; “Amerikan askerlerini
Kürdistan’a çekilip kalması gerektiğini öğütleyen86; “tek bir asker
bile kaybetmeden İran ordusunu toz haline getirebilir, nükleer te-
sislerini ve sanayi merkezlerini yerle bir edip, binlerce İranlıyı öl-
dürebiliriz” diye övünen87, ama sadece; “İran’da hem şah döne-
minde hem de günümüzde huzur ve refah içinde yaşayan ve pek
önemli mevkilerde bulunan çok sayıdaki Yahudilerin akıbetini me-
rak eden”88 bir Siyonist çıfıtı olarak “Ermeni soykırımı” iftirasını
da sürekli gündemde tutmakta89 ve yine AKP’ye ve Fetullah Gü-
len’e hararetle sahip çıkan bir karanlık kişiydi.

Unutmayalım, Amerika’yı ne başkanlar ne de bakanlar değil,
perde arkasındaki bu “ulusal güvenlik danışmanı” sıfatlı Yahu-
di stratejistler yönetmekteydi. Çünkü kendi itiraflarıyla; “Dı-
şişleri ve Savunma Bakanları bile haftada bir sefer ABD Başka-
nıyla görüşemezken, bunlar her gün en az 12 (on iki) sefer Baş-
kana akıl vermekteydi”90

Erbakan Hoca’nın İran’a davet olunmasından ve verdiği tari-
hi mesajlardan, İsrail’in ve uşak zihniyetli kimselerin tedirgin
olup telaşa kapılması normaldi.

Çünkü Erbakan Hoca’nın, İran’ın en yetkin ve etkin yöneti-
cilerine karşı söylediği ve Kanal 5’te kısmen dile getirdiği şu
sözler, şeytanları çatlatacak cinstendi:

“Artık aklımızı başımıza alacağız. Siyonist ve emperyalist
güçlerle silah yapma yarışına kalkışmayacağız. Bunun yerine
onların bütün silah sistemlerini ve nükleer füzelerini tesirsiz
hale sokacak teknolojileri hazırladık ve hazırlayacağız.”
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Ve yine Hoca’nın İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi
ve Stratejik Araştırmalar Merkezindeki: “İsrail için duvarlarda-
ki haritalardan ziyade kafalarındaki haritalar ve Arz-ı Mev’ud
hayalleri esas alınmaktadır. Buna göre hazırlıklar yapılmakta-
dır” hatırlatmaları bizce şöyle yorumlanmıştı:

“Yeni ve Adil bir dünyayı mutlaka ve en yakın zamanda ku-
racağız!. Şu anda İsrail’i de bir devlet gibi gösteren suni harita-
lara aldanmayacağız ve asıl gönlümüzdeki dünya haritasına
odaklanacağız!?”

Erbakan Hocanın: Biz iktidarda iken Amerikan elçisi ziyare-
timize gelip:

• “İran’a gitmez ve işbirliğine girişmezseniz..

• Çekiç Gücü bölgeden geri göndermezseniz.

• Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını açmaktan vazgeçerse-
niz..

• İsrail’in varlığını ve çıkarlarını gözetirseniz,

O zaman sizinle çalışabiliriz ve iktidarınıza destek verebili-
riz” dediklerinde, kendilerine şu yanıtı vermiştik:

Biz asla zulme ve emperyalizmin güdümüne razı olmayaca-
ğız. Ülkemizin, bölgemizin ve tüm insanlık âleminin çıkarları-
na ve evrensel hukuk kurallarına uygun davranacağız. Yeni bir
Türkiye’yi ve Adil bir dünya düzenini mutlaka kuracağız. Bun-
lar sadece bizim değil sizlerin de kurtuluş ve huzur çaresi ola-
caktır” sözleri ise imanın ve cihadın zirvesiydi.

ABD karşıtı Şii lider Sadr’dan Ankara’ya sürpriz ziyaret an-
lamlıydı!

Erbakan Hoca’nın İran ziyareti ardından Irak’ta ABD işgaline
karşı çıkan ve İran’a kaçmak zorunda kalan Şii lideri Mukteda
Sadr’ın Ankara’ya gelmesi ilginç karşılanmıştı. Kaynaklar Sadr ile
“Irak’taki siyasal sürece ilişkin istişarelerde bulunulacağını” bu
çerçevede Başbakan Erdoğan’ın da yer aldığı üst düzey yetkililer-
le konuşulacağı açıklanmıştı.
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Londra Şarkulevsat gazetesinden Tarık El Hümeyid “Sadr
niçin Türkiye'de?” diye sormaktaydı

Mukteda El Sadr'ın İran'da yaklaşık iki yıl gizlenmesinin son-
rası Türkiye'de sürpriz şekilde ortaya çıkmasının sebepleri etra-
fındaki tablo, 'Sadr akımı ve çağdaş sorunlar' konferansına katıl-
mak için orada olduğu açıklaması yapılsa da hâlâ tam olarak an-
laşılamamıştı.

“Erbakan Hoca” Türkiye'nin halihazırdaki aklıdır ve Sadr An-
kara'nın bölgede bir nüfuzunun olmasını arzulamaktadır. Mukte-
da el Sadr'ın Türkiye ziyareti hakkındaki açıklanmayanlar, gerçe-
ğin söylenenlerden tamamen farklı olduğunun kanıtıdır. Zira
Sadr, Ankara'ya Irak'tan değil, İran'dan geldi. Gizli bir ziyaretle
de değil, aksine aleniydi ve cana yakın bir karşılama yapılmıştı. 

Ayrıca Yeni Şafak gazetesi, Türk yetkililerden Sadr'ın kendile-
rine 'Irak'ı parçalanır halde bırakmayın ve bu yüzden Kerkük so-
rununda sizin yanınızdayız' dediğini aktarmıştır. Bu açıklama İs-
tanbul'da yapılırken İran helikopterleri Irak Kürdistan'ındaki
köyleri bombalamaktaydı. Bu durum, Irak Parlamentosu'nu Türk
ve İran saldırılarını kınamaya mecbur bırakmıştı. Acaba bizler bir
arabuluculuk karşısında mıyız, yoksa Amerikalılar gitmeden ön-
ce Türkler ve İranlılar tarafından Irak'taki şartların yeniden dü-
zenlenmesi planlarına mı şahit olmaktayız?91

Sadr’ın otelindeki ilginç tesadüf şaşırtıcıydı!

ABD Merkezi Haberalma Örgütü CIA tarafından Irak'taki Şii
direnişinden sorumlu tutulan ve hakkında ölüm emri verilen
Iraklı Şii lider Mukteda Es Sadr, İstanbul ziyaretinde ABD do-
nanmasından amirallerle aynı otelde kalmıştı. Sadr yaklaşık 1
ay önce ABD Başkanı Obama’yı da ağırlayan Beşiktaş'taki Con-
rad Otelde ağırlanmıştı. Sadr’ın iki gün boyunca konakladığı
Conrad Otel'de NATO üyesi ülkelerin katıldığı Donanma Komu-
tanları Zirvesi'nin (Maritime Commerder's Meeting-MARCO-
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MET 09) ön toplantıları yapılmıştı. 4-6 Mayıs tarihleri arasında
yapılacak olan zirve için otele yerleşen komutanlar arasında
ABD donanmasında görevli amiraller de bulunmaktaydı.92

Peki, bu noktaya nasıl gelinmişti? Ve N. Kurtulmuş SP Ge-
nel Başkanı seçildiği 2008’deki Kongre öncesi özel toplantılar-
da neler dile getirmişti?

23 Ocak 2008 tarihinde “ilci” otelde, Sn. Recai Kutan’ın ve
Numan Kurtulmuş’un da hazır bulunduğu bir istişare toplantı-
sı yapılıyordu. SP’li eski milletvekili ve GİK üyelerinin katıldı-
ğı bu toplantılarda Partinin geleceğiyle ilgili öneriler ve mevcut
yönetime yönelik tenkitler konuşuluyordu.

Kazım Aslan: “22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinden hezimet-
le çıkılmış ve maalesef sebepleri üzerinde durulmamıştır. “Biz se-
ferden sorumluyuz, zaferden değil” anlayışına sığınmak yanlıştır.
Çünkü zafer için gerekli şeyler yapılmamıştır. Sn. Numan Kurtul-
muş’un da bu toplantıda bulunması bizleri umutlandırmıştır.”

Ahmet Demircan: “Partinin yetkili organlarında her konu ye-
terince konuşulup tartışılamamaktadır. Mesela 27 Nisan E-muh-
turasına niçin sessiz ve tepkisiz kalınmıştır? Erbakan Hoca, üslu-
buyla, insanları adeta AKP’ye yönlendirmeye çalışmıştır. Partinin
umut olma özelliği kalmamıştır.”

Hayrettin Dilekcen: “Partimize karşı bir güven sorunu vardır.
Giderek daha fazlaca ulusalcı bir görüntü verilmesi yanlıştır. An-
tisemitizm dışında, yeni bir söylem yoktur. Hoca’nın konuşmala-
rı hep aynıdır. Sn. Genel Başkan (Recai Kutan) geleceği düzenle-
me ve Partinin önünü açma konusunda vebal altındadır. Gereği-
ni yapmalıdır”

Ertan Yülek: “Erbakan Hoca’ya duyulan sevgi giderek azal-
maktadır. Farklı düşündüğümüz için arkadaşlarımız “Amerikan
uşaklığıyla” suçlanmaktadır. Saadet Partisi, Erbakan’a Sadakat
Partisi halini almıştır. Erbakan’ın kendi yerine Fatih Erbakan’ı
hazırladığı konuşulmakta ve ilgililerden net bir yanıt alınama-
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maktadır. Artık kendi ailelerimiz bile bize oy vermekte tereddüt
yaşamaktadır. 

Genel Merkezde Numan Bey’e önce özel bir oda ayrılması,
sonra Genel Başkandan daha etkili kimselerce bunun geri alın-
ması oldukça yanlış ve yaralayıcıdır.”

Sn. Recai Kutan: Bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Evet,
gerçekten Fatih Erbakan’la ilgili çok yoğun bir propaganda var
ama, ben Erbakan Hoca’dan bu doğrultuda en ufak bir izlenim ve
işaret edinmemiş bulunmaktayım..”

Ahmet Fevzi İnceöz: “Özeleştiri yönünden çok faydalı bir
toplantı yapılmaktadır. Sürekli kan kaybediliyor, mutlaka tedbir
alınmalıdır. Artık milletin arzu ettiği yeni bir yapılanmaya fırsat
tanınmalıdır.”

Ömer Vehbi Hatipoğlu: “Partimiz bir yol ayrımındadır. Birile-
rinin vehimleri ve sözleri Din gibi sunulup algılanmaktadır. Ho-
ca’nın kafasındaki çözümler nedir, anlaşılamamaktadır. İslam
coğrafyasındaki tehlikeler, Hoca’ya olan vefa duygusundan daha
önemli ve öncelikli sayılmalıdır.”

Sn. Recai Kutan: “Arkadaşlar teşhislerimiz insaflı ve isabetli
olmalıdır. Bakınız, seçimden 2 gün önce Erbakan Hocamızın
Samsun Mitinginde adeta meydanlar patlamıştır. İstanbul çağla-
yanda tarihi bir katılım ve coşku yaşanmış, şahsımıza karşı ola-
ğanüstü bir ilgi ve sevgi gösterisi yapılmıştır.”

Sıtkı Cengil: “Partinin teşkilat içi eğitim politikası yanlıştır.
Sanki toplumu bölücü ve herkesi dışlayıcı faaliyetler yapılmakta-
dır. Bu kafayla başarı sağlanması imkânsızdır.”

C.G.: “Genel merkez, artık üzerine düşeni yapmalı, hizmetin
yolunu açmalı ve yeni bir oluşuma fırsat tanımalıdır.”

M.O.: “Dava kişilerden önemli sayılmalıdır. Hoca’ya rağmen
bir şey yapılmamalı, ama Hoca da seçmenin taleplerine kulak as-
malıdır.”
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İsmail Alptekin: “Türt toplumu yeni bir lider aramaktadır.
Numan Bey tabanda çok isteniyor, ama “emanetçi gibi değil, bi-
leğinin hakkıyla kongre kazanmış” imajı oluşturulmalıdır.”

Ahmet Cemil Tunç: “Erbakan Hoca’nın ve arkadaşlarının
emeğini inkâr etmiyoruz, ama bu gidişle başarı imkânsızdır. Po-
tansiyelimizi boşa çıkarmayacak bir değişim kaçınılmazdır.”

Yaşar Burhan: “Kongre bir an önce yapılmalıdır. Yaşlıların si-
yaset yapma dönemi Ecevit’le kapanmıştır. Millet AKP’ye değil,
Tayyib’e oy atmıştır. Karizmatik bir genel başkana ihtiyaç vardır.”

Abdulhamit Gül: “Ulusalcı söylemler bizi sıkıntıya sokmakta-
dır. Eski söylemleri artık bırakmalıdır.”

Tekrar Kazım Aslan: “Partimizde; yönetim, üslup ve söylem
problemleri vardır. Kongre bir an önce yapılmalıdır. (Erbakan’ın)
Kabala’ya dayalı söylemleri toplumda karşılık bulmamaktadır.
Genel Merkezdeki bazı büyüklerimizin, Sn. Recai Kutan Bey’e
yönelik ölçüsüz tavırları da, onun Genel Başkanlığını tartışılır ha-
le sokmaktadır.” (Tek doğru ve isabetli tenkit A.A.)

Temel Karamollaoğlu: “Arkadaşlar olayları tek bir sebebe bağ-
lamamız yanlıştır. Çok yönlü düşünmek lazımdır. Ben şahsen ge-
lecekten ümitvarım.”

Hüsamettin Korkutata: “İşte biz de, Millette sizin kadar ümit-
li olsun istiyoruz. Bu nedenle partide bir yenileşmeye karşı durul-
mamalıdır.”

Mustafa Köylü: “Geçmişi anlatarak oy alamayız ve esnaf ziya-
retiyle, ev sohbetiyle bir yere varamayız. Bu günkü şartlara ve ih-
tiyaçlara uygun bir tavır takınılması lazımdır.”

Numan Kurtulmuş: “Nüfusumuzun %50’si artık 28 yaşın al-
tındadır. Yani büyük kalabalıkları oluşturan bu genç nüfus için
artık “Milli Görüş”, müspet veya menfi bir anlam çağrıştırma-
maktadır. Üstelik gençliğin İslami algılayış ve davranışları da
değişmiş bulunmaktadır… Bu yüzden sorunlarımızın çözümü
asla konvansiyonel (basmakalıp, geleneksel olan) yöntemlerle
sağlanamayacaktır…. Bundan sonra mırın-kırın Müslümanlığı
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devri kapanmıştır. İradesiz, iddiasız ve kararsız kişilerle yola
devam etmemiz imkânsızdır. Ben kendi adıma eğer bu irade ve
iddianın sahibi olmasaydım, şimdi aranızda bulunmaz ve böy-
lesine zor bir mücadelenin içinde asla olmazdım… 

… Biz lidere kaydı- hayatla (hayat boyu) bağlı kalmak zo-
runda değiliz…. Dava Erbakan Hocayla da kaim değildir. … Bu
partiyi içine kapatanlar, marjinalleştirmeyi başaranlar, şimdi
Kongre için delege ayarlamayı marifet saymaktadır….

….. Bu böyle gitmez.. Hiçbir şey olmamış gibi, ortalık gül-
lük gülistanlık misali, bir köşede iradesiz ve iddiasız durup
oturmak bize yakışmayacaktır. Bunun icabı ne ise yapılmalı-
dır… Yeni bir çıkış yolu, yeniden müdahil olma iradesi ortaya
koyulmalıdır. ... Her şeyi güllük gülistanlık gösterenler, bir da-
ha düşünmeli, artık hatalarının farkına varmalıdır. Hasbi bir şe-
kilde istikballerini millete hibe etmek zamanıdır.”

Bu “parti içi tenkit ve teklif perdesi altında konuşulanların
büyük kısmı yalandır, yanlıştır ve Erbakan Hoca’nın şahsında
Mili Görüş davasına karşı, açılmış örtülü bir savaştır. Bu sapta-
ma kılıflı safsataların özeti: İnancımızın temel kurum ve kural-
larını, Milli Görüş’ün plan ve programlarını ve Siyonizm-em-
peryalizm karşıtlığını bırakalım. Dünyaya hakîm ve zalim güç-
lerin sömürü arabalarına koşulmaya hazır olduğumuzu ispatla-
maya ve iktidar pastasından pay kapmaya çalışalım!..

Evet, maalesef Kabbalist ve kahpe Yahudilerin Hz. Musa’yı bir
peygamber olarak değil sadece Firavun zulmünden kurtaracak
bir “kahraman” şeklinde görmeleri ve ayeti kerimede belirtildiği
gibi: “Sen gelmeden önce farklı bir zulüm ve zillet çekiyorduk.
Geldikten sonra ise şimdi ayrı hakaret ve zahmetlere uğradık” an-
lamındaki sitemlerine ve nankörlüklerine benzer bir tavır, bugün
bazı SP’lilerce Erbakan Hoca’ya karşı sergilenmekteydi. Hoca bir
“dava lideri” değil, istismar edilecek bir şahsiyet olarak düşünül-
mekte, hatta pek çok sıkıntı ve sorunun sebebi olarak görülmek-
te ve ondan kurtuluş çareleri için hem de masonik mahfillerle
birlikte sinsi projeler üretilmekteydi.
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Ekim 1996’da Washington “Milli Güvenlik Konseyi”nden
Devlet Bakanı ve Dış ilişkileri Bakanı Siyonist Yahudi Warren
Christopher imzasıyla, acil ve gizli ibaresiyle, başta Ankara ol-
mak üzere, Atina, Moskova, Sofya, Genova büyükelçiliklerine
ve NATO Genel Sekreterliği Amerikan temsilciliğine gönderi-
len ve Erbakan Hoca tarafından 28 Şubatın perde arkası güçle-
ri deşifre eden kriptoda özetle şu talimatlar veriliyordu:

• ABD yönetimi; Türk Hükümetinin (Refah-Yol), Erbakan
ideolojisinden ilham alan Milli eğilimlerinden ve özellikle Batı-
dan uzaklaşıp İslam Dünyasına yönelmesinden çok ciddi rahat-
sızlık duymaktadır.

• Bu yaklaşım Amerikan çıkarlarına aykırıdır ve düşmancadır.

• Doğruyol Partisi, Erbakan’ın söylem ve girişimlerini ılımlaş-
tırma ve engel olma yolunda verdiği taahhütlerini yerine getirme
konusunda başarılı olamamıştır. Ve bu nedenle artık koalisyonun
devamı gereksiz ve yararsızdır.

• Ne var ki, Tansu Çillerin koalisyonda çekilmesi, hükümeti
düşürebilir ama, gidilecek bir erken seçimden Refah Partisinin
çok daha güçlü olarak çıkmasından endişe duyulmaktadır.

• Bu nedenle Refah partisinin kapatılmasını, parçalanmasını
ve Necmettin Erbakan’ın siyaseten yasaklanmasını sağlayacak bir
süreç başlatılmalı ve bu istikamette Türk askeriyesi kışkırtılmalı
ve zorlanmalıdır.

• Çünkü Türkiye, Birleşik Devletlerin “anahtar stratejik orta-
ğı” kalmak durumundadır, bu husus bölgedeki çıkarlarımız için
hayati önem taşımaktadır.

• Bu konudaki aksiyon planlarını ve bu amaca yardımcı öneri
ve yorumlarınızı önemle bekliyoruz.”

Ey Erbakan’ın gerçekçi ve gelenekçi çizgisinden rahatsız
olanlar;

“Eski hizmetleri ve eskimiş projeleri terk edelim, yeni söy-
lemler ve güncel vitrinler üretelim” diyorsunuz!
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Ama şu yeni önerilerinizi, ülkesel, bölgesel ve evrensel pro-
jelerinizi bir türlü ortaya koyamıyorsunuz?

Açıklayın da, Milli Görüşün ilmi, insani ve evrensel projele-
riyle sizinkileri karşılaştırma ve tercih yapma imkânı bulalım.

Söyleyin bakalım:

İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, Ortak savun-
ma Paktı gibi programları ve D-8 gibi oluşumları eskimiş ve ge-
reksiz mi buluyorsunuz?

Siyonizmin şeytani hesaplarını ve İsrail’in varlığını bölgemiz
ve ülkemiz için bir tehdit ve tehlike olarak görüyor musunuz?

Mevcut zalim Dünya Düzenini değiştirmeden Türkiye’de ik-
tidar olsanız bile gerekli, yerli ve de milli bir değişim yapabile-
ceğinize ve buna fırsat verileceğine inanıyor musunuz? Yoksa
malum ve mel’un merkezlere “Sömürü arabanızın AKP atları
yoruldu ve yıprandı. Onların yerine bizi koşmaya hazırlanın”
mesajı mı vermek istiyorsunuz?

BBP’nin vefası!?

Göksun kazasının SP oylarını bir jest uğruna feda ettiğiniz
Büyük Birlik’çilerin vefasını ve kadirşinaslığını 27 Nisan 2009
tarihli Zaman Gazetesindeki tam sayfa taziye teşekküründe gö-
rüp dersinizi alabildiniz mi? 

26 Mart 2009 günü bizzat parti genel merkezine kadar zah-
met buyurarak, ayrıca evlerine teşrif edip taziyede bulunarak
ve birçok TV konuşmasında özellikle ve öncelikle üzüntülerini
ve endişelerini hatırlatan 54. T.C. Hükümeti Başbakanı Prof.
Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın ve SP Genel Başkanının is-
mi bile zikredilmemiş ve böylece kimlerin kimler hakkında
hangi duygu ve düşünceler beslediklerini de, dolaylı biçimde
deşifre etmişlerdi.

Bursa’da (Yıldırım’da), Şırnak’ta SP’yi seçime sokmayanlar da
bu “Yenilikçi ve Değişimci” kafalardı. Bütün bunları gaflet ve ce-
haletle mi, yoksa Bursa’da AKP’ye, Şırnak’ta DTP’ye kıyak çek-
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mek gibi bir hıyanet hesaplı ve rüşvet karşılığı mı yapılmıştı, bi-
linmemekteydi. 

“Oy” hangi anlama geliyordu ve hangi amaçlara hizmet edi-
yordu?

Oyları satmak, camiamızı seçime sokmamak veya Göksunda
olduğu gibi başka partiye ikram olarak sunmak hangi imani ve
ahlaki ölçülere dayanıyordu?

Hoca’yı Ulusalcı çizgiye kaymakla suçluyorsunuz. Ama Ulu-
salcı Mehmet Haberal’ın televizyonuna sizi çıkarıp AKP’yi bölme
projelerine ses çıkarmıyor ve bir açıklama getirmiyorsunuz.

Bu arada ABD İstanbul siyasi konsolosu Yahudi Harold Bo-
naguist’in Bursa İl Başkanlığında Hilmi Tanış ve SP Genel Sek-
reteri Turhan Alçelik’le tam iki saat görüşmesine ve yine Ame-
rikalıların Ömer Vehbi Hatipoğlu’na ödül vermelerine hangi
hikmet ve mazeretler uyduruyorsunuz?.

Hatipoğlu’na imtiyazlı doktora unvanıymış!.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğ-
lu'nun 'Güneydoğu sorunu' ile ilgili yaptığı çalışma Ortadoğu
Amerikan Üniversitesi tarafından doktora unvanına layık görülüp
Siyonistler tarafından Hatipoğlu'na imtiyazlı doktora unvanı takıl-
mıştı. Akar İnternational Hotel'de düzenlenen törene Saadet Parti-
si eski Genel Başkanı Recai Kutan, Saadet Partisi Genel Başkan Yar-
dımcıları Lütfü Esengün, Mücahit Yanılmaz, Ahmet Sünnetçioğlu,
Başkanlık Divanı Üyesi Hüsamettin Korkutata, Devlet eski Bakanı
Ahmet Cemil Tunç, Saadet Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı
Tünay Demirtaş, İlahiyatçı Siyonist Hürriyet yazarı ve Ömer Veh-
bi’nin kardaşı Nihat Hatipoğlu ve Ortadoğu Amerikan Üniversite-
si Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat ve çok sayıda davetli
katılmıştı. Ortadoğu Amerikan Üniversitesi Sözcüsü Prof. Dr. Mus-
tafa Erdoğan Sürat, bu çalışmanın Güneydoğu bölgesi için verimli
bir gelişmenin ürünü olduğunu vurgulamıştı.

Şimdi soruyoruz: Bunlar mı Amerikancılaşmıştı, yoksa
Amerika mı insafa ve imana gelip İslamcılaşmıştı?!.. Bu tiyni-
yetsiz tiplerin, niye Erbakan’dan kurtulmak istedikleri, şimdi
daha iyi anlaşılmaktaydı….
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Vakit ve Yeni Şafakçı Numan Bey Şakşakçılarının,
SP’ye Biçtikleri Misyon:

AKP’YE ANTRENÖR VE YEDEK LASTİK HAZIRLIĞI

Evet bunların hepsi de, “AKP amacımız, SP aracımız” demeye
getiriyordu.

İşte Resul Tosun (Yeni Şafak 29 Ekim 2008) “Parti'ye muha-
lefet şimdi geliyor” (Yani yedek lastik olarak SP şişiriliyor!) ya-
zısında bakınız neler söylüyordu:

a) “Detaylar üzerinde durmayacağım. Bu Saadet kongresi siya-
set tarihimizde yeni bir dönüm noktasının işaretlerini verdi. Numan
Kurtulmuş'un önünün açılması, Milli Görüş camiasındaki geleneksel
politikaların terk edildiği veya terk edileceğinin; Milli Görüş cami-
asına yeni bir heyecan geleceğinin işaretlerini verdi.” 

Resul Tosun: 

Numan Kurtulmuş’un önünün açılması; camiadaki gelenek-
sel politikaların terk edileceğinin işaretlerini verdi” derken
“Milli Görüş, Numan Bey eliyle, Adil Düzen, D-8’ler, Önce Ah-
lak ve Maneviyat, Yerli ve Milli Kalkınma gibi genel ve temel
prensip ve politikalarını terk edeceği beklenmektedir” mesajı-
nı ve müjdesini (!) dile getiriyordu.

b) “SP'nin yeni dönem politikalarının en fazla AK Parti'yi etkile-
yeceğini düşünüyorum. Çünkü Ak Parti'yi AK Parti yapan Milli Gö-
rüş camiasının yetiştirdiği politikacılardır. Ayrıca AK Parti'nin oy
tabanının omurgasını da Milli Görüş oyları oluşturmaktadır. Milli



Görüş partilerinde parti içi demokrasinin işlemeyişi, genel merkez-
lerin buyurgan politikaları AK Parti'yi doğurmuş ve Milli Görüş teş-
kilat mensuplarıyla ve seçmenleriyle yeni bir kimlik ile bir bütün
olarak AK Parti'ye kaymıştı” buyurun Bay Tosun: AK Parti'nin za-
afı ya da dezavantajı tek adam partisi olmasıdır. Parti bütün gü-
cünü Tayyip Beyden almaktadır. Tayyip Bey maalesef yenilikçi
hareket sırasında vaadilen parti içi demokrasiyi özlenen düzey-
de gerçekleştirememiştir” diyerek yanıldıklarını, AKP’de daha
katı ve kötü bir lider sultasının yaşandığını, ama bu gerçeği de,
demokrasi hatırına değil, kendisinin aday yapılmadığı için gün-
deme taşıdığını bir nevi itiraf ediyor, ama Numan Kurtul-
muş’un demokrat davranacağının garantisini yine veremiyordu.

c) “Şimdi SP bu tabana yönelecek ve muhtemelen AK Parti'yi
tahminlerin ötesinde bir şekilde etkileyecektir.

Çünkü AK Parti artık iktidar partisidir ve ne kadar başarılı olur-
sa olsun iktidar partilerini eleştirmek kolaydır. İcraat yapanların en
küçük kusurları bile muhalefet nezdinde büyük öneme haizdir. Kong-
redeki bazı abartılı eleştiriler SP'nin bunu yapacağını gösteriyor.

SP, AK Partiye oy veren Milli Görüş tabanının yarısını hatta dört-
te birini bile ikna etse AK Parti önemli ölçüde etkilenecek demektir..

Hani hep söyleniyor ya AK Parti'nin en büyük avantajı muhale-
fetinin bulunmaması diye. İşte o söylem artık tarihe karışabilir. 

ç) “SP'nin kazanma ihtimali daha zayıftır ama bu kapışma üçün-
cü partilerin aradan sıyrılmasını getirebilir. SP, AK Parti'yi de düzen
partisi olarak gördüğü için bunu önemsemeyecektir ama AK Par-
ti'nin bu fotoğrafı çok iyi okuması lazımdır.” Yani SP’nin barajı aş-
ma şansı yok gibidir. Öyle ise AKP’ye dolaylı destek sağlayıcı bir
misyon üstlenmelidir.

d) “Oysa SP öyle değildir. Numan Bey yalnız değildir. Heyecan
dolu bir teşkilata sahiptir. Teşkilatın eksiği lider idi şimdi Numan
Bey ile onu da telafi etmiş oldular. SP bu heyecanlı teşkilat ile AK
Parti'yi sıkıştırabilir. AK Parti iktidar partisi olduğu ve çok sayıda
belediyeleri de elinde bulundurduğu için SP, eleştirecek malzeme bul-
makta sıkıntı çekmeyecektir.
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Hele paraşütle siyasete inip AK Parti'den belediye başkanı seçi-
len halktan kopuk tipler SP'nin ekmeğine yağ sürmektedirler.” (Ya-
ni bizi unutmayın, kullanın, emrinize ve siyonizmin hizmetine
amadeyiz..)

e) “Numan Bey emanetçi gibi durmaz da kendisi olursa ve ölçü-
süz eleştirilerin yerini mantıklı ve tutarlı söylemler alırsa, AK Par-
ti'nin karşısına ciddi bir muhalefet çıkacak demektir.” Yani Erbakan
Hoca’nın güdümünden ve Milli Görüş’ün asli istikametinden çı-
kacak bir Numan Kurtulmuş, AKP’ye yedek lastik olabilir ve
Resul Tosun gibi Milli Görüş kökenlilerin tekrar kıymete binip
AKP’den aday yapılma şanslarını artırabilir…

Ve Hakan Albayrak (27 Ekim 2008), “Numan Kurtulmuş:
Umudumuzu yeşerten asil bir ses” başlıklı yazısında ve “28 Şu-
bat'tan günümüze Milli Görüş'ün seyrüseferi” devamında:

a) “Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi liderliğini niçin "umu-
dun yeşermesi" olarak görüyorum? Bu çok uzun bir hikâye. Kısalta-
rak anlatmaya çalışayım:

Batı emperyalizmine, faizci kapitalist sisteme, Avrupa Birliği
üyeliğine muhalefeti ile tebarüz etmiş olan Milli Görüş hareketi 28
Şubat sürecinde maruz kaldığı ağır oligarşik baskıların üstesinden
gelebilmek için Batıcı liberal aydınların söylemlerine iltica etmişti.
Konferanslarla, panellerde, sempozyumlarda mütemadiyen bu ay-
dınlar konuşturuluyordu. Milli Görüş temsilcileri de onlar gibi ko-
nuşarak Avrupa Birliği üyeliğinin olmazsa olmazlığından söz edi-
yor, liberalizmi övüyor, NATO'nun İslam dünyasıyla bir derdinin ol-
madığını ileri sürüyor ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
muvazaalı demokrasiye iltifat ediyorlardı.

Anayasa Mahkemesi'nin kapattığı Refah Partisi'nin yerine kuru-
lan Fazilet Partisi, resmi söylem bakımından, Batı'nın güvenini ka-
zanmaya ahdetmiş bir parti görünümündeydi.” İyi de bunların hep-
si şuanda sizin de sahip çıkıp kahramanca savunduğunuz AKP’de
değil mi? 

b) “Sonunda bu taktiğin gizlediği dava unutulacak ve taktiğin
kendisi dava haline gelecek" deyip duruyordum. Nitekim bu süreç,
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Fazilet Partisi'nin de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması
üzerine, "Kahrolsun Amerika" demeyi ayıp sayan, Uluslararası Pa-
ra Fonu ve Dünya Bankası ile iş tutmaktan gocunmayan, Avrupa
Birliği üyeliğini "medeniyetin kıyısında kalıp kenar mahalle ülkesi
olmamak için" elzem kabul eden, dînî ve bölgesel birlik arayışlarını
istihza ile karşılayan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni doğurup iktida-
ra taşıdı. Bu parti "Milli Görüş gömleği"ni çıkaranların partisiydi.
Gömleklerini çıkarmayan Milli Görüşçüler, Saadet Partisi ile 'yola
devam' dediler. Daha doğrusu 'yola dönüş' dediler” tespitleriyle;

c) “Kuruluş ve ilk yükseliş dönemindeki Batıcı duruşunu bir öl-
çüde revize eden ve Milli Görüş davasına da uygun düşecek bazı
müsbet icraatlarda bulunan (mesela Suriye ve İran'la işbirliğini ge-
liştiren, Irak'taki Şii-Sünni geriliminin düşmesine katkıda bulunan,
Afrika açılımını başlatan) AK Parti hükümetine karşı fevkalade kı-
rıcı bir 'kategorik red' söylemi tutturarak -hatta 'ulusalcıvari' bir
topyekün savaş siyaseti güderek- hakkaniyet ölçüsünü kaybettiği in-
tibaını uyandıran ve bazı dikkatsiz konuşmalarla / uygunsuz ifade-
lerle AK Parti seçmenlerinde aşağılanma duygusuna yol açan Saadet
Partisi alternatif olma özelliğini kaybederken, genel olarak anti em-
peryalist duruş ve İttihad-ı İslam davası da Saadet Partisi'ne duyu-
lan tepki veya en azından ilgisizlik yüzünden biraz daha 'irtifa' kay-
betti” sözleri arasındaki çelişki, bunların Numan Kurtulmuş aş-
kının perde arkasını da açığa vuruyordu.

d) “Niye Numan Kurtulmuş? 

Çünkü ihtiyacını hissettikleri "taze kan"ı, hasretini çektikleri
"dinamizm"i, Tayyip Erdoğan'ın karizmasıyla yarışabilecek kariz-
mayı ve Milli Görüş'ün kadîm söylemini yeniden üretip 'asrın idra-
kine söyletecek' entelektüel donanımı onda görüyorlardı. 

Bendeniz de (Saadet Partili olmayan pek çok arkadaşım gibi)
Numan Kurtulmuş liderliğindeki bir Saadet Partisi'nin siyasette can
çekişen idealizmi ihya edebileceği ihtimali üzerinde duruyor ve Er-
bakan Hoca'nın bu ihtimale bir şans tanımasını bekliyordum.” (SP’li
olmayan, yani SP’nin amacına, davasına ve misyonuna inanma-
yan bir kişinin SP’ye yönelik tavsiye ve tekliflerinin altında iyi
niyet arayacak kadar demekki hala bulunuyordu!)
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“Gerçi partinin genel idare kurulu daha ziyade 'eski tüfekler'den
oluşuyor, Kurtulmuş yeni bir ekip kuramadı; fakat genel başkanlığın
sunduğu imkânlar Türkiye siyasetinde yeni bir rüzgâr estirmek için
yerlidir” diyor ve Numan Kurtulmuş’un Saadet’i AKP’ye yedek
lastikliğe yönlendiriyordu.

e) Kürt meselesinin çözümüne dönük radikal bir teklif paketi ha-
zırladığını ve bu paketi "şehit anaları"nın da yüreklerine tesir ede-
cek bir söylem ve üslupla takdim ettiğini düşünün mesela…

Yeni bir rüzgâr esmez mi?” Yani SP, BOP kapsamında, Kürdis-
tan kurulması ve Sevr’in uygulanması için, AKP’ye dolaylı des-
tek sağlasın isteniyordu…

f) “Süleymaniye ile Anadolu illerinin kardeşliğinden söz etti…

Halep ve Şam ile birlikteliğimizin ihyasından söz etti…

Kürtlerin hukukunu gözetmekten söz etti…

Alevilerin hukukunu gözetmekten söz etti…” diye övüyor ve
AKP, daha doğrusu AB ve ABD adına umutlanıyordu.

g) Ve “Gazan mübarek olsun Numan Kurtulmuş!” diye biti-
riyor.. Özetle SP’nin daha dindar ve kahraman söylemlerle
AKP’nin boşluğunun doldurulmasını ve BOP’a yedek lastik ro-
lü oynamasını öneriyordu..

AKP’nin yarı resmi yayın organı Vakit Gazetesi de aynı sinsi
senaryoyu seslendiriyordu. Anlaşılan Yeni Şafakçılar da, Vakitçi-
ler de, Zamancılar da aynı masonik mutfaktan besleniyordu..

Türkiye’nin, “Saadet”e ihtiyacı var! (Ali Karahasanoğlu)

a) “Saadet Partisi’nin yeni Genel Başkanı Numan Kurtulmuş,
ayağının tozuyla, anamuhalet partisi olacak etkin bir siyaset anla-
yışını vaad etti. 

Gerçekten de, Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Etkin bir siyasi mu-
halefete o kadar susadık ki... 

Siyasi iktidarı, eleştirileri ile doğru istikamete yönlendirecek bir
muhalefet.. Yıkıcı değil, yapıcı bir muhalefet.. Temel hakların kısıtlan-
ması için uğraş veren değil, daha fazla özgürlük isteyen etkin bir mu-
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halefet!” Yani AKP’ye arka bahçelik ve göstermelik muhalefetle dolay-
lı destekçilik sağlayacak bir SP’ye ihtiyaç hissedilmektedir..” diyordu.

Ama, Rüşveti kelam cinsinden Erbakan dönemleri de övülü-
yordu:

b) “Bir zamanlar Necmeddin Erbakan Hoca’nın, 24 milletvekili
ile yaptığı icraatı, bugün 330 milletvekili ile yapamıyorlar.. 

Laf olsun diye yazmıyorum bunları.. Somut örnek de vereyim si-
ze.. Daha önce de kısaca değinmiştim.. Kendi başımdan geçen, bire-
bir içinde olduğum bir olay.. 

Yıl 1973.. Ortaokula başlayacağım. Ama, askeri muhtıra sonra-
sında, İHL’lerin orta kısımları, normal ortaokul haline dönüştürül-
müş. Meslek dersleri kaldırılmış. 

“İHL havası soluyalım da, varsın meslek dersleri olmasın” dü-
şüncesi ile, İHL’nin orta kısmına kaydoluyorum. O yıl, MSP-CHPko-
alisyon ortaklığı gerçekleşiyor. Eğitim yılının hemen hemen başı.. 24
milletvekili olan Necmeddin Erbakan, gelecek seneye falan tehir et-
meden, hemen o yıl, İHL’lerin orta kısımlarını açtıran kararı hükü-
mete aldırıyor. 

Düşünün, askeri muhtıra ile ortaokulun kapatılmasının üzerin-
den daha bir yıl geçmiş.. Senin sadece 24 milletvekilin var.. Ve hemen
o yıl, hatta yılın sonunu da beklemeden, ikinci yarıyıl başlamak üze-
re, hemen meslek derslerini ortaokula koyduruyorsun! 

Bir bu icraata bakın. Bir de bugünkü AKP’nin çekingen icraatla-
rına” deniyor, ama “bu nedenle artık hepimiz Saadet Partisindeyiz.
AKP ile bir yere varılacağı umudunu yitirmişiz” deniyordu. Yani,
SP, eylem ve söylemleriyle AKP’yi canlandırsın, ayıplarını ka-
patsın ve devamını sağlasın demeye getiriyor!

c) Ali Karahasanoğlu: “AKP Kararlılığını gösterip, “Anayasa
Mahkemesi’nin yapısı dahil, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sonu ne-
ye varırsa varsın, aklın emrettiği, objektif tüm değişiklikleri yapıyo-
ruz” desin, tartışmayı başlatsın... 

Fransa’da, Almanya’da, Hollanda’da, Avusturya’da, Amerika’da
nasıl ise, Anayasa Mahkemesi’nin yapısı, koysun hepsini önümüze..
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Sonra da, “İstemezükçü takım, buyursun, arzu ettiğini seçsin” tekli-
fini yapsın... 

“Ben teklifimi sundum, bundan sonrası ‘Zırtooo! artık” deyip yol-
larına devam etsinler. “Ama darbe olur. Temel yapı değiştirilmek is-
teniyor gerekçesi ile asker yönetime el koyar!” Haydi oradan!.. Çok
dinledik biz, bu mavalları.. Ne olacaksa olsun artık.!. Darbe yapa-
cak birileri varsa, buyursunlar yapsınlar.. Şu an yaşananlar, darbe
döneminde yaşananlardan daha mı iyi sanki? Başörtü ile okuyamaz-
sın. Kur’an Kursu’na gidemezsin. Memursan, namazını vaktinde kı-
lamazsın. Ama “Darbe olmadı ya!” diye sevindirik olursun!” gibi
bir kahramanlık ve Karahasanlık taslıyor. Ama hala, “bu iş AKP
ile olmaz, bu dönek kafalar ve ödlek kadrolarla bir yere varıl-
maz” yerine: 

“İşte, 330 milletvekiline rağmen, “Yapılacak bir şey yok” havası-
na mahkûm edilmiş AKP'liler de, belki Numan Kurtulmuş başkanlı-
ğındaki Saadet’in muhalefeti ile kendilerine çeki-düzen verirler..
Kim bilir belki de bu vesile ile, sadece iktidar değil, muktedir de
olurlar!” diyerek Numan Kurtulmuş’un Saadet Partisinin; ayar-
larını bizden bile çok iyi bildikleri ve yukarıdaki gibi ikrar et-
tikleri AKP’yi, birazcık cesaretlendirip canlandıracak ve ringde
kalmasını sağlayacak bir antrenör gibi davranmasını umuyor ve
öğütlüyordu!?

Numan Kurtulmuş, bütün bu pohpohlamaların gerçek niyeti-
nin farkına varacak ve Milli Görüş’ün asil ve asli çizgisinde sağ-
lam ve sadık kalacak tiyneyetten maalesef uzaktı. Erbakan Ho-
ca’nın; çağı kurtaracak prensip ve projelerini, anlamaya, inanma-
ya, savunmaya ve uygulamaya yanaşmamıştı. Ve tabi nice “Kur-
tulmuş” sanılanlar, bu sinsi ve Siyonist siyaset serüveninde kulla-
nılmış ve sonunda kurutulmuşlardır.

Aynı kahraman Vakit’in bir diğer Karahasan’ı da Hüseyin Üz-
mez’di.. Yanlış anlamayın, bizim dikkat çekeceğimiz, ne bu 77 ya-
şındaki ruh hastası adamın 23 yaşındaki karısıyla, ne de 14 yaşın-
daki kıza sarkıntılık iddialarıyla ilgili değildi. “İddialar ispat edil-
medikçe, kişilerin masumiyeti” ilkesine elbette riayet edilmeliydi.
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İşte Vakit’in bu kahraman yazarı. Bu radikal İslamcı… Bu ka-
tıksız şeriatçı… Bu koyu İrancı Hüseyin Üzmez, tahliyesinin ar-
dından 29 Ekim 2008 günü, AB havarisi ve AKP hamisi ATV’nin,
Fuat Kozluklu adlı spikerinin misafiriydi.

Yıllarca, Malatya’da Mehmet Emin Yalman’a kurşun sıktığını,
her fırsatta yazan ve her konuşmasında kasıla kasıla hatırlatan
Hüseyin Üzmez, bu sefer ATV’de “cinayetin tetik çekmenin yan-
lışlığını ve çağ dışılığını” itiraf etmekteydi. Oysa bir gün evvelin-
de bile basın mensuplarına “ben gazetecilere kurşun sıkmış ada-
mım” diye göz dağı vermişti!.

Aynı Hüseyin Üzmez:

“14 yaşına gelmiş ve bulağa erişmiş bir kızla evlenilebilinir.
Ama bu sadece İran’da ve Arabistan’da geçerlidir. Biz, laik ve de-
mokratik Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz ve bununla iftihar
ediyoruz” demekteydi. Böylece hem şeriatçılığını hem İrancılığı-
nı bir çırpıda silip atıvermişti…

Yetmez, Atatürk hakkında ölçüsüz ve törpüsüz çıkışlarıyla
ünlü kahramanımız, hapishanede evcilleştirilmiş olacak ki, bu
sefer sık sık Mustafa Kemal’e rahmet ve minnet duygularını di-
le getirmek ihtiyacını hissetmişti. İşte bunların en kahramanla-
rının bile, nasıl yalaka ve yalama bir karakter taşıdıklarının en
taze resmiydi.

Peki ya, birkaç hafta önce birbirine horozlanıp hakaretler yağ-
dıran (daha doğrusu hamakat ehlini avutup oyalayan) Aydın Do-
ğan’la Recep T. Erdoğan’a malum ve meşhur masonlardan ve
AKP’de ki Siyonist sigortalardan Ülkü Güney’in oğlunun düğü-
nünde aynı masaya oturtulup düğün şahitliği yaptıran melun mer-
kezlerin bu aşağılayıcı tavrını “başbakan kahramanlığı ve Aydın
Doğan’ın geri adım atması” şeklinde yorumlayan ve bununla: Aziz
ve muhterem kahraman, asil ve muhteşem insan Recep T. Erdoğan
adına böbürlenip bayram yapan beyinsizlere ne demeliydi?!.

Daha bir iki sene öncesine kadar, Tayip Erdoğan’a, yıllarca “it
yese kudurur” cinsinden küfürler ve kötülemeler yöneltenler yi-
ne kendileriydi!. Ama şimdi, ne inciler döktürülmekteydi.
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O nikâh şahitliğinin anlamı

O fotoğrafa bakınca neler hissettiğinizi bilmiyorum. Doğrusu ga-
ripsenmeyecek gibi değil. İki tarafta da “hiçbir şey olmamış” gülü-
cükleri. İki tarafta da rol yapma sıkıntısının dışında bir rahatlık…
Masanın bir tarafında Başbakan öbür tarafında Aydın Doğan. Orta-
da sadece iki tane ürkek can. Yani tam bir “vay be” haberi. Başba-
kan Tayyip Erdoğan’la Aydın Doğan’ın beraber katılmış olduğu ni-
kâhtan bahsediyorum.

Üç gün öncesine kadar kanlı bıçaklı olan bu ikili daha Başbaka-
nın “ümüğümüzü sıktırmayacağız” açıklamaları internet sitelerin-
den çıkarılmamışken, “Bu kavganın sonucu ne olur” anketleri henüz
sonuçlanmamışken, kendilerine bile sürpriz olabilecek bir oldubit-
tiyle aynı masada nikâh şahitliğinde bulundular.

Nikâh, AKP Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in oğlunun nikâ-
hıydı. Yani Başbakan ev sahibi sayılırdı.

Geri adım atan, adımlarının yönünü değiştiren ise Aydın Doğan’dı.
“Başbakan gelecek” bilgisinden her haldeki haberi vardı. Bu nikâha
başbakan katılmamış bile olsaydı Aydın Doğan’ın bu daveti kabulü tek
başına “geri adım attı” demeye yeterdi. Başbakanla kavgalıyken söy-
lediği “biat medyası da” Başbakanla ancak bunları yapıyordu.

Peki, ne olmuştu da tavırlar böylesine geniş bir açı çizerek değiş-
mişti? Doğan medyası Çiller’in nasıl dize getirildiğini baskı üstüne
baskı yaparak anlatıp, tarihin tekerrür etme kabiliyetini hatırlatır-
ken, ne olmuştu da tarihe iş kalmadan olay halloluvermişti? Bence
bu farkın oluşmasına sebep olan şey; Başbakan Erdoğan’la Çiller
arasındaki farktan kaynaklanmıyordu. İki başbakan döneminin An-
kara’sından kaynaklanıyordu. İki Ankara’nın taşıdığı önemden kay-
naklanıyordu.”

Şimdi anladınız mı Recep Bey’in kahramanlığını ve Aydın
Doğanları hizaya sokmasını. Vay bee!?

Oysa Sn. Numan Kurtulmuş edebiyat ebelerinin değil; iyi ni-
yetli ve laf değil proje üreticisi bir ilim adamı olarak Sn. Süley-
man Karagülle’nin tavsiyelerine kulak vermesi beklenirdi:
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Sayın Kurtulmuş’u bekleyen sorunlar vardır. Akevler'in Nu-
man Kurtulmuş’tan beklediği hususları onları temsilen ben
açıklamış olayım:

a) Numan Kurtulmuş'un ilk görevi Muhterem Erbakan'ın
çizgisinden ayrılmamaktır. Erbakan ailesine ve çalışma arka-
daşlarına olan saygısını sürdürmeli, onlarla diyalog içinde ol-
malıdır.

b) Numan Kurtulmuş partinin tüm kadrosunu değiştirmeli-
dir. Ancak bu değiştirme dışarıdan yenileri almaktan çok, şim-
di kenarda duran kadro yeniden iş başına gelmelidir. Mevcut
kadro da faal halde partide kalmalıdır. Bunun sadece nöbet de-
ğişikliği olduğu bilinmelidir. Yeniden iş başına gelenler eskile-
rine saygılı olmalıdır.

c) Numan Kurtulmuş, aynen Erbakan gibi Akevler Adil Dü-
zen Çalışanlarının çalışmalarından yararlanmalı, Adil Düzen
tekrar ana hedef olmalıdır. Artık Millî Görüş sloganı ile değil,
Adil Düzen sloganı ile dünyaya hitap edilmelidir. Milli Görüş,
her milletin kendi sorunlarını kendisinin çözmesi görüşüdür.
Adil Düzen ise tüm insanlığın ortak çözümleridir. (Bize göre
ise, Milli Görüş’le Adil Düzen birbirinin bütünleyicisidir. İkisi de
gerekli ve geçerlidir. A.A.)

d) Numan Kurtulmuş’un en zor ama çok önemli dördüncü
görevi vardır, o da diğer partilerle diyalog kurmadır, Kur'an di-
yor ki; “Birr (iyilik) ve takvada yardımlaşın, ism (kötülük) ve
udvanda (düşmanlıkta) yardımlaşmayım" (Maide: 5/2) İktidar
muhalefet ayırmaksızın birr ve takvada her parti ile beraber
olunacaktır, ism ve udvanda her partiden uzak olunacaktır.
Adil Düzende ekseriyet sistemi yoktur. Tüm partilere teklifler
gitmelidir. Uzlaşma İçinde nisbi sistemde bütün partiler birlik
yapmalıdırlar. Partimiz ne iktidar ne de muhalefet yanlısı olma-
lıdır, partimiz hak ve adalet yanlısı olmalıdır. Saadet Partisi'ne
yeni yolda, hak yolunda Cenabı Allah'tan başarılar dilerim.93
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Hatta Milli Gazete yazarlarından ve eski bakanlardan bir
zat; Güya Hasan Celal Güzel’den aktarma yapıyordu ama, onun
bu kirli fikirlerine katılarak veriyordu.

“Hiçbir şahsî hırsı ve beklentisi bulunmayan Kutan’ın, bundan önce-
ki kongrede yerini Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a bırakmamış olması,
kendisinin değil, Erbakan ve ihtiyar heyetinin hatâsıdır. Tarafsız göz-
lemciler, Kurtulmuş’un genç ve yeni görüntüsüyle 22 Temmuz Genel Se-
çimleri’nde daha başarılı olacağı konusunda hemfikir idiler. SP’nin ye-
ni Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u yakından tanır ve tak-
dir ederim” diyor ve Erbakan’dan umudunu kestiği için şimdi de Nu-
man Kurtulmuş’a yaranmaya çalışıyordu. Bu tavırlarıyla:

“Deki: Herkes (ancak) kendi yaratılışına (fıtrat hamuruna) gö-
re davranır” (İsra: 84) ayetini hatırlatıyor ve “sadakallhülazim”
dedirtiyordu.

13 Kasım 2008 tarihli yazısının sonuna ise şöyle bir not dü-
şüyordu:

“Saadet partisini iktidara taşımak için şahıs perestlikten ziya-
de, prensiplerin öneminin deklare edilmesi şayanı arzumuzdur.”
Bre fırsatçı fesat! Niye şimdiye kadar Saadet partisinde şahısla-
ra mı tapılıyordu? Yoksa, inancımızın emrettiği sadakat ve ita-
at şahıprestlik olarak mı görülüyordu? Böyle meretçe imalar ye-
rine mertçe ve mümince, kimi kast ettiğini açıklamaktan niye
kokuluyordu?

Şiir:

Ne kadar yoğursan da; külden çamur olmazmış
Arpa da yenir amma; hiç has hamur olmazmış
Ayarları bozulan; terazi hak tartmıyor
Koşsa da, tazı kürkü; asla samur olmazmış!
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NUMAN KURTULMUŞ’LA, MURAT YALÇINTAŞ’IN
İLGİNÇ BAĞLANTILARI VE

MİLLİ DERİN DEVLETİN BAŞARILARI!

Geldiğimiz bu tarihi dönüm noktasında, işbirlikçi piyonla-
rın akılları yatmasa ve kafaları basmasa da, Siyonist patronla-
rın ve Şeytani odakların asıl kuşkuları:

“Kutlu zuhur öncesi, bütün suçu ve sorumluluğu, davamızı
temel esas ve amaçlarından koparmaya çalışanlara ait olan; iki
aşamalı son bir tasfiye (saflaştırıp sağlamlaştırma) planıyla, par-
ti içindeki malum ve marazlı ekip tarafından uzun zamandır
özenle yetiştirilip, teşkilatın tepe noktalarına yerleştirilen 100
(yüz) kadar kişinin Numan’la birlikte ve tereyağından kıl çeker
gibi ayrılıp gitmelerini sağlayarak ve bu yüzden kimilerini hün-
gür hüngür ağlatarak; arta kalanları ise sandık listesi benzeri alt
alta yazıp harmanlayarak, hareketin bütün kontrolünü fiilen ele
alan Erbakan, acaba Türkiye’deki ve bölge ülkelerindeki denge-
lerle nasıl oynayıp değiştirecek ve Siyonistlerin yıllar, hatta asır-
lar boyunca ve milyarlarca dolar masrafla hazırladıkları sinsi
projeleri, nasıl kendi aleyhlerine çevirecekti?” sorularıydı!..

Yani “Melheme-i Kübra”, Rahmanilerle Şeytaniler arasındaki
tarihi hesaplaşmanın; “Lahm-et” kökünden; “kasları kemikler-
den ayıracak ve nice zalimlerin kırılmasına ve devre dışı bırakıl-
masına yol açacak” anlamındaki büyük savaşın (Haçlı Siyonist
kaynaklara göre; ARMEGEDDON olayının) nasıl patlayacağı ve
sonuçlanacağı, “Yahuda’nın çocuklarının” korkulu rüyasıydı!.



İlginç Sabataist bağlantılar!

“Hürriyet yazarı Yalçın Bayer başkasından aktarıyor süsü verip,
köşesinde Murat Yalçıntaş-Numan Kurtulmuş’un derin ilişkisini
gündeme getirmişti; İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın başına gelen
rüşvet olayıyla ilgili yazdıkları çarpıcı tespitler içermekteydi.

“Yalçıntaş’ın tutuklanmasından sonra bir şey dikkatimi çekmişti.
Babası AKP kurucularından Prof. Nevzat Yalçıntaş idi. Eski RP/FP
milletvekili, 1999’da Ahmet Necdet Sezer’e karşı aday olan önemli
bir isimdi. Sonra, İstanbul Ticaret Odası’na bağlı, ‘Ticaret Üniversi-
tesi’nin internet sitesine girdim. Prof. Numan Kurtulmuş’un öğretim
üyeliğinin devam ettiği görülmekteydi!?

Sonra düşündüm, “Sen misin parti kurmaya kalkan” diye içten
içten tepki gösterilen Numan Kurtulmuş’u, “Üniversitede barındıran
sen misin?” diye Murat Yalçıntaş’ın başına bu işler gelmiş olabilir
miydi? Çünkü, Yalçıntaş ile Kurtulmuş’un dostlukları çok iyi bilin-
mektedir. İkisinin de başına gelen olaylar çok iyi tahlil edilmelidir.
Daha fazla konuşmak istemiyorum ama bu isimleri yan yana geti-
rirseniz, zor şifreyi çözebilirsiniz.

Biliyorsunuz, ‘torpilli’ olarak İ.Ü. Hukuk Fakültesi Anayasa Bö-
lümü’ne yerleştirilen, Anayasa Mahkemesi’nin eski raportörü Os-
man Can’ın, Ticaret Üniversitesi’ne doçentlik başvurusunun redde-
dildiği gerçeğini de dikkate almak gerekir.”

Kendisi de bir Sabetayist olan Yalçın Bayer’in, Saadet Partisi es-
ki genel başkanı “Numan Kurtulmuş ile İTO Başkanı Murat Yalçın-
taş’ın başına gelenler” diyerek kurduğu bağlantı ilginçti. 

Numan Kurtulmuş bizzat kendisinin topladığı olağanüstü büyük
kongrede Saadet Partisi’ni Millî Görüş’ten uzaklaştırıp Erbakan’ı tas-
fiye etmeye çalışırken; başlattığı sürecin sonunda nihayet kazdığı ku-
yuya kendisi düşerek genel başkanlıktan istifa ederek çekip gitmişti. 

İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ise karıştığı bir rüşvet olayında
teknik takibe takılıp mahkeme kararıyla tutuklanıp hapse girmişti.

İşte Yalçın Bayer, bu iki olay arasında illiyet bağı kurup “tek mer-
kezden planlanan bir komplo sonucu gerçekleştirildiğini” anlatma-
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ya gayret etmişti. Açıkçası her iki olayın da devlet tarafından orga-
nize edilip sonuçlandığını belirtmişti.

Önce bir kere yazıda belirtildiği gibi Murat Yalçıntaş’ın babası
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş eski Refah ve Fazilet Partili ve yeni
AKP’liydi. Dünya âlem biliyor ki kendisi de AKP’liydi.

Yalçın Bayer ise agresif bir AKP, karşıtı bilinmekteydi. Nasıl mi-
litanca bir Millî Görüş ve Saadet Partisi düşmanı olduğu ise kesin-
di. Bu gibi durumlarda hep yaptığı üzere söz konusu kişilerin üzeri-
ne çullanıp tekmelemesi gerekirken aksine Murat Yalçıntaş ve Nu-
man Kurtulmuş’u sahiplenip hakkında komplo teorileri üreterek sa-
vunması da neyin nesiydi?

Görünürde aralarında en ufak bir inanç, görüş, düşünce paralel-
liği ve siyasi birliktelik söz konusu olmayan bu iki isimle nasıl bir
yakınlığı olabilirdi?

Numan Kurtulmuş’un İTO’ya bağlı Ticaret Üniversitesi’nde ba-
rındırılmasının, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can’a
ise kapılarının kapatılmasının intikamının alındığını söyleyen Yal-
çın Bayer böylece devlet tarafından bir komplo kurulduğunu anlat-
maktadır.

Yalçın Bayer “Erbakan’ın Saadet Partisi’nin Genel Başkanı olma-
sına yardım eden devletin, Numan Kurtulmuş yeni parti kurmaya kal-
kıştığı için bozulduğunu” demeye getirmişti.. Murat Yalçıntaş’a ise
Numan Kurtulmuş’un dostu olduğu ve Ticaret Üniversitesinde kendi-
sini barındırdığı için komploya kurban edildiğini ima etmekteydi!?

Peki, Mehmed Şevket Eygi’nin bile “dindar, dürüst bir Müslüman
olduğuna köşesinde kefil olduğunu yazdığı” Murat Yalçıntaş gibi bir
kişilik ile yine çok dindar bir ailenin dindar çocuğu olduğundan
kimsenin şüphe etmediği Numan Kurtulmuş gibi bir kişiliğe, İslam
ve Müslüman düşmanı Yalçın Bayer’in sahip çıkmasını nasıl yorum-
lamak gerekirdi?

Bunun tek izahı Sabetayist dayanışmasıdır!

Yalçın Bayer laik ve solcu geçinen, Numan Kurtulmuş ve Murat
Yalçıntaş ise dindar Müslüman bilinen ve fakat her üçü de Sabetayist
ailelere mensup kişiler olarak ortak yanları Yahudi dönme(z)leriydi!
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Diğer dikkate değer bir husus da öteden beri Numan Kurtulmuş
ile Murat Yalçıntaş’tan geleceğin Başbakanı diye söz edilmesiydi!?

Ama en ilginç olanı Sabetayistler söz konusu olduğunda mangal-
da kül bırakmayan Millî Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi’nin kö-
şesinde isim vermeden Murat Yalçıntaş konusunda gözü kapalı kefil
olduğunu belirtmesiydi. Babası Prof. Dr. Nevzat Yaçıntaş’ın Sabeta-
ist olduğunu herkes bilir de konunun uzmanı Eygi bilmez miydi?

Mehmed Şevket Eygi yıllardır Millî Gazete’de Erbakan’ın daveti
ve tavassutu ile yazı yazıyor ama bir kerecik olsun adını andığına ve
hele ipe götürülse bile savunduğuna şahit olunmuş değildi!..

Sabetayistler bilindiği gibi sağcı, solcu, liberal, milliyetçi, laik,
Atatürkçü oldukları gibi dindar Müslüman ve tarikatlı olabilirdi..
Hatta Osmanlı’da tarikat şeyhi ve şeyhülislam bile oldukları söylen-
mekteydi.

Günümüzde Sabetayistleri ele veren en önemli husus; Erbakan’a
karşı dipsiz bir kin, nefret ve düşmanlık taşımaları idi..

Mehmed Şevket Eygi’nin, Erbakan’ın Konya bağımsız milletveki-
li adayı olduğu 1969 Genel Seçiminde Bugün Gazetesi’nde “bağım-
sız oy pusulasına mühür vurmayı unutmayın” diyerek kendisine ina-
nanları şaşırtması ve binlerce oyun iptaline yol açması da unutulmuş
değildi.

Seçimde Erbakan için çalışanlar Konya’nın mahalle ve köylerine
yeni çıkan yasanın metnini dağıtıp oy pusulalarını mühürlememele-
rini tembih ederken, Demirel’in Adalet Partisi mensupları ise kucak-
larında Bugün Gazetesini dağıtıp “aman mühürleyin” diye propa-
ganda yürütmüşlerdi.

Çünkü tek başına Adalet Partisi iktidarında Başbakan Demirel
Erbakan’a özel yasa çıkartarak o seçime kadar hep mühürlenen ba-
ğımsız oy pusulalarının mühürlenmemesine ilişkin değişiklik yaptır-
dı. Mehmed Şevket Eygi ise mühürleyin diye manşet atarak Erba-
kan’ın bir milletvekili çıkaracak kadar oyunu iptal ettirmiş, ancak
Erbakan 3 milletvekili çıkartacak kadar oy aldığı için seçilmesi ön-
lenememişti.
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Hatta bir ara Mehmed Şevket Eygi Sabetayist Erol Simavi’nin bir
gazetesinin başına getirilmiş. Zeki Ceyhan’ı da Millî Gazete’den ko-
parıp ona transfer etmişti. Randıman vermeyince geri gönderilmişti.

Velhasıl, Erbakan Millî Görüş hareketi boyunca Yahudi ile verdi-
ği mücadelenin daha fazlasını içerideki uzantılarına karşı vermişti.

Yoksa azılı Millî Görüş düşmanı Yalçın Bayer Numan Kurtul-
muş’u böyle cansiperane hiç destekler miydi?

Bu kişi başka bir yazısında ise yine kendisi gibi bir Sabetayist
olan ve SP içinde parlatılan M.G. için “kökten Millî Görüşçü” diye-
rek genel başkanlığa getirmeleri için Saadet Partililere kakalamaya
yeltenmişti.

Müslümanlar için en büyük tehlike olmasaydı Kur’an-ı Kerim’de
hiç Yahudiler hakkında 500 ayet iner miydi?”

Diyen ve gerçekleri dile getiren Uğur Özaltın (4 Kasım 2010
www.bilgiagi.net) acaba aynı Siyonist ve Sabataist şebekenin,
AKP’yi, Recep T. Erdoğan, Abdullah Gül ve ekibini parlatıp poh-
pohlayıp iktidara neden getirdiklerine niye hiç değinmemişti?

Şimdi şu soruların doğru ve dürüst yanıtını vermek; hem
Milli Görüş bünyesindeki, hem Türkiye üzerindeki Siyonist
oyunların asıl mahiyetini bilmek, hem de sinsi-kronik sorunla-
ra çözüm üretmek için anahtar rolü görecekti:

1- Erbakan Hoca’nın Onunla ilgili teklife aylarca soğuk bakıp
sürüncemede bıraktığı halde, Numan Kurtulmuş’un SP Genel
Başkanı yapılmasını ısrarla tavsiye eden kurmaylar kimlerdi?

2- Numan Kurtulmuş’un iki yıl boyunca bütün tahribatları-
na göz yuman ve Ona toz kondurmayan bu kişilerin gerekçe ve
mazereti neydi?

3- “Erbakan’ı ve Milli Görüş esaslarını takmasın, bizim em-
rimizi dinliyor ya, bu yeter” yaklaşımı sergileyenler, bu iki yıl
boyunca niye hiç Numan’ı eleştirmemiş ve Erbakan’la asla gö-
rüşmeyen Kurtulmuş’a, Hoca’nın tavsiyelerini iletmemişlerdi?

4- Erbakan Hoca, bu fesatçı ve fırsatçı ekibin deşilip gitme-
sini, defalarca “Allah’ın bize en büyük yardımı” olarak nitele-
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yip sevinmesine rağmen; Numan için sonun başlangıcı olan o
sorunlu kongrenin ardından televizyonlara çıkıp, hüngür hün-
gür ağlayanlar, acaba nelerini kaybetmişlerdi?

5- Kangrenleşip deşilen kongrenin ardından: “Bundan sonra
aktif siyasetten kesinlikle uzak duracaklarını, güya Milli Görüş
tarihini yazacaklarını ve artık yerlerini gençlere bırakacakları-
nı” söyleyenler, neden acaba, Erbakan Hoca’nın Genel Başkan-
lığa seçildiği muhteşem 17 Ekim kongresinde, tekrar MKYK lis-
tesine, Başkanlık Divanı üyeliğine ve Genel Başkanlık Yardım-
cılığı görevlerine getirilmesine hiç itiraz etmemiş ve tüm kamu-
oyu önünde verdiği sözleri niye çiğnemişlerdi?

6- Yoksa: “Madem Numan Kurtulmuş’u, Milli Görüş’ün mut-
lak patronu yapmayı ve davayı hedefinden saptırmayı becere-
medik, öyle ise Erbakan’ı kendi haline terk edemeyiz. Kesinlik-
le yakın çevresinde bulunmamız gerekir” yollu Şeytani teklif ve
direktifler mi gelmişti?

7- Siyonizmin küresel sömürü düzenini ve Şeytan’ın taifesi
Yahudinin Gizli Dünya Devletini temelinden yıkacak niyet,
gayret, girişim ve projelerin sahibi Erbakan gibi bir şahsiyeti ve
Milli Görüş – Saadet Partisi gibi bir hareketi:

• Sahipsiz ve kendi haline bırakmamak

• Bünyesine ve merkezine sızıp kontrolüne almaya çalışma-
mak

• Temel esaslarından ve genel amaçlarından koparmaya uğ-
raşmamak

• Davanın sadık, sağlam ve başarılı mensuplarını çeşitli ifti-
ra ve kışkırtmalarla dışlayıp uzaklaştırmamak

Malum ve mel’un odaklar için söz konusu olabilir miydi?

Bu soruların yanıtını vermekten değil, düşünmekten bile ür-
ken kimseler, ne derece feraset, samimiyet ve cesaret ehliydi?

Sabataist tavırlı kişi; hızlı bir AKP taraftarı ve Ergenekon
yanlısı gibi davranıyordu!
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarından ve eski Bakanla-
rından bu kişi; Ergenekon savcılarının değiştirilmesinin doğru ol-
mayacağını belirterek: “Yargılamalar devam ediyor. Bu olayın araş-
tırmasını yapmış, mahkemenin önüne getirmiş, delillerini dosyaya
koymuş savcı ve yargılamayı yapan mahkeme üyeleri üzerinde ka-
rarname ile değişiklik yapmak fevkalade hatalı olur” diyordu.

HSYK kararnamesi ile ilgili CİHAN’a açıklamalarda bulunu-
yor, Haziran ayında çıkması gereken kararnamenin, Temmuz ayı-
nın ortalarına gelinmesine rağmen halen çıkmamasından ötürü
tartışmalar yaşadığına üzülüyordu. Ergenekon’da dalga dalga bir
noktaya kadar gelindiğine dikkat çekerek: “Yargılamalar başladı
ve devam ediyor. Birinci iddianamenin yargılaması neredeyse ta-
mamlandı, sona doğru yaklaşıyor. İkinci iddianamenin yargıla-
ması başlayacak. Bu olayın araştırmasını yapmış, mahkemenin
önüne getirmiş, delillerini ortaya koymuş bir savcının ve yargıla-
mayı yapan mahkemenin üyeleri üzerinde kararname ile değişik-
lik yapmak, fevkalade hatalı olur.” Şeklinde konuşuyordu. Üste-
lik Erbakan Hoca 12 Eylül ve 28 Şubat’ta dış güçlerin kışkırt-
masına kapılan ve kendisine yanlış yapan askerlerin bile eğitil-
mesi ve ikna edilmesi gerektiğini, eline her türlü imkan ve ikti-
dar geçse bile, AKP’nin yaptığı Ergenekon tertipleri benzeri, as-
la askerimizi rencide edici girişimlere tenezzül etmeyeceğini
açıkca ve defalarca belirtmesine rağmen; bu kişi ikide bir kal-
kıp hem de Erbakan’ın sağ kolu rolüyle “Darbeci generalleri ce-
zalandırmak gerektiğini” söylüyordu.

Acaba, Siyonist kafalı ve Sabataist patronlu Haber Türk bu ki-
şiyi niye çıkarıp konuşturuyordu? Numan Kurtulmuş’u partinin
başına bela eden ve iki yıl boyunca bütün tahribatlarına rağmen
Onu kollayıp gözeten bu kişi “Efendim dosyaları inceleme mec-
buriyetiyle dava uzayacak ve tutuklular mağdur olacaktır” baha-
nesine sığınıyordu. Oysa aslında tutukluların cezalandırılmasını
arzulayarak:

“Anayasa Mahkemesinin yıllar önce aldığı bir içtihat kararı
var: Hâkim nezdinde ve nezaretinde alınmayan ses ve teyp bant-
ları delil sayılamaz” diyen Anayasa Mahkemesinin Paksüt’ü akla-
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yıp, aynı telefon dinlemeleriyle Ergenekon sanıkların tutuklan-
ması da bir çelişkidir diyenler, yanılıyordu. Çünkü aynı kanunun
ek maddelerinde “yan delillere desteklenme” şartı vardır diyordu.

Bu kişi ilgili Bakan iken, Cezaevindeki elebaşlarına resmi
kaşeli mektuplar yazdığı Milli Görüş düşmanı dinci örgütler-
den Hizbuttahrir’i Reisleri İsrail’den yönetiyordu!

Ankara merkezli olarak 20 ilde düzenlenen operasyonda yaka-
lanan Hizbuttahrir örgütü üyelerinin eylem talimatı İsrail’deki ör-
güt liderinden verildi. Hizbuttahrir’in elebaşısı Cemalettin B.’nin,
Türkiye’de tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra İsrail’e
gittiği ve örgütü bu ülkeden yönlendirdiği belirlenmişti.

Hizbuttahrir soruşturmasını yürüten TEM polisi ile MİT'in ör-
gütün bağlantılarıyla ilgili ilginç bilgilere ulaştığı da ortaya çıktı.
20 ilde operasyon düzenlenen örgütün İsrail’den gelen e-mailler
yoluyla yönlendirildiği anlaşıldı. Yönlendiren kişinin ise daha
önce Türkiye'de tutuklanarak cezaevine konulan örgütün eleba-
şısı Cemalettin B. olduğu saptandı. MİT ve polisin araştırmasın-
da Cemalettin B.'nin özellikle Ankara'da gözaltına alınan Süley-
man U. ile yakın ilişki içinde olduğu öğrenilmişti.

Hizbuttahrir soruşturmasında polis şimdi Cemalettin B.'nin
İsrail bağlantısı üzerine yoğunlaştı. Örgütün elebaşısının ceza-
evinden çıktıktan sonra İsrail'e gittiği ve bu ülkeye yerleştiği ke-
sinlik kazandı. İsrail devletinin ise Hizbuttahrir faaliyetleri nede-
niyle Cemalettin B.'ye bugüne kadar herhangi bir yasal işlem yap-
madığı da vurgulandı. MİT ve polisin ortak yürüttüğü operasyon-
da bir Kalaşnikof marka tüfek, 2 tabanca, 4 pompalı tüfek, 5 ku-
rusıkı tabanca ve bir aydınlatma fişeği ile Kalaşnikof marka tüfe-
ğe ait 240 mermi ele geçirilmişti. Operasyonda çok sayıda örgüt-
sel dokümanın yanı sıra 550 adet de üzerine 'Tek devlet hilafet'
yazılı tişörtler bulunmuştu. 26 Temmuz'da Esenler'de 'Uluslara-
rası Hilafet Toplantısı' düzenlemeyi planlayan zanlıların YAŞ top-
lantısı öncesinde provokasyon planladıkları da iddia edilmişti.

Ergenekon sanıklarıyla telefon görüşmesi yaptıkları saptanı-
yordu!
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Hizbuttahrir operasyonunda yakalanan zanlıların Ergenekon
tutuklu sanıklarıyla telefon görüşmeleri yaptıkları ve silahlı ey-
lem için çalışma başlattıkları bilgisine ulaşılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan Hizbuttahrir militanı Sedat
T.'nin Ergenekon tutuklusu emekli Binbaşı Fikret Emek ile çok
sayıda telefon görüşmesi yaptığı anlaşıldı. Zanlılardan Uğur K. ve
İsmail G.'nin de bazı Ergenekon zanlılarıyla ilişkileri saptandı.
Ergenekon sanıkları Fikret Emek ve SESAR Başkanı İsmail Yıl-
dız'ın telefon fihristinden Hizbuttahrir bağlantılı şahısların tele-
fonlarına da rastlanılmıştı.

Ergenekon soruşturması kapsamında, Karargâh Evleri yöneti-
cisi oldukları iddiasıyla Ankara'da tutuklanan Kemal Aydın ve
Neriman Aydın'ın evlerinde yapılan aramalarda Hizbuttahrir ör-
gütüne ait belgelere rastlanmıştı. Aydın ile irtibatlı olan teğmen-
ler Mehmet Ali Çelebi, Eren Mumcu, Hasan Hüseyin Uçar, Ön-
der Koç, Yaşar Tozkoparan ve Noyan Çalıkuşu'nun Hizbuttahrir
üyesi Süleyman Solmaz ile tanışarak örgütü yönlendirmeye çalış-
tıkları anlaşılmıştı. 26 Temmuz’da Esenler’de Uluslar arası Hilafet
Toplantısı düzenlemeyi planlayan zanlıların YAŞ toplantısı önce-
sinde provokasyon planladıkları da ortaya çıkmıştı.94

Numan Kurtulmuş’a ağlayanlar, masum savunmasız insanla-
ra şirret iftiraları atmaktan sakınmıyordu!

Bir toplantıda “Ahde Vefa geceleri düzenlemek, ancak Milli
Görüş ve Saadet Partisine yakışırdı. Elhamdülillah siyasi partiler
içinde de sadece biz bunu düşünüyoruz” diyen bu kişi her sabah
dua ederken bu davaya hizmet etmiş ancak ahirete intikal etmiş
birçok kişiyi tek tek isimleriyle andığını söyleyerek; “Bu dava yo-
lunda çalışan insanlar, ahrete göçtüklerinde unutulacaklarını
sanmasınlar. Mutlaka arkalarından bir Yasin okuyan çıkacaktır”
şeklinde ağlamaklı bir konuşma yapmıştı.

Oysa bu tavırların tam bir riyakârlık ve sahtekârlık olduğunu,
uzun bir dönem Genel merkezde Kameraman ve Video bölümü
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sorumlusu olarak, samimiyet ve gayretle görev yapan makine
mühendisi bir elemana yaptığı şu iftira ortaya koymaktaydı:

Erbakan Hoca’nın haksız ve dayanaksız biçimde ceza alması-
na bahane yapılan o meşhur Bingöl mitingini, diğer basın ve em-
niyet mensupları gibi, bu görevli de çekmişti. Bundan kısa bir sü-
re sonra Zonguldak tarafındaki Hoca’nın başka bir mitingini çek-
mek üzere giderken feci bir trafik kazası geçirip komaya girmiş-
ti. Beyninden aldığı darbe yüzünden bilincini bile kısmen yitir-
mişti. Allah’ın inayeti ve Hocamızın özel ilgisiyle aylar süren
uzun bir tedavi sonucu şükür kendisine gelebilmişti. Duydukla-
rını kısmen anlıyordu, ama sorulara yanıt veremez haldeydi.

O sırada, bu kişi Erbakan Hocamıza giderek:

“Bingöl konuşmasını MİT’e veya mahkemelere, Kameraman
görevlisinin ulaştırdığını” belirtmiş, açıkça iftiraya yeltenip bu
şahsın hıyanet içinde olduğunu söylemişti. Doktorlar, artık bu ki-
şinin konuşamayacağını söyledikleri için, nasıl olsa kendisini sa-
vunamayacağından, bu iftirasının tutacağını hesap etmişti. Bu
kardeşimizin asıl suçu ise, Erbakan Hocamıza bağlı ve Ahmet Ak-
gül’e yakın bilinmesiydi…

Bu çirkin ve çirkef iddialar üzerine, herkesin ayarını çok iyi
bilen Hocamız, Teoman Rıza Güneri’yi çağırıp, “Z.’ye ulaşarak,
Bingöl bandının orijinalini bulmasını ve Konut’a götürmesini” is-
temişti. Z. S., tam konuşamasa da, Rıza Güneri’nin söylediklerini
anlamış ve ilgili konuşmanın orijinalini bulup, Hocamıza götür-
müşlerdi.

Hoca, onların da yanında, bu konuşmayı izlemişti. Ancak il-
ginç bir ayrıntı, iddiacının yalan ve iftirasını belgelemeye yet-
mişti. Çünkü çekim sırasında, bir ara kameranın pili bitmiş ve
yedeğini takmak gerekmişti. Ve işte Hoca’nın Bingöl konuşma-
sında, güya suç sayılan birkaç cümle, tam o sıraya denk gelmiş
ve haliyle çekilmemişti!?...

Bu durumu gören ve onlara gösteren Hoca “Haydi, herkes işi-
ne baksın” diyerek göndermişti. Böylece o konuşma kasetinin di-
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ğer medya mensuplarından veya polis kayıtlarından elde edildiği
kesinleşmişti.

Şimdi bu şaibeli şahsa ve şürekâsına sormak gerekirdi:

Durmadan vefadan ve sadakatten bahseden bu adamın yap-
tığını; değil bir dava kurmayı, değil bir Müslüman, hatta vicda-
nı bozulmamış herhangi bir insan yapabilir miydi?

Yoksa Erbakan Hoca’nın yasaklanması ve partisinin kapatıl-
masına gerekçe yapılacak o ihbarı bizzat kendisi yapmıştı da,
bunun Genel merkezden ulaştırıldığı ortaya çıkarsa, sorumlu-
luğu masum ve davaya sadık bir insanın sırtına yıkmak üzere,
bir suçluluk psikolojisi ve fark edilme endişesiyle mi bu tezgâ-
hı tertiplemişti?

Bu kamareman, o dönemde, “Erbakan Hoca’ya sadık Ahmet
Akgül’e saygılı” bilindiği için o çirkin muameleye tabii tutul-
muştu. Ama maalesef daha sonraları “Hitler döneminde kendi-
sine ve ailesine hakaret ve işkence eden Nazi Subayına aşık
olan Yahudi kızının” ruh sefaletiyle, o iftiraları yapan zalim ve
hain kişilerin safına ve insafına sığınmış, bize anlattıklarını in-
kara kalkışmıştı. Oysa bu konuyu Milli Çözüm Dergisinde yaz-
mamız üzerine telefonla bizi aramış ve aramızda şu konuşma
yapılmıştı:

“-Ahmet Abi, ben onları yazılsın diye anlatmadım. Sadece özel
bir sırrımı sizinle paylaştım…

“-Bak kardeşim, bu yazdıklarımızda sizin bana anlattıklarını-
za, EKLEME YAPILAN, EKSİK BIRAKILAN VEYA YORUM KATI-
LAN kısım var mı?”

“-Hayır yok, zaten ben onu iddia etmiyorum, sadece keşke ya-
zılmasıydı…”

“-Siz Elazığ’a geldiğinizde, bizi ziyaret etmek için kendiniz
aradınız. Evime geldiğinizde de, uğradığınız bu iftirayı yine ken-
diniz açıp aktardınız ve bana “sakın yazılmasın” diye bir uyarıda
bulunmadınız. Biz de zaten sizi sahiplenmekten ziyade, bu iğrenç
iftiraları yapabilen bozuk tiyniyetleri camiamıza tanıtmak ve
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uyarmak için gündeme taşıdık. Bundan böyle arkasında durama-
yacağın ifşaat ve itiraflarda bulunma!...”

Şimdi şayet bunları da inkara kalkışacak olursa, kendi tele-
fonuyla bizi aradığı tarihler bellidir ve mahkeme kararıyla bu
konuşmanın kayıtlarını çıkarma imkanı vardır.

Babası ve kendisi, Milli Görüş sayesinde, rüyalarında bile gö-
remeyecekleri makam ve imkânlara kavuşan, sonra da çok çirkin
bir nankörlük edasıyla Numan’la birlikte kaytarıp kaçan Rıza Gü-
neri, Hala Erbakan Hoca’yı suçlayıp saçmalayacaklarına, bizzat
şahit oldukları bu iftira olayının kahramanını niye deşifre etme-
mekteydi? Peki, Hoca hala niye mi görev vermekteydi? Demek ki
KATALİZÖRlük (sadıklarla sahtekarları ayrıştırmada kullanma)
vazifesi henüz bitmemişti!....

“Allah, zulme (haksız itham ve iftiralara) uğrayanlar dışında,
kötü sözün söylenmesini sevmez” (Nisa:148) ayetinin izni ve
“Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır” hadisi şerifi ol-
masa bunları anlatmak istemezdik.

Allah’ın bize büyük bir yardımı olarak, defolup gitmeden
önce “Numan Kurtulmuş, Erbakancı kadroları partiden temiz-
leyecek” derken, bazı zavallılar bu şahıs gibilerinin tasfiye edi-
leceğini zannetmişlerdi. Oysa bunlar zaten aynı ekipti. Sadece
bütün bunlar bahane edilerek hala davasına ve Hocasına sadık
ve sağlam kalmış elemanlar saf dışına itilecekti… Ama başara-
mamışlar, bir kez daha Hoca’ya yenilmişlerdi.

Şimdi tekrar Numan Kurtulmuş’un yakın adamı Murat Yal-
çıntaş’ın tutuklanmasına dönelim:

Hatırlayalım; olay kabaca şöyleydi…

İTO ile CNR Fuarcılığın sahibi Ceyda Erem arasında problem
zuhur etmişti. İTO, Erem’den fuar alanını boşaltmasını istiyordu
ve durum mahkemelikti.. Ve İTO davayı kazanmak için rüşvet
dağıtmış, bir takım ilişkiler gelişmişti ve kabak, İTO Başkanı’nın
başında patlatılıvermişti!.. Ceyda Erem Hanımefendi, 28 Şubat
döneminin kraliçelerinden birisiydi. O dönemin cuntacıları ile
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pek sıkı fıkı idi. Kuruluşlarında, orgeneraller görev için sıraya gi-
rerdi, bunların en ünlüsü de Çevik Bir adlı kişiydi. Evet, 28 Şu-
bat’ın kudretli Generali Çevik Bir, Ceyda’nın önünde düğme ilik-
leyen bir “Ceo” oluvermişti.. Ceyda Hanım’ın “Yürü ya kulum
dönemi” işte bu dönemdi. Sonra, AKP iktidara gelivermişti. Cey-
da Erem’e, iktidarın artist görünümlü Bakanı Kürşat Tüzmen’in
de özel destek verdiği söylenmişti. Tüzmen, Ceyda’yı üzen İTO
sorumlularına fena yüklenmiş ve bu durum Tayyibi sinirlendir-
mişti. Meğerse durum öyle değilmiş, daha doğrusu meşruiyet
içinde çare tükenmemişti.

Peki, Numan Kurtulmuş’un kankası Murat Yalçıntaş kimdi?

Sözde İslamcı düşünce hareketinin ve siyasetinin, şöhreti sı-
nırlarımızı aşmış ve Sabataistliği dile dolanmış Prof. Dr. Nevzat
Yalçıntaş’ın evladı idi. Nevzat Yalçıntaş gibi gizemli bir şahsiyetin
gözünün bebeği olarak, çok iyi yetiştirdiği, mükemmel bir eği-
timden geçirdiği oğlu İTO Başkanlığına yükselmişti.

Gazeteci Sinan Yurtkulu, yakından takip ettiği İTO’nun Başka-
nı için: “Düşünüyorum.. Düşünüyorum içinden çıkamıyorum.
Bir adam; dünyanın 5 büyük odasından biri olan İstanbul Ticaret
Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan
Yardımcısı, 23 ülkenin üye olduğu Akdeniz Ticaret Odaları (AS-
CAME) Başkanı, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı ve İs-
tanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (İCVB) Başkanı olacak, Baş-
kan Vekilliğini yaptığı direkt sorumlusu olmadığı İstanbul Dün-
ya Ticaret Merkezi (İDTM)ne bağlı fuar alanlarının boşaltılması
için alengirli işlere bulaşacak?!” diye hayretini belirtmişti. 

Gerçekten de rivayet muhtelifti. Murat Yalçıntaş, önümüzdeki
dönemde dışarıdan güdümlü ve işbirlikçi siyasetin yükselecek yıl-
dızı olarak da görülmekteydi. Merkez sağdaki mevcut partiler de,
iş âleminin siyasi arayış projelerinde ciddi ciddi adı geçmekteydi. 

“Karıncayı incitmekten çekinen Murat Yalçıntaş, Boğaziçi Üni-
versitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan son-
ra Belçika’da yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde üretim
planlamasında doktora çalışmalarını tamamladı. İslam Kalkınma
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Bankası’nda proje uzmanı olarak üç yıl çalıştı. 6 yıldır İTO Baş-
kanıdır. Başına gelen tatsız hadiseden önce ABD’nin (Yahudi Ser-
mayeli) en büyük savunma şirketlerini Teknopark İstanbul’a ge-
tirmek için çalışıyordu. Dünyanın en büyük bilişim fuarında Tür-
kiye’yi “Partner Ülke” yapan anlaşmayı imzaladı. Böyle bir insa-
nın, bu işle kimliğini ateşe atması beklenemez..” şeklinde sahiple-
nenler acaba ne demek istemişti?

En iyisi Sabahattin Önkibar'ın sorularını hatırlatıvermektir:

İşte sorular:

1- Murat Yalçıntaş’ın CIA ve MOSSAD ajanları ile fotoğraf-
ları vardı iddiasının içeriği nedir?

2- Dolaylı beyana göre fotoğraf fotomontaj. İyi de böyle bir fo-
tomontaj resim için aralarında eski MİT’çilerin de bulunduğu çe-
te 2 milyon dolar rüşveti Murat Yalçıntaş’dan nasıl istemiştir?

3- Ne yani fotomontaja başvuran her çete, önüne gelene böy-
le tehdit ve şantaj yapabilir miydi?

4- Yalçıntaş gerçekten o tür kişilerle buluşmuş ve bu durum
tespit olunmuş da ona gözdağı vermek için mi bu operasyon
gerçekleştirilip kamuoyuna yansıtılıvermişti?

5- Yalçıntaş’ın, Washington-Tel Aviv ve TÜSİAD’ın ortak
merkez sağ lider adayı olduğu sadece söylenti miydi, ciddi bir
proje miydi?

6- Bu operasyon, yoksa bu projeyi bertaraf etme adına mı
tertiplenmişti?

Bir soru da bizden:

Sabataist olduğu ısrarla ve defalarca yazılıp çizilen, ama ne
hikmetse bunlara cevap verilmeyip es geçilen, Prof. Dr. Nevzat
Yalçıntaş’ın, İTO Başkanı olan oğlu Murat Yalçıntaş’ı Washing-
ton, Telaviv ve TÜSİAD gibi Siyonist ve Masonik güçler yeni bir
işbirlikçi siyasetin yıldızı yapmak istedikleri halde, buna izin
vermeyen ve tezgâhlarını başlarına geçiren, DERİN DEVLET
veya MİLLİ TÜRKİYE mi idi? 
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ERBAKAN HOCA’YA GÖRE:
TÜRKİYE’DEKİ İNSİ ŞEYTANLAR VE ÇIRAKLARI!

“Türkiye’de tehlikeli 3 şeytan bulunuyor”

Yıllar önce bir Hac dönemiydi. Sıra, Mina’da şeytan taşlama-
ya gelmişti. Erbakan Hoca: “Türkiye’deki üç şeytanı da taşla-
mak gerek” diyerek, yarı şaka yollu, önemli bir gerçeğe dikkat
çekmişti.

Erbakan ve yanındakiler Mina’ya şeytan taşlamak için gelmiş-
lerdi.

Mina’da üç simgesel şeytan vardı. Büyük, orta ve küçük şey-
tan. Hacılar Arafat’tan sonra geceyi geçirdikleri yer olan Müzde-
life’de topladıkları fındık büyüklüğündeki taşları da yanlarında
getirmişlerdi. Burada atılan taşlar kafa-göz yarmasın diye de şey-
tanları temsilen kalın beton sütunlar dikilmişti.

Erbakan ve Heyeti “Hacc-ı Kıran’a niyet ettikleri için Müzde-
life’de herkes 49 taş toplamıştı. Bu taşlardan ilk gün bir şeytana
yedişer defa, ikinci ve üçüncü gün ise üç şeytana da yedişer defa-
dan sırayla atılırdı. Bu üç şeytanın kimler olduğu sorulduğunda
ise, Erbakan Hoca gülümseyerek: “hiç kimse ağzımdan laf ala-
maz, söylemem. Hem bu üç şeytanın kimler olduğunu Türki-
ye’de herkes çok iyi biliyor. Bundan hiç şüphem yok” diye ce-
vap vermişti. 

Şeytan taşlamak öyle göründüğü gibi kolay bir iş değildi. Tüm
hacı adayları o mahşeri kalabalıkta şeytan taşlanacak yere zar zor



yaklaşabilmekteydi. Ve taşlarını teker teker fırlatıp görevlerini ye-
rine getirmekteydi. O kadar çok itişme kakışma oluyordu ki bu
şeytan taşlama sırasında bayılanların ve yaralananların sayısı ol-
dukça fazla idi.95

Erbakan Hoca’nın Türkiye’de de, hacdaki gibi manen taşla-
ması gereken üç kişi veya kesim var... Bunları herkes çok iyi bi-
liyor” tespiti ve benzetmesi bir “sehl-i mümteni” idi.

Sehl-i mümteni: gayet kolay, basit ve sade zannedildiği hal-
de, bulunup söylenmesi ve taklit edilmesi imkânsız derecede
çok zor olan, geniş anlamlı ve derin amaçlı sözlerdir.

“Türkiye’de de taşlanması, yani şerlerinden sakınılması ve
onlara karşı milli tavır alınması gereken üç kişi ve kesim” aca-
ba kimlerdi? Bunu sorduğumuz dostlarımız çok değişik, ama
hepsi de mümkün ve münasip yanıtlar vermişlerdi.

Bazısı: 

“O dönemde siyaset yürüten ve masonlar marifetiyle dış
güçlere hizmet verip ülkesine ve milletine hıyanet eden üç meş-
hur şahsiyettir” demişti.

Bir kısmı:

“Bunlar, o dönemde devletin kilit noktalarındaki malum ve
mel’un sabataistler ve mason biraderlerdir” diye tahmin etmişti.

Bir takımları ise:

“O süreçteki marazlı ve mason medyanın İslam düşmanlı-
ğında ve Milli Görüş karşıtlığında haddini aşan şeytanın baş ka-
lemşörleri” olabileceğini belirtmişti.

Bunların hepsi de doğru olabilirdi, Hoca’nın “üç şeytan” ta-
birine uygun düşerdi… Daha doğrusu Hoca, şeytanları tarif et-
mişti, onlara münasip bir kılıf biçmişti, kime uygun düşerse
ona giydirilmeliydi.

Zaten Kur’an-ı Kerim insanların kalbine vesvese verip çeşit-
li kuşku ve kuruntulara düşüren şeytanların hem CİN’lerden,
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hem de İNSAN’lardan olacağını haber vermektedir. (Bak: Nas
Suresi: 5-6)

İnsanlara vaatlerde bulunup boş hayal ve hevesler peşinde
koşturan, dünyevi hırs ve arzularla haram ve haksızlık yolun-
da coşturan, kof gurur ve kuruntularla aldatıp hıyanete kaydı-
ran; haktan ve hayırdan saptıran (Nisa: 120) şeytanlar ve in-
san suretli şakirtlerini tanımak ve tedbir almak bir hidayet ve
feraset işidir.

Bugün İsrail ve Yahudi Lobileri BÜYÜK ŞEYTAN, ABD ve
AB ORTA ŞEYTAN, İslam ülkelerindeki işbirlikçi yöneticiler ve
Masonik destekçileri de KÜÇÜK ŞEYTAN yerindedir. Hak Da-
vaların hainleri de bunların şakirtleridir.

Bu şeytanların en tehlikeli taktikleri ve en sinsi tahripleri
ise, kendi zulüm sistemlerini yıkıp, yerine Adil bir Düzen geti-
recek haklı ve hayırlı hareketi:

a) Temel esaslarından, yani İslami ve insani amaçlarından
saptırmak

b) O davanın şahsi manevisi ve tabii lideri olan Zat’ın kont-
rolünden çıkarmak

c) Sadık ve sağlam hizmet erlerini saf dışı bırakmak üzere;
ahlaki ZAAFİYET ve sinsi hıyanet ehli eliyle, gaflet ve safiyet
sahiplerini yönlendirmeleridir.

İşte Erbakan Hoca’nın 29 Temmuz 2010 TV5’teki tarihi uya-
rıları da, bu tehlikeyi hatırlatmak ve oyunları bozmak içindir.

Milli Çözüm olarak, iki yıldır Numan Kurtulmuş ve ekibiy-
le ilgili bütün tespit, tahlil ve tenkitlerimizde ne denli gerekli
ve gerçekçi olduğumuz da böylece tescil edilmiştir.

Erbakan’ın siyaset ve hizmet yöntemleri dikkat çekiyor; hem
değerleri, hem dengeleri gözetiyordu!

Meşhur Alim İbni Teymiyye batıl ve bozuk rejimlerle işbirliği
yapmamakla (günümüzde buna pasif direniş de deniliyor) isyan
etmeyi birbirinden ayırmıştır. Bu noktada günümüzde bu pren-
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sibi yaşatanlardan birisi Cevdet Said ve Halis Çelebi’dir. Yine
Bediüzzaman gibi şahsiyetler de hayatlarında bu ilkeyi uygula-
mış ve somutlaştırarak ortaya koymuşlardır. İsyan etmemişler,
lakin tabi de olmamışlardır. Bilindiği gibi, “isyan ahlakı” diye bir
kavram vardır. İbni Teymiyye’nin tasvip ettiği husus “istinkâf ah-
lakıdır” yani “isyan değil, itaat etmeme” tavrıdır. Zaten ‘Allah’a is-
yanda kula itaat yoktur.’ Prensibi bunu zorunlu kılmaktadır. 

İbni Teymiyye’nin analizinden yola çıkacak olursak; Hüsnü
Mübarek rejimine hatta o da yetmiyormuş gibi Sarkozi rejimine
bile: her noktada ve her olayda itaat eden ve teslimiyet gösteren
Ezher Şeyhi Muhammed Seyit Tantavi günümüzde kimi veya
hangi çizgiyi temsil etmektedir? Ulu’l emr adına mutlak itaati
benimseyen ve teşfik eden Türkiye’den Zekeriya Beyaz ve Mı-
sır’dan Ezher Şeyhi Tantavi anlayışı kadim Mürcie çizgisinin
günümüze yansımasından ve uzanmasından başka bir şey de-
ğildir. (Ilımlı İslamcı ve Dinlerarası Diyalog kuklası Fetullah
Gülen ise, İsrail’i dahi “itaat olunacak otorite” sayma gafletin-
dedir) Velhasıl “saltanat dalkavukları ve Firavun düzeninin
Bel’amları” günümüzde Mürcie anlayışını temsil etmektedir ki, o
hangi yönetim olursa olsun mutlak itaati esas almaktadır. Onda
isyan olmasa bile istinkâf da yoktur. Her türlü iş birliği ortamı-
nın ucu açıktır. Bu hususta, Nazif Şahinoğlu, İbni Teymiyye’den
şöyle bir ibare nakletmektedir: “Adil ve kanunlara tabi olan bir
hükümdara ve iktidara, emirlerinin gayr-ı meşru olduğu bilin-
mediği sürece; zalim bir hükümdara ise “emirlerinin meşruluğu
bilindiği müddetçe” itaat etmek gerekir. Mürcie ve onlara tabi
onların sandığı gibi, kötü ve zulüm de olsa hükümete mutlak
(körü körüne) itaat yoktur…” Demeki ki, mutlak itaat doktrini
Mürcie’nin fikir esaslarındandır. Zira onlar günahı ve zulmü za-
rarsız görüyorlar. 

Bu arada Mücazefe ile (gelişigüzel) isyan eden ve yaptıklarının
nereye varacağını bilmeyen ve hesap etmeyen Zeydiye anlayışı
vardır. Bugün Yemen’de Husiler, Zeydi anlayışını temsil ederken,
El Kaide ise Harici anlayışını temsil etmektedir. İbni Teymiyye bu
anlayışın da yanlış olduğunu şu sözleriyle ifade etmektedir: “Ha-
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rici, Mu’tezilli ve Zeydi ve bazı Sünnilerin iddia ettikleri şekilde,
fasık ve cahil bir hükümdarı sadece bu vasıflarından dolayı ma-
kamını terke davet ve tahttan inmediği takdirde silah zoru ile onu
indirmek de tehlikeli bir girişimdir. Şiilerin (Zeydiler kastediyor-
lar) düşündüğü gibi böyle idarecilere karşı, memleketi anarşiye
sürükleyecek tarzda mutlak bir itaatsizlik yersizdir. Yine bir ay-
rım yaparak karışıklığa meydan verir düşüncesiyle, devlet başka-
nının azle kıyam etmeme, fakat onun dışındaki bütün yetkileri
zorla azil yoluna gitmeyi planlamakta geçersizdir. Yapılacak ilk iş,
yöneticileri ikaz etmek, onlara yol göstermek, itina ile ve usulün-
ce onları sorgulamak, yaptığı ile yapmak istediği halde yapama-
dığını hesaba katmak, sonra onun ve halk için en uygun olan yo-
lu tercih etmektir.96

Buradan çıkaracağımız ders şudur: mutlak itaat yoktur ve
mutlak itaatsizlik de yoktur. Biri realizm hastalığıdır ki, onu
Mürcie temsil etmektedir. Diğeri ise idealizm hastalığıdır ki,
onu Hariciler temsil etmektedir.”97

Şeytani düşünce tarafından tarih boyunca geliştirilen; kade-
rin cilvesi ve imtihan gereği tüm dünyada ve her sahada fiili ha-
kimiyet fırsatına erişen Yahudi Siyonizm’inin ve zulüm sistemi-
nin zirvede olduğu bir süreçte ortaya çıkan Erbakan hoca ise,
“Hastalık virüsü taşıyan böcekleri üreten bataklığı kurutma-
dan, sivrisinek avlamakla sıkıntı ve sorunların aşılamayacağı-
nın” bilinciyle harekete geçmiştir.

Hoca, aynı zamanda: “globalleşen bir dünyada ve her husus-
ta; ya etkin ve yetkin bir konuma gelmek gerektiğini, aksi hal-
de, değil bir ülkede, hatta bir köyde bile (Toplumun ezici ço-
ğunluğunun desteği ile iktidara gelmiş olunsa dahi) tam olarak
Adalet sisteminin yürütülemeyeceğinin ve sözünün geçmeyece-
ğinin farkında ve şuurunda ender bir liderdir.
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Bu nedenle, asırlar süren şeytani bir cehd ve gayret sonucu;
ekonomiden kültüre, siyasetten bürokrasiye, medyadan mafya
örgütlerine, sanayiden teknolojiye hemen her şeyi güdümüne
almayı başarmış; ABD ve AB ülkelerini ve kalkınmış Asya dev-
letlerini kontrollerine almış bir Siyonizm canavarının ve Decca-
lizm saltanatının; kan damarlarını kesecek, beynini ve sinir sis-
temini felç edecek hazırlıklara girişmesi; basit kahramanlıkla-
ra, fasit kavga ve kargaşalara, resmi sıfatı büyük, ama hükmi ve
hakiki yetki alanı düşük siyasi başarı ve iktidar havalarına al-
dırmayıp, “dünyayı değiştirecek proje ve stratejilere” yönelme-
si; hem aklın ve irfanın, hem Kur’ani anlayışın, hem de mevcut
insani ihtiyacın bir neticesidir.

Erbakan Hoca’nın: “değişerek dış güçlerin hizmetine girdiği-
ni” belirttiği Başbakan Erdoğan’a “ya Milli Görüş çizgisine dö-
neceksin, ya da hem kendini hem ülkeni mahvedeceksin” uya-
rısı geliyordu. Hoca, kendisiyle yapılan bir röportajda yöneti-
len soruları şöyle yanıtlıyordu:

Erbakan’ın günleri nasıl geçiyordu?

“Biz Elhamdülillah Müslüman'ız. Allah bizi dinimizden, dava-
mızdan ve inancımızdan ayırmasın. Müslüman demek iyi insan
demektir. İnsanların hayırlısı başkasına faydası dokunandır. En
büyük fayda ise, bütün insanların saadeti için yeryüzünde bir adil
düzenin kurulması ve bir saadet dünyasının kurulmasıdır. Bu
yolda yapılan çalışmalar en büyük ibadettir. Ve insanlığa yapılan
en hayırlı hizmetlerdir. Müslüman olarak bu hususta hepimiz
mükellefiz, elimizden gelen gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz.
Biz Başbakanken bir yandan üzerinde günlük görevleri yürütmek
ve heyetleri kabul etmek gibi faaliyetleri sürdürdüğümüz bir ça-
lışma masamız vardı, bir de arkada daha önemli ve öncelikli ha-
zırlıkları yapmaya mahsus bir çalışma odamız vardı. Sürekli he-
yetler gelip gittikçe onlar çok vakit almaktaydı. Daima düşünmü-
şümdür ki, “ben keşke iki kişi olsaydım da birisi bu heyetlerle
meşgul olsaydı, birisi de içerde asıl temel meseleleri düşünüp
tanzim etseydi.”
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“Şimdi bu düşüncemizin ışığı altında Allah'a şükürler olsun ki,
temel meseleleri ve bunlara ait çözüm, çare ve stratejileri düşü-
nüp tanzim için Cenab-ı Allah lütfedip bize daha büyük fırsat ver-
miştir. Bundan dolayı Rabbimize şükrederiz. Ve şuanda yaptığı-
mız çalışmaların da bütün insanlığın saadetine vesile olmasını di-
leriz. Dolayısı ile şu andaki çalışmalarımız, daha önceki çalışma-
larımızdan herhangi bir şekilde daha önemsiz değildir. Hatta da-
ha önemli ve daha yoğundur.” 

Ergenekon Operasyonlarını Hoca nasıl yorumluyordu?

Öncelikle bir defa Türkiye'nin çok önemli temel meseleleri
var. Halkımız gittikçe fakirleşiyor. Sanayi yok olma noktasına
gelmiş. Tarım perişan, hayvancılık zaten yok olmuş. İnsanları-
mız geçim derdi peşinde, kredi kartını nasıl ödeyecek bununla
uğraşıyor. İşsizlik korkunç boyutlara ulaşmış. Devlet taşıyama-
yacağı kadar ağır yüklerin altına girmiş. Ve her günde zam, ver-
gi, borç ile gittikçe bir felakete doğru sürükleniyoruz. Asıl bu
meselelerimizi gündeme getirip, bunları nasıl çözeceğimizi ko-
nuşmamız gerekirken, ne olduğu belirsiz bir takım konularla va-
kit dolduruluyor. Bunlar elbette gerekli konular. Fakat gündemi
bunlarla doldurup, asıl konuların hepsini bir kenara bırakmak
yanlış bir iş. Bu çeşitli isimler altında ortaya konmuş olan se-
naryolar hakkında kesin bir bilgimiz yok. Bunlar adalete intikal
etmiş olan konular. Herhangi bir şekilde de bir sonuca bağlan-
mış değil. Bu itibarla bu konuların mahiyeti hakkında bir şey
söylememiz mümkün değil. Yalnız söyleyeceğimiz şey odur ki,
Türkiye her bakımdan hür ve huzurlu bir ülke olmalıdır.

“Demokratur” değil Demokrasi gerekiyordu!

Halkın arzusu yerine getirilmeli ve Demokratur değil demok-
rasi uygulanmalı. Alman Baş Piskoposunun en çok satan kitap
olarak yazmış olduğu kitapta, uzun uzun demokrasi nedir, de-
mokratur nedir, anlatmıştır. Diktatör, diktatur; Latincedir. Dikta-
törlüğün var olduğu her yerde diktatur rejimi hâkimdir manasın-
da diktatur kelimesi kullanılıyor. Demokrasi demek halkın kendi
kendini idare etmesi demektir. Demokratur ise halkın yönlendi-
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rilip idareye alet edilmesi demektir. Bunların yaptığı halkı alda-
tıp, çeşitli medya oyunlarıyla, çeşitli tertipler ve senaryolarla, hal-
ka “işte siz seçiyorsunuz, daha ne istiyorsunuz? kendiniz getirdi-
niz!” dedirttirmek suretiyle kendi zulüm ve sömürü düzenini yü-
rütmektedir. Bu itibarladır ki biz Demokraturu yani halkın alet
edilmesini değil, gerçekten halkın istediğinin hükümran olması-
nı istiyoruz. Halkımız tarihini istiyor. İnancını istiyor. Tarihteki
şerefli yerini almak istiyor. Hâlbuki bugünkü yöneticiler tama-
men halkın bu isteklerini bırakmış, biz sizi zorla AB'ye sokacağız,
İslam medeniyetini bırakıp, Hıristiyan medeniyetinin parçası ol-
cağız” diye dayatıyor. Şimdi dolayısıyla söylemek istediğim şey
şudur. Türkiye'de adil bir düzen kurulmalı. Halkın arzusuna,
inancına ve ihtiyacına uyulmalıdır. Ve herhangi bir şekilde bir ta-
kım müdahalelerle Türkiye sekteye uğratılmamalı, hayırlı faali-
yetler aksatılmamalıdır. Ve dış güçlere alet olunmamalıdır

Erbakan AKP’nin “açılım”larını tehlikeli buluyordu!

Hiç şüphesiz ki bunlar tamamen dışarının empoze ettiği
olaylar ve oyunlardır. Yani dış güçler Türkiye'yi zayıflatıp par-
çalamak için, bu hususta, hükümeti sıkıştırıp kullanmaktadır.
Bunlar emperyalizmin planlarının uygulaması olarak ortaya
çıkmaktadır. Türkiye'nin aslında herhangi bir ırkçılık, Kürtçü-
lük diye bir meselesi yoktur. Çünkü biz Müslüman'ız. Ve Müs-
lümanlıkta ırkçılık olmaz. 72.5 milyon birbirimizin kardeşiyiz.
Bütün müminler birbirinin kardeşidir. Irk ayrımı dinimizde ya-
saklanmıştır. Dinimizin temel esaslarına göre ne Arab'ın
Acem'e, ne de Acem'in Arab'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sa-
dece takvada ve itikattadır. Allah'tan korkudadır, insanlara fay-
dalı olmaktadır. “Biz insanları ayrı ayrı kabileler halinde yarat-
tık ki, aralarında farklılık olsun, birbirlerine ihtiyaç duyulsun,
yardımlaşsınlar, dostlukları ve dayanışmaları kuvvet bulsun di-
ye” buyrulmaktadır. Yoksa birbirlerine karşı böbürlensin diye
değil. Onun için bizim inancımızda ırkçılık yoktur. 

Biz kırk yıldır milletimize diyoruz ki; bugünkü dünya, 300
seneden beri ırkçı emperyalizmin kendisi için kurduğu bir sö-
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mürü, bir zulüm dünyasıdır. Bu dünya kan ve gözyaşından baş-
ka bir şey getirmez. Bu dünyanın değişmesi lazımdır. Yeni bir
dünyanın kurulması lazımdır. Peki, bu yeni dünyanın düzeni
ne olacak? Bakınız, komünizm 70 sene zulmetti. İflas etti gitti.
Komünizmin iflası, kapitalizmin fayda sağlayacağı manasına
gelmez. Komünizm ve kapitalizm ikiz kardeştirler. İkisi de
ezen ve ezilen düzenidir. Komünizmde ezen devlettir, kapita-
lizmde ezen bir avuç ırkçı Siyonist zihniyettir. Nasıl komünizm
yıkıldıysa bu kapitalizm de yıkılmaya mecburdur. Çünkü bu
sömürü düzeni büyük uçurumlar meydana getiriyor. Bu farklı-
lıklar, bu haksızlıklar felaket ve kıyamet alametidir. Bir yerde
ezilenler isyan edecek artık kimsenin huzuru kalmayacak de-
mektir. Biz adil düzen çalışmalarını batılı profesörlerle beraber
yaptık, on yıl boyunca. 

Orwin Lazlo BM Yeni Dünya Düzeni Komisyon Başkanı, NO-
BEL ödülü sahibi bir bilim adamıdır. Bizim çalışmalarımıza
uzun bir müddet katılmıştır. Bu çalışmalar esnasında; 'Hayatım
boyunca ne idealler düşündüysem, bunların hepsini bir sistem
içinde Adil Düzen’de gördüm. Bugün sanki yeniden doğdum. Ve
gerçekten insanlığın saadeti ancak böyle bir sistemle mümkün-
dür. Herkese hakkını veren, insanları ezmeyen, kölelik ve hile-
cilik düşünmeyen bir sistem” diyerek takdirlerini belirtmiştir.

Vatikan bile artık Adil Düzen'i istiyordu!

Şimdi Vatikan İslam otoritelerine müracaat edip diyor ki, “biz
eskiden faizin karşısındaydık. Komünizm yıkıldı, şimdi faizli ni-
zamı tatbik ediyoruz. Bizim tebaamız bize soruyor, diyor ki eski-
den söyledikleriniz mi doğru, yoksa şimdi söyledikleriniz mi
doğru?” Biz bunlara cevap vermekte aciz kalıyoruz. Çünkü ko-
münizm gibi kapitalizm de insanlara saadet getirmemiştir. 

Ancak bunların yerine nasıl bir düzen kurmak lazım? Bizim
kendi kitaplarımızda bunlar hakkında temel esasları bulamıyo-
ruz. Hâlbuki Müslümanlık bunların temel esaslarını koymuş,
ilim adamları adil kuralları bulmuş. Bize yardımcı olun, yeni adil
düzeni beraberce tanzim edelim. Bu bir zaruriyettir. 
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Adil Düzen'in kokusu dahi insanları bahtiyar etmeye yeti-
yordu!

Bizim Refah-Yol döneminde ortaya koyduğumuz Adil Düzen'in
sadece kokusudur, kendisi değildir. Mevcut şartlar altında kendi-
sini koymamız mümkün değil, bari kokusunu koyalım dedik. O
kokusu dahi insanları bahtiyar etmek için kâfi geldi. 100 alan me-
mura 6 ayda 256 verdik. 100 alan BAĞKUR emeklisine 1000 ver-
dik. Şimdi ben bugün Türkiye'nin neresine gitsem bir yaşlı kadın
geliyor. Erbakan gelmiş diyorlar nerde bu? Duyuyorum. Gösteri-
yorlar geliyor. Sen misin Erbakan diyor. Evet diyorum. İki elini
birden havaya kaldırıyor. Birini değil ikisini birden. 'Hay Allah
senden razı olsun. Senin zamanında bir BAĞKUR emeklisi olarak
80 lira zam aldım. Bugün onunla ekmek yiyiyorum. Çünkü ondan
sonra hep yüzde 2-3 zamlarla hiçbir şey elimize geçmedi. Aç kal-
dık diyor. Ondan dolayı o gün yapmış olduğumuz hizmetler hala
12 senedir, sadece teşekkür etmekle kalmıyor, bugünkü insanla-
rın geçimi bakımından da bir nevi temel teşkil ediyor.

Ancak ne var ki dış güçler, Türkiye'nin güçlenmesini isteme-
diklerinden; çeşitli entrikalarla bu büyük hamleyi engellemişler-
dir. Bizim arkamızdan Türkiye'nin dış borcu 125 milyar dolardan,
500 milyar doları geçmiştir. Bizim arkamızdan işçi ve memur zam
diye bir şey görmemiştir, hepsi grevdedir. Açlık içerisinde kıvranı-
yor. İnsanlar şimdi kredi kartlarını ödemekle boğuşuyor. Türki-
ye'nin üçte biri fakirdi, şimdi üçte ikisi fakir hale geldi. Hayvancı-
lık yok oldu, sanayi yok oldu, tarım yok oldu. Maalesef Türkiye
sahipsizdir ve gerçekler acıdır, Türkiye böylece bir felakete doğru
sürüklenmektedir. Bir an evvel yeniden Milli Görüş'ü iş başına ge-
tirip, Adil Düzen'i kurup, Türkiye'yi lider ülke yapmaktan Türki-
ye'nin de insanlığın da başka kurtuluş çaresi kalmamıştır.

Erdoğan gibileri nasıl ve neden değişiyor ve AKP nereye sü-
rükleniyordu?

Bunlar, dış güçlerin kışkırtıp aldatmasıyla, yolunu şaşırmak-
la, hidayet kararmasıyla değişmiştir. Milli Görüş gömleğini çı-
karırsa insan bu hale gelir. Hidayeti kararır, hayırla şerri ayıra-
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maz, hayır diye şerre hizmet eder ve böylece de faydalı iş yapa-
cağına zarar verir. Dolayısı ile AKP bizim zamanımızdaki dü-
şünceler üzerinde yürüyerek Milli Görüş'ün hayırlı hizmetleri-
ni devam ettireceğine, maalesef gömleği çıkarıp asli kimliğini
reddetmiştir. Tamamen onun tersine hareket etmek suretiyle,
Türkiye'yi büyük bir felaket içine sürüklemiştir. 

Erbakan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun girişimleri-
ni nasıl buluyordu?

Hiç şüphesizdir ki insanların elbette birçok faaliyeti yaparken,
hepsi başarısızdır demek mümkün değildir. Dışişleri Bakanı iyi
niyetli, sevdiğimiz bir evladımız yerindedir. Ancak yaptıkları ye-
terli değildir. Yaptıkları maalesef yine dış güçlerin planları muci-
bince atılmış olan adımlardan ibarettir. Fakat herhalde kendisi iyi
niyetli olabilir. Herhangi bir fırsat bulunup anlatılanları dinleye-
cek olursa o takdirde çok daha şuurlu, çok daha faydalı hizmet-
ler yapabilir. (Ama bu günkü göstermelik icraatlarını “tarihli ve
talihli değişimler” diye yorumlamak saflık alametidir.)

Hocam Konya neden İlk Tercihiniz oldu?

Çünkü Konya Anadolu’daki ilk merkezdir. Selçuklu merke-
zidir. Bizim davamızın sembol şehri Belde-i muhayyere’dir. Ya-
ni Efendimiz (s.a.v)’e teklif edilen üç şehirden biridir. Manevi
olarak: “Habibim hangi şehri istersin, Medine mi, Şam mı, Kon-
ya mı? dendiği zaman, Efendimiz (s.a.v) fakiri çok olduğundan
Medine’yi seçmiştir. Ama hangisini istersin? teklifi arasında
Konya’nın bulunmuş olması da tabiî ki çok büyük bir şereftir.
Büyük Selçuklu payitahtıdır, Haçlı seferlerini püskürten mer-
kezdir. Yani Siyonist işbirlikçilere geçit vermemiştir. Konya’nın
manası çok büyüktür. Mevlana’nın şehridir. Bu itibarla Besme-
leyi Konya’dan çektik. Muhyiddin’i Arabî Hazretleri 1000 sene
önce Fütuhatı Mekkiye kitabında, ‘İnsanlık fetret dönemine gi-
recek ve kurtuluş Konya’dan başlayacaktır’ müjdesini vermiş-
tir. Bu itibarla Konya’nın ayrı bir özelliği vardır. Bu özelliğe da-
yanarak çalışmalara oradan başladık. 

Erbakan’dan Demirel’e cevap: “Kuşun canlısını istiyoruz!”
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Kısa bir zaman içerisinde bu haberler gitti, Demirel çıktı gel-
di. Halkı topladı ve bir miting düzenledi. Çünkü masonik mer-
kezler Milli Görüşün Meclise sokulmaması talimatını vermişti.
Bu mitingde takriben söyledikleri şöyleydi: “Ey Konyalılar bu Er-
bakan benim sınıf arkadaşımdır. Ben kendisini severim. Ama bu-
raya gelmiş olmayacak şeyler anlatıyor. Ben dine hizmet edece-
ğim” diye sizi aldatıyor. Dinin hizmet edilecek nesi var? Camile-
riniz açık değil mi, mevlit okuyorsunuz karışıyor muyuz, namaz
kılıyorsunuz oruç tutuyorsunuz, Hacca gidiyorsunuz. Bundan
ala Müslümanlık mı olur? Dinin hizmet edilecek bir şeyi olsa biz
yaparız. Sorun kendisine bakalım ne yapacakmış, ne istiyor-
muş?” diye kafaları karıştırıp gitmişti.

Biz o gün miting yapmış dönerken; O’nun Konya ovasına gelip
miting yaptığından haberimiz yok. Yarı yolda arabayla geldiler,
bunları bunları söyledi” dediler. Ve birde el ilanı dağıtmışlar. ‘Bu
akşam Şeker Kahvesi’nin önünde Erbakan Demirel’e cevap vere-
cek’ diye. Emri vaki ile karşılaştık. Geldik bir de baktık ki, ooo,
Şeker kahvesinin önünde bir kalabalık var, iğne atsan yere düş-
müyor. Gündüz ki kalabalığın üç misli toplanmış. Erbakan Demi-
rel’e ne cevabı verecek diye meraklanmışlar. Halkın önüne çıktık
ve dedik ki, ey ahali siz buraya neden toplandınız? Demirel’in sor-
duğu sualin cevabını öğrenmek için. Ne sordu? “Bu Erbakan İs-
lam diye ne istiyor diyor? Şimdi vereceğim cevabı dikkatle dinle-
meniz gerekiyor. Bakınız, Demirel’i avucumun içi gibi bilirim. Her
zamanki polemiklerinden birini yapıyor. Asıl sizi o aldatmaya ça-
lışıyor. Çünkü bugün geldi size; ‘Namaz kılıyorsunuz karışıyor
muyuz, oruç tutuyorsunuz karışıyor muyuz, camiler açık değil
mi, daha ne istiyorsunuz?” diye sordu. Şimdi ben ne istediğimizi
bir misalle anlatacağım. Avcılar ördek, keklik gibi güzel bir kuş
avladıkları vakit, onu muhafaza etmek için ne yaparlar? İçini te-
mizlerler ve saman doldururlar. Misafir odasının veya bir dükkâ-
nın başköşesine koyarlar. Okullarda, müzelerde vardır. 

İşte, Demirel bugün gelip size saman dolu bir kuş gösterdi.
Bu kuşun gözü yok mu? Var. Gagası yok mu? Var. Kulağı yok
mu? Var. Kuyruğu yok mu? Var Kanadı yok mu? Var. Eh daha
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ne istiyormuşuz? Tek kelime ile söyleyeyim: Biz bunun canlısı-
nı istiyoruz. Saman dolusunu değil! 

Bu söz bugün daha büyük bir önem kesbediyor. Diğer sözler
gibi. Neden? Efendim Suriye ile vizeleri kaldırdık. Ticareti art-
tırıyoruz. Ne bunlar yav? Bunlar saman dolu bir kuş. ABD ve
Siyonist Yahudi lobileri, “Türkiye’de halk Müslümanlık bağım-
sızlık ve kalkınmışlık istiyor. Aman Saadet Partisi’ne kaymasın,
AKP’de kalsın” istedikleri için bunlara müsaade ediyor. Sen Su-
riye’de vizeleri kaldırdın, gerçekten İslam kardeşliğine dayanan
bir birlik kurma aşkında mısın? Yoo. Peki, D-8’lere sahip çıka-
bilir misin? Bunlar ne, saman dolu kuş. Şimdi, halkın bu gerçe-
ği anlaması gerekiyor. 

Ne konuşuyoruz biz? İşte Konya’da başlayan bu mücadele bu-
gün devam ediyor. Yani halk aldatılmayacak. Halk İsrail’e vilayet
olmayacak, bağımsız olacak, vatan millet bütün olacak, dış güç-
lerin oyunları bozulacak ve aynı zamanda Türkiye önder bir ül-
ke olacak, Yeni Bir Dünya’yı kuracak. AB’ye girmeyecek, İslam
birliğine rehberlik yapacak. Çünkü AB bir Hıristiyan medeniyeti-
dir. İslam medeniyeti ile mukayese bile edilemez. Bunların,
AKP’nin, CHP’den bir farkı yoktur temelde. Ne diyorum? O te-
ferruatı bırakın! KDV’yi 11 yapacakmış, 12 yapacakmış. İkisi de
Avrupa Birliğine gireceğim diye can atıyor mu? “İslam medeniye-
tini bırakacağım, Hıristiyan medeniyetine katılacağım” diye çır-
pınıyor mu? İkisi de Siyonizm’in faizci kapitalist sisteminin bek-
çiliğini yapıyor mu? Hiç bu düzeni değiştireceğim diye bir söz,
ağızlarından çıkıyor mu? İkisi de vergiyi, faizi halkımızdan top-
layıp götürüp, faiz diye dış güçlere ödüyor mu? Dış güçlerin, em-
peryalizmin tahsildarı gibi çalışıyor mu? Ne fark var aralarında?
40 sene evvel Demirel’e söylediklerimi hatırlıyorum: Şuur... Ku-
şun canlısı demek; Türkiye’yi lider ülke yapma şuuru demek. Bu
şuur olmadan hiçbir hayırlı iş başarılamaz. Bu gün bu söz her za-
mankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bütün bunlarla neyi
açıklıyorum size? Sualinizin cevabını veriyorum: yani bütün bu
mücadelemizin amacını; Türkiye’yi lider ülke yapmak sevdamızı,
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Yeni Bir Dünya kurmak ve bütün insanlığı saadete ulaştırmak da-
vamızı özetliyorum.

Turgut Özal’ı Reddeden Prof. Osman Altuğ’un Erbakan hay-
ranlığı yüzüne yansıyordu!

Osman Altuğ birçok hükümete danışmanlık yaptığını söyler-
ken doğal olarak bizim aklımıza da, ‘Neden siyasete aktif olarak
girmediniz?’ sorusu geliyor. Ona da yine kendi üslubuyla cevap
veren Altuğ’un bu cevabı siyasileri kızdıracak türden. 

‘Bana göre Türkiye’de siyasetçi tipi, finansörlerin kucağın-
daki insan tipidir.’

Birçok siyasiden teklif aldığını ifade eden Altuğ, ‘Sayın Özal
parti kurarken, benim de kurucu olmamı istedi. Ben kabul etme-
dim. Sayın Özal'ın teklifini geri çevirdim. Türkiye'deki “negatif
siyaset” anlayışını hiç benimsemedim. Ben virajı alamadığım için
hangi partiye gitsem onlara zarar veririm, diye düşünmekteyim.
Hayatımın hiç bir noktasında hiç bir partinin ne partizanı oldum
ne de üyesi. Türkiye'de siyasetin finansmanını kim yapıyorsa, si-
yaset onun siyasetidir. Siyasetin finansmanına halkı sokmayan,
onu ortak etmeyen bir anlayış hakimdir. Siyaseti parası olanlar
yapıyor. Onların da kaynağını soramıyorsunuz, sorulması da ya-
sal olarak mümkün değildir. Yani ‘Bana göre Türkiye’de siyasetçi
tipi, finansörlerin kucağındaki insan tipidir.’

Türkiye’de Demokrasi yerine, Parakrasi yürürlüktedir!

Türkiye’de Demokrasi yoktur diyen Altuğ, buna da yine bir
ekonomist olarak alternatif getiriyor ve “Türkiye’de Parakrasi
vardır” diyor. Altuğ, ‘Siyasi partiler seçim kampanyası başlatıyor,
ama seçim kampanyasını kim yapıyor, kaça yapıyor, nasıl yapı-
yor? kimse sormuyor ve soramıyor. Türkiye'de halkın seçme hak-
kı var da seçilme hakkı yok. Çünkü parası yok. Türkiye'de de-
mokrasi adeta parakrasiye dönüşüyor. O zaman parası olanlar si-
yaset yapıyor. Parası olanlar konuşuyor. Ben buna üçkâğıt eko-
nomisi diyorum. Bu üçkâğıt ekonomisi üç şeyden oluşuyor: bor-
sa, faiz ve dolar. Pekiyi üretim nerede. Yok.’
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“Kayıt dışı ekonomi” benim terimimdir!

Ekonomik anlamda birçok hükümete ve Holdinge katkılarda
bulunan Altuğ, bir dönem ‘Holding Profesörü’ olarak anıldığını
söylerken, ortaya koyduğu projelere sahip çıkabilecek hükümeti
bulamadığının da altını çiziyor. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin
var olduğunu ifade eden Altuğ, ‘Kayıt dışı ekonominin son dere-
ce fazla olduğu bir ekonomi modelimiz var ülke olarak. Bu arada
bu ‘kayıt dışı ekonomi’ de benim kavramımdır.’

Türkiye’de üreten cezalandırılıp önü kesilmektedir!

Türkiye’de tuhaf bir sistemin hâkim olduğunu söyleyen Al-
tuğ, ‘Bu sistem üreteni istemiyor. Efendim üretimi herkes ister,
sanılıyor. Ancak sistem adeta üretenleri cezalandırıyor. Müte-
şebbislerin önündeki tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor.
Türkiye'de kayıt dışı ekonominin hem tertipçisi, hem teşvikçi-
si, hem destekçisi, hem de şikâyetçisi devleti yönetenler olu-
yor. Onların modeli bu. 

Altuğ, düşünüp ve hayata geçiremediği şeyleri ise şöyle sıra-
lıyor: “Ekonomiyi hamiline yazılılıktan çıkarıp nama yazılı ha-
le getirmedik. Müteşebbisin önünde en büyük engellerden biri-
si olan “enflasyon muhasebesi sistemine” geçmedik. Bütün ser-
best pazar anlayışını allak bullak eden bir uygulama içerisine
girdik. Serbest pazar ekonomisi iki ayaklıdır: Birinci ayak, “ser-
best bırak”. İkinci ayak, “kontrol yap!” ayağıdır. Türkiye birin-
ci ayağı çalıştırdı; ama ikinci ayağı reddetti, ne kadar kontrol
tedbiri varsa kaldırmıştır. Bunun anlamı, (Erbakan Hocanın 40
yıldır söylediği gibi) vergiyi fakirden, işçi ve memur kesimin-
den alıp zenginlere kredi olarak dağıtmaktır.

“Halkın İtibarı Partisi’ni” kimse neden desteklememişti?

Altuğ ‘Finansörlerin kucağında siyaset yapılıyor’ tezini savun-
duğu için en yakın arkadaşlarıyla bir siyasi parti kurmaya karar
veriyor. Altuğ, ‘Hayatımda hiçbir partiye üye olmadım. Ülkemiz-
de insanlar siyasette kalite aramıyor. Bu iş çok zordu. Ben de kim-
senin kucağına oturmak istemedim.
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Fakat Eski Vali Merhum Recep Yazıcıoğlu ve Eski Bakan Mer-
hum Adnan Kahveci ile bir araya gelerek bir parti kurmaya karar
verdik. ‘Halkın İtibarı’ partisini kurmak için çalışmalara başladık.

Her ilde 1000 üye 100 lira verecekti, herkes yan çizdi!..

Kurmayı planladıkları partinin üye sisteminin de farklı olaca-
ğını söyleyen Altuğ, bu çalışmaları şöyle sıralıyor: ‘Bir parti kura-
lım adı İTİBAR PARTİSİ olsun, her ilde ayda 100 lira aidat veren
bin kişi üyemiz olsun, 81 ilde toplam 81 bin üyesi olan ve mille-
te ait olan bir parti olsun dedik. Türkiye’yi dolaştık, projemizi an-
lattık, destek istedik. Görüştüğümüz insanlardan bazı destek ve-
renler de çıktı. Ama halkı Hakka bağlayamadık.’

Herkes avantasının peşindeydi

Parti kurma çalışmalarının son derece hızlı ilerlediğini ve ge-
rekli maddi altyapının da kısa sürede tamamlanacak boyuta gel-
diğini belirten Altuğ, ‘Bize buyurun iktidarı size verelim diyenler
oldu. Biz kucağa oturmayız dedik, iktidar halkın iktidarı olsun
dedik. Ama biz halka gidip 100 lira ver dediğimizde, “bizim avan-
tamız ne olacak?” dediler. Sofra kuralım, milletimizle birlikte
paylaşalım dedik, “bize ne milletten” dediler. Yani maalesef her-
kes avantasını düşünür hale gelmiştir.’

28 Şubat soyguncuları kurtarmış, Yeniden Büyük Türki-
ye’nin önünü tıkamıştır!

Prof. Dr. Osman Altuğ Ajans5.com'a yaptığı değerlendirmeler-
de Refahyol Hükümetinde nasıl göreve başladığını ve 28 Şubat'ın
asıl sebebinin ne olduğunu anlattı.

Erbakan’la çalışmaya nasıl başladı?

Birçok hükümette danışmanlık yapan Profesör Osman Altuğ
ilk defa Başbakanlık Başdanışmanı sıfatını Refahyol döneminde
bizzat Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümetin Başbakan’ı Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ın kendisinden almıştı.

Erbakan 6 gün sonra göreve çağırdı!
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30 Haziran 1996’da Başbakan olan Erbakan’ın 6 dün sonra
Başbakanlık başdanışmanlığı görevini verdiği Altuğ bu hadiseyi
ise kendi ifadeleriyle şöyle anlatıyor:

‘Efendim, ben önceden Erbakan Hocayı hiç tanımazdım. Yani
baş başa, yüz yüze hiç görüşmemiz olmamıştı. O dönemin başba-
kanı Sayın Erbakan 30 Haziran’da görevi devraldı. Ben evime her
akşam geç gitmeme rağmen 6 Temmuz günü evime erken gitmiş-
tim, bir ara ev telefonum çaldı. Telefonu açtığımda karşıda ki ses
bana ‘Osman Bey Sayın Başbakan Erbakan yarın sabah sizinle
Başbakanlıkta bir kahvaltılı toplantı yapmak istiyor. Biletiniz şu
saatte ayrılmıştır.’dedi. Bizde teşekkür ettik. 7 Temmuz günü kal-
kıp Başbakanlık konutuna gittik. İçeride Sayın Başbakan Erbakan
ve Fehim Adak Bey vardı. Sayın Erbakan bana "Sizi biliyor ve ta-
nıyorum. Ben sizi T.C. Başbakanı sıfatıyla Başbakanlık Başdanış-
manı görevine atıyorum. Memleketin size ihtiyacı var." diye söze
başladı. Altuğ, ‘Erbakan görevlendirmesini yapıp, sözünü bitirdi,
ama benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Daha önceleri
Başbakanlık danışmanlığı yapmıştım, ancak ilk defa başdanışman
oluyorum. Buda beni biraz telaşlandırmıştı.

Erbakan’dan 3 önemli ve tarihi uyarı

Erbakan Hoca görev atamasını yaptıktan sonra bize 3 önem-
li şeyi hatırlattı: “Bakınız: Milletimiz sahipsiz bırakıldı ve kan-
dırıldı, artık birlikte sahip çıkalım.”

Erbakan’ın ilk sorusu şaşırtıcıydı.

Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine getirildikten sonra Baş-
bakandan ilk soruyu duyan Altuğ önce şaşırmıştı. İşte Erbakan’ın
Altuğ’a ilk sorusu ve onun buna karşılık verdiği ilk cevabı:

“Sayın Erbakan'ın bana ilk sorusu şu oldu: ‘Siz uzun yıllar
danışmanlık yaptınız. Size kimse devletin ne kadar borcu oldu-
ğunu sormadı mı?’

Ben de, “hayır efendim, danışmanlara danışılır, soru sorul-
maz” diye esprili bir cevap verdim.”
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Erbakan’ın ilk verdiği görev

Altuğ 7 Temmuz’da Erbakan Hoca’dan Başdanışmanlık görevi-
ni aldığında o gün hemen göreve başlatıldı. Erbakan Altuğ’a, ‘Dev-
letin ne kadar borcu var?’ sorusunu sorunca Altuğ, Başbakana,’Ho-
cam detaylı bir rapor hazırlayıp size rapor sunayım’ teklifini yaptı.

Başbakan Erbakan, Osman Altuğ’un bu tavrına karşılık tari-
he geçecek bir yanıt vermişti, ‘Hayır Hocam, vaktimiz yok. He-
men şimdi çalışmaya burada başlayalım!’ 

Altuğ bu konudaki açıklamalarına şöyle devam etti: ‘Kahval-
tılı toplantıda Erbakan Hoca, Fehim Adak ve ben bulunuyordum.
Hoca bana devlet meseleleri ve ekonomi ile alakalı birçok soru
sordu. Ben de kendisine “Hocam raporumuzu hazırlayıp suna-
yım” dediğimde ise Erbakan Hoca beni şaşırtan bir cevap vererek,
‘Hocam vakit yok hemen şimdi çalışmaya başlayalım’ diyordu.
Benim hedefim ise İstanbul’a geri dönüp bir rapor hazırlayarak
Hoca’ya ulaştırmaktı. Hoca’dan bu beklemediğim cevabı alınca
çok şaşırdım. Ve Başbakanlık konutunda hemen Hocanın maka-
mında çalışmaya başladık. Erbakan Hoca gerekli dokümanları is-
tetti ve orada bir rapor hazırlamaya koyulduk. ‘

Erbakan Hoca güvenini ispatlıyor

Başbakanlık konutunda tanıştıkları ilk gün yoğun bir çalışma
temposuna girdiklerini söyleyen Altuğ’un: ‘Hoca bana güvendiği-
ni göstermek için özel görüşmelerini bile benim yanımda yapı-
yordu. Ben namaz kılmazdım, fakat Hoca o kadar nezaket sahibi
bir insandı ki, ben rahatsız olmayayım diye, namazlarını benim
yanımda kılmaz, Fehim Adak’la birlikte başka odada kılardı.’ İti-
rafları anlamlıydı.

Devlet Soyuluyor!

Çalışmaya başladığımızda Sayın Erbakan’a şu ön bilgiyi ver-
dim. Devlet dışarıdan %135 ile borçlanıyor, resmi mevduatı ise
%5'de tutuyor. Erbakan “yani; devlet %5 ile para satıp, %135'le
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yerine alıyor, öyle mi? Böyle şey olmaz!” dedi. Aynen söylediği-
niz gibi oluyor, dedim.

Erbakan, denk bütçeyi, milleti ve devleti savunuyor! 

Havuz sistemi neyi amaçlamıştı?

“Hedefimiz denk bir bütçe oluşturmaktı. Sayın Erbakan’ın en
çok üzerinde durduğu ve temel söylevi denk bütçe idi. Bir ülke-
de denk bütçe olmazsa, istikrarlı ekonomi olmaz, istikrarlı eko-
nomi olmazsa istikrarlı para birimi olmaz, istikrarlı para birimi
olmazsa, istikrarlı bir hükümet ve istikrarlı bir ülke olmazdı!.

Erbakan'ın muarızları ise “denk bütçe olur mu?” diye ortaya
çıkıyorlardı. Oysa bir Başbakan denk bütçeyi savunmayacakta,
neyi savunacak, açık bütçe yapmayı ve ülkeyi batırmayı mı amaç-
layacak? Biz belli gider kalemlerini ve faiz giderlerini önemli öl-
çüde aşağıya çektik. Gelir ve giderlerin doğru ve yerinde tespiti-
ni yaptık. İsrafı önleyip, kaliteyi artırma yoluna gittik. Faizlerden
elde edilen tasarrufla işçi ve memura yüzde yüzlük bir zam ver-
dik. Biz bir efsaneyi gerçekleştirdik. Bizim hazırladığımız ekono-
mik modele başta Sayın Erbakan olmak üzere, Sayın Çiller, Sayın
Adak büyük destek verdi. Siyasi iradeyi tamamen arkamıza aldık.
Sayın Ufuk Söylemez ile de özelleştirme konusunda çalıştık.
Özelleştirmede de katkılarımız oldu.

Kumarhaneler kapatıldı

Altuğ 28 Şubat’ta post modern bir darbeyle hükümetten uzak-
laştırılan Refahyol’un icraatlarını saymakla bitiremiyor. İşte Al-
tuğ’dan dönemin icraatları: ‘Kumarhanelerin kapatılmasıyla ilgili
kanun tasarısını hazırladık. Çok çeşitli girişimlere rağmen ku-
marhanelerin kapatılması meclisten seri halde geçerek kanunlaş-
tı. Kara para ile ilgili hiç bir kanun yasalarımızda yer almamıştı.
Hâlbuki kara para ile ilgili uluslararası sözleşmelere 1988 yılında
imzalayan ilk ülkelerden biri olmamıza rağmen bu sözleşme bir
türlü meclise taşınmamıştı. Bu sözleşmedeki hükümleri içeren
kanun 19 Şubat 1996 yılında meclisten geçerek kanunlaştı.’
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AKP Paradaki sıfırları sadece matbaada attı

Paralardan sıfırların atılması projesinin de Refahyol dönemin-
de ortaya çıktığının altını çizen Altuğ, ‘Bu proje de bizim proje-
mizdi. AKP iktidarı bu projeyi hayata geçirmeye çalıştı ama onlar
sandılar ki bu sadece matbaa ile halledilebilirdi… Fakat biz bu-
nun bütün alt yapısını bilimsel yöntemlerle hazır hale getirdik.
Bizim projemizde en büyük para 1 lira olacak ve bu da demir ola-
caktı. Dolayısı ile bütün ödemeler kart üzerinden veya çek ile
tahsil edilecekti. Kimse kara para aklayamayacaktı. Ve hiç kimse
vergi kaçıramayacaktı. AKP ise bunu matbaa boyutunda yaparak
parada ki sıfırları attı.’

Refahyol’un en büyük projesi GAP’ı özelleştirip bölge
halkını kalkındırmaktı

Refahyol iktidarı döneminde tarihe altın harflerle yazılacak ef-
sane hizmetlerin yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Osman Altuğ,
‘Bizim hayata geçiremediğimiz dış güçler ve işbirlikçiler eliyle tas-
fiye edildiğimiz en büyük projemiz ise GAP’ı özelleştirmekti. Ama
İsrail’e ve yabancı şirketlere değil GAP’ı halka arz edip buradan da
ekonomik gelir sağlayacak ve GAP’ı faal hale getirecektik, böylece
Güneydoğuda halk kendi toprağının sahibi haline getirilecekti. Fa-
kat hükümetin ömrü buna vefa etmedi ve düşürüldü.’ 

28 Şubat, Soyguncuları ve vurguncuları rahatlattı

28Şubat Post Modern Darbesi’nin Türkiye’deki soyguncuların
imdadına yetiştiğini söyleyen Altuğ, ‘Refahyol Hükümeti Türki-
ye’de rantiyeye giden hortumları kesmişti. Faizleri indirmiş ve
rüşveti bitirmişti. (D-8 gibi dünya dengelerini değiştirecek evren-
sel projelere girişmişti) Tabi ki yapılan bu hizmetler bir takım
soyguncuları ve malum odakları da rahatsız etmişti. İç ve dış
mihraklar tarafından organize edilen 28 Şubat Post Modern Dar-
besi Türkiye’de ki Soyguncuların imdadına yetişti’.
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KAYIP TRİLYON MASALI
VE

TERESLERİN ÇİFTE STANDARTI

Bir siyonist diplomatın Erbakan hıncı ve itirafı:

“Erbakan’ı siyaseten öldürdük ve diri diri mezara gömdük;
ama bu yeterli değildir. O’nun üzerine beton dökmemiz gere-
kir!?...”

Bu sözleri, şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Mir
Mehmet Dengir Fırat, Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’na naklet-
miştir.98

Zaten, Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı olarak bir yıl gibi
çok kısa bir zamanda;

• Havuz sistemiyle rantiye hortumlarını kesen ve toplumun
her kesimine refah ve huzur veren

• Denk bütçe yaparak, IMF’nin sömürü düzenini işlemez ha-
le getiren

• D-8’leri kurarak, Türkiye merkezli yeni ve adil bir dünya-
nın şekillenmesine öncülük eden Erbakan Hoca’nın

1- Hükümetinin yıkılmasına
2- Partilerinin kapatılmasına
3- Siyaseten yasaklanmasına

Amerika’daki Siyonist merkezlerin özel ve gizli toplantıla-
rında karar verildiğini ispatlayan kripto belgelerin ellerine geç-
tiğini, Hoca defalarca dile getirmiştir.

98 (Bak: Siyasetin Sonu Elips yy. 1. Baskı Sh: 410)



Mir Dengir Fırat’ın ifadeleri:

a) Sonradan AKP’yi kuracak olan Fazilet Partisinin sözde ye-
nilikçi takımının daha o dönemden siyonist mahfillerle bulu-
şup konuştuklarını

b) 28 Şubat sürecinin dış güçler tarafından tasarlanıp uygu-
landığını

c) Erbakan Hoca’yı siyasette yasaklamak ve töhmet altında
bırakmak üzere “Kayıp Trilyon” iddialarının, dış güçler ve ma-
sonik merkezlerce ortaya atılıp kullanılacağının Mir Dengir Fı-
rat’ın kulağına çıtlatıldığını göstermektedir.

Yahudi şebekesinin ve sabataist işbirlikçilerin “Erbakan’ın
mezarına beton dökmeliyiz” sözleri, onların Milli Görüşün bü-
tün tabanını ve çekirdek kadrolarını Hoca’nın kontrolünden çı-
karıp kendi güdümümüze almalıyız. Sadece resmen ve siyase-
ten değil, fikren ve fiilen de Hoca ile camiasının irtibatını ko-
parmalıyız” anlamına gelmektedir.

Ve zaten, bu gün AKP’de bulunan gömlek değiştiren dönek-
ler, “Fazilet Partisinin kendilerine devredilmesi ve Hoca’nın ta-
mamen çekilmesi” halinde ayrılmayı düşünmediklerini ve aynı
program ve sloganlarla devam edeceklerini söylemişlerdir.

Hatta Bülent Arınç, AKP kurulduktan sonra bile, bir müddet
Fazilet Partisinin başına geçmek ve Siyonistlerin “Erbakan’ın
üzerine beton dökme” niyetlerini gerçekleştirmek, yani Milli
Görüş tabanını ve teşkilatını Erbakan’dan kurtarıp, malum
merkezlerin güdümüne vermek niyetiyle beklemiştir.

Yoksa o günkü söylemleriyle, bu günkü AKP’nin eylemleri
arasında hiçbir farklılık görülmemektedir.

İşte Bülent Arınç’ın 15.10.1999 tarihli Milliyet gazetesinde
çıkan sözleri şöyledir:

1- İmaj sıkıntımız var: FP'nin çok daha başarılı olması gerek-
tiğini düşünüyorum. Bugünkü halimizle başarılı olamayız. FP şu
anda kadrolarından yeterli ölçüde istifade etmiyor. Yapılmayacak
söylemler içine giriliyor. Vatandaşın güveni ve inancı şu anda çok
alt düzeylerde. Bunu yukarılara çıkarmak için yeni bir yapılan-
maya ihtiyaç var. Bu yapılanma partinin bütünlüğü içerisinde ge-
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nel merkezle teşkilatları kucaklaştıran, genel merkezin yeni kad-
rolara da ihtiyacı olan bir çalışma olacak. Partinin imajı açısından
hala sıkıntılarımız var.

2- Parti içi demokrasi olmalı: Parti içi demokrasinin en güzel
örneğini FP vermeli. Bunun sadece lafını etmek yetmez. Partide-
ki siyaseti bir rekabet ve yarış haline getirmeliyiz. Bunun için ön
seçim mekanizmasını koyabiliriz. Hatta milletvekili seçimlerini
tercihli oy sistemine göre belirleyebiliriz.

3- Değişime ayak uydurmalıyız: Değişime ayak uyduran bir
parti olmamız lazım. Adaylarımızı seçerken de kongremizi yapar-
ken de baskıcı ve dayatmacı olarak değil, gerçekten parti içi de-
mokraside bir yarışı öngören bir metotla yola çıkmamız gereki-
yor. Eskiden bir aday olurdu. İkinci bir listeye iyi bakılmaz ve ka-
zansa bile feshedileceği ifade edilirdi.

4- İdeolojik partinin şansı yok: FP Türkiye'nin partisi olmalı.
Marjinal ve ideolojik bir parti olmamalı. Böyle bir partinin ikti-
dar şansı yoktur. 65 milyonun bütün kesimlerine ulaşabilecek,
doğru fikirleri olan, ayağı yere basan bir parti olmalıyız. 

Yani eğer partinin başına geçebilseydi, Fazileti ve Saadet’i de
AKP’ye çevirecek, hatta onlarla birleşecekti.

22 Temmuz 2007 genel seçimleri öncesi, Saadet Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı olan ve sık sık genel başkanlık için or-
taya çıkarılan Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep T. Erdo-
ğan’la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Üstelik kendisi Tay-
yip’in ayağına gitmişti ve neler konuştuklarını Saadet teşkila-
tından ve tabanından gizlemişti. Öyle anlaşılıyor ki, bu buluş-
ma yine Siyonist mahfillerin “Saadet Partisini Erbakan’dan
kurtarma ve AKP’ye katma, yani Milli Görüşün kökünü kurut-
ma” girişimlerinin ve “Erbakan’ın üzerine beton dökme” gay-
retinin bir yenisiydi…

Kayıp Trilyon Masalı!

Bilindiği gibi Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıla yakın de-
vam eden davayı 6 Mart 2002 günü sonuçlandırdı. Mahkeme,
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Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi’nin Genel
Başkanı Necmettin Erbakan’a isnat edilen "özel evrakta sahteci-
lik" suçunu sabit görerek, 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Bunun an-
lamı, eğer Yargıtay kararı onaylarsa, hapis yatmanın dışında,
ömür boyu siyaset yasaktı. Ertesi günü gazeteler haberi, "Sahte-
kârlıkları Sabit, Sahtekârlıktan Mahkum Oldu, Artık Erbakan
Yok...” başlıkları ile verdiler. Hiç kuşku yok ki bu, bugüne kadar
vurulan darbelerin en ağırıydı. Elbette hapis cezası ve ömür bo-
yu yasak, çok önemli siyasi sonuçlar doğuracaktı. Bu manşetleri
atanlar dahil, herkes biliyordu ki bu karar da diğerleri gibi siya-
siydi. Hak ve adaletten uzaktı.

“Partinin iç edilen paralarından çok, siyasi hesaplar bu kara-
rın temelini oluşturmaktaydı. Merkez medyanın attığı manşetler,
sadece kişisel olarak Erbakan'ın üzerine beton dökmeyi değil, bir
siyaset geleneğini de tarihe gömmeyi amaçlıyordu. Evet, parti ka-
patmalar, siyasi yasaklar, devam eden baskılar bizi etkiliyordu,
bunlar haksızlıktı, oyunu kurallarının dışında oynamaktı, bizim-
le seçim yoluyla baş edemeyenler, mahkemeler yoluyla bizi dev-
re dışı bırakmaya çalışıyorlardı. Her şeye rağmen bu yapılanlar
bir şekilde anlaşılabilirdi. Demokrasilerde böyle siyasi mücadele
olmaz diyorduk ama Türkiye'de böyleydi işte. Ancak bu son ya-
pılan anlaşılır gibi değildi. Hakaretin, belden aşağı vurmanın,
edepsizliğin ötesinde bir şeydi bu. Varlıklarını bütünüyle sahte-
kârlıklara borçlu olanlar karşımıza geçmiş bize "sahtekâr" diyor-
lardı. Üstelikte ellerinde bir mahkeme kararı vardı. Bilindiği gibi
daha sonra bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı. 

Ancak yeniden görüşülme ve karar düzeltme talebini kabul
eden Yargıtay, bu sefer önceki kararı bozmuş ve mahkemeye ge-
ri yollamıştı. Ama baskı altında ve kasıtlı alınan kararda inat
başlamıştı.

Yargı, Saygı Yerine Kaygı Uyandırıyorsa

“Adalet”in bir anlamı ve vazgeçilmez bir esası da: “Aynı id-
dialara aynı davaları açmak; aynı şartlarda, aynı araçlarla ve ay-
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nı amaçlarla işlendiği öne sürülen suçlara aynı cezaları uygula-
mak”tır. Bunun aksi; ayrımcılık ve kayırımcılıktır, çifte stan-
dartçılık ve haksızlıktır.

RP Davasının Hakimleri Rahat mıydı? 

CHP’nin bir televizyon kanalına 3 milyon dolar verdiğine da-
ir haberler daha önce medyada yer almıştı.

Bu haberlerin çıkış sebebi, Türkiye’nin tasarlanmış bir proje çer-
çevesinde yeniden 28 Şubat günlerine sürüklenmek hesaplıydı. Söz
konusu kanal, milleti kamplaşmaya çağırırken birileri, muhtemelen
hükümet kanadından birileri, bu belgeleri basına sızdırmıştı.

Aradan bir yıl geçti. Bugün yeni öğreniyoruz ki, sözü edilen
para 4 trilyonmuş ve Maliye Bakanlığı durumu ilgili mercilere ak-
tarmış. Bugüne kadar da hiçbir işlem yapılmamıştı.

Gelinen noktada sözü edilen hesaba Anayasa Mahkemesi’nin
bakıp bir karar vereceği anlaşılmaktaydı.

Peki, Refah Partisi’nin şu meşhur trilyon davasıyla ilgili neden
yasalara uygun olan bu yol takip edilmedi. RP, bir siyasi parti de-
ğil miydi? Neden, RP söz konusu olduğunda Anayasa Mahkeme-
si değil de Maliye Bakanlığı doğrudan taraf olarak bu parti aley-
hine karar alınmıştı? RP davasının hukukçuları şimdi ayağa kalk-
malıydı. En azından, o davanın hakimleri verdikleri kararın yasal
olmadığını itiraf edip hiç değilse vicdanlarını rahatlatmalıydı. 

Ve acaba “Erbakan Milliciydi. Bu nedenle tasfiye edilip
AKP’ye geçit verildi” itirafında bulunan Sn. Deniz Baykal: “Bu
konuda da Erbakan’a haksızlık edilmiştir” diyebilecek cesaret
ve ciddiyeti ortaya koyacak mıydı?

Refah partisinin güya usulsüz harcandığı iddia edilen 800 mil-
yon TL’lik hesabı, Anayasa ve kanunlara göre Anayasa Mahkeme-
since görülmesi gerekirken, kasıtlı bir kaydırmacayla Maliye Ba-
kanlığına veriliyor ve hiç kimseden tıs çıkmıyordu. Ama CHP’nin
bir televizyon kanalına bunun tam beş misli olan 4 trilyon verdi-
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ği, yine maliye bakanlığınca saptanıyor, ama bu sefer dava Ana-
yasa Mahkemesine havale ediliyordu.. Evet, doğrusu buydu, an-
cak Erbakan’a niye kanunlara aykırı bir yol tutuluyordu?

Şimdi Gelelim Kayıp Trilyon Meselesinin Aslına:

Bilindiği gibi Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıla yakın de-
vam eden davayı 6 Mart 2002 günü sonuçlandırmıştı. Mahkeme,
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi’nin Genel
Başkanı Necmettin Erbakan’a isnat edilen "özel evrakta sahteci-
lik" suçunu sabit görerek, 2 yıl 4 ay hapis cezası kararı almıştı.
Bunun anlamı, eğer Yargıtay kararı onaylarsa, hapis yatmanın dı-
şında, ömür boyu siyaset yasaktı. Ertesi günü gazeteler, "Sahte-
kârlıkları Sabit, Sahtekârlıktan Mahkum Oldu, Artık Erbakan
Yok..." başlıkları ile çıkmışlardı. Hiç kuşku yok ki bu, bugüne ka-
dar vurulan darbelerin en ağırıydı. Elbette hapis cezası ve ömür
boyu yasak, çok önemli siyasi sonuçlar doğuracaktı. Bu manşet-
leri atanlar dahil, herkes biliyordu ki bu karar da diğerleri gibi si-
yasiydi. Hak ve adaletten uzaktı.

“Partinin usulsüz harcandığı iddia edilen paralarından çok, si-
yasi hesaplar bu kararın temelini oluşturmaktaydı. Merkez med-
yanın attığı manşetler, sadece kişisel olarak Erbakan’ın üzerine
beton dökmeyi değil, bir siyaset geleneğini de tarihe gömmeyi
amaçlıyordu. Evet, parti kapatmalar, siyasi yasaklar, devam eden
baskılar bizi etkiliyordu, bunlar haksızlıktı, oyunu kurallarının
dışında oynamaktı, bizimle seçim yoluyla baş edemeyenler, mah-
kemeler yoluyla bizi devre dışı bırakmaya çalışıyorlardı, hatta
Anayasa Mahkemesinin görevi, Maliye Bakanlığına aktarılmıştı.
Her şeye rağmen bu yapılanlar bir şekilde anlaşılırdı. “Demokra-
silerde böyle siyasi mücadele olmaz” diyorduk ama Türkiye’de
bunlar olağandı. Ancak bu son yapılan medyanın tavrı anlaşılır
gibi değildi. Hakaretin, belden aşağı vurmanın, edepsizliğin öte-
sinde bir şeydi bu. Varlıklarını bütünüyle sahtekârlıklara borçlu
olanlar karşımıza geçmiş bize "sahtekâr" diyorlardı. Üstelikte el-
lerinde bir mahkeme kararı vardı. Bilindiği gibi daha sonra bu ka-
rar Yargıtay tarafından da onanmıştı. 

Ancak yeniden görüşülme ve karar düzeltme talebini kabul
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eden Yargıtay, bu sefer önceki kararı bozmuş ve mahkemeye geri
yollamıştı. Ama Siyonist merkezlerin ve Masonik mahfillerin ağır
baskısı vardı.

Evet, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Milli Görüş Lideri
ve 54. Hükümetin Başbakanı Sayın Necmettin Erbakan ve arka-
daşları hakkında vermiş olduğu mahkûmiyet kararı Yargıtay tara-
fından onandı. Hukuk nosyonu ve vicdan sahibi hukukçular, da-
vanın açılışından kesinleşmesine kadar yanlışlıklarla dolu olan
bu karara “hukuk cinayeti” diyeceklerdir. Ben hukukçu değilim,
ayrıca Türkiye’de hukukun var olduğuna inanmıyorum. Mende-
res ve arkadaşlarının idam edilmesinden hiçbir farkı olmayan bu
karar, hukuk cüppesi giydirilmiş bir siyasi infazdır; bu kararla, 28
Şubat “postmodern darbesi” ile siyaset dışına itilen Sayın Erba-
kan yok edilmeye, milletin hafızasından silinmeye çalışılmakta-
dır. Ama bu kararı verenler bilsinler ki büyük bir yanlışlık yap-
mışlardır. Tarihe şöyle bir göz atanlar göreceklerdir ki, Sokra-
tes’ten Menderes’e haksızlığa uğrayan hiçbir hak ve halk dostu
unutulmamıştır, ama onları mahkûm edenler bir süre lanetle
anıldıktan sonra unutulup gitmişlerdir.

Ömrünü millete hizmetle geçiren Sayın Erbakan hakkında
davaların açılması, mahkûmiyet kararlarının verilmesi ilk de-
ğildir; bütün bunlara şaşmıyoruz; zorlama ve yanlış davalara,
eksik soruşturmalara, delillerin eksik toplanmasına, kararın
tahminler ve ihtimaller üzerine kurulmasına alışığız. Hepsini
sabırla ve sükûnetle karşıladık. Çünkü Milli Görüş siyaseti
buydu, Sayın Erbakan bizden böyle davranmamızı istiyordu.

Bu son karar öncekilerden farklıdır. Görmezden gelmeler,
alaylar, tehditler, iftiralar, karalamalar, siyaseten linçler, parti
kapatmalar, mahkûmiyetler... Bunların hepsine gülüp geçebili-
riz, nitekim öyle yaptık. Her şeyi sabır ve sükûnetle karşılarız,
tüm baskılara, haksızlıklara göğüs gereriz. Bize düşmanlık ya-
pabilirler, bizim için her şeyi söyleyebilirler, ama ülkemize ve
milletimize bağlılığımıza, dürüstlüğümüze söz söyleyemezler,
bize “hain”, “hırsız”, “sahtekâr” diyemezler, dedirtmeyiz. O ne-
denle ben bu kararı kabul etmiyorum, hayatları yüz kızartıcı
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suç işlemekle geçenlerin, bizim için “sahtekâr” manşetleri at-
malarına isyan ediyorum.

Kimler Kimin İçin “Sahtekâr” Diyebilme Edepsizliğini Gös-
termekteydi? 

Şimdi soruyoruz ve insaflı bir yanıt bekliyoruz.

Niçin Refah Partisi, niçin Sayın Necmettin Erbakan sürekli
hedefti? Türkiye’de kaç siyasi parti var, kaç vakıf, kaç dernek, kaç
sendika, oda, birlik vs. var? Bunların kaçı değişik vesilelerle ka-
patıldı, kaçının hesapları incelendi? Kaçının başkanı, yöneticile-
ri mahkemeye verildi? 

O halde niçin Refah Partisi, niçin Milli Görüş Lideri Necmet-
tin Erbakan? Sayın Erbakan ve arkadaşları devlette defalarca ve
yıllarca görev aldı, birçoğu bürokraside sorumluluk gerektiren
önemli mevkiler işgal etti, bakanlıklar yaptı. Sayın Erbakan bu
ülkede üç kez Başbakan Yardımcılığı yaptı, 54. Hükümet’in Baş-
bakanıydı. 

Bırakınız mahkemelere gitmeyi, bir kere olsun bir teki için yol-
suzluk iddiası söz konusu edilmemişti. 28 Şubat’ın fırtınalı günle-
rinde bakanlar ve hükümet hakkında defalarca gensoru ve soruş-
turma önergeleri verilmiştir ama, bunların bir tanesinin bile konu-
su yolsuzluk değildir. Hiç kimse Sayın Erbakan hakkında, yolsuz-
luk isnadına girişememiştir. Türlü iftiralar ve çamur atmaların ya-
pıldığı o günlerde kimse böyle bir şeye cesaret edememiştir. 

Diğer hükümetlere bakın; kaç yolsuzluk önergesi verildi, kaç
yolsuzluk soruşturması açıldı? Yolsuzluk gensoruları ile düşürülen
bakanları ve hükümetleri kimse unutmadı. Meclis gündeminde
başbakanlar ve bakanlar hakkında yolsuzluk gerekçeleri ile verilen
soruşturma önergeleri, dokunulmazlık dosyaları hiç eksilmedi.. 

Ama, niçin bütün bunlar için değil de, Sayın Erbakan için
manşetler atılıyor? 

Defalarca Hükümet sorumluluğu alan, devlet bütçesini yön-
lendiren, ihaleler yapan, milyarlarca dolarlık, katrilyonlarca lira-
lık işlemlerin altına imza koyan, trilyonlarca liralık örtülü ödene-
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ği yöneten insanlar, hiçbir usulsüzlük, yolsuzluk yapmadılar da,
kendi partilerinin paralarını çaldılar, sahtecilik yaptılar, öyle mi? 

Yani şimdi, hayatları yüz kızartıcı suçlarla kokuşanlar ve bun-
ların suç ortakları insafsızca ve utanmadan “sahtekâr” manşetle-
ri attılar diye, Milli Görüş kadroları sahtekâr mı bilinecekti!? Ha-
yır, herkes hakikat aynasında kendi ayarını seyretmekteydi! 

Erbakan’ın ne yaptığını biz biliyoruz, millet de biliyor. Ama
bir kere daha tekrarlayalım:

- Erbakan, kısa süren Hükümet döneminde Havuz Sistemi
kurarak, milletin kanını emen rantiyenin hortumlarını kesti,
yıllarca dönen haram tekerleklerine çomak soktu; onun için Er-
bakan’a kin kusuyorlar. 

- Erbakan rantiyeden kestiğini memura, işçiye, çiftçiye,
emekliye, dula, yetime verdi. Erbakan, “bu ülkede aç ve açıkta
insan kalmayacak” dedi. Onun için Erbakan’dan nefret edip sal-
dırıyorlar.. 

- Erbakan, bu millete, tüm çıkar çevrelerinin baskıları ve en-
gellemelerine rağmen bu ülke insanının bu ülkeyi yönetebilece-
ğini gösterdi. Onun için Erbakan’a kızıyorlar. 

- Erbakan, bu millete alternatifleri gösterdi, denk bütçeyi,
enflasyonu düşürmeyi, borçlanmamayı, faizleri düşürmeyi gös-
terdi. Onun için Erbakan’a tahammül edemiyorlar. 

- Erbakan, borçlanmanın, faizin, rant ekonomisinin sonunun
olmadığını söyledi, tüm engellemelere rağmen üretim ekonomi-
sini ayağa kaldırdı, döneminde namuslu sanayiciler, tüccarlar,
esnaflar, çiftçiler altın yıllarını yaşadılar. Onun için Erbakan’ı
yok etmek istiyorlar. 

- Erbakan, yabancılara “hayır” denilebileceğini, onurlu du-
rulabileceğini gösterdi. Onun için Erbakan’ı siyasetin dışına iti-
yorlar. 

- Erbakan, millete hafızasını hatırlattı, gücünü, imkanlarını,
coğrafyasının önemini, tarihi mirasını gösterdi. En çok da bun-
dan ürktüler, onun için Erbakan’dan çok korktular. 
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- Erbakan, “faiz bizi ve bizim gibi sömürülen ülkeleri batırı-
yor” dedi. Erbakan, sömürgeciliğin yeni adı olan neo-liberalizm
ve küreselleşmenin ipliğini pazara çıkardı, emperyalizme ve
dünya Siyonizm’ine savaş açtı. Erbakan, D8’i kurdu, tüm geri
kalmış ülkelere, İslam coğrafyasına, diktatörlüklere karşı millet
seçeneğini gösterdi. Erbakan, bu ülkelerin baskı altında inle-
yen, sömürülen, aç bırakılmış insanlarına umut oldu, örnek ol-
du. Onun için Erbakan, dünya patronlarını, siyonistleri, sömür-
gecileri, diktatörleri ürkütüyor, korkutuyor. 

Kimler milletin milyarlarca dolarını çaldı, kimler bankaları
hortumladı, kimler devletin kasasını, milletin cebini boşalttı?
Hangi sözde iş adamı, hangi medya patronları sahte evrak düzen-
leyerek devlet ihalelerine girdi, bunların suç ortakları hangi siya-
setçilerdir, kimler gece yarısı konutlarda kimlerle banka pazarlık-
ları yaptı? Kimler yüz kızartıcı suçlar işledi, kimler yüz kızartıcı
suç işleyenlerin suç ortakları oldu, hangi köşe yazarı patronunun
iş takipçisi, ricacısı, tehditçisi, şantajcısı oldu? Kimler hortumcu-
ların devlete olan milyonlarca dolarlık borçlarını erteledi? Bu so-
ruların tamamının cevabı vardır, bu yüz kızartıcı suçların failleri-
ni bu millet tanıyor. Belki mahkeme kararları olmayacak ama ta-
rih bunların tamamını not edecektir. 

Şimdi, bütün bunları yapanlar, hayatları yüz kızartıcı suç işle-
mekle geçenler, milletten çaldıkları ile kurdukları kulelerinde
oturacaklar ve milletin davacısı olmuş, bir ömür milletin refahı,
özgürlüğü ve onuru için çalışmış Sayın Erbakan ve arkadaşları
için “sahtekâr” manşetleri atacaklar, öyle mi? 

Hayır, millet bu haksızlığı, bu insafsızlığı, bu çirkin infazı as-
la kabul etmeyecektir. Milli Görüş kadroları, milletin davası için
bir ömür harcamış liderlerine yapılan bu insafsız, bu çirkin ve se-
viyesiz saldırıyı sahiplerine iade edecektir.”99
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Feraset Noksanlığı ve Fazilet Kısırlığı

Milli Görüş davasının hakikatini, hedefine nedenli yaklaştığı-
nı ve Hoca’nın dehasını ve stratejik manevra ve manipülasyonla-
rını tam ve doğru olarak kavrayamamaktan kaynaklanan ama sa-
mimiyetine bağışlanan bir gaflet ve cesaretle…

Ve yine Kur’an’daki nebevi siyaset hikmetleriyle ilgili bilgi ek-
sikliğinden ve feraset fakirliğinden doğan ve Hoca’nın siyasi ve
stratejik nedenlerle yakın çevresine aldığı ve katlandığı ve İslam
ve insanlık hatırına onlardan yararlandığı kişileri “Erbakan’ın ay-
nası” sanma yanılgısı yüzünden… Ve biraz da bazı kişi ve mah-
fillerin doğrudan veya dolaylı şişirme ve yönlendirme girişimleri-
nin etkisiyle; ve maalesef ümidin, yani iman pilinin zayıflaması
nedeniyle: 

“Erbakan Hoca’ya, artık aktif siyaseti bırakıp çekilmesi ge-
rektiğini, manevi lider olarak devam etmesini” söyleyen… 

“Erbakancılığı yaşatmak için Erbakansız siyaset yapmak zo-
rundayız..” gibi, dışı hoş içi boş laflar üreten...

Bazen: “Hoca'yı ve düşüncelerini de daha yakından tanıma fır-
satı buluyordum. Hoca ikili ilişkilerde müthiş bir insandı. Müteva-
zı, saygılı, sevgisini gösteren, tam bir beyefendi, gerektiğinde nük-
tedan, dinlemenin ve dinletmenin ustası, mütevekkil olduğu kadar
sebeplerin de üzerinde duran... Bu özellikleriyle tanıdığım ender
insanlardan biri. Ama aynı zamanda inatçı, kesin doğrularında
asla taviz vermeyen, ayrıntıcı bir insandı Hoca. İnançları ve genel
siyasi çizgisine hiçbir itirazım yoktu. Ama bunların ifade biçimi
yıllar içinde katılaşmıştı. İnançları ve genel siyasi çizgisinin yanı
sıra bunları hayata geçirme yöntemleri de kesindi. Ayrıca tarzı ve
yöntemlerini inancının bir parçası haline getirmişti. Bu kadar de-
ğil, ideolojisi, yöntemleri ve kendisi bütünleşmişti. Bu bir benlik
nefis meselesi değildi. Hoca ve çevresindekiler inanıyorlardı ki,
Hoca bir misyonla görevliydi, var olduğu müddetçe bu misyonu
sadece o taşıyabilirdi” diyerek; gerçekleri tespit ve teslim eden,
ama ardından bu kanaatleriyle çelişerek ve bir nevi kendi kendi-
sini tekzip ederek:
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“Muhterem Hocam, daha sonra bizleri şuurlandırmak ve eğit-
mek için kimilerine göre bezdirici ama benim için her defasında
öğretici ve keyif verici olan, o uzun vaazlarınıza başladınız. Bun-
ların gerçeği bütünüyle yansıtmadığını aramızda konuşuyoruz
ama o kadar istekli ve kararlı görünüyorsunuz ki, biz size o ka-
dar saygılıyız ki, hiçbirimiz bunu size açıkça söyleyemiyoruz. Za-
man zaman örtülü de olsa itiraz ettiğimizde anlamak istemiyor,
bizleri susturuyorsunuz.” 

Şeklinde Hoca’ya mektup yazabilen, sonraları daha da irtifa
kaybeden Mehmet Bekaroğlu; Bingöl konuşması bahanesiyle
312’den dolayı verilen ceza üzerine: “Hocam, şimdi size gere-
ken, “bana derhal yatacağım cezaevini gösterin. Ben oraya gide-
ceğim” açıklamasını yapmaktır” şeklinde bir teklif götürünce,
Erbakan Hoca’nın:

“İşte bakın, Mehmet Bey, Bekaroğlu soyadına yakışır bir çö-
züm buldu!” esprisindeki ince mesajı çözemeyecek kadar da saf
birisiydi. 

Ve zaten Erbakan’ın büyüklüğünün en kesin alameti, böyle-
si insanlarla bu davayı bu günlere getirmesiydi.

Not: 12 Eylül’den sonra “Hocam, arkadaşlarınız, sizin artık
resmi ve fiili değil, manevi bir lider olarak hizmetinizi sürdür-
menizi istiyor” diyen Oğuzhan Asiltürk’e:

“Onlar aslında Bizim manevi başkan değil, uhrevi başkan ol-
mamızı (Yani diri diri mezara konulmamızı ve bu davanın ra-
yından çıkarılmasını) istiyor!...” cevabını vermiş ve teklifi geti-
ren kişinin elçiliğini yaptığı siyonist ve sabataist şebekenin şey-
tani niyetlerini deşifre etmişti.
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AKPA-PA’cıların ve Dava Döneklerinin
Bir Türlü Kavrayamadığı:

EYÜP SULTAN VE ERBAKAN

Gazetecilerle özel sohbet sırasında, açık kalan mikrofonlara
yansıyan HAS PARTİ (Halkın Sesi Partisi) Başının:

“SP’den ayrılış bizim için iyi bir sonuçtu. Roller tersine döndü,
BİZ BÜYÜK, HOCA KÜÇÜK OLDU… Hoca açısından hakikaten
hüzün verici bir durumdu..”

Şeklindeki sözleri, bunların ayarını ve amacını ortaya koyu-
yor, Erbakan’a ve davasına hıncını kusanların ahlaki düşüklü-
ğünü ve vicdani çürüklüğünü açığa vuruyordu.

O bu zırvaları sıralarken HAS Parti’ye katılan ucuz fesatçı ve
cazgırcı Şevki Yılmaz Milli Görüş döneminden tanıdığı bazı bay
ve bayanlara “telefon tebliği” başlatıp:

“Erbakan Hoca’nın özel talimatıyla HAS Parti’yi kurdukları-
nı, Milli Görüş davasına hala sadık olduklarını, dikkatleri da-
ğıtmak ve bazı mahfilleri aldatmak üzere böyle davrandıkları-
nı” söylüyor, HAS Parti Kongresine elaman topluyordu.

Evet; yalancılık, sahtekârlık, istismarcılık bunların yegâne
sermayesi oluyordu; daha önce AKPA-PA’cıların münafıklığını
şimdi kendileri sergiliyordu.

Erbakan Hoca’nın: “İktidarı işbirlikçi AKP’nin elinden alıp,
Milli Görüş olarak yönetime el koyma hamlesini” Eyüp Sul-
tan’dan başlatması tarihi mesajlar içeriyordu.



• Önce Ebâ Eyyûb el-Ensarî Hazretleri fikri ve askeri cihadın
en önemli şahsiyetlerinden birini oluşturuyordu. Bu durum, Er-
bakan’ın fiili ve fiziki bir operasyon için, resmen siyasete döndü-
ğüne işaret ediyordu.

Ebâ Eyyûb el-Ensarî Hazretleri:

• 96 yaşında ve ancak bağlanmak suretiyle at üstünde kalarak 

• 3 oğlunu ve 3 torununu da yanına alarak

• Hanımlarını, kızlarını, torunlarını, konaklarını, hurmalıkla-
rını ve tüm varlıklarını Allah’a ısmarlayıp geride bırakarak

• Birkaç parça gemi dolusu mücahitle, dönemin süper gücü
sayılan BİZANS’ın elinden Kostantin’i (İstanbul’u) almak ve Al-
lah’ın dinini ve adalet düzenini buralara taşımak ve Hz. Peygam-
ber Efendimizin:

“İstanbul mutlaka feth olunacaktır: Onu alan emir ne güzel
komutandır ve Onun askeri en mübarek asker konumundadır”
müjdesine muhatap olmak gayretiyle bu uzun ve yorucu sefere
çıkarak

• Böylece kendisini ve en sevdiklerini, Allah’ın rızası ve insan-
lığın huzuru ve hatırı için feda kılması, ne “ılımlı İslam” safsata-
cılarının, ne de AKPA-PA ve HAS Parti gibi süper güçlere yaran-
mak ve dünyalık kazanmak için Hak davadan kaytaranların asla
akıllarının yatmadığı, sadece Erbakan’ın sahip çıktığı imani ve in-
sani bir üstün tavır sergiliyordu.

Erbakan Hoca bu tarihi çıkışıyla: “İlk İslam devletinin Ebâ Ey-
yûb el-Ensarî Hazretlerinin evinde kurulduğu gibi, son İslam me-
deniyetinin ve büyük Mehdiyet Devriminin de yine Onun mane-
vi evinden başlayan bir şahlanış hareketiyle zafere ulaşacağının”
müjdelerini ve sinyallerini veriyordu.

Peki, kimdi bu Eyüp Sultan Hazretleri?

• Asıl adı Halil bin Zeyd olan bu seçkin sahabe, Medine’deki
Beni Neccar kabilesi reislerindendi ve Hz. Peygamber Efendimi-
zin dayıları olmak şerefine haizdi.
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• İkinci Akabe biatına iştirak etmiş ve Efendimizi Medine’ye
davet etme cesareti göstermiş ve Medine’yi Hicret’e müsait hale
getirmişti.

• Resulüllah (SAV) Mekke’den Medine’ye Hicret buyurdukla-
rında sevincinden tef çalıp coşan ve “Talaal Bedru Aleyna..” şar-
kısıyla karşılayan kızlar ve çocuklar genellikle O’nun kabilesiydi.

• Niceleri ısrarla istemesine rağmen, Efendimizin tercihi ile
mübarek devesi O’nun kapısı önünde çöküvermiş ve tam 7 ay iki
cihan serverini, Ebâ Eyyûb el-Ensarî Hazretleri kendi evinde mi-
safir etmişti.

• İlk İslam Devleti ve Medine Sözleşmesi O’nun evinde ger-
çekleşmişti.

• Hz. Resulüllah O’nu, meşhur İslam kahramanı Mus’ab bin
Umeyr’le kardeş ilan etmişti.

• Ebâ Eyyûb el-Ensarî Hazretleri, Resulüllah’ın bizzat iştirak et-
tiği bütün gazalarda hazır bulunmuş; BEDİR, UHUD, HENDEK mu-
harebelerine, Hudeybiye gününe, MEKKE Fethine, HUNEYN Gaz-
vesine, Tebük seferine ve Veda Haccına katılıp hemen hepsinde;

Askerleri, “Beni İsrail’in Peygamberleri” makamındaki Ashabı
Kiram olan; Emirleri, Cebrail ve Mikail başta bütün meleklerin
ve Nebilerin hizmetine koştuğu Hz. Muhammed Aleyhisselam
olan, en kutlu bir ordunun bayraktarı olmak şerefine erişmişti.

• Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinde, mürtetlerle yapı-
lan savaşlara katılıp büyük yararlılıklar göstermiştir.

• Hz. Osman ve Hz. Ali dönemindeki fitne ve fesatlardan uzak
durup dünyalık makam ve menfaatlere heveslenmemiş, Hz.
Ali’nin Haricilere karşı seferinde O’nun yanında hareket etmiştir.

• Hz. Muaviye döneminde Mısır valisi yapılan Ukbe bin
Amir’den bilmediği bazı hadisi şerifleri dinleyip anlamak ve Ku-
zey Afrika’da İslam’ı yaymak gayesiyle, bir ara Mısır’a gitmiştir.

• Medine’de bulunduğu süreçte, sık sık Efendimizin mübarek
kabrine gidip ağladığı ve Hz. Ali’den sonraki dönemi kastederek:
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“Ben Resulüllahın: “Din ve dünya işleriniz ehliyetsiz ve sami-
miyetsiz kişilerin eline geçtiğinde hayıflanınız” buyurduğu için
ağlıyorum” dediği rivayet edilir.

• Ve nihayet Kostantin kuşatmasına gönderilen deniz seferine,
hem de 96 yaşında ve oğullarıyla birlikte katılıp (Hicri: 670) şa-
hadet şerbetini içmiş ve Müslüman Türklerin aziz misafiri ol-
makla bizleri sevindirip şereflendirmiştir.

Erbakan Hocamızın özenle vurguladığı gibi; sahip kılındığı bu
yüzlerce yüksek meziyet ve faziletin bir tanesi dahi, bir insana
binlerce kişiye şefaat yetkisi kazandırabilecek iken, EYÜP SUL-
TAN Hazretlerinin, en ihtiyar zamanında ve o mukaddes diyar-
larda, ibadet, ilim ve hayır hizmetleriyle meşgul olmayı bırakıp,
binlerce kilometre uzaktaki bir süper devlete cihat aşkıyla gelme-
si ve büyük Mehdiyet ve Medeniyet devrimine manevi merkezlik
ve mümessillik etmesi, hayatın hedefini ve Kur’an’ın hakikatleri-
ni doğru anlamamız için mübarek ve muhteşem bir örnektir.

Erbakan Hoca’nın Eyüp’te söyledikleri:

“NATO tarafından Türkiye'ye kurulması planlanan füze sa-
vunma sistemi projesini eleştiren Erbakan, "Füze kalkanı Türki-
ye'yi parçalayacak bir projedir. Çünkü bu füzeler 80 km. menzil-
lidir. Oysa İran’ın füzeleri 2500 km. mesafeye gidebilmektedir. 80
km. menzilli füzelerle 2500 km. menzilli füzeleri durduramaya-
cağınıza göre, bu füze savunma sistemi Türk ordusuna yönelik-
tir. Yarın Güneydoğumuzda bir Kürdistan ilan edilirse ve TSK
haklı olarak buna müdahaleye yeltenirse, o bölgemize yerleştiri-
len 80 km. menzilli füzelerle bizim tankımız ve uçağımız vurul-
mak için bütün bu hazırlıklar yürütülmektedir. İşte bu yüzden
önce imza atamadılar, 15 gün halkımızı yatıştırıp alıştırmaya ça-
lıştılar. Neden böyle yaptılar; gerçekleri konuşup toplumu uya-
ran Saadet Partililerden korktukları için" diyerek gizlenen ger-
çeklere dikkat çekmişti.

12 Haziran'daki seçimlerin önemine vurgu yapan Erbakan,
"Bu seçimlerde var olma-yok olma savaşı yapacağız. İsrail'e vila-
yet mi olacağız, yoksa tarihteki şerefli yerimizi tekrar mı alaca-
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ğız? İşte bunu oylayacağız. Irkçı emperyalizm 2. Viyana Kuşat-
ması'ndan bu yana yeryüzünü yaşanmaz bir hale getirmiştir. Bü-
tün insanlığın kurtuluşu için seçimlerden sonra iktidar olup yer-
yüzünde hakkı hakim kılacağız" sözleri ilginçti. 

Başbakanın başlangıçtan bu yana oldukça yanlış uygulamalar
yaptığına işaret eden Saadet Partisi Lideri, "Kendilerini şahsen se-
veriz. Ama Türkiye'yi ve milletimizi daha çok sevdiğimiz için na-
sihat ediyoruz. Bunlar iş başına geldiğinde, 'sakın borca girmeyin,
milli kaynaklara yönelin. Yoksa İşin içinden çıkamazsınız' demiş-
tik. Şimdi bakıyoruz ki keramet göstermişim. Borçla iş yaptıkları
için devlet 8 yılda 580 milyar dolar borçlanmış. Bu böyle gitmez.
Türkiye'yi yönetmek için şuur lazım, bilgi lazım, fikir lazım. Hi-
dayet lazım. Ya nasihat dinleyip yanlışlarını ve tahribatlarını bıra-
kacaksın, ya da biz demokratik yollarla bu hükümeti senin elin-
den alacağız, ondan sonra bütün Türkiye’yi bağrımıza basacağız.
8 sene sabrettik ama olmadı. İdareyi ele almaya geliyoruz" diye-
rek şunları eklemişti:

“Böyle büyük bir devleti idare etmek 7 tane Allah vergisi yete-
nek gerektirir.

Bu iş istekle, hevesle yürümez. Ancak Allah bu kabiliyetleri
verdiyse olur.

Bilgi sahibi olacaksın, milletini tanıyacaksın.

Tecrübe sahibi olacaksın. Hidayet, feraset, dirayet, şuur ve viz-
yon sahibi olacaksın.

Borçla vergiyle değil, milli kaynaklarla, yeni ve yerli imkânlar-
la ortaya çıkacaksın. 

Şu hale bakın: 80 senede devlet 80 milyar dolar borçlanmış;
bunlar 8 senede 580 milyar dolara çıkarmış… Her şey faize gidi-
yor, millete bir şey kalmıyor. Bu böyle gitmez, bu böyle gitmez!

Bu vatan şehitlerin vatanıdır. 12 Haziranda yapacak olduğu-
muz iş budur. 8 sene sabrettik bekledik olmuyor.

Önümüzdeki seçimler Türkiye ve insanlık bakımından çok
büyük önem taşıyor.

372 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



İşte onun için 7 ay önceden seferberlik ilan ediyoruz. Bugün-
den itibaren insanlığın kurtuluşu için canla başla çalışmaya baş-
lıyoruz.

Artık, kim maneviyatçı, özüne bağlı ve saygın bir Türkiye is-
tiyorsa…

Ülkede ve bölgede barışı koruyan, zulmü durduran bir Türki-
ye istiyorsa…

Kim tarihteki şerefli yerimizi almak, bağımsız hür müreffeh ve
öncü bir Türkiye’de yaşamak istiyorsa, işte SP, işte Milli Görüş.

Kollarımızı sıvayacağız ve 75 milyonu şuurlandıracağız.

Tatlı bir şekilde, şefkatle, bu işi beceremeyenlerin elinden alıp
Milli görüşçüler olarak yönetime el koyacağız!

Nasıl milli mücadeleyi yapmışsak, bugün de bunu başaracağız.

Türkiye çok büyük bir tehlikeye doğru sürükleniyor, bu fela-
keti biz durduracağız!”

İşte Erbakan böyle bir Zat’ın huzurundan, nihai ve kesin
hamlesini başlatırken, HAS Parti’cilar (Haktan Sapanlar Partisi
Mensupları) ve AKPA-PA’cılar (Arkası Karanlık Parti Piyonları
ve Papalık hizmetkârları), kendi şahsi ihtiras ve iktidarları için,
ellerinde kalan son kutsallarını da pazarlık konusu yapıyordu.

Ev sahibi olarak takdim konuşması yapan şahsın, yedi yaban-
cının bile “Hocam!” diye saygıyla hitap etmekten kendini alama-
dığı Aziz Liderimize; “Prof. Dr. Necmettin Erbakan BEY…” şek-
lindeki densiz ve dengesiz tavrı, onun şeytani gururunu, aşağı ve
bayağı duygusunu açığa vuruyor ve nefretle karşılanıyordu.

Bu arada, ABD ve AB’ye yamanmak ve Yahudi Lobilerine ya-
ranmak hatırına varlığımızın dayanağı, bağımsızlık ve bekamızın
sigortası olan TSK’ya hücum etmekten çekinilmiyordu. On bin-
lerce mensubu bulunan bir ordu içinde, haliyle bulunacak birta-
kım sapık ve satılık adamlar bahanesiyle Haçlı ve ırkçı emperya-
lizmin son engeli sayılan TSK yıpratılmaya çalışılıyordu.

“Keskin sirke küpüne zarardır” atasözündeki hikmet bir da-
ha tecelli ediyor, maalesef bazı komutanlar, hem askerlik gurur-
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larını, hem de TSK’yı gözden düşürecek ve içten çürütecek ah-
laki zafiyetler, hatta hıyanetler sergiliyordu.

Evet, kimi komutanlar tam bir keskin sirke misali üzerleri-
ne vazife olmayan birçok şeyi kendilerine görev ediniyor ve
akılları sıra "ülkeyi Müslümanlardan koruma" gibi Masonik bir
misyon yükleniyordu.

Bunlar, ülke insanlarını fişleyip, kendi kafalarına göre de-
ğerlendirirken izleme altına aldıkları insanların kullandıkları
deterjanlardan yedikleri çikolataya kadar her şey delil sayılma-
ya başlıyordu! Evlerinde nasıl oturduklarından, hanımlarının
türbanlarına ve duvarında Kur'an-ı Kerim'in asılı olup olmadı-
ğına kadar pek çok şey ilgi alanlarına giriyordu!

Merak ettikleri arasında izledikleri kişilerin dans edip etme-
dikleri, içki içip içmedikleri gibi çok özel konular da yer alıyor-
du! Herkesin aynen kendileri gibi düşünüp, aynen kendileri gi-
bi yaşaması isteniyordu. Farklı bir düşünce ve yaşam tarzına ve
özellikle İslami yaklaşımlara hiç tahammülleri yoktu! Bunlar
herkesi izleyip, herkesi fişleyip ipleri ellerinde tutmak için çır-
pınıyordu ve bu yaptıklarının hiçbiri görev alanlarına giren iş-
ler arasında sayılmıyordu.

Ama onlar kendi kendilerine görevler çıkarıp, ülkeyi ülke
insanlarından koruma despotluğuna sapılıyor ve bir sürü safsa-
ta üretiliyordu. Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili gayet tu-
tarlı, duyarlı ve soğukkanlı bir açıklama yaparken, AKP iktida-
rı ve yandaşları ise, üç generale yönelik tasarrufu, bütün
TSK’ya karşı kazanılmış bir zafer edası içinde sunmaya ve gün-
demde tutmaya uğraşıyordu. Orduyu karalama ve yaralama
kampanyasına haklılık kazandırmak üzere fiili bahane ve resmi
belge gibi ortaya konulan ve hükümetin “AB’ye girme ve de-
mokratikleşme” çabalarının haklılığına gerekçe yapılan, bu ba-
zı komutanların karanlık işlerinin ve ahlaksız ilişkilerinin el-
bette deşifre edilmesi ve TSK’ya sızmış bu çıbanların deşilmesi
gerekiyordu. Ama BOP eş kâhyaları ve AB’nin hayâsız hayran-
ları, bıçaklarını bu çıbanlar üzerinden TSK’nın bağrına sapla-
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maya çalışıyordu. Bu üç generalin, Lizbon’daki NATO zirvesin-
den ve Büyük Kürdistan, Büyük İsrail hedefine yönelik Füze
Kalkanı Projesinin kabulünden sonra görevden alınmaları da
dikkat çekiyordu ve bazı kuşkulara haklılık kazandırıyordu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AB üyeli-
ği konusundaki çabalarını ve Milli Görüş’ten nasıl caydıklarını
"AB taraftarlığını vatan hainliği sayan bir görüşten bu noktaya
geldim" diyerek açıklıyordu. Ve bunu "Olumlu bir gelişme" ola-
rak değerlendiriyordu.

AB üyesi olduğumuz zaman ülkemizin de gerçek insan hakla-
rına, özgürlükler ortamına ve refaha kavuşacağı varsayımı ile ha-
reket ediyor ve ordunun da hizaya getirileceğini ima ediyordu.

Oysa AB’ye girmekle:

• Milli Egemenliğimizin Haçlı Batıya devredileceğini,

• Bağımsızlık ve Bekamızın tehlikeye gireceğini,

• Ahlaken çökme ve çözülme noktasına gelmiş Avrupa için-
de eritileceğimizi,

• Kısaca AB’nin bir eyaleti ve İsrail’in vilayeti haline gelece-
ğimizi ise Bay Bülent Arınç nedense gizliyordu.

“Büyük tarihi devrim ve değişimler bizzat içinde yaşanırken
onun ihtişamının farkına varılmamaktadır. Milli Görüş pek yakın-
da yeniden iktidara taşınacak; önce D-8’ler canlanacak, sonra bü-
tün İslam ülkeleri derlenip toparlanacak, ardından tüm mazlum
milletler buna katılacak ve yeni bir dünya kurulacaktır. Şefkatle
ve tatlı bir şekilde, milletin idaresi ve devletin yönetimi bu aciz ve
işbirlikçi takımın elinden alınacak, demokratik bir müdahaleyle
mutlu sona varılacaktır. AKP’lilerin inadı ve ihtirası hatırına, on-
ların tahribatına göz yumulmayacaktır. BİZİM BAŞKANLIĞIMIZ
ARTIK BİR ZARURET HAİLİNİ ALMIŞTIR. İşin şakası ve savsak-
lanacak tarafı kalmamıştır, altımızdan toprak kaymaktadır. Tür-
kiye tarihin en kritik bir yol ayrımındadır: Ya parçalanıp İsrail’e
vilayet olacak veya yeni bir dünyaya öncülük yapacaktır. Doktor-
larımızın özel tedavi ve terapileri sonucu, inşallah bir ay içerisin-
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de, rahatlıkla yürüme ve hareket etme imkânı da doğacaktır. Bun-
ların nasıl olacağını, az bir zaman sonra herkes görüp anlayacak-
tır. Satın alınan otuz gazete, on televizyon ve 300 (üç yüz) yazar
yorumcu vasıtasıyla toplumu aldatan ve gerçekleri yazıp konu-
şanları susturan ve böylece Türkiye’mizi parçalamayı hedefleyen
Siyonist projelere taşeronluk yapan bu zihniyetten ülkemiz mut-
laka kurtulacaktır. AKP Lozan’ın gizli maddelerinin mimarı Yahu-
di Haim Nahum planının piyonlarıdır.

Bunların en sinsi ve tehlikeli tahribatlarının birsi de Dinimizi
ılımlaştırmak ve bozmaya çalışmaktır. Çünkü İSLAM ancak iki
yolla kaldırılır:

1- Yasaklayarak

2- Yozlaştırıp aslından uzaklaştırarak

İkincisi çok daha derin ve etkin bir yöntem olmakta, İslam em-
peryalizmle uyumlu hale sokulmakta, Müslümanların zulme ve
sömürüye karşı direnci kırılmakta, manevi dinamiklerimiz zayıf-
latılmaktadır.” diyen Erbakan yerden göğe haklıydı.

CIA Ortadoğu şeflerinden ABD’nin Yahudi-Siyonist stratejist-
lerinden ve çok ateşli Fetullahçılık destekçilerinden Graham E.
Fuller İSLAM’SIZ DÜNYA özlemiyle bir kitap yazmış ve bunun
tanıtımını 23 Eylül 2010’da Washington’da Fetullah Gülen’in
onursal başkan olduğu RUMİ FORUM’da yapmıştı.100

Bu şeytan ve şarlatan Yahudi, “İslamsız Dünya” kitabında,
özetle şu dört safsata ve iftirayı, doğruymuş gibi sunmaya ve ger-
çekleri saptırmaya çalışmıştı:

1- İslam’ın Yahudilikten kaynaklandığını, Yahudi adet ve gele-
neklerinin Hz. Muhammed tarafından Araplaştırıldığını, İslami
görüş ve prensiplerin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki dinlerin
bir karışımı olarak ortaya çıktığını101

2- Aynen Hıristiyanlık gibi İslam’da da bir reform yapılıp Pro-
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testanlaşmasının, ılımlaştırılıp laytlaştırılmasının çok yararlı ola-
cağını ve sorun kalmayacağını102

3- Cihatsız ve şeriatsız bir İslam’ın kimseye zararının dokun-
mayacağını, “Hakkı Hakim kılmak ve İlayı Kelimetullah (Allah
kelamının yücelmesine) çalışmak” gibi radikal grupların siyasi
etkinliğinin mutlaka kırılmasını103

4- İslam’ın; faşizm, nazizim ve komünizm gibi bir terör tahri-
batı yaptığını,

• Din diye bir olguya aslında gerek olmadığını,

• Toplumların başka milli refleksleri ve moral değerleri ile de
kendilerini rahatlıkla koruyacağını,

• Müslüman coğrafyasındaki sorunların, dinden bağımsız dü-
şünülerek çözüme ulaşılacağını ve İslamsız bir dünyanın çok da-
ha sakin ve huzurlu yaşanacağını104

Açıkça söyleyecek kadar azıtmıştı ve bu İslam düşmanı Siyo-
nist, Fetullahçıların akıl hocası ve hamisi konumundaydı!..

Ama artık acı ve alçaltıcı sonları yaklaşmıştı. Erbakan ve Siyo-
nist odakların kapışması kaçınılmazdı. Hoca’nın taşeron oluşum-
lar ve milli kurumlar üzerinden yürüttüğü mücadelede sürekli
kayba uğrayan ve bıkıp bunalan Siyonist merkezler, artık piyon-
lar yerine patronla kozlarını paylaşmak üzere, hatta gerekirse biz-
zat kendi güdümlerindeki medya marifetiyle, Hoca’nın iktidarını
kolaylaştırmaya belki de mecbur kalacaklardı.

Bu arada, Henüz sağlığında, Onun evine çekilmesi ve artık is-
tirahat etmesi gerektiğini savunanların:

“Erbakan görevini tamamlamış, nihai hedefine ulaşmış ve za-
feri kazanmıştır” iddiaları yanlıştı ve yanıltıcıydı. Bunun yerine
“Hoca, Hakkı hakim kılmak yolunda her türlü hazırlığını ve
programını titizlikle yapmış, üztün bir gayretle çalışmış ve büyük
başarılara imza atmıştır.” Demek lazımdı.
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Evet Hocamız;

Türkiye’de 41 yıldır çok büyük atılımlar başlatmış, çok
önemli değişim ve düzelmelere öncülük yapmıştı. Bu tarihi ve
şerefli hizmetlerin bir tanesi bile, bunca emek ve zahmete de-
ğer bulunmaktaydı. 

Erbakan, inançlarından ve yaşam tarzından dolayı yıllarca
ezilen ve hor görülen halk kesimlerini diriltip bilinçlendirerek,
onların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yeniden
etkin ve yetkin olmalarını sağlamış; toplumu düşürüldükleri
aşağılık duygusundan ve başaramama korkusundan kurtarıp öz
güven kazandırmış ve Onun okulundan ve ekolünden yetişen-
lerden ikisini Cumhurbaşkanlığa, dördünü Başbakanlığa, on-
larcasını bakanlığa, yüzlercesini belediye başkanlığına taşıma
mecburiyetinde kalınmıştır.

Ancak Müslümanların ve mazlumların inancı ve ihtiyacı
olan asıl hedefine ve arzuladığı fethe henüz ulaşılmamıştı, ama
oldukça yaklaşılmıştı ve bu talihli gelişmeler inşallah bundan
sonra “O’nun kutlu projeleri ve prensipleri doğrultusunda” ya-
şanacaktı.

Çünkü;

• İsrail Çıbanı deşilmeden;

• ABD ve AB’yi güden Siyonist Yahudi Lobileri açıkça deşif-
re edilip çökertilmeden;

• ABD ve NATO, kesin bir hezimetle yenilip Ortadoğu’dan
çekilmeden;

• Barbar batılılar 2. Yalta anlaşmasına mecbur bırakılıp, bü-
tün yeryüzünde ADİL DÜZENE geçilmeden;

• Bugünkü Batı medeniyetinden her yönden üstün ve huzur-
lu bir İslam-Barış ve Bereket medeniyeti mutlu meyvelerini ver-
meden;

Vaadolunan fetih yerine gelmiş ve Erbakan Hoca’mız hedefi-
ne ve hayaline erişmiş sayılamazdı. Bunlar gerçekleşmeden, Er-
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bakan’ın sağ kalıp sadece Başbakan ve Devlet Başkanı olması
bile, hiçbir anlam taşımayacaktı.

Bazı Yahudilerin dünya hâkimiyetini ele geçirme ve küresel-
leşme kılıfıyla tüm insanlığı demokrat köleler haline getirip, sö-
mürü saltanatını yerleştirme hedefi olan SİYONİZM’in:

a- Hile ve hıyanet projelerini en iyi bilen ve karşı tedbirler ve
haklı sistemler geliştiren

b- BM, NATO, IMF gibi Deccalizmin dünya çapındaki şeytani
şebekelerini ve bunların masonik şubelerini etkisiz bırakacak si-
yaset ve stratejiler belirleyen ve hayata geçiren

c- Sadece Müslümanların değil, tüm mazlumların; farklı din,
düşünce ve kökenden bütün insanlığın huzur ve hürriyet içinde
yaşayacakları Adil bir Düzenin temel prensiplerini, başarı yön-
temlerini ve çarelerini gösteren ERBAKAN Hoca’mız ve sadık
bağlıları dışında bugün yeryüzünde başka hiçbir hareket ve şah-
siyet bulunmamaktadır. Elbette her ülkede İslami ve insani gay-
retli girişimleri yöresel ve tepkisel gelişmeler vardı; ancak kanser
hücreleri gibi insanlık bünyesini saran Siyonizm illetini kökün-
den kurutacak, yeni ve adil bir dünyayı kuracak kutlu ve evren-
sel bir oluşuma rastlanmamaktaydı.

Demek ki, sünnetullah gereği, zafer Milli Görüşçülerin vesile-
siyle ortaya konulacaktı. Her şeyin en doğrusunu bilen ve kader
planını yürüten Cenab-ı Haktı!

“Erbakan’ın hedefleri gerçekleşmiş ve zafere erişilmiştir. Bü-
tün zulüm sistemlerinin çökertilmesi ve Adil Düzen’in yerleşti-
rilmesi yönündeki gayret ve girişimler gereksizdir.” iddiaları:

1- Ya beyin kısırlığı ve bilgi noksanlığından kaynaklanmak-
taydı. Gerçekleri saptırma ve mücahit mü’minleri yolundan alı-
koyma amaçlıydı.

2- Veya iman pilinin; yani, Allah’ın izniyle Erbakan’ın evren-
sel programlarının ve sadık bağlılarının, Süper Güçleri yeneceği,
yeni adil bir dünya düzeninin inşa edileceği ümidinin iflasıydı.
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ÇOK PARTİLİ SİYASET ÇARKI VE
ERBAKAN’IN FARKI

Erbakan Hoca’nın, ta 1968’lerde öncülük ettiği ve “Pancar
Motor” olarak üretimini hala sürdüre geldiği yüzde yüz yerli GÜ-
MÜŞ MOTOR Fabrikaları girişiminden Türkiye Odalar Birliliği
Başkanlığı serüvenine… Konya’daki bağımsızlar hareketiyle
Meclise girmelerinden Milli Nizam sürecine…

O kapatılınca kurulan Milli Selamet Partisinden, Ecevit ve De-
mirel’le koalisyon hükümetlerine ve kendi tabiriyle, ÇIRAKLIK
dönemindeki tarihi hizmetlerine…

12 Eylül darbesinden sonra kurulan Refah Partisi’ne ve KAL-
FALIK dönemi efsane hizmetlerin yapıldığı Refah-Yol hükümeti-
ne…

28 Şubat tertibinden sonra Fazilet, o da kapatılınca Saadet
Partisine;

Tam kırk üç yıldır, Türkiye siyaseti ve tabi Siyonizmin-ırkçı
emperyalizmin stratejisi Erbakan gerçeğine göre şekillenmektedir.

Erbakan’ın önünü kesmek ve Milli Görüş iktidarını engelle-
mek için:

• Nice ihtilaller ve post modern darbeler tertiplenmiş

• Bunlarla istediği neticeyi elde edemeyen dış güçler ve Ma-
sonik işbirlikçiler, önce sağcı, sonra solcu partilere dindar gö-
rünmek ve oylarını devşirmek hevesiyle tavizler vermek ve hal-
kın inancıyla barışık görünmek mecburiyeti hissedilmiş…



• Aman Erbakan’a kaymasınlar diye camilere, dini dernekle-
re, tarikat ve cemaatlere, imani ve ahlaki ağırlıklı gazete, dergi
ve TV’lere sağlanan istismar amaçlı kolaylıklar; halkımızın özü-
ne dönmesini ve yıllarca bastırılan manevi değerlere hasret ve
hararetle sahiplenmesini netice vermiş.

• Bu tavizler, yeni tavizleri gerektirmiş, gerçeği gelmesin di-
ye taklitlerine fırsat ve ruhsat verilmiş; Milli Görüş’ten kopar-
dıkları, makam ve menfaat karşılığı kiraladıkları ANAVATAN
ve AKP iktidarına rıza gösterilmiştir. Ne Turgut Özal’ın dindar-
lığı ne Recep T. Erdoğanların hanımlarının türbanları, elbette
yaptıkları tahribatları örtmeye yetmemektedir ama; hanımları
türbanlı, kocaları namazlı-niyazlı insanların Bakan, Başbakan
ve Cumhurbaşkanı yapılma mecburiyeti, elbette ve kesinlikle
Erbakan’ı önlemeye ve Adil Düzeni geciktirmeye yönelik taviz-
lerdir ve tabi bunların sevabı ve şerefi de Erbakan’a aittir, çün-
kü Onun sayesindedir.

Bu gerçekleri kabullenip Erbakan’ı tebrik ve teşekkür etmek
yerine, tam tersi bir tereslikle nankörlüğe yönelmek ve “Bu Er-
bakan hiç ortaya çıkmasaydı, en azından çok önceden beri ye-
rini gençlere bıraksaydı, şimdi Türkiye çok daha iyi ve ileri du-
rumlara gelecekti” gibi asılsız iddialar üretmek ve hatta hızını
alamayıp, malum odaklara yaranmak ümidiyle, sütü bozukluk
edip hakaretle Hoca’ya ürümek, ne büyük bir talihsizlik ve na-
sipsizliktir.

Zaman denen Saman Çuvalı’nın ve Ali Ünal’ın saptama ve
saptırmaları:

Zaman grubu ve yazarları öteden beri Erbakan'a karşı husu-
met beslemektedir. Numan Kurtulmuş'un Milli Görüş'ten ayrılık
sinyalleri verdiğinden beri ona karşı özel bir ihtimam ve yakınlık
gösterilmiştir. Çünkü Hocaefendileri, Milliyet gazetesine verdiği
bir demeçte, 28 Şubat döneminde Erbakan için "Ben bu adamı
hiç sevmedim" demiştir. 

Zamanın kaypak yazarı Ali Ünal'ın: "1960'tan sonra siyasî ve
içtimaî sahada Türkiye'nin neredeyse yarım asrına damgasını vu-

AHMET AKGÜL 381



ran Demirel-Ecevit-Erbakan ve Türkeş mozaiği, Demirel ve Erba-
kan'ın çırpınışlarına ve önümüzdeki seçimlerde konuşulup yazıl-
dığı üzere muhtemel bir Demirel-Erbakan ittifakına rağmen, ar-
tık ömrünü tamamlamıştır. Türkiye, nasıl şu son dönemde çok
partili hayata geçiş yılları olan 1946-1950 arasını demokrasi adı-
na daha ileri bir seviyede yaşıyorsa, siyasî hayat da, Türkiye'nin
klasiği ve asıl siyasî karakteri olan DP (AKP)-CHP kanatları üze-
rinde cereyan ediyor." sözleri bunların ne olduğunu göstermeye
yeterlidir.

Biz önce şu hatırlatmada bulunalım: Erbakan ile Demirel bir
arada anılmayacak kadar birbirine aykırı ve farklı şahsiyetlerdir.
Önce Sayın Ünal’ın kendi geleneğinin kimlerle ilişkili olduğuna
ve yıllarca Mason Süleyman’a nasıl hizmetkârlık yaptığına bak-
ması gerekir. Demirel yıllar yılı onların "Nurlu" lideri değil miy-
di? Bir seçim arifesinde kendisini ziyaret eden nur kardeşleri "Ce-
maatimizden neden biri milletvekili adayı değil" diye sordukla-
rında, Demirel'in: "Sizin adayınız benim ya, daha ne istiyorsu-
nuz" dememiş miydi?

RP. Seçimlerde birinci parti çıktığında İsrail Cumhurbaşkanı
Weizman Türkiye'ye gelmişti. Yeni Binyıl gazetesine Türkiye Ha-
va sahasında verdiği demeçte: Manşet Şöyle idi: "Benim dostum
Cumhurbaşkanı Demirel Erbakan'a hükümeti kurdurmayacak"
yazının devamında ise: "Türkiye'ye daveti kabul etmemin bir se-
bebi de bu konuları soruşturmak. Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel'i çok iyi tanıyorum ve onun, elindeki bütün gücü kullana-
rak, böyle bir gelişmeyi önleyeceğine inanıyorum. Ordunun da
kenarda bekleyeceğini sanmıyorum." demişti ve süreç öyle geliş-
mişti. Hem Demirel değil miydi 28 Şubat'ın mimarlarının işbir-
likçisi. Hem Zaman gazetesi değil miydi ki İsrail İstanbul konso-
losuna gazetesinde haftalık yazılar yazdırıvermişti. Hem değil mi-
dir ki "İsrail büyük otorite" ilan edilmişti. 

Gazze'deki Filistinleri terörist ilân eden kimdi? Mavi Marma-
ra gemisinde suçsuz yere katledilenlerin şehit olmayacağını söy-
leyen kimdi? 
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6 Eylül 2006 tarihinde sabahın erken saatlerinden İsrail Uçak-
ları Akdeniz üzerinden topraklarımıza girerek Suriye'nin Deyr-el
Zur bölgesinde bulunan nükleer tesisleri bombalamış kimsenin
ruhu duymamıştı. İsrail savaş uçaklarından birinin yakıt tankının
Türkiye topraklarına düşmesi sonucu, bir de Suriye'deki tesisle-
rin bombalanmasının öğrenilmesi sonucu durum anlaşılmıştı.
Özellikle Millî Gazete'mizde konuyla ilgili epey yazı yayımlanın-
ca kamuoyu olayın farkına varmıştı. Ve Fetullahçı Zaman Gaze-
tesi ve AKP’nin yandaş sözcüleri bu konuya kör ve sağır davran-
mıştı. George W. Bush'un anılarının yayımlanmasıyla olayın per-
de arkası da aydınlanmaya başlamıştı.

Erbakan’la ilgili çarpıtmalar

Görünürde 1981 ihtilalı siyasi ve ideolojik tıkanıklıktan kay-
naklanmıştı, ama gerçekte; ülkeyi çökme, devleti çözülme nokta-
sına getiren dıştaki müdahaleyi ve içteki hıyaneti durdurma mec-
buriyetiyle ve tabi Milli Selamet’i kapatmak şartıyla yaptırılmıştı.
Ardından 1960-1980 döneminde oluşan ve sağcıları, solcuları,
dinsel grupları ve göçün ve bilhassa Kürtler arasındaki aşiret dü-
zeninin çözülmesinin ortaya çıkardığı yeni lider kadroları içine
alan yeni elitler tekrar harmanlandı. CHP'nin 1977 seçimlerinde-
ki nispi başarısı liderlik ve ideolojisindeki önemli değişiklikler-
den kaynaklanmıştı. Parti 1965'ten itibaren köyden kente göç
eden seçmenleri etkilemek için "ortanın solu"na kaymış, laikliği
ve pozitivizmi geri plana atmıştı. Sonuçta parti Kemalizm’in ilke-
lerini, yani altı oku bayrağından çıkarttı. Ancak 1990'ların başın-
da yeniden kurulunca altı oklu bayrağa yeniden sarıldı. CHP
içindeki sözüm ona kişisel iktidar mücadelesi 1971 yılında so-
nuçlandı ve İsmet İnönü'nün bizzat seçip himaye ettiği Bülent
Ecevit kendisine karşı zafer kazandı. Bu can alıcı gelişme Or-
du'yla CHP arasında her zaman var olmaya devam eden gayri res-
mi işbirliğini geçici olarak askıya aldırdı. 

1961'den sonra çeşitli Marksist Leninist ve Maoist siyasal par-
tiler ve radikal solcu örgütler kuruldu ve bunların birçoğu dışa-
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rıdan ciddi bir destek aldı. Aynı dönemde yayınlanmaya başlanan
muazzam miktarda yeni ideolojik kitap ve dergi, solcu elitlerin
yükseliş ve meşruiyet kazanma sürecini de hızlandırdı. Siyasal la-
ik sağın ise yüzde üç düzeyindeki oyu hemen hemen Marksist
TİP’inkine eşit olan Milliyetçi Hareket Partisi çevresinde toplan-
dı. 1972'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir İslami for-
mülün etkisiyle (Yani halkın Milli Selamet Partisine yönelmesi ve
bazı merkezler için tehlike arz etrmesi endişesiyle) laik tutumu-
nu terk edince oyları artmıştı.

Sağcı "laik" sayılan grupların büyük bölümü İslam'ı, milli kül-
türün bir boyutu ve parçası olarak algılamaktaydı. Buna karşılık
dini ön plana çıkaran bazı İslamcılar ise “Milli” kültürü tamamıy-
la dine tabi olarak yorumlamakta ve Türklüğü İslam kimliği için-
de eritmekle suçlanmaktaydı. "Laik" "solcu" gruplar ise İslam’a
düşman ve dışlayıcı bir tavır takınmakta ve halk tarafından dış-
lanmaktaydı. Aslında ana konu, din ile geleneğin, kişisel ve ka-
musal (dini) kimliğin ilgilerini doğru anlamak ve tanımlamaktı.
Bu sosyal değişmeleri benimseyen ve kimliği inançlarıyla bağdaş-
tırabilen halka nüfuz etmek ve halkı kendine çekmek elitlerin gö-
rev alanıydı. Elitlerin demokratik bir rejimde yaşayabilmeleri
halkla birleşmeye, yani demokratikleşmeye bağlıydı.

Sonuç olarak, orta ve alt düzeydeki dini elitlerin bir kısmı, res-
men kapatılmış olmalarına karşın gayri resmi olarak halk arasın-
da faaliyetine devam eden tarikatlara katılarak halkla kaynaştı.
Bu cemaatlerin liderleri, başlangıçta devletçi merkeze karşı her
tür muhalefeti desteklemeye hazır olsalar da; Türkiye'nin tarih-
sel, ekonomik, sosyal ve kültürel gerçeklerini dikkate alarak de-
mokrasiden yana tavır takındı. “Öte yandan dogmatizme ve gele-
neğe saplanıp kalmış olan inatçı İslamcılar ise kültürel İslam'ı si-
yasal İslam'dan ayırmak konusunda isteksiz görünüyorlardı. Si-
yasal İslam'ın bu türünü mühendis Necmettin Erbakan liderliğin-
deki eğitimli profesyonellerden oluşan küçük bir grup temsil etme-
ye başladı. Önce Milli Nizam Partisi'ni (1968-71), daha sonra
Milli Selamet Partisi'ni (1972-1980) ve nihayet Refah Partisi'ni
(1982-1997) kurdular. Ne var ki hepsi de Siyonist odaklarca kış-
kırtılan ordu tarafından kapatıldı.”
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Bu saptamalar, hem yanlıştı hem kasıtlıydı. Önce samimi ve
seviyeli Müslümanları: “Dogmatizme ve geleneğe saplanıp kal-
mış inatçı İslamcılar” diye suçlayıp saldırmak haksızlıktan da
öte bir ahlaksızlıktı. Çünkü zaten İslam, vahye ve metafizik
gerçeklerden kaynaklanıyordu; “GAYB”e yani, varlığı kesin ala-
met ve tezahürleriyle belli olan, ama elle tutulup dokunulma-
yan imani düsturlara dayanıyordu.

“Dogmatizme” yani vahye ve Kur’ani ayet ve hakikatlere
inatla ve kesin bir kanaatle inanmayan zaten Müslüman ola-
mazdı. Ancak “gelenekçilik” yani Kur’an’ın geçmiş asırlardaki
ihtiyaçlara ve şartlara göre yorumlanıp uygulana gelmiş, hatta
kuru şekilcilik haline getirilmiş ruhsuz ve şuursuz taklitçilik
ise dini bir yozlaşmaydı ve Erbakan Hoca her türlü taklitçiliğe
temelinden karşıydı. 

Refah Partisi, kimi dini kesimlerden destek almasına karşılık,
ne İslam'ın ne de Müslümanların temsilciliği iddiasıyla ortaya
çıkmış, din istismarına asla kalkışmamış ve Türkiye'deki bütün
dini grupların birleştiği bir cephe olmamıştı. Parti İslami duyar-
lılığı öne çıkaranları da, İslamiyet’i bir kültür olarak gören pratik
zihniyetli ılımlı tabakaları da bünyesinde toplamıştı. Erbakan ha-
reketi, temelde, toplumun İslami kimlik ve geleneğinin ve Os-
manlı geçmişinin bir şekilde resmikabul görmesini arzu eden,
buna karşılık hilafeti, saltanatı veya imparatorluğu geri getirmek
gibi bir gaye de gütmeyen halkın, bu özlemlerine tercümanlık
yapmış ve desteğini kazanmıştı. Erbakan, halkın İslam'ın saygı ve
kabul görmesi talebinin bir şekilde laik ve demokrat bir siyasal
çerçeve içinde hayata geçirilmesi, adil ve asil bir sisteme öncülük
etmesi arzularına bayraktarlık yapmıştı. Siyonist ve Masonik güç-
lerin güdümündeki modernist kesimde, “partinin seçim sürecini
sırf meşru yollardan iktidara gelip radikal İslami bir rejim kur-
mak için benimsediği” şüphesi sürekli vardı: Öte yandan Ata-
türkçülüğe sığınan Kemalist devlet elitleri ve bazı askerler, halkın
dini inançlara saygı talebini, gericiliğin başka bir şekle bürünmüş
bir halinden ibaret görüyor ve mahkûm ediyordu. Bu tip devlet-
çilerle Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüşçülerin kavgası, te-
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mel meselelerden daha çok çeşitli ritüeller, ibadetler ve giyim-ku-
şam gibi biçimsel şekiller etrafında dönüyor ve gerek Türkiye'de-
ki İslam gerçeğini gerekse de modernistlerle muhafazakârların
(İslamcıların çoğu için en uygun terim budur) aslında birbirleri-
ne göründüklerinden çok daha fazla yakın olduklarını göz ardı
ediyordu. Her ne kadar devletle inancın defacto ayrılığı veya di-
nin özel bir inanç alanı haline gelmesi anlamındaki laiklik Türki-
ye'de kabul görmüş bir gerçek olsa da, dinci ve devletçi elitlerin
konumlarını ve toplumsal saygınlıklarını sağlama almak için
inancı kullanmaları hâlâ devam eden bir durumdu. Oysa Erba-
kan ne dinci kesimler ne de Laikçi devletçi elitler gibi din istis-
marı yapmıyor, sadece dini özgürlükleri ve manevi değerleri sa-
vunuyordu. Bir bakıma, din istismarcılığıyla devrim simsarları-
nın, sağcılarla solcuların oyunlarını bozuyor, hepsinin aynı odak-
larca kullanıldığını vurgulayıp toplumun gözünü açıyor ve işte
bu yüzden hepsinin ortak hedefi haline geliyordu. 1947’den bu
yana İslami kurum, okul ve yayınların ve tarikatların yaygınlaş-
ması Türkiye'yi dünyadaki en "İslami görünümlü" ülkelerden bi-
ri haline sokuyordu. Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı
Türkiye'nin İslamileşmesi ve millileşmesinde önemli bir rol oy-
nuyor, bununla birlikte, Dinin birtakım tarikat ve cemaatlerin
güdümünde yozlaşmasını önlüyor, belli bir düzeyde kontrol edip
yönetiyordu. Buna karşılık dini grupların çoğu Cumhuriyet reji-
mini, demokrasiyi, kültürel çeşitliliği ve modernizmin farklı yön-
lerini benimsemeye başlıyordu. Son zamanlarda Diyanet’in bir
grup siyasallaşmış Alevi tarafından Sünniliğin aracı olmakla suç-
lanması, bazı marazlı çevrelerin kasıtlı kışkırtması sonucuydu.

Buna rağmen bazı üst düzey askerler, kimi akademisyenler ve
aydın geçinenlerden oluşan (ve bir zamanlar zinde kuvvetler ola-
rak tanımlanan) eski devletçi ve laik elitler İslami faaliyetlerdeki
artışı laiklikten sapma olarak görüyordu. Bu arada “Erbakan'ın
sağlam bir sosyal ve felsefi tutuma sahip olmayan ve iktidar arzu-
suyla yanıp tutuşan oportünist bir politikacı olmakla” suçlayan
“1982-1994 yılları arasında iki merkez sağ partinin (ANAP ve
DYP) kazandığı başarının temelinde, Erbakan'ın İslami söylemi-
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ne güvenmeyen ve özellikle de partisinin ekonomi odaklı, halka
hitap eden, demokratik bir parti programından yoksun olduğunu
düşünen ılımlı İslamcıların ağırlığını” savunanlar, ya bilerek ger-
çeği çarpıtıyordu veya cehalet sergiliyordu.

“Turgut Özal 1983'te Anavatan Partisi'ni kurarken, gerek tek-
noloji merkezli ılımlı İslamcıları ve milliyetçi elitleri, gerekse iş
dünyasının liderlerini partisine katmayı başardı. Yeni elitler ara-
sındaki işbirliğine dayanan bir siyasi parti kurup onların görüşle-
rini parti programında halka mal edebilen ilk siyasi lider Özal’dı.
Tıpkı annesi gibi kendisinin de bir Nakşî olduğunu açıkça ifade
eden Özal, hem ülkenin İslami kimlik ve kültürünü hem de katı
kurallarla kısıtlanmamış bir demokrasiyi ve ekonomik liberalizmi
benimseyip uyguladı. Pratikte daha geniş bir ekonomik ve siyasal
katılımın ve piyasa güçlerine uyumun sağlandığı, toplumun Batı
teknolojisine tamamen açıldığı, İslami kimlik ve kültüre saygı gös-
terildiği ve belli başlı bütün sosyal ve etno-dinsel grupların siya-
sal sürece dâhil edildiği yeni bir modernleşme anlayışı ortaya çı-
kardı. Bu yolla Erbakan'ın etkisini bir hayli zayıflattı. Muhteme-
len Özal’ın halkı gerçekten temsil eden çoğulcu bir demokrasiyi ve
ekonomik kalkınmayı savunmasının bir sonucu olarak Türkiye,
1983'ten itibaren, görülmemiş düzeyde bir ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişme yaşadı. Bu gelişme, 1971'de kurulan TÜSİAD'ın
temsil ettiği sanayiciler, bankacılar ve ticaret çevrelerinden oluşan
ekonomik elitin daha da büyümesini sağladı. TÜSİAD gitgide da-
ha cesur siyasi faaliyetlere girişmeye başladı ve Türkiye'nin batı
ekonomisine entegre olmasını, katıksız bir piyasa ekonomisinin
yaratılmasını ve siyasal katılımın genişlemesine yarayacak siya-
sal ve toplumsal adımlar atılmasını sağladı.”

Başarılan "ekonomik mucize" ve Anavatan Partisi'nin moder-
nizmi ılımlı bir İslam anlayışını da içine alan geleneğe saygı, öz-
gürlük ekonomik kalkınma temelinde yeniden tanımlaması, bu çö-
zümün herkese faydalı olacağını düşünen ordu tarafından da ka-
bul gördü. Özal'ın başarılı modernizmi, aynı zamanda, Erba-
kan'ın Refah Partisi'ni de marjinalleştirdi ve bu sayede Erbakan
diğer partilerin elitizminden faydalanarak gerçekten halkçı bir
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ekonomik tutumu benimsemek zorunda kaldı. Bu arada Özal’ın
kendi görüşlerini formüle edememesi, statü ve geleneklere açıkça
meydan okuması, devlet başkanı olduktan sonra görgü kuralları-
na uyma konusunda birkaç hata yapması ve son olarak 1993'teki
ölümü Anavatan Partisi'nin yolunu şaşırmasına ve tıpkı Türkiye
gibi başsız kalmasına yol açmıştı” iddiaları, Özal dönemini ve et-
kilerini yakından bilen ve yapılan tamirat görüntülü tahribatların
bu ülkeye ve millete nelere mal olduğunu gören insanlar nazarın-
da gülünç saptamalar ve iğrenç saptırmalardı. Oysa işin aslı, Tur-
gut Özal’a da, Recep T. Erdoğan’a da iktidar fırsatını ve din istis-
marı ruhsatını veren Siyonist Yahudi Lobileri güdümlü ABD’nin
derin güçleri ve Türkiye’de ki yerli-masonik iş birlikçileri, sade-
ce Erbakan’ın önünü tıkamayı amaçlamıştı ve ılımlı İslam safsa-
tası gibi tavizlere Erbakan yüzünden mecbur kalmışlardı.

“Merkezdeki RP liderleri, Türkiye'nin en büyük belediyelerini
ele geçiren ve taşrada da halkın büyük desteğini kazanan Refah
Partili belediye başkanlarını örnek aldı. Belediye başkanları etki-
li, dürüst ve demokratik yönetim sayesinde cemaat liderlerinin ve
taşra kökenli esnafın olduğu kadar birçok laik zihniyetli yurttaşın
da desteğini sağladı. Bunun sonucunda Refah Partisi halka ekono-
mik kalkınma, vergi desteği, uygun koşullarda kredi, İslami kim-
lik ve kültüre saygı ve demokrasi vaat ederek parti programını bu-
na göre hazırladı. Böylece 1991'de yüzde 16.7 olan oyunu,
1995'te yüzde 22'ye çıkardı ve Türkiye'nin en büyük partisi olma-
yı başardı. Doğru Yol Partisi'yle bir koalisyon kurdu, ama
1997'nin ortalarında istifa etmeye mecbur bırakıldı. 1998'de laik
Cumhuriyet ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkeme-
si tarafından kapatıldıktan sonra, Fazilet Partisi ismiyle yeniden
açıldı. Asker; gerek Milli Güvenlik Kurulu aracılığıyla Erbakan'ı
istifaya zorlamada gerekse de Anavatan Partisi lideri Mesut Yıl-
maz'ın Başbakanlığında kurulan yeni hükümet aracılığıyla laik
politikaların yürürlüğe konmasını sağlamada kilit bir rol oynadı.”

İddiaları ise, kargaları bile güldürecek bir sapla-saman har-
manlamasıydı ve Recep T. Erdoğan’ı kahramanlaştırma kurgula-
rıydı.
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1.  Önce, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer bütün
Milli Görüş belediyelerindeki başarı ve bereket ne Recep Beyin
ne de Melih Gökçek’in özel marifetleri değil, Milli Görüş terbi-
yesi almış kadroların ve bizzat Erbakan tarafından hazırlanan
hizmet programlarının olumlu sonuçlarıydı.

2.  Refah Partisini, Türkiye’nin en büyük partisi olup iktida-
ra taşıyan plan ve projeler, belediyelerden öğrenilip olgunlaştı-
rılmamış, tam aksine, Milli Nizam’dan beri bütün parti prog-
ramlarında yer almıştır.

3.  Erbakan’ın efsane hizmetleri hala unutulmayan Refah-Yol
iktidarının her hangi bir başarısızlık veya tutarsızlık yüzünden
değil, malum dış güçler ve iş birlikçi çevrelerce tezgâhlanan 28
Şubat tertibiyle yıktırıldığını anlatma haysiyet ve cesaretinden
mahrum yazar bozuntularının, yukarıdaki safsataları ve saptır-
maları hangi niyetle yaptığı da böylece ortaya çıkmaktadır.

4.  Ve hele entel ve elit geçinen bu pespaye tiplerin, Erbakan
Hocayı, partilerini ve hükümetlerini, biran evvel yıkmak için
çırpınan Şeytani odakların, Turgut Özalları ve Recep T. Erdo-
ğanları neden iktidara taşıdıklarını ve sahip çıktıklarını bir tür-
lü izaha yanaşmamaları da, bunların anlayış kıtlığından ziyade,
çifte standardını ve sahtekârlığını ortaya koymaktadır.

Hoca "Şimdi sıra ustalık döneminde"
sözleri şeytanları telaşlandırmıştı

Erbakan Hoca’nın:

"Biz 1996 yılında Başbakan olduğumuz zaman bir yıl içinde
denk bütçeden havuz sistemine, memur-işçi zamlarına kadar bü-
yük işler yaptık. Bu Milli Görüş'ün sadece kokusudur. Şimdi ken-
disi geliyor. Bolluk geliyor, bereket geliyor. Biz Milli Görüşüz.
Millete hizmet ettik ve hala milletin duasını alıyoruz. Tıpkı Mi-
mar Sinan gibi. Şehzade Camii çıraklık, Süleymaniye kalfalık ve
Selimiye Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Bizler de çıraklık döne-
mimizi Ecevit ve MC hükümetleri döneminde geçirdik. Kalfalığı
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Refah iktidarında geçirdik. Şimdi sıra ustalık dönemine geliyor."
tespitleri haklıydı ve tarihi bir gerçeğin haykırışıydı.

"Tayyip'ten daha çok tebrik aldım"

Erbakan Hoca’nın: Başbakan Erdoğan'ın gerek halkımız nez-
dinde, gerekse İslam Âleminde takdirle karşılanan "One minute"
çıkışını Milli Görüş'e bağlayarak, "Bu çıkış aslında Milli Görüş'ün
eseridir. Davos'taki o toplantı öncesinde İstanbul'da yüz binleri
toplayarak, hükümeti göreve çağıran Saadet Partisi'dir, Milli Gö-
rüş'tür. Bizim bugünkü muhalefetimiz olmasa 'Bir dakika' diye-
meyecekler. Nitekim, 'One minute' çıkışının ardından Tayyip'ten
çok ben tebrik aldım. Dünyanın çeşitli yerlerinden tebrik telefon-
ları geldi, sizin talebeniz diye. Eğer o miting olmasaydı, 'One mi-
nute' olmazdı." "Biz 40 senelik partiyiz. Kurulduk, üç sene son-
ra iktidar olduk. Siyonizm bizi çeşitli hilelerle uzaklaştırdı. Ye-
niden geldik, bu sefer 28 Şubat'ı yaptı. Tekrar şahlanacağız. Ye-
niden iktidara gelmek zorundayız. Keramet bizde değil, kera-
met bizim prensiplerimizde, bizim inancımızda, yani keramet
Milli Görüş'tedir. Milli Görüşsüz olmaz" sözleri gerçekleri an-
latmaktaydı.

Hoca ayrıca: bütün dünyanın ırkçı emperyalizmin tehdidi al-
tında inlediğini, Siyonizm'in emellerine ulaşmak için Türkiye'de
bağımsız bir devlet istemediğini aktarmıştı. Siyonizm'in Tevrat'ın
tahrif edilerek "Kabala" adlı sihir kitabına inanılmaya başlanma-
sıyla ortaya çıktığını hatırlatmıştı.

Irkçı emperyalizm 1990 yılında 20. Haçlı seferini başlattığını
ve Türkiye dahil 22 İslam ülkesini parçalama kararı aldığını belir-
ten Erbakan, Siyonizmin Türkiye'yi tamamen kontrolü altına al-
mak ve Saadet Partisi'ni başarısız kılmak için beş maddelik plan
yaptığını şöyle açıklamıştı: “Siyonizm büyük İsrail'i kurmak için
bize karşı, Saadet Partisi'ne karşı, Milli Görüş'e karşı beş tane ha-
zırlık yapmıştır. Bütün basını kontrol altına almıştır. Bir yazar
aleyhte yazı yazdığında işine son verilip kapı önüne bırakılmakta-
dır. İkincisi: bütün bankaları satın alan Yahudiler, buralardan kre-
di almış binlerce on binlerce insana “eğer AKP'ye oy ve destek ver-
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mezsen seni iflas ettiririm” tehdidi yapılmaktadır. Üçüncü: bütün
kamu kuruluşlarını satın alıp, Türkiye'yi kuşatmışlardır. Basın,
bankalar, büyük milli kuruluşlardan sonra “taviz politikası” güt-
meye başlamışlardır. Eskiden AKP’ye “İslam’dan, başörtüsünden
bahsetmeyin, yoksa sizi düşürürüz ha" diyorlardı. Şimdi Saadet
Partisi güçlenince, millet aslına dönünce, bu sefer AKP'yi Müslü-
manlara hizmet eden bir parti gösterme gayretine kapılmışlardır.

Kıskandığım için değil, bunlara karşı şefkat beslediğim için
söylüyorum. Bu AKP’liler ne yaptıklarını bilmiyorlar. 'Efendim biz
Müslüman kimseleriz, hiç Siyonizme hizmet eder miyiz?' diyorlar.
Oysa aldanıyorlar. Çünkü Siyonizm öyle ustadır ki, 'Ben mi, ben
hiç Siyonizme hizmet eder miyim?' marşını söylettirerek, seni Si-
yonizm ordusunda asker gibi talim ettirir, yaptığın iş Yahudiye
hizmettir, bunu bile fark etmiyorlar.

Peki, bizim zorumuz ne? Şimdi bendeniz 'Aferin, güzel yapı-
yorsunuz' dersem, bunlar her bakımdan etrafımda pervane olup
koşarlar. Benim işim kolaylaşır. Ama bunu diyemiyorum. Neden?
Vatan sevgisinden dolayı ve kendilerine olan şefkatimden dolayı.
Bunları uyarmak ve Türkiye'yi kurtarmak Milli Görüş'ün vazife-
sidir. Milli Görüş dışında hiçbir görüşle saadet elde edilemez.”

"Haim Naim doktrini ne diyor? Bunları işsiz, fakir, çaresiz du-
ruma düşüreceksin, borca esir edeceksin. Dinini değiştireceksin.
Din değiştirmek iki türlü olur. Bir: İslam'ı yasaklarsın, iki: bir de
İslam'ı değiştirip bozarsın. Bugün Türkiye'de ikinci metot tatbik
ediliyor. Dinler bahçesi diye, aynı yerde kilise, havra, cami yapılı-
yor. Bu İslam itikadına uymaz. Allah nazarında tek din İslam'dır.
Hıristiyanlık ve Yahudilik hurafedir. Bunların Cenab-ı Hak'la irti-
batları kesilmiştir. Bunlar gerçek değildir. Şimdi bu dinler bahçe-
si içerisine kilise, havra, cami yapmış. Caminin üzerine 'La İlahe
İllallah' demiş, 'Muhammedun Resulallah' dememiş. Neden? Ya-
hudiler ve Hıristiyanlar da cennete gidecekmiş! Böyle Müslüman-
lık olmaz."

İnançlı insanlarımızın söyledikleri bir cümleyi unutmuyorum.
'Siz 'AKP yanlıştır' diyorsunuz, iyi de Halk Partisi'nin gelmemesi
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için bir alternatif koydunuz da oy vermedik mi?' sözü çok önemli
ve anlamlıdır. Türkiye'yi İsrail'in kontrolünden kurtarmak, İslam
birliği kurmak, yeni bir dünya kurmak lazımdır. Bu vazife Milli
Görüş'e düşüyor. Bundan dolayı Milli Görüşün mutlaka alternatif
olması gerekiyor. Önümüzdeki seçimlere üç tane parti giriyor. Ge-
riye kalanlara kulak asma. Birisi Halk Partisi. Halk Partisi yıllar-
ca din düşmanlığı yaptığı için iktidara gelememiş, yüzde 20'den
fazla oy alamamıştır. Bizzat Baykal anlatmıştır, demiştir ki: “Ka-
radeniz'de abdest alan 80 yaşındaki bir adam, suyu getiren çocu-
ğa 'Oğlum sen hangi partilisin' diye sorduğunda: 'Ben Halk Parti-
liyim' cevabını alınca: 'Benim abdestim olmadı, yeniden almalı-
yım' diyor. Böyle bir partiyi iktidara getirmek kolay mı zannedi-
yorsunuz?' Halk Partisi milletten kopuktur. Şimdi bunlar milletle
barışmaya çalışıyor ama 80 senelik mazisinden kurtulamıyor.

Ne kaldı geriye? Yüzde 80 sağ oylar kaldı. Şu andaki mevcut
yapıya göre büyük kısmının AKP'de toplanacağı planlanıyor. Bi-
zim bu yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Saadet Partisi, insanlık
kurtuluşunu gerçekleştirmek için gereken neyse onu yapmaya ça-
lışıyor. Haklı olmak yetmiyor, haklı olduğunuzu anlatabilmemiz
ve halkımıza Hakkın adresini göstermemiz gerekiyor.” 

Erbakan Hoca’nın bu tespit ve tasniflerinden de anlaşılıyor
ki, bir ülkede üç parti karardır; iki parti az, dört ve fazlası za-
rardır. Bakınız ABD ve İngiltere gibi sözde gelişmiş demokrasi-
lerde iki parti vardır ve her ikisi de Siyonist-Masonik odakların
kontrolü altındadır; bu elbette yanlıştır ve haksızlıktır. Alman-
ya’da 3. parti olan “Yeşiller” sadece yeşillik ve görünüşte çeşit-
lilik makamındadır. 

Evet, Türkiye’de hem siyasi istikrarın sağlanıp korunması
hem de halkın her kesiminin iradesinin Meclise ve yönetime
yansıması için üç temel parti lazımdır.

1- Solcu sosyalist eğilimli bir parti; CHP gibi

2- Sağcı ve liberalist bir parti; AKP gibi

3- Milli Görüş Partisi; SP gibi
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Bunlardan solcu ve sağcı partiler aynı Batılı ve Batıl görüşün
iki farklı GÖRÜNÜŞÜ olmaktadır. Milli Görüş ise milletin tari-
hinin, töresinin, milli ve manevi değerlerinin, asri ve insani ge-
reksinimlerinin tabii temsilcisi ve tercümanıdır.

Şimdi temel zihniyetleri aynı olan, hiçbir milli perspektifi;
gerçekçi ve yeterli projesi bulunmayan 61 tane tabela partisi-
nin, 7 tane seçime katılan partinin horoz dövüşü yaptığı ülke-
mizde, her seçimde oyların yaklaşık üçte biri, hem seçim bara-
jı hem de oyların dağıtılması nedeniyle meclise yansımayıp bo-
şa çıkmaktadır.

Doğal ve sosyal yasalara ve evrensel hukuk kurallarına aykı-
rı partiler:

1- Bir ülkede “Müslüman, Hıristiyan” gibi DİN partileri

2- TÜRKÇÜ PARTİ, KÜRTÇÜ parti, gibi etnik köken partileri

3- Alevi Sünni gibi MEZHEP partileri

4- Güneydoğu, Ege, Karadeniz gibi BÖLGE partileri

5- Memur, işçi, çiftçi, esnaf gibi sadece Sendikal faaliyet ya-
pabilecek SINIF partileri

a) Fiilen, bölücülük, ayrımcılık ve kayrımcılık yapacakları

b) Toplumu kaos ve kavga ortamına sokacakları

c) Halkın tamamını temsil yetkisi taşımayacakları

d) Milli birlik ve dirliği parçalayacakları için, 

Hem aklen ve vicdanen, hem siyasi amaç ve ahlaken, hem de
hukuken zaten yasak konumundadır ve kaldırılmalıdır.

Önerdiğimiz üç temel parti eksenli bir siyasi yarış Milli ira-
denin tam tecellisini sağlayacaktır. Aksi halde bugünkü sistem-
de olduğu gibi:

a) Aynı Masonik İttihat ve Terakki zihniyet ve geleneğinden
kaynaklanan

b) Hukuki, siyasi, ekonomi ve sosyal yönden aynı esas ve
amaçlara sahip olan
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c) Aynı ırkçı-ulusalcı fikir ve ideolojiyi savunan

d) Halkımızın dini, milli ve manevi değerlerini de; bağlan-
dıkları batılı kafa yapısı ve hayat tarzının bir aksesuarı ve sade-
ce ihtiyaç durumunda ve seçim ortamında kullanacakları yerli
bir yedek parçası gibi algılayan aynı ikiz partiden, birisinin aşı-
rı solcu, diğerinin aşırı sağcı geçinmesi, hatta birbirinin alter-
natifi zannedilmesi, toplumun demokratik iradesini ve hür ter-
cihini yanıltmak ve oyları parçalamaktan ve tabi halkı boş yere
boğuşturup oyalamaktan başka hiçbir yararlı ve tutarlı sonuç
doğurmayacaktır.

Erbakan’ın tespit ve tenkitleri bütün bu oyunları bozduğu ve
herkesin gerçek mahiyetini ortaya koyduğu için, elbette birile-
rini gocunduracaktır.

Erbakan Hoca’nın Ankara Milli Gençlik Şahlanış Konuşması

Türkiye’nin ve bütün insanlığın büyük kurtarıcıları olarak,
hepinizi alnınızdan öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum. 

Bu muhteşem manzarayı ve heyecanı görünce; “Rahmetli Ne-
cip Fazıl’ın: “Ne zamanki bu statlar ve salonlar, futbol sevdası
için değil, Hakkın davası için dolup taşarsa, kurtuluş yakın de-
mektir” sözünü hatırlıyorum.

Önce, Milli Görüş’ü tanıtarak ve anlamını hatırlatarak başla-
yalım:

1- Milli Görüş; Malazgirt, Kosova, Niğbolu, İstanbul, Çanak-
kale, Galiçya, Sakarya, Kıbrıs demektir.

Milli Görüş; Sultan Fatih, Ulubatlı Hasan, Seyid Çavuş, Hasan
Basri Çantay, Rıdvan Hoca ve Sütçü İmam demektir.

2- Şu söyleyeceğim söze kulak veriniz.

Milli Görüş’ü bilmek için, bu günkü olayları doğru değerlen-
dirmek için, mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetin-
deyiz.
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İşte Milli Görüş’ün temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki,
şimdi söyleyeceklerime dikkat ediniz. 

Her hangi bir kimse,

- Malazgirt’te inanışının şahlanışını ruhen yaşama sırrına er-
meden,

- Kosova’da, Niğbolu’da bir kılıç olup parlayıp kükremeden,

- Ulubatlı Hasan olup İstanbul’u fethetmeden,

- Sultan Fatih olup atını denize sürmeden,

- Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa’nın içine yürümeden,

- Seyid çavuş olup 250 kiloluk mermiyi “Ya Allah!” deyip nam-
luya sürmeden.

- Bir insan Sakarya’nın siperlerine girmeden

- Ve Kıbrıs’ta düşman tahkimatının arasından geçmeden

Milli Görüş’ün ne olduğunu anlayamaz!

3- Milli Görüş; Milletimizin inancı, tarihi, kimliği ve kendisidir.

4- Milli Görüş; İstiklal Savaşını yapan, tek başına bütün em-
peryalist dünyaya meydan okuyup kazanan görüş demektir.

5- Milli Görüş; Sultan Alparslan'ın, Sultan Fatih'in görüşüdür.
Onlar ne sağcıydı ne solcuydu; elbette Milli Görüşçü şahsiyetlerdi.

6- Sovyetler dağılmadan önce, “sağcı mısın, solcu musun?” di-
ye soruluyordu. Bunun yerine bugün ise insanlar yine ikiye ayrı-
lıyor. “Siyonist destekçisi işbirlikçi misin, yoksa Milli Görüşçü
biri misin? Milli Görüşçüler; Milli şuur, Milli onur ve Milli so-
rumluluk sahipleridir.

Milli Görüş Harekâtı nedir?

1- Bu milletin aslına dönmesidir. Taklitçilikten ve Batı’ya tes-
limiyetçilikten vazgeçilmesidir.

2- Batı taklitçisi Batıl partileri bırakıp, Hakka ve doğruya yö-
nelmektir. Yani “Durun ey kalabalıklar bu yol çıkmaz sokak, git-
tiğiniz yol yanlıştır” demektir.
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3- Rahmetli Necip Fazıl’ın dediği gibi; 20 yıldan beri çeşitli
partiler kurulmuş, ama bunlar Millete, maalesef hakaret ve hıya-
nete yönelmişlerdi. Şimdi 1969'dan itibaren Milli Görüş'le mille-
timiz kendini savunma hakkını ve fırsatını elde etmiştir…

Rahmetli Eşref Edip şöyle demişti: Ben artık gönül huzuruyla
ölebilirim. Çünkü 40 yıldan beri bu milletin özüne dönebileceği-
ni savunup bekledim ve bugün Milli Görüş'le bu gayemin gerçek-
leştiğini görüp hedefime eriştim.

4- Milli Görüş, Yeni Bir dünyayı kurma hareketidir. Bütün in-
sanlığı kucaklayan plan ve projelerin sahibi ve takipçisidir.

Milli Görüş'ün Kimyası:

1- Milli Görüş, maneviyatçıdır. Yani ahiret inancını taşır. Di-
ğerleri materyalist ve maddiyatçıdır.

2- Milli Görüş, Hakkı Üstün tutmakta, haklıyı savunmaktadır.
Diğerleri güce dayanır ve güçlüden yanadır.

3- Milli Görüş, nefis terbiyesini esas alır. Diğerleri nefsi arzu-
larının peşinde koşmaktadır.

Milli Görüş’ün fiziği:

Hidayet: Hayrı ve şerri ayırmak demektir

Feraset: Hangi olay insanı hayra götürür, bunu sezmektir.

Dirayet: Hayra götüren yolları azimle ve aşk ile uygulama gay-
retidir.

İşte Milli Görüş sahibiyseniz, Cenab-ı Allah bu nimetleri size
verir. 

Tılsım sizde değil, Milli Görüştedir. 

Eğer Milli Görüş Gömleğini çıkarırsanız geriye sıfır kalır, ar-
tık o bir hiçtir.

Milli Görüş'ün ilk astığı afiş: “Hak geldi Batı zail oldu” Bu-
nun anlamı Batıl sıfır hükmündedir. Güneş doğduğunda karanlık
kaybolur demektir.

Milli Görüş’ün ilk sloganı: “Ne sağdayız ne solda, Hak yolda-
yız Hak yolda” cümlesidir.
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Milli Görüş’ün ilk üyesi: Malazgirt camisinin fahri imamı
olan muhterem Hoca efendidir. Anadolu’muzun kesin fethi ve va-
tan edilmesi Malazgirt zaferiyle gerçekleştiğinden, bu özellikle
tercih edilmiştir…

Milletimiz ne zaman zor şartlarda kalırsa yeniden Milli Görü-
şe sarılarak Hakka ve hürriyete erişmiştir ve bu yolda yürümeye
devam edecektir. 

Milli Görüş şahlanışı Konya'da başlamıştır. Muhittin Arabi
bunu 1000 yıl öncesinde yazmış ve “Kurtuluşun Konya'dan baş-
layacağını” haber vermiştir.

Siyasete girdiğimizde bize: “tek çiçekle bahar olmaz” dediler,
biz ise; evet, “bir çiçekle yaz olmaz, ama her yaz bir çiçekle baş-
lar” dedik ve Allah'ın lütfuyla şimdi Milyonlarca çiçeğe eriştik.

Milli Görüş’ün yaptığı 5 temel hizmet vardır:

1- Milletimizin özünü temsil etmiştir.

Çünkü Milli Görüş varsa millet ayakta kalacaktır.

Eğer, Milli Görüş çıksa millet dağılacaktır.

2- Bu milletin kurtuluş ilacının tohumu Milli Görüştedir

3- İşbirlikçi ve gayri milli iktidarların bütün tahribatını önle-
miş ve tedavi etmiştir.

4- Milli Görüş, bu milletin İsrail’e vilayet olmasını ve parça-
lanmasını engellemiştir.

5- Milli Görüş, Türkiye’yi asılına özüne çeken bir römorkör
gibidir. Varlığı bile Batıl zihniyetleri hizaya getirmeye yeterlidir.

Milli Görüş’ün yapacağı 2 büyük hizmet kalmıştır, bunları
da inşaallah yakında başaracaktır:

1- Yeniden Büyük Türkiye’yi Kuracağız

2- Yeni Bir Dünyayı kuracağız

Kim bunları istiyorsa Milli Görüşte yerini almalıdır:

1- Kim, maneviyatçılık olmadan, sorumluluk ve hesap duygu-
su taşımadan saadet olmayacağına inanıyorsa.
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2- Kim, Hakkı üstün tutuyor, haklıyı savunuyor ve zulme kar-
şı çıkıyorsa.

3- Kim, barışı korumak, savaş ve anarşiden kurtulmak istiyorsa.

4- Kim, milletiyle, ülkesiyle ve devletiyle bütünlük içinde var-
lığını ve bağımsızlığını sürdürmeyi amaçlıyorsa.

5- Kim, tarihteki şerefli yerini tekrar almayı hedefliyorsa.

6- Kim, her yönden bağımsız ve kalkınmış bir Türkiye arzulu-
yorsa

7- Kim, gerçek bir hürriyet ve demokrasinin sağlandığı, temel
insan haklarının kollandığı kâmil manada din hürriyetine (yani
ifade, eğitim, örgütlenme, inancına uygun yaşama özgürlüğüne)
sahip kılındığı bir ülkenin hasretini çekiyorsa.

8- Kim, müreffeh ve mutlu bir hayat düşlüyorsa.

9- Ve her kim, “Önce Türkiye” deyip, Milli çıkarlarını şahsi
hesaplarının üstünde tutuyorsa işte bunlar biran evvel Milli Gö-
rüş saflarına katılmalıdır.

Şimdi sizden heyecan istiyorum. Ne için istiyorum biliyor
musunuz?

Hasta annesine bir ekmek alabilmek için arabanın peşinde ko-
şan, çöplerden yemek toplayan çocukları kurtarmak için sizden
heyecan istiyorum!

Filistin’de üzerine kurşun sıkılan masum yavruları korumak
için heyecan istiyorum!

Afrika'da en basit bir ilacı dahi bulamadığı için, açlıktan ve
hastalıktan can veren milyonların imdadına koşmak için sizden
heyecan istiyorum!

Peki, bu heyecanı kazanmak üzere ne yapacağız?

a) Önce çelikleşip bileneceğiz.

b) Sonra lafı bırakıp üretime geçeceğiz.

Çelikleşmek için gereken 5 şey:

398 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



Var olacağız: Üniversitelerimizin her fakültesinde ve her sını-
fında temsilcilerimizi bulacağız.

Eğitilmiş olacağız: Bütün temsilcilerimizi eğitip olgunlaştıra-
cağız. 

Plan programlarımızı noksansız uygulayacağız: Haftalık top-
lantılarımızı noksansız bir şekilde yapacağız.

Takip ve değerlendirme yapacağız: Çalışmalarımızı takip
edip noksanlarımızı tamamlayacağız.

İntaç, sonuca bakacağız: Hedefleri gerçekleştireceğiz. En kısa
zamanda 200-250 bin üyeye çıkacağız.

Üretimden kastımız da şudur: 

1- Bütün üniversitelerin her sınıfında bir temsilcimiz buluna-
cak. Bunların 4 tane de yardımcısı olacak.

2- Toplantılar, yeni üye kayıtları ve Milli Gazete aboneliği ve
aidat çalışmaları hakkıyla yapılacak. Biz hakkıyla çalıştığımızda
Allah bize yardım edecek ve başarıya ulaştıracaktır.

Temel sloganımız: 

“İnanıyoruz, yapıyoruz!” olacaktır.

Milli Görüş partisinden başka hiçbir parti milletin sorunla-
rını çözemeyecektir. Diğer partilerin ülkeye hizmet etmeleri
mümkün değildir.

Bunun 7 tane temel sebebi var:

1- Maneviyatsız saadete ulaşılması imkânsızdır.

2- Adil Düzensiz saadet nizamı kurulamayacaktır.

3- Bizim medeniyetimiz diğerlerinden üstündür, haklıdır ve
hayırlıdır. Batı taklitçilerinden ve aşağılık kompleksi içindekiler-
den milli ve haysiyetli atılımlar beklemek saflıktır.

4- Saadet için bu günkü “zulüm dünyası” yerine “yeni bir
dünya=saadet dünyası”nın kurulması kaçınılmazdır

5- İçinde bulunduğumuz tarihi bir dönüm noktasıdır. Kesin-
likle Türkiye İsrail’e vilayet olmayacak, hak ettiği şerefli yerini
alacaktır.
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6- “Artık uyanalım, işbirlikçilere alet olmayalım” diye toplum
uyarılmalıdır. Nemelazımcılıktan ve vurdumduymazlıktan kur-
tulmalıdır.

7- “Güncel yanılgı” olan ve fecri kazip-yalancı şafak sayılan
AKP’den kurtulmak lazımdır.

Erbakan Hoca sözlerini şöyle noktaladı:

Zafer inananlarındır ve zafer yakındır!

İnanıyorsanız, üstünsünüz!

Akıbet muttakilerin olacaktır!

Yaratılış Gayesi ve İnsanın Görevi

Kendimizi tanımak (Nefsini tanıyan, Rabbini tanır...)

Neyiz?

Cenab-ı Hakkın bu sonsuz kâinatının içerisinde yarattığı
“Eserden müessire intikal etme yani yaratılan harika varlıklara
bakıp, bunların Yüce Yaratıcısını düşünme, Ona iman ve itaat et-
me kabiliyeti” verilenleriz.

Kimiz? 

Eşrefi mahlûk (en şerefli ve seçkin yaratık=insan) olmanın so-
rumluluğunu taşıyan kimseleriz.

Neyin gaye ve gayretindeyiz?

Yeryüzünde Hak ve adaleti hakim kılmak ve istisnasız herke-
se temel insan haklarını sağlamak için Cihatla görevliyiz.

Nasıl hareket etmeliyiz?

Cihat ibadetinin edasının farzlarını yerine getirmeli, ihlâs ve
ihsanla gayret etmeliyiz.

Niçin cihatla mükellefiz? 

Cihat ibadeti farz olduğu ve ecri en büyük ibadet olduğu için
sorumluluk yüklenmeli ve tüm insanlığın hayrını ve huzurunu
hedeflemeliyiz.
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Biz Neyiz? 

Cenab-ı Hakkın bu sonsuz kâinatının içerisinde yarattığı
“Eserden müessire intikal etme kabiliyeti” verdiği tek mahlûk
insanlardır. Akıl ve vicdan sahibi kimseler için; bitki, hayvan ve
insan olarak dünyadaki milyarlarca harika yaratığa ve şu muaz-
zam ve muntazam kâinata dikkat ve ibretle bakıp, bütün bunla-
rın Yüce yaratıcısını hatırlayıp hayran olmamak imkânsızdır.

Allah insanları kendisini bilsinler diye yaratmıştır. Ancak biz
Cenab-ı Allah’ı göremiyoruz, gücümüz Cenab-ı Allah’ı görmeye
yetmiyor. Musa A.S.’ın Cenab-ı Allah’ı görmek istediğini, ama
Cenab-ı Allah dağa tecelli edince ona dayanamadığını, Kur’anı
Kerim haber veriyor. Çünkü bizim yapımız zayıf olduğundan,
dünyada iken Cenab-ı Allah’ı görmeye gücümüz yetmiyor. İnşa-
allah Cennette göreceğimiz Hadisi Şeriflerle müjdeleniyor. 

Öyle ise Allah’ı bilmek için ne yapmamız gerekir? Allah insan-
lara “eserden müessire intikal etme kabiliyeti” vermiştir. İnsan
bir esere bakarak o eseri yapanı tanıyabilir. Bir resme bakarsanız
ressamını hatırlayıp hayranlık duymak tabiidir. 

Başımızı gökyüzüne çevirip baktığımız zaman ne görüyoruz?
Sonsuz bir kâinat, sonsuz bir güzellik ve sanat, sonsuz bir nizam!
O kadar büyük bir kâinat ki, sadece 1. tabaka gök içersindeki bir
yıldızın ışığı diğer bir yıldıza 100 milyon senede bile gidemiyor.
Oysa ışık bir saniyede 300 bin km. yol almaktadır. Cenab-ı Allah
yedi kat gök yaratmıştır. Her bir gök, bir üsteki yanında, sahra
çölleri içindeki bir yüzük kadar kalmaktadır. Onun üzerinde Arş
vardır. Arş’ın üzerinde Kürsü bulunmaktadır. Bu ne büyük aza-
mettir Ya Rabbi.

Evet, Cenab-ı Hak insanlara bir esere bakarak bu eserin sahi-
bi hakkında fikir edinme kabiliyeti vermiştir. Kâinat şaheserine
dikkat ve ibretle baktığımız zaman en ufak bir kusur ve aksaklık,
bir uyumsuzluk ve noksanlık asla görülemeyecektir. Bu kâinatın
yaratıcısı da elbette her türlü kusurdan münezzeh olan sonsuz
Kemal sahibi Rabbimiz’dir.
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Dolayısıyla etrafımıza bakındığımız zaman, Yüce Yaratıcımız
olan Rabbimizin Kemal sıfatıyla muttasıf olduğunu idrak etme-
mek mümkün değildir. Rabbimiz her türlü hatadan ve noksanlık-
tan münezzehtir. Sonsuz kudret ve rahmet sahibidir. 

“Sübhanallah” Yarabbi sen her türlü hatadan ve haksızlıktan
münezzeh olansın ve sen Kemal sıfatına layıksın, demektir.

Sıradan kimseler gökyüzüne baktığında Cenab-ı Allah’ın sade-
ce birkaç sıfatını sezebilir. Ama âlimler gökyüzüne baktığında ise
Cenab-ı Allah’ın 99 esmasını görebilmektedir.

Kimiz? 

Eşrefi mahlûkuz. Ahsen-i Takvime, yani meleklerden bile üs-
tün mertebeye, Allah’ın yeryüzünde halifesi olabilecek yetenek ve
meziyetlerle, insan olarak yaratılmış bulunuyoruz.

İnsanı hayvanlardan ayıran ve faziletli kılan özellikler:

1. Doğru ile Yanlışı ayırma (Bu meziyetten İlimler doğmuştur)

2. Güzel ile Çirkini-İyi ile Kötüyü ayırma (Bu meziyet Hak
Dini tanıma ve tabi olma huzurunu doğurmuştur)

3. Faydalı ile Zararlıyı ayırma (Bu meziyetten Ekonomi doğ-
muştur.)

4. Adalet ile Zulmü ayırma (Bu meziyetten Siyaset ve Hukuk
Doğmuştur.) 

Bu dört şeyi ayıramayan; yanlıştan, kötüden, zararlıdan ve
zulümden yana olan, gerçekte değil, görünüşte insandır.

“İradei cüziye” ise insanı meleklerden üstün kılan özelliktir.

Cenab-ı Hakkın bu dünya hayatını, Hak-Batıl'ın mücadele
meydanı şeklinde yaratmış olması ve biz insanlara, hem iyilik,
hem de kötülük yapma fırsatı tanıması, bizim eşrefi mahlûk ol-
mamızı sağlamakta ve bize meleklerden de üstün olma fırsatı do-
ğurmaktadır. Nasıl? Bize beşinci bir kabiliyet daha verilmiştir ki,
o da “irade-i cüziye.” Yani Allah, iyi ile kötüyü birbirinden ayır-
mış ve kulunu serbest bırakmıştır. “Seçimini kendin yap” diye
böyle takdir buyurmuşlardır. Bizler melekler gibi her şeyi emre-
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dilen şekilde yapacak olsaydık, robottan farkımız ve tabi fazileti-
miz bulunmayacaktı.

Cenabı Hak nimetlerini İslam ile tamlamış bulunuyor 

Cenabı hak gönderdiği şu son ayetle Kuran-ı Kerimde şöyle
buyurmaktadır:

1. Bugün dininizi kemale erdirdim. (Size saadet için ne lazım-
sa hepsini indirdim)

2. Böylece üzerinizdeki nimetlerimi tamamladım. (Kur’an-ı
Kerim nimetlerin İslam ile tamamladığını, İslamsız saadet olma-
yacağını bildiriyor)

3. Size din olarak İslam’a razı olup (seçip beğendim) (Maide: 3)

Neyin gaye ve gayretindeyiz?

Nefsi ve siyasi cihadı birlikte yürüterek; olgun insan ve huzur-
lu toplum oluşturmak mesuliyetindeyiz. 

Cihat: Hakkın hakim olması ve tüm insanlığın huzur ve hür-
riyete kavuşması için bütün gücümüzle ve hiçbir dünyevi karşı-
lık gözetmeden çalışmaktır. Aziz milletimize, İslam ümmetine ve
tüm insanlık âlemine karşı sorumluluklarımızı kuşanmaktır.

Cihat ibadetinin özellikleri

1- Cihat; Kur’anı Kerimde en fazla sayıda emredilen ibadettir.

2- Bütün ibadetler için bir zaman tayin edilmiştir. Cihat iba-
deti ise her zaman yapılması gereken ibadettir.

3- Bütün ibadetler için bir miktar emredilmiştir. Cihat ibadeti
ise gücünün yettiği kadar yapılması gereken bir ibadettir

4- Bütün ibadetler tek başına yapılabilir. Ancak Cihat ibadeti
topluca (ümmet=disiplinli ve organizeli teşkilat halinde) yapıl-
ması gereken bir ibadettir.

5- Cihat ilk önce eda edilmesi gereken ibadettir.

6- Cihat farzı, ecri en büyük olan ibadettir.
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Nasıl hareket etmeliyiz?

Cihat ibadetinin edasının farzlarını yerine getirmeli, ihlâs ve
ihsan içinde hizmet ve gayret göstermeliyiz.

Cihat ibadetinin edasının farzları:

1- İttifak: Ümmete dahil olmanın şükrü gereği, Hak davaya
gönüllü katılıp çalışmak

2- İhlâs: Bu davaya girmekteki tek amacı, sadece Allah’ın rıza-
sını aramak

3- İttika: Allah’tan hakkıyla korkmak, günah ve kötülükten
sakınmak

4- İyi Ahlak: Dürüst, dengeli ve güzel huy sahibi olarak yaşa-
mak

5- İhsan: Yapabileceğinin en iyisini yapmak. Görevlerini ek-
siksiz yerine getirmeğe çalışmak.

6- İstişare: İlgili ve yetkililere danışmak, ama sonunda Emirin
kararına uymak

7- İtaat: İslamiyet’e, ideallerine, ulül-emre ve görevlerine bağ-
lı kalmak

8- Sadakat: Sütü bozukluk yapmamak, ihanete kalkışmamak.
Zoru görünce veya cazip makam ve menfaatler vaat edilince kay-
tarıp kaçmamak

9- İstikamet: İslam’ın diğer bütün emirlerine uygun davran-
mak

Niçin cihatla mükellefiz? 

İslam Yüce Yaratıcıya tazim ve hürmet, bütün mahlûkata şef-
kat ve merhamet dinidir. Kendimizi ıslah edip olgunlaştırmak ve
başka insanlara yararlı olmak için yapılacak gayretlere cihat de-
nir. Farkı din, kavim ve düşünceden herkesin huzur ve hürriyet
içinde yaşaması ve temel insan haklarından yararlanması için
Adil Bir Düzen kurmaya çalışmak vicdani bir görevdir. 

Cihat ibadeti farz olduğu için ve ecri en büyük ibadet olduğu
için yerine getirilmelidir.
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Sahabeler sordu: “Ya Resülullah! Namaz dinin direği, cihat
zirvesidir, buyuruyorsunuz. Cihat gibi ecri büyük başka bir iba-
det var mı?”

Efendimiz buyurdu ki; “Ömrünüz boyunca gece gündüz iba-
det etmeye gücünüz yeter mi? “Hayır Ya Resulullah dediler” 

Efendimiz buyurdu “Eğer ömür boyu gece gündüz ibadet et-
seydiniz, yine cihat sevabı alamazdınız.”

Kafaya çakılacak üç çivi:

1- İslamsız saadet olmaz (İslam Çivisi)

Kur’anı Kerimde en son inen Maide Suresinin 3. ayeti kerime-
sindeki üç müjde veriliyor: İşte bugün dininizi kemale erdirdim,
böylece üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İs-
lam’a razı oldum.”

2- Şuursuz Müslüman olmaz (Şuur Çivisi)

Şuur: Hayrı ve şerri birbirinden ayırmak; Batıldan kaçınıp
Hakka tabi ve taraf olmaktır.

Bazıları: “Bu Hoca öyle akıllı adam ki, iki partiyi birden idare
ediyor. Saadet Partisinin başında gibi duruyor, ama AKP'yi des-
tekliyor” diyorlar.

'AKP de Milli Görüşçüdür. Ben Saadet Partiliyim, ama Halk
Partisi gelmesin diye AKP'ye oy veriyorum' diyen birine rastlar-
sanız ona, Erdoğan'ın şu sözlerini hatırlatın. "Irak'ta savaşan kah-
raman Amerikan askerlerinin ülkelerine başarılı ve sağlıkla dön-
meleri için dua ediyorum..." Bu zihniyetteki kişi ve partilerin ve-
baline ortak olunur mu?

Namazda okuduklarıyla dışarıda yaptıkları aynı olmayanlar,
şuursuz ve sorumsuz insanlardır!

Günde sünnetleriyle beraber 40 rekât namazın her rekâtında
Fatihayı şerif okuyoruz. Çünkü Fatihasız namaz olmaz. Fatihada
ne diyoruz? “Gayrilmağdubi aleyhim veleddallin.” Cenab-ı Allah
bize neden günde 40 defa bu sözü söyletiyor? Nedir bunun ma-
nası? “Ya Rabbi sakın bizi sıratı müstakimden ayırma. Bizi gadap
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ettiklerinin yoluna saptırma. Dalalete düşenlerin yoluna kaydır-
ma!” Gadap ettikleri kim? Siyonistler, Yahudiler. Dalalete düşen-
ler kim? Hıristiyanlar. Haçlı emperyalistler... Kim söylüyor bunu?
İslam âlimleri. Nerden çıkarıyorlar? İcma-i ümetten. Kıyas var.
İcmai ümmet var.

Sen namazda 40 defa “aman ya Rabbi beni sakın Yahudilerin
ve Hıristiyanların yoluna saptırma!” diyorsun, ardından selam
veriyorsun ve sonra gidip “Ben BOP eşbaşkanıyım, İsrail’le stra-
tejik ortağım, Ortadoğu’yu Siyonistlerin istediği şekle sokacağım,
Büyük İsrail’i kurmak için çalışacağım” diyen işbirlikçileri des-
tekliyorsun.

Yahu sen namazda ne okuyorsun, Allah’a ne söz veriyorsun?
Selam verdikten sonra ne yapıyorsun? Sen ne dediğinin farkında
mısın? 

3- Cihatsız İslam olmaz (Cihat Çivisi)

Cihat: Emribil maruf-Nehyi anil münker yapmaktır.

Hayrı emretmek ve yürütmek; Şerri yasaklamak ve ortadan
kaldırmak için gerekli şartları, imkân ve iktidarı hazırlamaktır.

Bu dönemde neden her zamankinden daha fazla çalışmamız
şarttır?

İşbirlikçi iktidarın uyguladığı Haim Nahum doktrini ile Tür-
kiye, İsrail'e vilayet yapılmaya çalışılmaktadır. Allah Muhafaza.
Buna engel olmazsak, ülkemiz parçalanacak, devletimiz dağıla-
cak ve geleceğimiz kararacaktır. 

Türkiye merkezli yeni ve adil bir medeniyetin kurulması, Yeni-
den büyük Türkiye ve Yeni bir dünya hedefine ulaşılması ve tüm
insanlığın Siyonist emperyalizmin kıskacından kurtarılması için
bu dönemde her zamankinden daha fazla çalışmamız lazımdır.

Siyonist Yahudi Hahamı Haim Nahum’un milletimizi ve ül-
kemizi bitirme doktrini: 

1-Türkleri aç bırakacağız 

2- İşsiz ve güçsüz koymak için, sınaî ve zirai kalkınmasına en-
gel olacağız
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3- Borca esir edip kendimize mahkûm ve mecbur bırakacağız

4- Dininden uzaklaştıracağız; İslami şuurdan ve ahlaki onur-
dan koparacağız

5- Bölüp parçalayacak, düşman gruplara ayıracağız

6- Böldüklerimizi birbiriyle çarpıştıracağız 

7- Böylece yumuşak lokma yapıp İsrail’e vilayet yapacağız

Çelikleşmek için ne yapmak lazımdır?

Var olmak: Hizmet için yükümlü olduğumuz bütün teşkilat-
ları noksansız olarak kurup hizmete hazır hale getirmek ve bütün
görevlerin sorumlularını belirlemek

Eğitimli olmak: Her kademede görev yapan teşkilat mensup-
larını eğitmek, diriltmek, dirençli ve bilinçli yetiştirmek

Vazifelerimizi yapmak: Bizlere verilen vazifeleri eksiksiz yeri-
ne getirmek

Takip: Görevlendirileni kontrol edip, işin başarılıp tamamlan-
masını gözetmek.

İntaç: Takip edilen çalışmaları sonuçlandırmak ve bir üst ka-
demeye zamanında ve doğru olarak iletmektir.
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Ahmet Hakan’a ve Aynı Kafada Olanlara:
ERBAKAN’I SEVMEK AYRICALIKTIR!

Pek çok kimse, Numan Kurtulmuş’un ayrılması halinde
SP’nin “Erbakan’ı Sevenler Partisi”ne dönüşeceğini yazmıştı. En
son Hürriyet’ten Ahmet Hakan da bunu tekrarlamıştı. Bu tabiri,
bizleri küçümsemek, kötülemek ve önemsiz göstermek için kul-
lansalar da, aslında bir doğruyu ve gerçek bir olguyu ifade ettik-
leri için, kendilerine kızmamak lazımdı.

Şimdi, kendi itirafıyla: ne sağcı, ne solcu, ne muhafazakâr, ya-
ni renksiz bir “hülle” partisi kurup, ileride AKP’ye katılmak veya
rağbetini artırıp daha pahalıya pazarlanmak, en azından Saadet’in
oylarını parçalayıp malum odakların nazarında puan kazanmak
isteyen Numan Kurtulmuş’tan kurtulduktan sonra, Saadet’te ka-
lanların; “Erbakan’ı Sevenler” topluluğu olarak tanıtılması bize;
Hz. Peygamber Efendimizin: “İmanın özü, Allah için sevmek ve
yine Allah için buğzetmektir” hadisini hatırlatmıştı. Çünkü Allah
için sevmek, Allah sevgisinin en açık tezahürü olmaktaydı.

Bu nedenle Erbakan’ı sevenler;

• Yüzde üçlerde gösterilen, ama ne hikmetse dış güçlerin ve
işbirlikçilerin korkulu rüyası haline gelen Saadet Partisi’nden,
dünyalık bir makam ve menfaat bekleyerek ve riyakârlık-yalaka-
lık ederek böyle davranıyor sayılamazlardı. Varsa bile, bu tiyni-
yetsiz tipler oldukça azınlıktaydı.

Peki, o zaman Erbakan Hoca’ya duyulan bu derin ve samimi
sevginin altında ne yatmaktaydı?



Erbakan’ı seven milyonlar, hâşâ ahmak ve avanak olmadıkla-
rına göre, acaba iktidar partilerinin imkânlarından yararlanma
fırsatlarını tepeleyerek, neyin peşinde koşmaktaydı, bunlar neyi
amaçlamıştı, neyi aramaktaydı?

Bu tür soruların bir tek yanıtı vardı: Bu insanlar Erbakan Ho-
ca’yı Allah için seviyor ve Allah yolunda Ona tabi oluyorlardı!..

Çünkü:

Erbakan; Hakkın davasını ve halkın refahını savunmaktaydı.

Erbakan; Kur’ani gerçeklerin tercümanı ve İslam’ın hizmetkâ-
rıydı.

Erbakan; değişmez doğruları esas alarak, değişen şartlara ve ih-
tiyaçlara uygun ilmi, insani ve İslami projeler ortaya koymaktaydı.

Erbakan; Türkiye’de halkımızın kahır ekseriyetini temsil et-
tikleri ve ülkenin yükünü çektikleri halde, inançlarından ve ha-
yat tarzlarından dolayı sürekli ve sistemli şekilde horlanan ve dış-
lanan mü’minlere:

• Özgüven kazandırmış

• Onları belediye başkanı, milletvekili, bakan, başbakan ve
cumhurbaşkanı makamlarına taşımış

• Ezilen halka ticaret erbabı ve işadamı olma yolunu açmış

• Her seviyede yüksek memur ve bürokrat yapılmalarını sağ-
lamış

• Milletimize, diğer Müslüman ve mazlum insanlık alemine,
dünyadaki mevcut zulüm ve sömürü düzeninin gizli müsebbip-
lerini yani Siyonizmi tanıtmış;

• Bu haksız ve ahlaksız sistemden kurtuluş yollarını anlatmış,
diriliş ve direniş mücadelesini başlatmış

• Ve işte bütün bu nedenlerden dolayı, mel’un dış güçlerin ve
münafık işbirlikçilerin topyekûn hücumuna uğramış

• Ama inandığı ve uğruna tüm hayatını ve rahatını harcadığı;
kırk yıldır zerre kadar sapmadığı ve yalpalamadığı davasından as-
la caymamıştı.
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İşte bu yüzden, yani sadece Allah’ın rızası ve mazlumların ha-
tırı için Erbakan’a sevgi ve saygı duyulmaktaydı.

Erbakan’ı sevenler ne kadar şerefli ve şanslı, kendisini ve seven-
lerini tahkir etmeye yeltenenler ne kadar nasipsiz ve zavallıydı…

Artık herkes biliyor ki; Cumhurbaşkanından Başbakanına, ba-
kanlarından yüksek bürokratlarına, pek çok işadamından bilim
erbabına, hatta yazar-çizer takımından sanatçısına… Nice rağbet-
li ve etiketli kişi, bulunduğu mevkisini Erbakan’a ve Milli Görüş
davasına hıyanetine ve yani dönekliğine borçlu bulunmaktaydı.
Yani dolaylıda olsa Onun sayesinde adam sınıfına katılmıştı.
Evet, Yahudi Lobilerinin, Siyonist merkezlerin, Masonik mahfil-
lerin ve işbirlikçi çevrelerin gözüne girmenin ve ganimet devşir-
menin en kolay ve en ucuz yolu Erbakan’a madik atmaktı! O ne
seçkin ve etkin bir şahsiyet ki, dostluğu huzur ve onur, düşman-
lığı ise, malum ve mel’un odaklar yanında ganimet ve gurur ka-
zandırmaktaydı.

Bugün Türkiye’de ekonomik, sosyal ve siyasal alanda görülen
bütün bereketlerin ve olumlu gelişmelerin arkasında Erbakan’ın
emeği ve devrim niteliğindeki hizmetleri yatmaktaydı. Yine bu
ülkede hala süren birtakım fakru zaruretlerin, zillet ve eziyetlerin
sebebi de, yine Erbakan’ın devre dışı bırakılmasıydı. “Aman ger-
çeği gelmesin” diye taklidine rıza gösterilerek; ve tabi toplumda
taban ve taraftar edinmek mecburiyetiyle, istemeden de olsa bazı
tavizler verilerek iktidara taşınan ve orada tutulan AKP dönemin-
deki birtakım hayırlı girişimlerin ve yararlı gelişmelerin asıl seva-
bı da elbette Erbakan Hoca’nındır; çünkü Erbakan ve SP korku-
su olmasa, onları bir gün bile iktidarda tutmayacaklardı… Ve ma-
alesef AKP’nin tahribatları tamiratlarından kat be kat fazlaydı.

Bir zamanlar, Kanal 7’de, Masonların gizli ve kirli ayinlerini de-
şifre ettiği için usulünce terbiye edilip hizaya getirilen ve Milli Gö-
rüş çizgisini terk eden AHMET HAKAN, bugünkü Hürriyet yazar-
lığına ve TV programcılığına, acaba neyin karşılığı ulaşmıştı?

Erbakan’ı sevenler, Onu Allah için sevip sahip çıkmaktaydı.
Onun ülkemize, milletimize, gençliğimize ve geleceğimize yap-
tığı hizmetleri unutmamışlardı, vefalı insanlardı.
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Bir şahsı ve davayı, Allah için sevip sahiplenenleri küçümse-
yip alay konusu edinmek, hatta hıncını alamayıp hücuma yel-
tenmekte; Allah’a, Kur’an’a, Resulüllah’a ve İslami esaslara ha-
karet etmek ve husumet beslemek arasındaki şeytani bağlantı-
yı, sağlam kaynaklardan okuyup, irfan ve vicdan ehli ilim erba-
bından sorup öğrenmek lazımdı.

Bu arada bir kişiyi; “Allah için sevmek”le, hâşâ “Allah gibi
sevmek” elbette ve kesinlikle karıştırılmamalıydı. Çünkü bir
insanı Allah için sevmek ve saygı göstermek ne kadar sevapsa,
tutup Allah gibi sevmek ise o derece sapkınlıktı.

“İnsanlar içinde, Allah’tan başkasını (Ona) eş ve ortak tutan-
lar vardır ki, (bu şahısları) Allah’ı sever gibi sevmektedir. (oysa)
İman edenlerin (ise) Allah’a olan sevgileri (herkesten ve her şey-
den farklı ve) şiddetlidir” (Bakara: 165) ayeti bu konuda mü’min-
leri uyarmaktadır.

Velhasıl, Ahmet Hakan’ın ve o kafada olanların bizlere, yani
Saadet Partililere ve Milli Görüşçülere “ERBAKAN’I SEVENLER
DERNEĞİ” sözlerini, her ne maksatla söylerse söylesinler, bu bi-
zi asla gocundurmamakta, tam aksine onurlandırmaktadır.

• Bütün Şeytani şebekelerin
• Bütün şerli taifelerin
• Bütün Siyonist Lobilerin
• Bütün Masonik mahfillerin
• Bütün Batılı ve barbar güçlerin
• Bütün münafık ve marazlı kesimlerin
• Bütün dönek ve ödlek kişilerin

gıcık aldığı ve aleyhine çalıştığı Erbakan gibi bir Zatı sev-
mek ve desteklemek ne büyük bir bahtiyarlıktır.

Sn. Ahmet Hakan.. Birçok yamukluğuna ve yalpalamana rağ-
men, hala zaman zaman bazı yetkili, etiketli, etkili ve rütbeli şa-
hısların yanlışlık ve haksızlıklarını dile getirmen, sizdeki bozul-
ma ve yozlaşmanın sözde ve görünüşte kaldığı, gönlünüze ve
özünüze ulaşmadığı ve inşallah vicdan ayarınızı henüz bozmadı-
ğı ümit ve kanaatini doğurmaktadır. Yani bizlere “Erbakan’ı Se-
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venler Partisi” derken, bunu alaycı ve aşağılayıcı bir niyetle değil,
içinizde saklayıp dışa vuramadığınız, hayırlı bir gıpta ve kıskanç-
lık dürtüsüyle dile getirdiğinizi sanmakta ve bu hüsnü zanla; ne-
fislerimizi kuşatan ve ne mal olduklarını çok iyi bildiğimiz kişi ve
kesimlere mecbur ve mahkûm bırakan şartlardan kurtulmamız
için duacı olmaktayız.

Haklı ve hayırlı davasında sadık ve sağlam kalmak, nefsi he-
vesleri ve dünyalık beklentileri uğruna izzeti nefsini ve İslami
haysiyetini rüşvet sunmamak, böylece inancı ve vicdanıyla barı-
şık yaşamak, herhalde gıpta edilmeye layıktır. Ve en büyük alda-
nış, hayatı bu dünyadan ibaret sanmak veya dünyalık arzularına
ulaşmak karşılığı ahretini satmaktır. Oysa yegâne kuvvet ve kud-
ret sahibi yalnız Cenabı Hak’tır, en yüksek ve gerçek mutluluk,
Ona kul olmaktır. İşte birisini Allah için sevmek ve bunun geti-
receği mahrumiyetlere sabretmek, Allah’a kulluğun en şaşmaz
göstergesi sayılmıştır.

Allah’ın dinine ve düzenine karşı mücadele yürüten insanla-
ra sevgi beslemek ise, ya ahmaklıktır, ya da alçaklıktır!

Mü’minin bütün değer yargıları Kur'an ve sünnet üzerine ku-
ruludur. Çünkü o Allah’ın kuludur, istikameti Peygamberin yolu-
dur. Sevgi de bunların başında gelen bir duygudur. Mü’minin en
çok Allah'ı ve ancak Allah'ın sevdiklerini sevmesi uygundur. Al-
lah'ın ve mü’minlerin düşmanlarına karşı sevgi beslemesi ise;
iman, akıl ve ahlak bozukluğudur. Bu, Kur'an'da Allah'ın belirle-
diği net ve kesin bir ölçü olmakla birlikte, samimi bir mü’minin
zaten imanının doğal bir sonucu olarak başka türlü hissedip dav-
ranamadığı bilinen bir durumdur. Bunu içinden gelerek samimi
bir şekilde yapıyor, imanının derecesi ölçüsünde, Allah'a ve mü-
minlere duyduğu sevginin şiddeti de artıyordur. Bu yüzden, ister-
se en yakınları için olsun, mü’minin bu ölçünün dışında bir ba-
kış açısına sahip olmasını beklemek; herkesi ve her haliyle sevip,
küfrü ve kötülüğü hoş görmek Şeytani bir yorumdur. Ayette bu
durum şöyle açıklanır:

“Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim (topluluk)
bulamazsın ki, Allah'a ve elçisine başkaldıran (Kur’an ve Sünnet
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ölçülerini gereksiz ve geçersiz sayan ve İslam’la savaşan) kimse-
lerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister ba-
baları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri
(partileri, tarikatları, mezhepleri, cemaatleri) olsun. (Kur’an-ı
esas almayanlara ve İslam’ı yozlaştırmaya çalışanlara asla sevgi
ve saygı beslemezler) İşte böyleleri, öyle kimselerdir ki, (Allah)
kalplerine imanı yazmış ve onları Kendi'nden bir ruh ile destekle-
miştir...” (Mücadele Suresi: 22) 

Ancak her şeye rağmen, zaman zaman, Kur'an'ın hükümlerini
yeni kavrayan, imanla, İslam'la yeni tanışan kişilerde geçmişle-
rindeki hatalı sevgi ve dostluk anlayışını sürdürme eğilimi olabi-
lir. Genelde bilgi eksikliğinden ve imani bakış açısının henüz tam
olarak kalbe yerleşmemesinden kaynaklanan bu tutumun ne de-
rece yanlış olduğu Kur'an'da şöyle bildirilir:

“Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız
olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz;
oysa onlar Haktan size geleni inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah'a
inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çı-
karmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cehdetmek (çaba harca-
mak) ve Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onla-
ra karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve
açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, el-
bette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur.” (Mümtehine Suresi: 1)

Ayetteki bu açık ve net uyarıdan sonra hâlâ eski sevgi anlayı-
şını sürdüren, saldırgan kâfirleri ve zalimleri hoş gören, Kur'an'a
uygun değer yargılarını benimsemeyen bir kimsenin, yolun orta-
sından şaşırıp-sapacağı bildirilmiştir. Eğer kişi bu sapkın ruh ha-
lini gizleyip de birtakım çıkarlar doğrultusunda mü’minlerin ara-
sında tutunmaya çalışırsa da, Allah’ın bunu er ya da geç ortaya çı-
karacağı belirtilmektedir. 

“Yoksa siz, içinizden cehdedenleri (çaba harcayanları) ve Al-
lah'tan ve resulünden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinme-
yenleri Allah 'bilip (ortaya) çıkarmadan' bırakılıvereceğinizi mi
sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Tevbe Suresi: 16)
ayeti bu gerçeği haber vermektedir.
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Hasan Celal Güzel’e ilahi tokat!

Turgut Özlal’ın starlarından olan, şimdi de kendisine sığına-
cak yer arayıp bir türlü yüz bulamayan Hasan Celal Güzel, Erba-
kan Hoca’nın muhteşem bir kongre ile yeniden SP’nin başına geç-
mesini hazmedemeyip, Onun tarihi program ve atılımları yerine,
yaşlılık ve sağlık sorunlarını alay konusu yapmaktan utanmamış-
tı. Bundan bir müddet sonra “İnsanları kınamayınız. Aksi halde
kınadığınız şeyler başınıza gelmeden bu dünyadan ayrılmazsı-
nız!” hadisi şerifinin bir tezahürü yaşanmış, tank Hasan, geçirdi-
ği bir trafik kazasında kolu kanadı kırılıp hastaneye kaldırılmış-
tı. Haydi, geçmiş olsun diyelim, ama bunun bir ilahi tokat oldu-
ğunu anlamış mıydı? Çünkü asıl musibet, başına gelen belanın
kendi günahı olduğunun farkına varmamaktı.. Oysa EDEP VE
ERDEM ne güzel vasıflardı…

Bu arada Muammer Kaylan denen zavallı: 

“Dikkat buyurunuz: Erbakan kelime cambazlığı yapıyor. De-
mokratur diye bir kelime yok. Mürşid, Almanca diktatur sözüne
benzeyen demokratur lafını uydurup... müridi Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı yerden yere vuruyor ve Erdoğan'ın yalancı demokrasi perde-
sinin arkasında gerçek diktatörlük yaptığını söylüyor. Erdoğan'la
alay da ediyor?” diyerek Hoca’nın şu sözlerini naklediyor:

“Efendim, hanımı mesdure (kapalı). Ne güzel, tebrik ederiz.
Kendisi İmam Hatip Lisesi mezunu, tebrik ederiz. Müslüman ül-
kelerle iyi münasebetler kuruyor. Suriye ile vizeleri kaldırdı. Ni-
ye? Gel beraber Gazze'ye ambargoyu kaldıralım diye mi? Hayır.
ABD istediği için. Görüyorsunuz; “maneviyata hizmet ediyor,
AKP'ye oy verin, CHP gelmesin” diyorlar. Ama artık bu oyun yü-
rümeyecek. Bunu milletimize anlatacağız. Arkadaşlar, aldanma-
yın, bu kuşun canlısını isteyin, canlısı Saadet Partisi'dir. Saman
dolu kuşla kimi kandırıyorsun, biz bu kuşun canlısını istiyoruz.”

Ve... "Eğer bugün Cumhurbaşkanı(nın) eşi başörtülü biriyse,
bu Milli Görüş’ün eseridir. (...) AKP ve CHP, ikiz kardeşti(r) bir-
birinin aynıdır. Neden? İkisi de önce AB'ye gireceğiz diyorlar. Bi-
zim İslam medeniyeti(ni) bırakıp, AB'ye girmemizden daha büyük
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delalet olur mu? Adam tuvalete girdiği gibi çıkar. Bu adamın ar-
kasından gidilir mi bre gafil. (…) Bunların hepsinin yapacağı,
Türkiye'yi Batıya köle yapmaktan ibarettir.”

İyi de bu tespitlerin hangisi yanlış, neresi yakışıksızdı ve ni-
ye batmıştı? 

Bunların yanıtını bir türlü veremeyen ve böylece ayarını orta-
ya döken bu zavallı, hızını alamayıp, şeytani bir hınçla:

“Milli Görüş zokasını tümüyle yutan ey şaşkın vatandaş! Na-
sıl, lider diye seçtiğin bu adamın ve müridlerinin sözlerini anla-
mayacak kadar izan yoksunu oldun?” diyerek hem Milli Görüş’e
hem Aziz Liderine, hem de milyonlarca şuurlu ve sorumlu şah-
siyetlere saldırıyor ve kinini kusuyordu. Kim bilir hangi kirli
görüşün ve zilli güruhun uşaklığını yapıyordu!..

Böylesine edepsiz ve erdemsiz şekilde ve sebepsiz yere hır-
lamasının altında, acaba daha başka şeyler mi yatıyordu? Yok-
sa; “taşların bağlanıp köpeklerin salındığı” bu fırsat ve fesat or-
tamının devamlı sürüp gideceğini mi sanıyordu?!

Üstelik Erbakan Hoca, zan ve iddia edildiği şekilde:

“MHP’yi yok farz etmiyor”; Fikret Bila’ya söylediği gibi sa-
dece:

“MHP; AKP-CHP arasında ve ayarında sayılmaz” diye ayırı-
yordu.
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“ERBAKAN’I ANLAMAK…
YA DA ANLAYAMAMAK…”

Erbakan Hoca, 42 sene evvelinden: 

“Önce Ahlak ve Maneviyat, Sonra Ağır Sanayi ve Yaygın Kal-
kınma!.”

“Uydu Değil Lider Ülke; Yeniden Büyük Türkiye!”

“Denenmiş Denenmez, Batıldan Hayır Gelmez; MSP Pişman
Etmez!.”

“Yeni Devir: Milli Görüş; Kutlu ve Mutlu Yürüyüş!.”

“Ortak Pazara (şimdiki AB’ye) Uşak, masonlara Maşa Olma-
mak İçin…”

“Zafer İnananlarındır ve Zafer Yakındır!”

Gibi sloganlarla yola çıkmış, bu şanlı ve hayırlı davasından
asla caymamış ve o tarihten bugüne bütün gelişmeler O’nu hak-
lı çıkarmıştır.

Zalim ve Hain olanlar, O’nu çok iyi anladıkları; gafil ve cahil
olanlar ise, O’nu anlayamadıkları için sürekli karşı koymuşlardır.

Değerli yazar ve fikir adamı Ahmet Küçükağa’nın; “Erbakan’ı
Anlamak… Ya Da Anlayamamak…” yazısını biraz özetleyip dü-
zenleyerek okurlarımızla paylaşmak istiyoruz:

“Erbakan’ı iyi anlamak için gerçekten inanmış ve idealist ol-
mak gerekir. Büyük idealleri olmayanlar, hayatı gündelik işler-



den ibaret sayanlar; ya da egoistçe sadece kendini düşünen ve
ikbal peşinde koşanlar, onu anlamakta zorluk çekmektedir.

Erbakan’ı anlamak, insanlığı düşünmeyi gerektirir. Kendinden
ziyade, ülkesini, hatta insanlık âlemini düşünmeyenlerin, yeryü-
zünde adalet ve hakkaniyet olsun diye dertlenmeyenlerin, onu
anlaması mümkün değildir.

Ve Erbakan’ı anlamak için heyecan sahibi olmak lazım gelir.
Heyecanı olmayan, rahatına ve dünya hayatına tapınan, coşku ta-
şımayan ve ideal insanlık aşkını yaşamayanların da onu anlaya-
bilmesini beklememelidir.

Neden bu başlıklarla yazımıza girdik?

Bu sorunun cevabını iyi verebilmek için biraz eskilere gitme-
miz lazımdı! Örneğin 1969 yılına… O yıllarda Almanya ve Ja-
ponya, 2. Dünya savaşından yenik çıkmalarının ardından kalkın-
ma hamlelerine başlamışlar ve yerle bir olan ülkelerinin külleri
arasından yeni bir uygarlık kurmanın heyecanını yaşıyorlardı.
Hem heyecanını yaşıyorlardı, hem ülkelerinin kalkınma hedefle-
rine kilitlenip, halklarının gelecekteki refahlarına odaklanmışlar-
dı. Ne varki onların ideallerinde dünya ve dünya insanlığı değil,
kendi ülkeleri ve ülkelerinin insanları vardı. Kalkınma olmadan
güç, güç olmadan da özgürlük olmayacağını biliyorlardı. Türkiye
ise son savaşını yapalı 50 yılı aşmıştı.

Son savaşını kazanmıştı, ama özgürlük için gerekli olan kal-
kınmasını başaramamış ve güç sahibi olamamıştı. Demek ki sa-
vaş kazanmakla iş bitmiyordu. Hatta savaş kaybetmekle de…
Biz kazanmıştık, ama kaybetmiştik. Onlar kaybetmişlerdi, ama
kazanmaya odaklanmışlardı. Biz kazanmıştık, ama kazancımızı
maddi manevi kalkınma ile tamamlayamamıştık, Onlar kaybet-
mişlerdi, ama kısa zamanda kalkınarak güç sahibi olmuşlar ve
kazanmışlardı. 

Bir yanda, savaştan harap şekilde çıkmış, kalkınma ideal ve
heyecanını yaşayan iki ülke vardır, diğer yanda elli yıldır savaş
yapmamış, ideali sadece devrimlerin yerleşmesine odaklanmış
bir Türkiye vardır. Almanya, Türkiye’den 25 yıl sonra savaştan
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çıkmasına rağmen kalkınma hedef ve ideallerini yaşıyor ve üstü-
ne üstlük Türkiye’den de insan gücü istiyordu.

Almanya ve Japonya yerle bir edilişlerinin 15.yılında kalkın-
ma hamlesini gerçekleştiriyordu.

Türkiye ise, elli yıl geçmesine rağmen o yıllarda hala devrim-
cilik simsarlığı yapıyor, Atatürk’e rağmen uydurulan Kemalizm
nutuklarıyla halkının beynini yıkamaya çalışıyordu. 

Aslında ‘lafla peynir gemisi yürümez’di ama zorla yürütülme-
ye çalışılıyordu.

İşte öylesi bir dönemde Erbakan çıkıyordu ve “Türkiye’nin
onlardan hiçbir şeyi eksik değil, hatta fazlası var” diyordu.

Tam elli yıldır böylesi milli hedef ve hamlelerden habersiz
bırakılan bir toplumda, elbette bir kısım kimseler ve çevreler
bu sözleri anlamakta zorluk çekiyordu.

Köleleşmiş zihniyetler, ideal ve heyecanı bitirilmiş kitleler,
elbette çaplarından büyük sözler ve düşünceler karşısında gül-
me krizine giriyordu. Öyle de olmuştu. Çünkü büyük ideal ve
hedefler, ancak büyük beyinlerce açıklanabiliyordu ve çok az
insan bu büyük idealleri anlayabiliyordu.

Anlama özürlü kesimler ve kitleler, bu idealleri hayal sanı-
yorlardı. Onlara göre ‘büyük dost ve müttefikimiz’, ihtiyaçları-
mızı karşılayacaktı. Bu risklere girmeye ne gerek vardı? O ‘bü-
yük dost ve müttefikimiz’ ‘atı alıp Üsküdar’ı geçmiş’ ve ilikleri-
mize kadar işgali başarmıştı. Ülkemizi yönetecek olanları çok-
tan ‘eğitime almış’ ve geri yollamıştı, maşallah maslahatgüzar-
lıklarını iyi yapsınlar diye. Daha çok işte bu masonik kuklalar-
dı bu söylemleri ‘hayalcilik’le suçlayanlar… Halkı yanıltmakla,
maslahatgüzarlıklarını pek güzel icra ediyorlardı… Onlar bun-
ları söylüyor, halkın çoğunluğunu da buna inandırıyorlardı.

Erbakan’ın projeleri ve hedefleri için kimileri, ‘tamam, güzel
fikirler, ama biz bu işleri başaramayız’ diyorlar, kimileri de
onun dindarlığına karşı çıkıyorlardı. Öyle ya, bu ülke laik bir
ülke idi ve dindar olanların siyasette ne işleri vardı? Yönetmek
Sabataistlere ve işbirlikçilerine hastı!
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Devrimbazların Erbakan karşıtlığı İslam’dan kaynaklanıyordu!

Erbakan’a hücum edenlerin bir bölümü de, “devrimleri yerleş-
tirmenin öncü fikriyatının, ancak dinden soyutlanma ile olacağı-
nı” savunanlardı.

Bir dördüncü kimileri daha vardı ki, Onlar da ‘bu din bizden
sorulur, ya da muhafazakârlığın tapusu bizdedir’ havasında olan-
lardı.

Bu dört guruptan hiç birisi Erbakan’ı ve söylediklerini anlaya-
madı ve okuyamadı, ama onları güden dış güçler ve Siyonist mer-
kezler, Erbakan’ı çok iyi tanıyor ve aman başarılı olmasın, toplum
tarafından anlaşılmasın diye kıvranıyordu.

Aradan 41 koca yıl geçiyordu. Bugün gelinen noktada o kimile-
ri hala bulunuyordu ve hala bu idealizmi okumakta zorlanıyordu.

Bakıyorum son dönemlerde o kimilerinin ya kendileri, ya ve-
letleri ya da yetiştirdikleri yine Erbakan’ı anlayamamanın verdiği
eziklik ile kendilerince bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor ve-
ya bir şeyler yorumluyordu.

Büyük kafa ile küçük kafa arasındaki fark; metre ile ölçülmez,
terazi ile de tartılmazdı…

Birinci guruptakiler, Erbakan’ın söylemlerini kendilerini aştı-
ğı için ‘başarılması zor hayaller’ olarak değerlendiriyorlardı. Bu
kesimin söylemleri, Erbakan’ın söylemlerinin yanında çok cılız
kaldığı ve “Hoca’nın projelerine onların akıllarının yatmadığı,
hatta hayallerinin bile kavuşmadığı” için bu gözle bakıyorlardı.
Bu grup, aradan 40 yıl geçmesine rağmen hala aynı yerlerinde
duruyorlardı. 

Sanki analarından, Erbakan’ı ve ideallerini anlamamak için
doğmuşlardı.

Bu kesim, hangi dönemde malum merkezlerin yönlendirme-
siyle geniş halk kitlelerinin desteğini alan işbirlikçi bir siyasi li-
der çıkmış ise, hemen onun arkasındaki yerlerini almışlardır. ‘Bü-
yük partiler’in trenlerini hiç kaçırmamışlar, en yakın istasyondan
hemen o trene atlamışlardır. Binmekle kalmamış, bindikleri tre-
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nin makinistine methiyeler dizmeyi de ‘iyi yorumcu’luk şeklinde
yutturmuşlardır. Zira kafaları dar ve sığdır, ufukları çok kısadır,
vicdanları kısırdır.

Siz öyle bakmayın onların gazete köşelerindeki tapulu yerleri-
ne, yine bakmayın ekranlarda bülbül kesilmelerine, hepsi gani-
met fırsatçısıdır.

Bakıyoruz, bugünlerde, yine Erbakan’ı anlamakta zorluk çe-
kenlerin çoğunun, işbirlikçi sultan sofralarından nasiplenenler
olduğunu görüyoruz.

Erbakan’ın Başbakan olduğu dönemlerde yine bu kesimin bü-
yük çoğunluğu, onun etrafında kuyruk sallamamışlar mıydı? Oy-
sa ideal sahipleri hiçbir zaman ‘kuvvetliden yana’ olmamışlar,
Hakkı ve haklıyı savunmuşlardı.

Erbakan’ı genç döneminde bile anlamayanlar, şimdi nasıl an-
layacaklardı? Bu yüzden bazı beyinsizler: ‘bu yaşta, bu ihtiras…
Pes doğrusu…’ 

‘Gençlerin önünü açmıyor, hala meydanlara çıkıyor…’ diye
sataşıyorlardı. Bunlar kendini entellektüel görüyor ve ahkâm kes-
meyi bunun bir kanıtı olarak gösteriyorlardı.

Doğma yorumları ile bol keseden atmayı da çok seviyorlardı.
Bir şeyler söylemiş olmak için, ön ve arkasının ne olduğu belli ol-
mayan tespitlerde bulunuyorlardı.

Hâlbuki dil; kalp, mantık ve bilgiden emirlerini almalıydı.

Dil sadece kendince hareket ettirilirse, çıkan sesler hayvani
özellikler taşırdı.

Dil sadece aklın, vicdanın, olgun bilgi ve birikim kaynağının
seslendirme organıydı.

Bunlara yine kendilerinin anlayacağı dil ile örneklendirme
yapmak gerekiyordu:

Şeyh Ahmed Yasin, felçli idi ve HAMAS’ı bu yaşlı ve felçli
vücudu ile yönetiyordu. Üstelik bu ahkâmcı kesim, Ahmed Ya-
sin için destanlar yazıyor ve konuşuyordu… Ve tabiî ki haklı-
lardı… Ahmed Yasin çağımızın Ömer Muhtarı’ydı.
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Ama gelin görün ki, Erbakan’ı anlamakta zorluk çekiyor, hat-
ta direniyorlardı. Oysa Ahmed Yasin zalim ve hain güçlerle bilek-
le mücadele ediyordu, Erbakan yürek ve zihinle; hedef aynıydı.

Ahmed Yasin bu mücadelede kanını vermiştir, Erbakan 41
yılını… 

Birini katlederek ortadan kaldırmışlardı, diğerini “hukuk
despotizmiyle” etkisiz kılmaya çalışmışlardı. 

Maalesef uzun soluklu olmayan Türkiye’li Müslümanlar yo-
rulmuşlardır. Davet ve hareketin bir maraton olduğunu anlaya-
mamışlardır.

Onu yüz metrelik koşu sanmış ve yüzeysel hevesliler tıkanıp
kalmışlardır.

Yorulanlar, ayrılmışlardır.

Ayrılmış ve asli hedeflerinden sapmışlardır.

Ana hedef yerine mevzi hedeflere kapağı atmışlardır.

Yorgunluk, bu kesimleri Erbakan’dan uzaklaştırmıştır.

İslam karşıtlarının Erbakan düşmanlıklarına direnmek ve
dayanmak onları yormuş ve usandırmıştır.

Yorulmalarının müsebbibi olarak Erbakan’ı görmeye başla-
maları nedeniyle, farklı yollarla devam etme kolaycılığına ya-
naşmışlardır.

Tali yollarla ilerlerken, etraflarında topladıkları 3- 5 yüz in-
san ile ‘hizmet’ verdikleri zehabına kapılmışlardır.

Ana gövdeden ayrılmakla ‘ huzura ve rahata’ kavuşacakları-
nı sanmışlardır.

Kimileri de, içi fos kabak gibi büyüyüp kabalaşmış, ‘sen on-
ların dinine girmedikçe, onlar senden razı olmazlar’ emrini san-
ki hiç okumamış ve duymamışlar gibi, zalim ve kâfir güçlerin
himaye ve hizmetinde hükümet olmayı marifet sanıp, her bir
yana sahte zafer çiçekleri dağıtmaya başlamışlardır.

Bu gül dağıtmalar bazen, ‘İzindeyiz…’ pankartları ile kendi-
ni gösterir, bazen ‘noel kutlamaları’ ile, bazen ‘dialog’ ile, bazen
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Allah’ın Kur’anda lanetlediği “Ğadaba uğramış Yahudileri ve
Dalalete sapmış Hırıstiyanları” da ‘cennete koyma’ ile, bazen
‘bize sizi yanlış tanıtmışlar, sizi bize yanlış tanıtanlar aradan
çekildiler de, sizin güzel yüzünüzü daha yeni görebildik’ ifade-
leri ile kendini açığa vurmaktadır.

Dünya nimetlerinden yeteri kadar nasiplenen kesim ise, ara-
dıklarını bulmuş olmanın sevinç çığlıklarını atmaktadırlar.

‘Oh be… ne çileler çekiyorduk, ne sıkıntılarla yaşıyorduk,
dünya varmış’ ne iyi oldu da yollarımızı ayırdık!” diye kendile-
rini akıllı ve şanslı saymaktadır.

Onlara iyi günler dileriz.

Her amel, niyetle değerlendirilir.

Rabbim herkese niyetlerinin karşılığını versin.

Hem de fazlası ile…”

Şiir:

“Ne diyelim; insan anlar, insanların halinden
Kaplumbağa ne bilsindi, kanaryanın dilinden…
Hak diyeni haklı görmez, sütü bozuksa eğer
Nankörlük yapar; değilse, mayası helalinden…”
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DESPOTİZME DEMOKRASİ KILIFI

Türkiye bulandırılmak, eli kolu bağlanmak ve hatta boğulmak
isteniyor… Ama bu hain darbeler, tam aksine, milletimizi dirilti-
yor ve giderek kendine getiriyor…

İşte bunu fark ettikleri içindir ki, Siyonist tertibi ve sistem te-
rörüyle, Erbakan Hoca’nın umut ışığı söndürülmeye ve milli güç-
ler sindirilmeye çalışılıyor. Dışarıdan keyfi müdahalelerle giderek
siyasallaşan ve terazi ayarı bozulan adalet mekanizması da, ma-
alesef güvenini yitirmiş bulunuyor.

Evet işte herkesin bildiği ve yakından takip ettiği BOTAŞ yol-
suzluk davasında, sanıkların suçu sabit görülüp, her birine 1 yıl
2 ay hapis ve 2 milyon para cezası veriliyor. Ve bu suçları tekra-
ren işlediklerinden cezaları artırılıyor. Ancak, iyi halleri göz önü-
ne alınarak, hapis cezaları paraya çevriliyor ve toplam 6. milyon
46. bin lirayla kurtuluyor.

Ama Erbakan Hocan’ın kasıtlı davası, hem de yetkisiz bir
mahkeme tarafından, 2 yıl hapis kararıyla sonuçlanıyor ve Yargı-
tayca onanıyor.

Yani devleti defalarca ve 90 trilyon soyanlara, 6 milyon para
cezası... Ama RP’ye devletin kendi verdiği 800 milyarın harcan-
masında, güya usulsüzlük yapılmış iddiasına, 2 yıl hapis reva gö-
rülüyor!?

Çünkü bu karar, 300 kişiden oluşan ve Gizli Dünya Devle-
ti’nin Büyük Meclisi sayılan ve tamamı en üst düzey Yahudi olan
“Siyonist Konseyinden” çıkmış bulunuyor!..



Koca iktidarları, imparatorlukları, diktatörlükleri parmağında
oynatan Şeytan Şebekesi, Erbakan’ın gölgesinden bile korkuyor...
Hala karanlık komplolarla, dayatma kararlarla O’nu kötü göster-
meye ve kösteklemeye çalışıyor... Dış güçler ve işbirlikçileri hır-
sızlık ve arsızlıklarına engel olan Erbakan’ı yolsuzlukla suçluyor
ve tabi çırpındıkça batıyor... 

Çünkü “Eceli gelen it, cami duvarına kusuyor. Saltanatı çöken
Siyonist ise Erbakan davasına tosluyor!” 

Evet, birileri Türkiye’yi karıştırıyor ve terörü teşvik ediyor, in-
sanları kışkırtıyor, ama Milli Görüşcüler bugüne kadar olduğu gi-
bi; böylesi basit fitne ve fesatlıklara alet olmuyor ve ucuz ve so-
nuçsuz kahramanlıklara tevüssül ve tenezzül etmiyor. Ama şuur-
lu, onurlu ve zorunlu bir karşılık gerekiyor...

Artık, Milli ve haysiyetli bir diriliş, direniş ve değişim bek-
leniyordu!..

Yıllardır, hıyanet, hırsızlık, haksızlık ve hayasızlık şebekeleri-
ni dağıtmaya... Ülkemizde ve yeryüzünde adil ve asil bir düzen
kurmaya çalıştığı için, masonik merkezlerin ve münafık çevrele-
rin korkulu rüyası olan Erbakan’dan intikam alma ve ondan kur-
tulma seneryoları, Milli vicdanı derinden yaralıyor... Giderek sa-
bırlar daralıyor... Kim bilir, belki de kader, böylece kurtuluş ka-
pısını aralıyor!..

Trilyonluk değil, katrilyonluk soygunları ve bir gecede hazi-
neyi boşaltan vurgunları yüzünden iktidardan, bakanlıklardan
düşürülenler aklanırken, en ciddi ve askeri mahkemelerce bile,
12 Eylül sonrası 5 yıl boyunca araştırılıp bir kuruş haksız kazan-
cına ve bir karış hıyanet odaklarıyla yakınlığına rastlanmamış ve
davası beraat ile sonuçlanmış Erbakan’ı, şimdi kahpece karalama-
ya ve ondan kurtulmaya çalışmaları, bir karanlık dönemin ka-
panmasını kolaylaştırıyor.

Bu nasıl adalet, bu nasıl yargı!? İşine geldiğinde Kur’an’i ve İs-
lami kaynakları delil gösteriyor. İşine gelmedi mi, dini referans-
ları laikliğe aykırı buluyor..!?
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1980 ihtilalcileri, tutarlı ve duyarlı bir yaklaşımla, kılık kıya-
fet ile ilgili düzenlemeler yaparken, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’ndan görüş istiyor ve Başörtüsünün Kur’an’ın tartışmasız emri
olduğu bildiriliyor.

Edirne İdare Mahkemesi, Diyanetin bu kararını da örnek gös-
terip, başörtüsü yasağının yasal olmadığına hükmediyor.

Ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi “Laik Devlette, din
referans gösterilemez!” diye bu hükmü bozuyor.

Daha sonra bir 312 suçlusuna verdiği kararda, bizzat Yargıtay
“O’nun bu tutumu, Kur’an’ın Hucurat suresinde belirtilen, “Müs-
lümanlardan iki topluluk karşı karşıya gelirse, aralarını güzellik-
le bulun” hükmüne de aykırıdır” diyerek, hükmünü dine dayan-
dırıyor.

Ve Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi (Aralık 20003) ver-
diği bir karara göre: İslam’da “Cami”nin yeri yoktur. Kul evrenin
her yerinde ibadette bulunur. Bizzat Peygamber kendi dönemin-
de yapılan bir mescidi yıktırmıştır.” İçtihadında bulunuyor.

Önce Hz. Peygamber’in “Mescid-i Dırar-zarar vermek, bölücü-
lük ve hıyanet merkezi edinmek için kasıtlı kurulan mescit ve
mekan” diye bilinen nifak girişimini yıktırdığı biliniyor. Ancak, o
dönemde daha önce bizzat Efendimiz’in yaptırdığı Kuba, Mescid-
i Nebi gibi en az 5 büyük caminin bulunduğu da tarihi bir gerçek
olarak ortada duruyor.

Şimdi laik bir mahkemenin eksik ve yanlış bazı bilgi kırıntıla-
rıyla, hem de İslam adına böylesine gülünç, hatta korkunç karar-
lar vermesi, yargının ne derece yaralanmış ve yanlı davranmaya
başlamış olduğunu açıkça gösteriyor.

Bütün bu olumsuz gelişmeler, ülkemizi tedirginlik ve terör or-
tamına biraz daha itiyor, kargaşa, kamplaşma ve kavga zemini ha-
zırlıyor.

Evet, bazı güçler ve işbirlikçileri, Türkiye Irak olsun istiyor-
du...
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İşgalci ve vahşi conilerin ramazan Bayramında Bağdat yakın-
larındaki Samarra kentinde 175 kişiyi ağır yaralayıp, 54 kişiyi
katlettikleri olayları hatırlayın...

Amerikan askerleri Ramazanın 15’inde Samarra kentinde 40-
50 kadar genç kızı zorla toplayıp, kışlalarda 3 gün boyunca teca-
vüz ediyor ve bu zavallılar ellerine 10 dolar sıkıştırılıp serbest bı-
rakılıyor... Bu kızların, yarısı intihar ediyor.

Aynı işgal vahşileri Bayram Günü yine Samarra’ya kız topla-
maya geliyorlar… Ancak kasaba halkının, genç kız ve gelinlerini
uzak köylere göndermelerine kızan askerler, evlerden genç er-
kekleri toplayıp otomotik silahlarla tarıyor. Ve bu ırza tecavüzler,
Irak’ın her yerinde ve her gün yapılıyor!

Bu haberi yazan Yeni Şafak’a ABD Konsolosluğu baskı yapı-
yor. Yeni Şafak Yönetimi de, bu haberi sadece İstanbul’dan okul
arkadaşı bir Irak’lıya dayandıran, haber merkezi yetkililerini
kovmak istiyor.

Ve zaten dış kaynaklı haber ajanslarında Samarra’lı gençler
“önce namusumuz kirletildi. Sonra insanlarımız katledildi” diye
çırpınıyordu.

ABD’nin Türkiye’ye karşı samimiyetsizliğinin ve bölgemizde-
ki hıyanetlerinin farkına varan ve haklı bir nefret boyutuna ula-
şan toplumsal tepkiyi istismar etmek ve yine kendi çıkarlarına
çevirmek isteyen Siyonist mihrakların ortaya çıkardığı “Anti
Amerikancı” parti, dernek ve gazeteleri eliyle, hem halkımızı
AB’ye yönlendirmek, hem Siyonizm’e duyulan öfkeyi ABD’ye ka-
nalize etmek oyunları da tutmayacaktır.

Bu konuda, Anti Amerikancı geçinen sözde İslamcı gazete ve
yazarların sahte tavırları iyice sırıtmaktaydı.

Vakit gazetesi (Ağustos 2003), Numan Kurtulmuş ile tam say-
fa röportaj yaparak, O’nu SP’nin potansiyel Genel Başkan adayı
olarak lanse etmeye başlamıştı.

Yargıtay’ın Hoca’nın cezasını onaylayacağını ve SP’ye yeni bir
Genel Başkan lazım olacağını 4 ay öncesinden nasıl hesaplamıştı?
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Ve yine sn. Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantı-
sında, Hoca’yı ve sadık dava arkadaşlarını kastederek:

“Bu gafletleriyle bu günlerini de yarınlarını da kaybettiler!?”
buyurmuştu.105

Sanki, Hoca’nın ve kurmaylarının, bir mahkeme kararıyla,
ömür boyu siyasetten yasaklanacaklarını biliyordu!?.. Peki bütün
bunları Vakit’in ve Erdoğan’ın kulağına kimler fısıldıyordu?

Seçim öncesinde her yerde “Biz Milli Görüş’ün devamıyız…
Siyaset gereği böyle davranmaktayız… İktidar olunca Erbakan
Hocamızı Cumhurbaşkanı yapacağız.” Palavraları atan AKP yö-
neticileri, şimdi haksız ve yakışıksız bir iddiayla Erbakan Hocayı
mahkumiyetten kurtarmak üzere, ilgili kanuna:

“Partiler kapatılsa da, açılmış davalarına Anayasa mahkeme-
si bakar.” Şeklinde tek cümlelik bir madde eklenmesini öngören
teklif ve tasarıyı, kimlerin baskısıyla ve hangi vefa duygusuyla,
aylardır sümen altında bekletip kabineye ve Meclise bir türlü ge-
tirmiyordu? 

Eskiden koyu İslamcı ve antiamerikancı şimdi hızlı AKP bo-
rozanı yazar Abdurrahman Dilipak, Mazlum-Der’in Kocaeli Şu-
besinin gecesinde:

“Başörtüsü bir sorun değil, onurdur... Dünyada yaşanan bun-
ca zülüm içerisinde, başörtüsü çok küçük bir detaydır... Benim
de eşim, kızım, gelinim başörtülü olmasına rağmen, bu konu be-
nim umurumda olmamaktadır... Bu sorunlar sadece müslüman-
lara özgü de değil... Sizin derdinizi ancak Allah çözer!”106

Şeklinde sözler ederek, bu tür zulümleri kaldırmak üzere, mil-
let tarafından büyük bir çoğunlukla iktidara getirilen AKP’yi ak-
lamaya çalışan... Başörtüsü mağdurlarını, onurdur diye bu zulme
katlanmaya çağıran ve müslümanlara yapılan bu tür baskı ve bar-
barlıkları hafife almaya uğraşan bu kahraman yazarı kimler dol-
duruyordu?..
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Daha önceleri “Başörtüsü bir teferruattır!” diyen Fetullah Gü-
len’e ateş püsküren bu yazarlara şimdi “Başörtüsü zulmü küçük
bir detaydır!” dedirten ve Fetullah Gülen’le aynı hizaya getiren
de, aynı odaklar oluyordu.

İstanbul’daki saldırılara, hiç araştırmadan ve utanmadan “İs-
lamcı Terör” yaftası yapıştıran... Suriye’de hem de oradaki kanu-
nular çerçevesinde eğitim gören çocuk yaştaki gençlerimizi önce
“İslamcı terörist” diye tanıttıkları halde, suçsuz oldukları resmen
anlaşılınca, bir özür açıklaması bile yapmayan soysuzlarla, güya
İslamcı geçinen ve sözde bu tavırları eleştiren “huysuz”ları, aynı
amaca ve aynı sonuca hizmet ettiren Siyonist mihrakları, artık ta-
nımamız lazımdı...

Uluslararası Terörizmle mücadele başlattığını söyleyen Si-
yonist ABD’ye sorulmalıydı:

“Peki, bir ülkenin milli bütünlüğünü bozmaya ve PKK gibi ay-
rılıkcı unsurları kışkırtmaya çalışmak, teröre arka çıkmak sayıl-
maz mıydı?

Siyonist sermayenin serbest dolaşımını sağlamak ve Yahu-
di’nin dünya hakimiyetini kolaylaştırmak üzere “üniter devlet”
anlayışını yozlaştırmak, ordu ve milli kurumları yıpratma giri-
şimlerini hızlandırmak... Ve bunları da AKP hükümeti, Fetullah
Gülen desteği ve Vakit Gazetesi eliyle yaptırmak, terörden daha
tehlikeli bir durum oluşturmaz mıydı?

AB’ye uyum paketleriyle MGK Genel Sekreterliğinin işlevsiz
hale getirilmesi, orduya lojistik destek sağlayan TÜBİTAK’ın ele
geçirilmesi, AYCEL’nin bütün milletvekillerine ve emniyet görev-
lerine bedava konuşma hattı vererek, yani artık konuşulanları sis-
tematik bir şekilde kontrol ederek, tüm stratejik bilgilerin MİT
eliyle ABD’ye aktarılma hevesleri.”107 Ve orduyu da AKP gibi layt-
laştırma girişimleri, acaba hangi sinsi hesaplara dayanmaktaydı?

Fetullah Hocacıların Malatya’daki HÜGEM dershanelerinin li-
se ikinci sınıflarda yaptığı deneme sınavı kitapçığındaki 39. soru
aynen şöyle:
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- “Yeniçeriler’in yenilik yapmak isteyen ikinci Osman’ı tahttan
indirmesi ve

- Nizamı Cedit gibi Avrupa tarzı ıslahat yapan üçüncü Selim’in
Yeniçeriler tarafından öldürülmesi”, durumlarına bakarak,

1- Askerin siyasete doğrudan müdahale ettiğinin,

2- Yeniçeri Ocağının bozulduğunun,

3- Ordunun asıl amacından uzaklaşarak, üzerine vazife olma-
yan işlere karıştıklarının;

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3 E) 1-2-3

Cevap: “E” seçeneği!

Acaba F. Gülen neden ordunun, kendisi gibi Siyonizm’le
uyumlu ve “ılımlı” olmasını arzulamaktaydı?

Ve yine, İsrail’in bu T. Erdoğan hayranlığı, nereden kaynak-
lanmaktaydı?

Bakın İsrail’in 1980’li yıllardaki Türkiye Maslahatgüzarı
Alon Liel neler söylüyordu:

“Kökenleri İslam’a dayanan yeni “Erdoğanizm”, her nasılsa
Atatürk’ün Batı yanlısı ve LAİK kemalizmini güncelliyor ve güç-
lendiriyor. Türkiye’nin izlediği “Demo-İslam” çizgisi, tüm dünya-
daki Müslüman diktatörlüklerin gerçek alternatifi... Türk siyasi
laboratuvarında böyle bir deneyin başarılı olması, tüm İslam dün-
yasına son derece önemli bir ders verebilir. Erdoğan, kamusal ya-
şamda demokrasiyi koruyan ve en büyük potansiyel rakibi olan,
Kemalizmin bekçisi Türkiye’nin laik ordusu ile bir çatışma yaşa-
maktan kaçınmak için gemisine ihtiyatla kaptanlık eden Batı yan-
lısı bir politikacı...”

Alon Liel, bu görüşlerini Jerusalem Post’a aktarmıştı. Jerusalem
Post sadece Ortadoğu’dakilere değil, Amerika ve Avrupa’daki “ka-
naat önderleri” ile “karar odakları”nı etkileyen, etkileyebileceğini
geçmişte kanıtlamış bir gazete olduğunun herkes farkındaydı.108
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Evet, öyle anlaşılıyor ki, seçim sandığından AKP çıkarıldığı
gün, çuval Türkiye’nin başına zaten geçirilmişti. Tayyip Erdoğan
ve Abdullah Gül’ün partisi “stratejik piyon” olarak seçilmişti ve
ülkemiz siyaseten hipnotize edilmişlerin eline verilmişti.

Siyonist savaş çetesi, Huntington’a “Medeniyetler Çatışması-
nı” yazdırmış ve İslam alemi, hatta Rusya, Çin, ve Hindistan cep-
hesi “El Kafir, El Katil” olarak ilan edilmişti... Taliban ve El-Ka-
ide de bu şeytani senaryoya figüran olarak üretilmişti.

Siyonist güçler ve küresel çeteler, vahşî terör saldırılarını ve İs-
lam dünyasına açtıkları savaşlarına gerekçe gösterdikleri El-Kaide
örgütünü (daha doğrusu posta kutusunu) da, öyle icap ettiği için,
yine kendileri icat etmişlerdir. Mili Gazete yazarlarından Bülent
Alan109 çok ciddi ve çarpıcı tesbitlerle bu gerçeği dile getirmiştir:

Önce, El-Kaide’nin temeli sayılan Taliban (Talebeler) örgütü-
nün gündeme gelişi ve hızlı yükselişi, dikkat çekicidir.

1996 yılında, Türkmen petrol ve doğal gazını Afganistan üze-
rinden Hint Okyanusu’na taşıma ve İran’ı ablukaya alma ve etki-
siz bırakma projesiyle, ABD tarafından ülkesine gönderilen Yahu-
di Unocal Şirketini reddeden Devlet Başkanı Burhaneddin Rabba-
ni, kendisini iknaya giden Unocal danışmanı Siyonist Henry Kis-
singer’i de dinlemeyince, devrilmesi ve devre dışına itilmesi, Si-
yonistlerce kesinleşmişti.

O sırada Kandahar Valisi olan Taliban’ın ikinci adamı Molla
Hasan, Arjantin kökenli Yahudi Şirketi Bridas’la çoktan anlaşmış
ve her türlü güvenceyi, Rabbani’ye rağmen onlara vermişti.

Her ne hikmetse, bu antlaşma üzerine Taliban hızla ilerleyip
Kabil’i kuşatmış ve Pencir Arslanı ve Rusların korkulu rüyası Ah-
met Şah Mesut bile şaşırmış ve kan dökülmesin diye Kabil’i terk
etmişti. Şimdi soralım:

1- Sadece klasik medrese eğitimi görmüş bu talebeler, nasıl
oluyordu da düzenli ve deneyimli ordu birliklerini hezimete uğ-
ratacak savaş taktikleri uyguluyordu?
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2- Bisiklet sürmesini bile bilmeyen bu medrese talebeleri, nasıl
oluyordu da modern tankları ve uçakları ustalıkla kullanıyordu?

3- Üstelik bu tankları, topları, uçakları Taliban hangi para ve
pazarlıkla ve kimden alıyordu?

4- Bu uçakların Pakistan’daki Amerikan üslerinden kalktığı
iddiaları niye resmen cevapsız bırakılıyordu?

5- ABD’nin adamı ve ajanı olarak bilinen dönemin Pakistan
İçişleri Bakanı Nasrullah Babür’ün, Taliban’ın asıl beyni olduğu
söylentileri üzerinde niye durulmuyordu?

6- Ahmet Şah Mesut’un şehadetinden kısa bir süre önce Routers
Ajansına: “Biz Taliban’la falan değil, Amerikan destekli Pakistan
askerleriyle savaşıyoruz” sözleri niye değerlendirilmiyordu?

7- O dönemde BM Afgan Temsilcisi olan ve Amerikan’ın sadık
uşağı bulunan Mahmut Mestiri’nin Ekim 1996’da Time Dergisine
verdiği: “Taliban çok akıllı gençler. Ne yapacaklarını iyi biliyor-
lar” demeçleri ne anlama geliyordu?

8- Hatta bazı Pakistan yetkililerini: “Bize yardımcı olun. Taliban
eliyle Afganistan’ı ele geçirelim. Sonra içişlerinde bağımsız, dışişle-
rinde Pakistan’a bağlı, Peştu ağırlıklı bir yönetim kuralım!? Diye
aldatan Amerikan teklifleri niye hiç gündeme taşınmıyordu?

9- Yakalanan bazı Taliban askerlerinin üzerinde tomar tomar,
hem de 1994 basımı ABD dolarları ne arıyordu?

10- Burhanettin Rabbani’nin Taliban’a yaptığı bütün barış çağ-
rıları niçin ve neden hep karşılıksız kalıyordu?

11- Ahmet Şah Mesut gibi çok önemli bir şahsiyetin, İngilte-
re’den yola çıkan El-Kaide elamanlarınca şehid edilmesi, niye Si-
yonist güçleri sevindiriyordu?

12- Taliban ve El-Kaide bu denli güçlü idiyse, ABD’nin Afganis-
tan işgali sırasında niye ve nasıl bir anda ortadan kaybolmuştu?

13- 11 Eylül saldırıları sonrası, dünyanın pek çok ülkesinde,
Siyonizm’e ve emperyalizme öfkeli ve gayretli binlerce gencin
Usame Bin Laden ve adamlarınca Afganistan’a çağrılıp, hayatında

AHMET AKGÜL 431



eline silah almamış ve eğitim yapmamış bu insanların çoğunu
Amerikan tanklarına ve uçaklarına doğratan, geri kalanının Gu-
atemala cehennemine yollayan El-Kaide, kendisine katılanların
çoğu iyi niyetli olsa da, Allah aşkına, gerçekte kimlere yarıyordu?

14- Güya İslam adına, Riyad’da İstanbul’da çoğu müslüman
olan masum insanları öldürenler ve tüm İslam Dünyası’nı hedef
haline getirenler, nasıl oluyor da kendileri bir türlü yakalanamı-
yordu?

15- Yine Bülent Alan’ın doğru değerlendirilmesiyle: Kürtleri
kurtaracağız diye, yıllarca masum kürtleri katleden PKK ile El-
Kaide’nin benzerliği hatta İstanbul olaylarındaki işbirliği niye
gözlerden saklanıyordu?

İşte bu gibi soruların doğru ve doyurucu cevapları araştırıl-
dığında, şu sonuçlar ortaya çıkıyordu:

a- Taliban ve El-Kaide’nin şahsında İslam’ı barbar, acımasız ve
çağ dışı göstermek.

b- İslam Dünyasına ve ABD emperyalizmine karşı duranlara
yapılacak saldırı ve savaşlara bahane yapmak üzere Taliban ve El-
Kaide’yi adres haline getirmek.

c- Böylece İslam Dünyasında başlayan ve hedefine yaklaşan
haklı ve hayırlı hareketleri kötülemek ve kösteklemek…

Yugoslavya Eski Genel Kurmay Başkanı Pavkoviç: “Irak’ın Za-
ho kentinde CIA, MOSAD VE PKK’nın 9 Kasım 2003’te bir gizli
toplantı yaptıklarını, orada Irak’ın ve Türkiye’nin parçalanması
ve Kürdistan’ın kurulması yönünde ortak hareket edilmesini ka-
ralaştırdıklarını” dile getirmişti.110

İstanbul’daki patlamaların da MOSSAD güdümündeki PKK ve
İslamcı elamanlar eliyle gerçekleştirildiği söylenmişti. Bu patla-
maların hemen arkasından Türkiye Yahudileri’nin önemli temsil-
cilerinden Ressam ve yazar Yusuf Habip Gerez, Los Angeles Ti-
mes gazetesine şu demeci vermişti:
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“Bu saldırılar kesinlikle dış merkezlidir ve Türkiye’deki Muse-
vi Cemaatiyle müslümanları biri birine düşürme ve Yahudileri te-
dirgin etme gayretidir.”111

Bu arada, tekrar hatırlatalım ki, İsrail’deki Likud Partisi ve
Ariel Şaron’la çok özel ilişkisi bilinen, 1986’da Moskova Büyükel-
çisi iken Rusya’nın çökmesine... 1990’da Doğu Avrupa direktörü
iken Varşo Paktının çözülmesine... 1993’te Çekoslavakya Büyü-
kelçilik Müsteşarı iken Çekoslavakya’nın ikiye bölünmesine se-
bebiyet veren, Eric Edelman’ın özellikle bu süreçte Türkiye’ye
gönderilmesi üzerine niye hiç gidilmemişti?

Ve şu soruların cevabı hala, niye verilmiyordu?

1- Saldırılardan bir hafta önce ABD Büyükelçiliğinde, Star Tv
hariç büyük kanallardan ve Star, Türkiye, Cumhuriyet haricinde
büyük gazetelerden 28 gazeteci özel bir toplantı için ABD Büyü-
kelçiliği’nde toplandı mı?

2- ABD Büyükelçiliği siyasi müsteşarı İstanbul saldırılarından
sonra aralarındaki ünlü işadamlarının da bulunduğu hangi “ka-
naat önderlerini” ziyaret etti?

3- Dışişleri Bakanlığı’nda 15 Temmuz tarihinde; üzerinde
“The terror of the red will be as red as the red flag” (Kırmızının
terörü, kırmızı bayrağın kırmızısı kadar kanlı olacak) cümlesi ve
yanında “21/11/2003” tarihi (Bu tarih Kadir gecesine ve İstanbul
saldırılarından bir gün sonra Cuma’ya denk geliyor) yazılı
“THEM” imzalı bir faks geldi mi?

4- Bu saldırılarda taşeron olarak kullanılan ideolojik altyapı
Adana merkezli Mealciler içinden mi çıktı?

5- Saldırılarda kullanılan malzemeler Adapazarı merkezli ola-
rak mı tesis edildi?

6- Bu saldırıda ve diğer benzer saldırılarda kullanılan ideolo-
jik kadrolara terör eğitimi veren yerler arasında Manyas Gölü ci-
varındaki “bazı uluslararası kurumlara ait tesisler” var mı? Ve bu
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uluslararası kurumlara ait Malatya-Kayseri yolu üzerinde Daren-
de civarlarındaki tesislerde, İstanbul saldırılarını gerçekleştirecek
“beyin gücü” bulunuyor mu?

7- “İslami terörü” güvenlik konseptinin merkezine oturtan
NATO, İstanbul saldırılarından hemen sonra NATO konseyini
topladı. Acaba daha önceden NATO; bu örgütlerle işbirliği yaptı
mı; tesislerinde bunları eğitti mi?

8- HSCB Bank ve İngiliz Konsolusluğu önündeki saldırılar ön-
cesinde, Hızır Acil gibi acil ambulans servislerini kimler arayıp,
Bostancı ve Göztepe’de patlama olduğu ihbarını yapıp bütün am-
bulansların buraya yönlendirmesine neden oldu?

9- Saldırılardan sonra nedense ortadan kaybolan ve görünme-
yen HSCB Bank Genel Müdürü Piraye Antika’ya; Kasım ayının
başında ve saldırılardan iki gün önce, “bankanın arşivlerini erişi-
lemeyecek statüye getirmeye” hazır olması emri verildi mi?
HSCB Bank’ın arşivlerine yönelik kaygıların, Engin Akçakoca’nın
evinde ele geçirilen kolilerle bir bağlantısı var mı?

10- HSCB Genel Müdürü Piraye Antika, CIA ve MI6’in Türki-
ye’deki istasyon şefleri ile neden çok sıkı bir ilişki içindedir?

11- Saldırılardan sonra kanaat önderlerini dolaşarak “saldırı-
ların arka planında ordunun da parmağı olabileceği” propagan-
dasını yapan ABD Büyükelçiliği siyasi müsteşarı ile HSCB Bank
Genel Müdürü Piraye Antika’nın ilişkileri ne düzeydedir?

12- Saldırılardan sonra; genellikle bu tür konularda demeçler
vermek için ideal isim olarak bilinen ve Türkiye’yi toparlayıcı ki-
şi olarak lanse edilen Süleyman Demirel’in, tek bir demeci bile ol-
madı ve yayınlanmadı, Neden?112

Demirel uzmanı olarak görünen, Derin ve Karanlık güçlerin
kiralık kalemi olmanın şımarıklığı ile böbürlenen yerli C. A,
“Uzakta Kalan Tarih” diye yazdığı 485 sayfalık kitapta, “Kahra-
manlık taslarken, hırsızlığını ve ahmaklığını ortaya döken çinge-
ne” misali, ABD’deki Siyonist merkezlerin talimatıyla, sömürü
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saltanatlarına çomak sokan Erbakan’a ve Refah-Yol iktidarına
karşı bazı ordu mensuplarını ve zamanın Cumhurbaşkanı’nı na-
sıl kışkırttığını anlatmış ta anlatmış...

Aslında beş satırlık bir gerçeği, beş yüz sayfa şişirip, okuyucu-
ya 1 gram şeker tadacak diye 500 kg keçi boynuzu çiğnetmeye
kalkışmış... Yarım saatte, altını çizerek ve not edinerek okudu-
ğum kitabın özeti şu:

Ünlü Siyonistlerden ve ABD derin devletinin stratejistlerin-
den Kissenger, Time dergisine:

“Türkiye’ye stratejik değerinin hak ettiği şekilde davranmanın
zamanıdır. Kökten dincilerin (daha doğrusu Milli güçlerin) kaza-
nacağı bir zafer, Türkiye’deki seçeneğimizi ortadan kaldırmadan
önce harekete geçmemiz gerekmektedir”113 diye, bir demeç ya-
yınlamıştı.

Yerli uşaklar bu mesajı alır almaz, Erbakan’ı yıkma senaryola-
rı yazılmış... “Taksime cami, Hocalara iftar” tartışmaları başlatıl-
mıştı..

Eski ANAP lideri Mesut Yılmaz’ın ağzından “Refah tabanı si-
lahlanıyor. 50 bin silahlı refah muhafızı hazır bekliyor”114 man-
şetleri atılmıştı...

Süleyman Demirel “Siz biri birinizle çekişir de solu bölerse-
niz, işte memleket bu adamın (Erbakan demeye dilleri varmıyor)
elinde kalır” diye Ecevit ve Deniz Baykal’ı suçlamıştı...115

“Ve bu Sayın Demirel, eski Başsavcının Refah’ı kapatma dava-
sı açmadığına kızmış ve Refah-Yol döneminde kapatma davası
açacak olan Vural Savaş’ı kendisi atamış” ve yargıyı siyasallaştır-
mıştı…116
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Ecevit ve Tansu Çiller, Erbakan’la koalisyona katıldıkları için,
afaroza uğramıştı...

Ve nihayet The New Yok Times “Türkiye’de askerin sabrı taşı-
yor” başlıklı makalesinde Erbakansız bir hükümet talimatı verin-
ce, Kripto (gizli) Yahudi dönmelerinden İnönü’nün damadı Me-
tin Toker’in çömezlerinden Cüneyt Arcayürek’in117 Çevik Bir gi-
bi asker ve S. Demirel ve M. Yılmaz gibi sivil masonları ve de TÜ-
SİAD gibi sermaye baronları ve sendika simsarları, 28 Şubat dar-
besini yapmışlardı!... Ve ülkeyi Erbakan’dan kurtarıp Amerika’ya
bağlamışlardı!...

Prof.Yalçın Küçük’ün tesbitiyle:

“Bugüne kadar, asla analiz etmeye cesaret edilmemiş bir sinsi
isyaset tiyatrosu ve bir dizi darbeler sonucu” Sabataist sermaye
saltanatını ve masonik medya hükümranlığını, böylece sağlama
almışlardı!..118

Türkiye’den ABD’ye gidip iltica talebinde bulunanlardan sade-
ce bir eşcinsele ve Fetullahcı diye ordudan uzaklaştırılıp, sonra T.
Erdoğan tarafından İstanbul Belediyesi’ne alınan bir üsteğmene
aracılık yapan... Türkiye’nin artık Kemalizm’den kurtulup, küre-
selleşme kervanına katılmasını savunan... Kürtcü PKK’lılarla Fe-
tullahcı ılımlı İslamcılara sürekli sahip çıkan ve hatta Said’i Nur-
si’yi anma konferanslarına katılan... Merve Kavakcı’nın ABD vatan-
daşlığı ile ilgili gizli belgeleri Türkiye’ye sızdıran... Amerikan Kürt
Enformasyon Şebekesi Başkanı Kani Gulam’ın sahte pasaport da-
vasını, 10 yıl mahkûmiyetten kurtarıp serbest bıraktıran... Kıbrıs’ta
Denktaş’ın yerine geçirilmek ve Türkiye’ye sırt çevirmek teklifine
yanaşmadığı için işadamı Asil Nadir’in hayatını karartan... Kamu-
da havuz sistemine geçmesi, İran gezisi ve D-8’ler projesi yüzün-
den Erbakan Hükümetinin yıktırılıp, Tayyip Erdoğan’ın iktidara
hazırlanması yolunu açan119 Graham Fuller, Hanry Barkey, Wolfo-
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witz, Alan makovski, Dick Cheny gibi Siyonist Amerikalıların Tür-
kiye’deki taşeronları, İstanbul’daki saldırıları bahane ederek, “İsla-
mi Terör” iftirasıyla, müslümanlığa savaş açmışlardır.. 

Bu MOSAD-CIA kokusu gelen İstanbul saldırılarının çok
önemli bir amacının da, Irak’ta aleyhimize gelişen ve geleceğimi-
zi tehdit eden olayları unutturmaktır.

Bağdat’taki Türk Büyükelçiliğine yapılan saldırıların çıkardığı
toz duman ortasında Kürt Liderlerin, bağımsızlığın önemli bir
adımı olarak “Kürt Federasyonu” için karar almaları… Ve İstan-
bul saldırılarının gürültüsü patırtısı arasında, Irak geçici yöneti-
minin bu kararı onaylaması üzerinde hiç durulamamış, toplumu-
muz suni gündemlerle oyalanmıştır.

Bu girişim ve gelişmeler bir Türkiye-İran çatışmasının da alt
yapısını hazırlamaktadır. Çünkü Kuzey Irak’ta bir Kürdistan olu-
şumuna göz yumacak bir Türkiye’de iç kargaşa ve kardeş kavga-
sı başlatılacak... Kuzey Irak’a müdahale etmeye kalkınca da
İran’la savaştırılacaktır.

1983 yılında yayınlanan 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmet-
leri Teşkilat Yasası”nı bile çalıştıramayan, MİT, Emniyet, Jandar-
ma, GKB, MGK sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı istihbaratı, ayrıca
Kuvvet Komutanlıklarının özel bilgi kaynakları gibi kurumlar
arasında bir koordine ve organizeyi bile sağlayamayan ve bu mak-
satla 1984’te çıkarılan bir kanunun gereğini bile başaramayan yet-
kililerin, Amerika ve İngiltere gibi birçok gelişmiş ve demokratik-
leşmiş ülkelerde, istihbarat örgütlerinin bazı bilgi ve belgeleri
Kongre üyelerinden bile gizlenirken, Bizim bütün istihbaratımızın
ve stratejik hazırlıklarımızın “şeffaflaşma” safsatasıyla işportaya
dökülmesine çalışan gafillerin, İstanbul saldırılarının daha duma-
nı tüterken, hemen “Failleri yakaladık, büyük başarı kazandık!”
gibi beyanatlar vermesi elbette inandırıcı olmayacaktır.

Ve hele AKP hükümetince adres olarak El-Kaide’nin gösteril-
mesi, hem “İslamcı terör” iddiasına haklılık kazandırmak, hem
de asıl suçlu ve sorumlu olan Siyonist merkezleri temize çıkar-
maktır.
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Ortak dünya hâkimiyeti hevesleriyle Siyonistlerle işbirliği ya-
pan Bush yönetimi:

a- Bu tür saldırılarla kökten dinci yaftası taktıkları terörün,
Türkiye’yi hedef, hatta merkez üssü seçtikleri kanaatini yaygın-
laştırmak,

b- Böylece Avrupa’yı Türkiye’den uzaklaştırmak,

c- Türkiye’yi yalnız ve yardımsız kaldığına inandırmak, ABD
ve İsrail’e yaklaştırmak,

d- Bu arada Irak’ın istikrarını BM’ne bırakarak, ABD’yi bu çık-
mazdan kurtarmak,

e- Kuzey Irak’ta güya ABD kontrolü dışında gelişen bir Kürdis-
tan oluşumuna karşı, Türkiye’ye yardım için 60-70 bin ABD as-
kerini Güneydoğu’da konuşlandırmak, (Marc Grosman’ın 9 Ara-
lık 2003’te Ankara’ya gelip, İncirlik üssünü yeniden muharip
amaçlı kullanma düzenlemelerini başlatacaklarını açıklaması bu-
na bir hazırlıktır)

f- Kuzey Irak’a müdahale eden Türkiye’ye karşı İran’ı kışkırtıp
yeni bir savaş fitili yakmak,

g- Türkiye’ye iyice yerleşen ABD’nin, buradan Ortadoğu, Kaf-
kaslar, Orta Asya, Uzakdoğu ve Rusya’nın kontrolünü daha kolay
sağlamak,

h- Ve böylece Büyük İsrail hedefine ve Siyonizm’in Dünya Ha-
kimiyetine zemin hazırlamak, hesapları yapmaktadır.

Bu vahşi heves ve hesaplarının, bizzat sağduyu sahibi Yahudi
ve Hıristiyanlar arasında bile çok ciddi telaş ve itirazlara yol açtı-
ğı bir ortamda, bizdeki bazı medyanın ve gafil iktidarın, hala
Bush’a ve Siyonist kadrosuna güvenmesi, hayret uyandırıcıdır... 

İstanbul saldırılarını hemen arkasından Şaron’un bütün Ya-
hudileri İsrail’e çağırması, Yahudiler arasında bile şaşkınlık ya-
ratmıştır.

ABD’de Haham Dawid Feldman “Yahudilerin sessiz çoğunlu-
ğu, İsrail devletini kuran ve Ortadoğu’yu karıştıran Siyonizm’e

438 BİLGE ERDOĞAN’DAN İLKELİ NUMAN’A



karşıdır. Çünkü Siyonistler Tevrat’ın temel ilkelerini ve Musa Şe-
riatının hedeflerini saptırmıştır.”120

İsrail’deki Seferad (İspanya ve Akdeniz kökenli) Yahudilerin
temsilcisi ve dinci Şas Partisinin Başkanı olan 80 yaşındaki Ha-
ham Ovadya Yosef ise “Tüm şerlerin ve kötülüklerin kökeninde
Aşkenaz (Orta ve Doğu Avrupa) Yahudileri vardır. İsrail’e gelip
ortalığı karıştırmışlardır” diyerek Şaron’u ve destekleyicilerini
suçlamıştır.121

Siyonizm karşıtı Yahudilerin Eylül ayında, İsrail Devleti ve
saldırgan siyaseti aleyhine ABD Başkanı Bush’a yazdıkları mektup
Washington Post’ta yayınlanmıştı; özetle:

“Dünya Kamuoyu, kendisine yanlış ve haksız olarak İsrail adı
koyan devlet ile tüm Yahudi halkını biribirine karıştırmaktadır.
Tevrat, ne kutsal topraklarda, ne başka bir diyarda, bağımsız bir
Yahudi Devleti kurmayı kesinlikle yasaklamıştır.

Tam tersine, kutsal kitabımız, birlikte yaşadığımız ülkelere ve
koruması altında bulunduğumuz milletlere, samimiyet ve sada-
kati emir buyurmaktadır.

Özellikle Yahudiler ve Müslümanlar tarih boyunca barış ve
dostluk içinde yaşamış olmasına rağmen, Siyonistlerin, emperya-
list güçlerin desteğiyle, Filistin halkını taciz ederek kurdukları İs-
rail Devleti’ni ve işledikleri cinayetleri, hem inancımıza hem de
insanlığa aykırıdır.”122

Evet, İsrail meşru bir devlet değil, sadece bir Terör Merkezidir.
Bunu anlamak için, İsrail’in terör tarihine ve cinayet listesine
bakmak kâfidir. 

1918 yılında Osmanlı Hilafet Ordusu, maalesef aldatılmış
Arapların, İngiliz ordusuna verdikleri destek ile mukaddes şehir
Kudüs'ten çekilince Filistin toprakları 30 yıl boyunca İngiliz iş-
gali altında kaldı. İngilizler bu 30 yıllık süre içinde dünyanın dört

AHMET AKGÜL 439

120 El-Cezire TV
121 Umur Talu / Sabah / 28.11.2003
122 Bak: Rıfat. N. Bali Aliya / Toplu Göçün Öyküsü - İletişim Yayınları



bir yanından Yahudilerin Filistin'e göç etmesine izin vermiş ve
daha doğrusu bir Yahudi devleti kurulması için verilen Balfur va-
adi gereği Yahudiler göç ettirilmiş, 30 yıl boyunca devlet kadro-
larının % 90'ında Yahudiler istihdam edilerek fiilen devleti Yahu-
dilerin eline vermişlerdir. 1948'de de İngilizlerin çekildiği gün,
İsrail devleti ilan edilmiştir. 

İsrail işgal ettiği Filistin topraklarındaki Filistinlilerin kanını
akıtmayı adeta mübah görerek terörünü sürdürmüş, bununla da
yetinmeyip kâh Tunus'u, kâh Bağdat'ı, kâh Lübnan'ı vurmaktan
geri durmamıştır.

Estirdiği terör karşısında mukavemet edenlere karşı deliye dö-
nen İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ağzıyla Kuzey Lübnan'ı
kan gölüne çevireceklerini ilan ediyor ve 400 bin sivilin Kuzeye
göçüne sebebiyet veriyor, çocuk yaşlı, sivil asker demeden kan
kusuyor.

İşte İsrail'in Gerçek Yüzü

Siyonistlerin terör yöntemleri:

1. Suikast ve katliamlar yapmak,

2. Meskenleri, içinde oturanların üzerine yıkmak,

3. Çarşı, kahvehane gibi genel toplantı alanlarına ve ulaşım
araçlarına patlayıcılarla saldırmak,

4. Konutların arasında bulunan araçları patlayıcılarla havaya
uçurmak,

5. Kadın, ihtiyar ve çocukları zehirli gazlarla boğmak,

6. Filistin köylerini yıkmak, yıkmak ve tamamıyla ortadan
kaldırmak. Bugüne kadar 350 köy ortadan kaldırılmıştır,

7. Bombalı mektup ve paketler yollamak,

8. Ekonomik tahribat yapmak, müslümanları açlığa ve yoklu-
ğa mahkûm bırakmak,

9. Sivil halka hava saldırıları düzenlemek, bomba yağdırmak,

10. Kullanılması uluslararası anlaşmalar gereği yasak olan na-
palm, fosfor bombası ve zehirleyici gaz bombaları gibi silahları
kullanmak.
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İşte size, 1936 yılından bu yana Yahudilerin terör eylemleri-
nin özeti bile dudak uçuklatıyordu:

1936 yılına kadar yer yer Yahudi terörü görülmekle beraber,
1936 yılı Yahudi teröründe bir sıçrama yılı olduğu için 1936 yı-
lından bu yana gerçekleşen bazı Yahudi terör eylemlerini aktarı-
yoruz.

1937 Aralık ayı sonlarında Kudüs'te Nablus kapısı yakınların-
da bulunan sebze pazarlarına Etzel Yahudi terör örgütü tarafın-
dan atılan bomba neticesinde onlarca Filistinli hayatını kaybeder-
ken çok sayıda Filistinli de yaralandı.

6 Mart 1936: Hayfa pazarına atılan el bombası 18 Filistinlinin
ölümüne 38 Filistinlinin de yaralanmasına yol açtı.

4 Temmuz 1938: Kudüs'te bir otobüse atılan el bombası 5 Fi-
listinlinin ölümüne 7 Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

6 Temmuz 1938: Hayfa pazarında iki arabaya yerleştirilen
bombaların patlamasıyla 21 Filistinli hayatını kaybederken 52 Fi-
listinli de yaralandı. Aynı gün Kudüs'te Etzel Yahudi terör örgü-
tünün attığı bir bomba ile iki kişi öldü dört kişi yaralandı. 

14 Temmuz 1938: Filistinlilere ait bir sebze pazarında Yahudi
teröristler tarafından atılan bir el bombası 12 Filistinlinin ölümü-
ne, 29 Filistinlinin yaralanmasına sebep olacaktı.

15 Temmuz 1938: Kudüs'te bir namaz çıkışı cami önünde Et-
zel Yahudi örgütünün attığı bir bomba 10 kişinin ölümüne, 30 ki-
şinin yaralanmasına yol açmıştı.

25 Temmuz 1938: Yahudi terör örgütü Etzel Hayfa'da bir oto-
mobili havaya uçurdu. 35 Filistinli öldü, 70 Filistinli yaralandı. 

26 Temmuz 1938: Etzel terör örgütü tarafından Hayfa'da çar-
şıya atılan bombalarla 47 Filistinli katliama uğradı. 

26 Ağustos 1938: Yahudi terör örgütü Etzel Kudüs çarşısında
bir arabaya yerleştirdiği bombayı patlattı. 24 Filistinli öldü, 35
Filistinli yaralandı.

27 Şubat 1939: Etzel çetesi Hayfa'da gerçekleştirdiği iki ey-
lemde 27 Filistinliyi öldürdü, 39 Filistinli'yi yaraladı. Aynı gün
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Telaviv'de 3 Filistinli öldürüldü bir Filistinli yaralandı. Yine aynı
gün Kudüs'te 3 Filistinli öldürüldü, 6 Filistinli yaralandı

2 Haziran 1939: Irgun Yahudi terör örgütü Kudüs'teki karpuz
pazarına saldırdı. 5 Filistinli öldü, 19 Filistinli yaralandı

19 Haziran 1939: Hacanah çetesi Hayfa yakınlarındaki Bele-
düşşeyh köyüne saldırdı, 5 kişiyi kaçırarak boğazladı.

19 Haziran 1939: Hayfa çarşısına yapılan saldırıda 9 Filistinli
öldürüldü, 4 Filistinli yaralandı.

29 Haziran 1939: Telaviv, Ruhubut ve Yutahtekfa'de 6 Filistin-
li otobüsüne saldırıldı, 11 Filistinli yakıldı.

23 Mart 1944: Etzal terör örgütü Yafa’da 4 katlı bir Filistinli
evini havaya uçurmuşlardı.

13 Eylül 1946: Irgun çetesi Telaviv ve Yafa'da Osmanlı Banka-
sı'na saldırdı. 4 bin cüneyh gaspetti, 1 Filistinli polisi ve 2 sivili
öldürdü.

20 Şubat 1947: Yahudi çeteleri Irak petrol boru hattına saldırdı.

5 Haziran 1947: Yahudi terör örgütleri Irak petrol şirketlerinin
boruların tahrip etti. 800 ton petrol yandı.

12 Aralık 1947: Yahudi terör örgütleri Hayfa ilçelerinden biri-
ne saldırdı. 12 Filistinliyi öldürdü.

13 Aralık 1947: Kudüs'te Yafa'da ve Lüdd yakınındaki Abbasi-
ye köyünde Yahudi çetelerinin gerçekleştirdiği eylemlerde 18 Fi-
listinli hayatını kaybetti, 60 Filistinli yaralandı.

14 Aralık 1947: Yahudi teröristler İngiliz askeri elbiseleriyle
Telaviv yakınlarındaki bir köyü bastılar. 18 Filistinliyi öldürdüler,
100 Filistinliyi yaraladılar.

19 Aralık 1947: Sefa yakınlarında bir köyü basan Yahudi terö-
ristler iki evi havaya uçurdular. Enkaz altında 5'i çocuk 10 ceset
çıkarıldı.

29 Aralık 1947: Kudüs'te Şam Kapısı'nda bombalı bir eylem
ile 11 Filistinliyi öldürdüler, 32 Filistinliyi yaraladılar.
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30 Aralık 1947: Kudüs'te Irgun Yahudi çetesi bir araca patla-
yıcı yerleştirdi ve 11 Filistinliyi öldürdü.

30 Aralık 1947: Yine Irgun çetesi Hayfa'da Filistinli işçilere
saldırdı 6'sını öldürdü, 42'sini yaraladı.

1 Ocak 1948: Hacanah Yahudi terör örgütü Hayfa'da bir köyü
bastı ve 111 Filistinliyi öldürdü.

4 Ocak 1948: Şatiron Yahudi çetesi Yafa'da bir kalabalığa sal-
dırdı. 15 Filistinli öldü 98 Filistinli yaralandı.

5 Ocak 1948: Siyonist çeteler Kudüs'teki Semiramis oteline
saldırdı. 20 müslümanı öldürdüler.

5 Ocak 1948: Yahudi militanlar bir yolcu otobüsünü taradılar
3 Filistinli öldü, şoför yaralandı.

7 Ocak 1948: Irgun Yahudi çetesi Kudüs'te Yafa kapısında ger-
çekleştirdikleri bir eylemde 18 Filistinliyi öldürdüler, 41 Filistin-
liyi yaraladılar.

14 Ocak 1948: Yahudiler Yafa'ya sızarak Arap Komisyonu
Merkezi, Polis binası, bazı mağazalar ve Parkliz Bankası'na saldır-
dılar, çok sayıda patlayıcı attılar, bu saldırıda 9 Filistinli öldü 71
Filistinli yaralandı.

19 Ocak 1948: 200 kişilik bir Yahudi fırkası Akka ilçesinin
Tamra köyüne saldırdılar, 2 Filistinliyi öldürüp 3 Filistinliyi ya-
raladılar.

8 Şubat 1948: Hacanah çetesinin vurucu timleri Yafa-Telaviv
sınırında 18, eski Kudüs'te 2 ve Hayfa'da 6 Filistinliyi öldürdüler.

10 Şubat 1948: Silahlı Yahudiler Tulkerem yakınlarındaki Tay-
ra köyüne dönmekte olan Filistinlileri durdurarak ateş ettiler,
köylülerin 7'si öldü, 5'i yaralandı.

10 Şubat 1948: Kudüs'teki Danışma Bürosu yakınında Yahu-
dilerin saldırısına uğrayan 6 Filistinli öldü.

12 Şubat 1948: Yahudi militanlar Sedef'ten gelen bir otobüse
saldırdılar 5 Filistinli öldü, 5'i de yaralandı.
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20 Şubat 1948: Silahlı Yahudiler Hayfa'daki Filistinli mahalle-
rine havan topuyla saldırıda bulundular, 6 Filistinli öldü, 36 Fi-
listinli yaralandı.

27 Şubat 1948: Silahlı Yahudiler Hayfa-Kantara'yı bastılar 27
Filistinli öldü, 36 Filistinli yaralandı.

3 Mart 1948: Şatiron çetesi Hayfa'daki barış binasına patlayıcı
yüklü bir kamyon ile saldırdı. 14 ölü 26 yaralı.

13 Mart 1948: Hacanah çetesi Kefrul Hüseyniyye köyüne sal-
dırdı. 30 köylüyü öldürdü.

27 Mart 1948: Yahudiler Bünyaminya yakınlarında bir trene
saldırdı. 24 Filistinli öldü, 61 Filistinli yaralandı.

31 Mart 1948: Hacanah çetesi terör örgütü Nitaya yakınların-
da Hayfa-Yafa trenine saldırdı. Saldırıda 40 kişi öldü.

5 Nisan 1948: Silahlı Yahudiler havan toplarıyla as-Sarfend
köyüne saldırdı. 16 Filistinliyi öldürdüler, 12 kişiyi yaraladılar.

12 Nisan 1948: Palmach isimli terör örgütüne mensup mili-
tanlar Kalonya köyünü bastılar ve bazı evleri havaya uçurdular.
14 Filistinliyi öldürdüler.

16 Nisan 1948: Yahudiler Kastal yakınlarındaki Seris köyüne
havan toplarıyla saldırdılar ve köydeki bütün binaları yıktılar.

19 Nisan 1948: Siyonist çeteler Taberiye'da bir eve saldırdılar
ve 14 Filistinliyi öldürdüler.

20 Nisan 1948: Yahudiler Beytu Suvrik köyünü bombaladılar
ve bazı evleri yaktılar. Aynı Bedv bombalı saldırı da düzenlediler.

22 Nisan 1948: Yahudiler gece yarısı Hayfa şehrine Hadar
Karmel bölgesinden saldırıya geçtiler, evleri, caddeleri ve genel
hizmet binalarını işgal ettiler. 50 Filistinliyi öldürdüler, 200 Fi-
listinliyi yaraladılar. Filistinliler kadın ve çocukları Akka'ya
nakletmek için Liman bölgesine götürdüklerinde Yahudi mili-
tanlar üzerlerine saldırdılar ve 100 Filistinliyi öldürdüler 200
Filistinliyi yaraladılar.
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İsrail Devleti Resmen İlan Edildikten Sonra Yahudilerin
Devlet Eliyle ve Devlet Himayesindeki Terörist Eylemlerin Ba-
zıları Şunlar Oluyordu:

Yahudi devleti kurulduktan sonra, insanları topluca öldür-
mek, evleri yıkmak, köyleri boşaltmak, Yahudi devletinin genel
politikası haline gelmiştir, çünkü Filistin'e getirilen Yahudiler yer
açmak ve yerleşim merkezi kurmak için Filistinlileri yurtlarından
kovmak İsrail devletinin özel politikası olmuştur.

1948'den 1967 yılına kadar devlet eliyle yapılan terörist ey-
lemler BM'nin kayıtlarına göre 21.000'e ulaşmıştır.

Bu terörist eylemlerden bazıları:

11 Ocak 1952: Yahudi kuvvetleri Kudüs yakınlarındaki Beyt
köyüne saldırdılar, dördü çocuk, ikisi kadın olmak üzere 13 Fi-
listinliyi öldürdüler.

3 Aralık 1952: İsrail askerleri Han Yunus beldesini ve mücavir
kampları işgal ettiler. Bu işgal esnasında 275 Filistinliyi öldürdüler.

28-29- Mart 1954: İsrail kuvvetleri Nahhalin köyüne saldırdı.
9 Filistinliyi öldürdüler 19 Filistinliyi yaraladılar.

11 Aralık 1955: İsrail kuvvetleri Cabati bölgesine Suriye as-
kerlerinin bulunduğu yere saldırdılar ve üçü kadın 12 Filistinliyi
öldürdüler.

5 Nisan 1956: İsrail havan toplarıyla Gazze'ye saldırdı. 56 Fi-
listinli öldü, 103 Filistinli yaralandı.

13 Temmuz 1956: Mısır istihbarat subaylarından Binbaşı Mus-
tafa Hafız bombalı bir paketle Gazze'de öldürüldü.

12 Aralık 1956: İsrail kuvvetleri Rafah mülteci kampına sal-
dırdı ve 111 Filistinliyi katletti.

16 Mart 1962: İsrail topçusu ve uçakları Suriye'nin Nakip kö-
yüne saldırdılar ve 30 müslümanı katlettiler.

13 Aralık 1966: İsrail kuvvetleri el-Halil bölgesinde Semu kö-
yüne saldırdı, içinde cami, okulun da bulunduğu 125 bina yıkıl-
dı, 18 Filistinli öldürüldü 130 Filistinli yaralandı. 
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Güvenlik Konseyi bu olayı 288 numaralı kararıyla kınamıştır.

2 Şubat 1969: İsrail askerleri Gazze'de lise öğrencilerine sal-
dırdı. 90 kız öğrenci yaralandı.

29 Ekim 1976: Filistin üçgenindeki Kefri Kasım ahalisine kar-
şı girişilen soykırımda 29 Filistinli şehit edildi.

30 Mart 1976: el-Celil bölgesinde yapılan soykırımda 6 Filistin-
li öldürüldü. Filistinliler bugüne "Yevmul-Arz" adını koydular.

26 Mart 1983: Yahudi yerleşimciler Batı Yakasında binlerce li-
se öğrencisinin zehirlenmesine yol açan bir eylemde bulundular.

2 Aralık 1983: Nablus'ta Yahudi yerleşimciler 4 bin dönüm
zeytin ağacını ateşe verdiler. İtfaiyenin söndürme işlemine engel
oldular.

27 Ocak 1984: Yahudi yerleşimciler 29 kilo ağırlığında bir pat-
layıcı ile Mescid-i Aksa'yı havaya uçurma girişiminde bulundular. 

İsrail'in İslam Ülkelerine Yönelik Terörist Eylemlerinden
Bazıları

20 Aralık 1962: İsrailliler Ürdün'deki el-Kerrarame Mülteci
Kampı'nı vurdu, üçü öğrenci, biri öğretmen, 14 Filistinliyi katlet-
ti. 28 Filistinli yaralandı.

7 Mart 1967: İsrail Adesiyye ve Müdrec köylerine saldırdı. 5'i
çocuk 11 Filistinliyi öldürdü.

15 Şubat 1968: İsrail uçakları Ürdün nehri boyunca bulunan
15 köy ve mevcut mülteci kamplarını napalm bombalarıyla bom-
baladı. 56 Filistinli öldü, 82 Filistinli yaralandı. 70 bin Filistinli
Amman'a doğru göçe zorlandı.

4 Ağustos 1968: İsrail uçakları Ürdün'ün İbred köyünü bom-
baladı 30 kişi öldü 59 kişi yaralandı.

28 Aralık 1968: İsrail hava kuvvetleri Beyrut havaalanına sal-
dırarak 12 yolcu uçağını havaya uçurdu.

8 Nisan 1970: İsrail uçakları Kahire'ye 80 km. uzaklıktaki do-
ğu bölgesinde Bahrul Bakar ilkokuluna napalm bombası attı. 46
öğrenciyi öldürdü.
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12 Şubat 1970: İsrail uçakları Ebu Za'bel fabrikasını bombala-
dı, 70 işçiyi öldürdü.

7 Haziran 1981: İsrail hava kuvvetlerine ait 14 savaş uçağı
Irak'ın Bağdat’taki nükleer tesislerini bombaladı.

50 Yıl Boyunca Yapılan Büyük Katliamlardan Bazıları

31 Aralık 1948: Beledülşeyh katliamı. Çoğu kadın, ihtiyar ve
çocuklardan oluşan 60 Filistinli katledildi.

14 Şubat 1948: Palmach örgütü ve Haganah örgütü Sa'sa kö-
yüne saldırdı. 20 evi yerle bir edip 30 Filistinliyi öldürüldü.

9 Nisan 1948: Deyri Yasin katliamı. Çoğunu kadınların, çocuk
ve ihtiyarların oluşturduğu 254 Filistinli öldürüldü.

28 Ekim 1948: el-Devayme katliamı. El-Halil şehrinin batısı-
na düşen bu beldeye Moşe Dayan kumandasında saldırdı ve yüz-
lerce Filistinli hayatını kaybetti.

29 Ekim 1948: Zırhlı araçlar Deraviş mescidine girdi ve maki-
nalılarla 75 yaşlı insan namaza hazırlanırken katledildiler.

Aynı gün öğleden sonra bazı ailelerin saklandıkları mağarala-
rı basan Yahudiler 35 ailenin tüm fertlerini katlettiler.

29 Ekim 1959: Kefru Kasım katliamı. Şimon Perez'in Savun-
ma Bakanlığı'na vekâlet ettiği günlerde teröristler Kefru Kasım'da
12'si kadın 49 Filistinliyi katlettiler.

14-15 Ekim 1953: Davidben Ğoryon'un emriyle 101. Fırka
Askerleri Kubeyye'de 69 Filistinliyi öldürdüler.

6 Aralık 1987: Gazze'de Şucaiyye Mahallesi katliamı. Yahudi-
ler 4 Filistinli işçiyi arabayla ezdiler. Bu olay İntifada kıvılcımını
parlatan olay olmuştur.

13 Nisan 1990: Mescid-i Aksa katliamı. İsrailli askerler 22 Fi-
listinliyi öldürdüler.

25 Şubat 1994: İbrahimi katliamı el-Halil şehrinde İbrahim ca-
miinde 60 Filistinli öldürüldü, 200 Filistinli yaralandı.
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1973: İsrail Libya uçağını düşürdü 186 ölü.

Belçika, Başörtüsüne Sahip mi Çıkıyordu, Yoksa Layt (Yağı
Alınmış) İslam’a Resmiyet mi Kazandırıyordu?

Kıyamet mi koptu?

Başörtülü milletvekili Mahinur Özdemir Belçika Parlamentosun-
da yemin ederek görevine başladı! Başörtülü milletvekili "yemin et-
ti" diye kıyamet de kopmamıştı. Her ne kadar bizim fanatik laikler
yıllar önce ülkemizde yaşanan başörtülü milletvekiline yemin ettir-
meme dayatmasını Belçika'ya ihraç edebilmek için canla başla çalış-
tılarsa da başarılı olamamışlardı! Ne Belçika Başbakanı "Bu hanı-
ma haddini bildirin" diye çığlıklar attı, ne de laiklik şövalyeleri ba-
şörtülü hanım milletvekili etrafında tamtam dansı yapmıştı!

Başörtüsü takmayı onaylamadıkları halde başörtülü bir milletve-
kiline hoşgörü ile yanaşmanın en güzel örneğini göstermişlerdi.
Farklı düşünce ve inanç yapısındaki insanlar birbirlerine saygı duy-
ma ve katlanmanın gereğini yerine getirmişlerdi. Peki, bu güzel dav-
ranışı bizimkiler niye sergileyememişti?

Niye olacak, fanatik laikler; dayatmacı saplantıları yüzünden
birbirimizi anlayışla karşılamanın gereğini yapamamışlardı. Bizim-
kiler, başörtülü milletvekilini yemin ettirmeyip, genel kurul salonun-
dan zorla çıkarttırarak, sözüm ona laikliği korumuşlardı! Oysa ba-
şörtülü milletvekiliyle aynı düşünce ve inancı paylaşan erkeklerin
şansını daha çok arttırmış ve AKP’nin yolunu açmışlardı. Zaten AKP
bu kafalar yüzünden kazanmaktaydı

Yaklaşımı düz mantıkla ve özgürlükler adına güzeldi ve ye-
rindeydi. 

Ama AKP yalakası Kanal 7, Yeni Şafak, Zaman, Vakit vesa-
irenin bu olayı sahiplenmesi ve başörtüsünü savunmaya geçme-
si, tam bir sahtekârlık örneği idi. Yahu, AKP iktidarınız ve Re-
cep T. Erdoğan’ınız, TBMM’de geçmişte yaşanan olumsuzlukla-
rı hatırlatıp ağlama ve ağıt yakma konumunda değil, bu haksız-
lığı ortadan kaldırma makamında kimselerdi. Belçika Parla-
mentosunun Mahinur Özdemir’e karşı demokratik ve empatik
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tavrını alkışlayıp, başörtüsü mağdurlarının ağzına bal çalacağı-
nıza, milletin her türlü sayısal ve siyasal imkânı eline verdiği şu
AKP’yi göreve ve gayrete çağırmanız ve sorumluluklarını hatır-
latmanız gerekmez miydi?

Bilindiği gibi: Brüksel parlamentosunun açılışında en genç
milletvekili olarak kâtip üyelik yapan ve yemin ederek görevine
başlayan 26 yaşındaki Mahinur Özdemir, "Demokrasi sürecinin
işleyişinden dolayı buradayım" demişti.

Bayan Özdemir’in: başörtülü olması nedeniyle yemin töreni ön-
cesinde başlayan tartışmaların, Valon Liberal Parti'nin (MR) fede-
ral milletvekili Denis Ducarme'nin yaptığı başörtüsü karşıtı açık-
lamalardan kaynaklandığını anlatarak, "Kendisi benim parlamen-
tomda (Brüksel parlamentosunda) olan birisi değildir. MR partisi
muhalefete düşünce, bir şekilde hınçlarını almak istemektedir. Bi-
ze saldırmak için başörtüsü konusunu gündeme getirmiştir. İçle-
rinde laik kafalı ve aşırı sağa yakın insanlar vardır, bana karşı ha-
rekete geçen de bu şekildedir. Bu kişi geçtiğimiz günlerde Papayı
da eleştirmiştir. Yarın da kalkar, belki Yahudileri eleştirir. Bu tür in-
sanlarda saygı ve hoşgörü kalmamış" sözleri dikkat çekiciydi.

Kendisinin Belçika Parlamentosunda kabul görüp alkışlan-
masının sırrı, anti Siyonist tavırlarıyla tanınan Denis Ducar-
me’yi suçlarken: “yarın çıkıp Yahudileri bile eleştirir” itirafında
gizliydi. Bunun anlamı: “Ben Siyonist ve emperyalist sömürü
düzenine karşı çıkan değil, taş taşıyan birisiyim!” demekti!

Evet, Siyonist gâvur, başörtüsünden, sakal cübbeden, namaz
ve zikirden değil; bunların kaynaklandığı İslami şuurdan rahatsız
olmaktaydı. Bu şuur yoksa; yani bağımsızlık ruhu ve özgürlük
onuru taşınmıyorsa, Siyonist ve emperyalistin güdümüne razıy-
sa; bu durumda başörtülülerden, sarıklı cübbelilerden, namaz ve
zikir ehlinden hiçbir rahatsızlık duymamakta, hatta sözde sahip
çıkıp saygılı davranmaktaydı. Özetle ılımlı İslamcılarla Siyonist
kâfirlerin bir sorunu yaşanmamaktaydı.

Milli Görüş davasına ve Erbakan Hoca’ya duyulan kin ve kor-
kunun asıl nedeni de; bu bağımsızlık şuuruna, İslam ve insanlık
onuruna bağlı bulunmalarıydı.
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CHP çarşaf açılımı ile dindarlarla arasındaki soğukluğu gider-
mek için imamlara da ayrı bir ilgi göstermeye başlamıştı. Önce
bir imamı belediye başkanı adayı olarak göstermiş ve emekli bir
müftüyü üye kaydederek, dindar kesim ile barış imzalamaya ça-
lışmıştı. İnanın ki CHP'nin bu açılımlarını normalleşme olarak
görüp sahip çıkmıştık. Ama emekli müftü efendinin CHP'ye gi-
rerken yaptığı ve Saadet Partisi ile Erbakan Hoca’yı hedef konuş-
ması ise yine “Milli şuur ve antiemperyalist onur taşımayan İsla-
mi açılımların, masonik merkezleri ürkütmediği” şeklinde okun-
malıydı. Yoksa CHP’ye katılan müftü bozuntusuna ne batmıştı ki,
hiç yeri ve gereği yokken Erbakan’a sataşmıştı?

İyi ki bir Ecevitleri yokmuş!

Türk asıllı Belçikalı milletvekili Mahinur Özdemir, başörtüsü
ile geldiği Meclis'te milletvekillerinin alkışları arasında yeminini
ederek görevine başlarken, en genç milletvekili olduğu için Mec-
lis'in ilk günkü oturumuna da Divan Kâtipliğini yapmıştı. Belçi-
ka Meclisi'ndeki demokratik görüntü, dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit'in Merve Kavakçı'ya karşı vekilleri kışkırtıp, "Biri bu kadı-
na haddini bildirsin" şeklindeki sözlerini hatırlatanlar, şu gerçek-
leri atlamıştı:

Aslında Bülent Ecevit’le Belçika’da başörtülü kızımızı Mec-
liste alkışlayanlar, farklı değil aynı işi yapmışlardı. Çünkü siz
eğer Yahudi siyonizmine uyar ve emperyalist zalimle uzlaşırsa-
nız, ister başörtüsü takın, ister sarık cübbeyle dolaşın, bu onla-
ra asla dokunmazdı. Hatırlayınız, Hollandalı Bakanlar: “Hukuk
sistemi, gerekirse İslamlaşmaya karşı silah olarak kullanılmalı”
hezeyanını savurmuş ve kinlerini kusmuşlardı.

Avrupa’nın İslamiyet’e ve Onun simgesi olan başörtüsüne
bakışının asıl göstergesi, Almanya’da hunharca katledilen Mı-
sırlı Merve Hanım olayıdır. Almanya’da eczacılık yapan bu ba-
şörtülü Müslüman genç hanım, kızıyla gittiği çocuk parkında
kendisine:

“İslamcı terörist, şıllık…” diye hakaret edip sataşan Alman-
dan şikâyetçi olmuş, mahkemede yargıçların yanlı tavrından da
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cesaret alan suçlu Alman, üzerinde taşıdığı bıçakla gebe olan
Merve’ye saldırıp öldürmüş ve Alman polisi de, masum karısı-
nı korumaya çalışan Müslüman kocasını vurmuştu. Ve aynen
bizdeki gibi Siyonist Yahudi sermayesinin kontrolünde bulu-
nan Alman basını, bu vahşeti sadece 5. sayfalarında küçük pun-
tolarla, basit bir olay gibi duyurmuş ve unutturmuştu.

Yani Avrupa’nın Ecevit’leri, başörtüsüne ve İslami düşünce-
ye karşı, daha vahşi davranıyordu.

Bütün bunlardan sonra, hala: “İnsan halklarımızı koruya-
cak, bizi baskı ve zorbalıktan kurtaracak” diye AB havariliği ya-
panlar, ya ahmaktır veya Avrupa kafalıdır, yani gâvurlaşmıştır!

Marazlı ve Milli Görüşe garazlı medyanın Numan Kurtul-
muş aşkı da aynı nedenlere dayanmaktaydı.

Aslında, Siyonist ve masonik merkezlerin bu sinsi tavrı, yani;
“Irkçı emperyalizmin dünya hâkimiyetine ve sömürü sistemine
teslimiyet gösteren ve Erbakan gibi milli, ilmi ve insani projeler
üretip gerçekleştirme gayesi gütmeyen, her çeşit İslami kesimle
iyi ilişkiler geliştirme yaklaşımı”, SP Genel Başkanı olan Numan
Kurtulmuş’a karşı da kendini göstermekteydi. Erbakan gerçeğine
ve onun tarihi ve talihli girişimlerine ilgisiz kalan, hatta çarpıtıp
aleyhinde kampanyalar başlatan şu masonik ve münafık medya,
şimdi Numan Kurtulmuş’u niye bu kadar sahiplenmekte ve gün-
deme getirmekteydi? Sanırız bunun en doğru ve doyurucu yanıt-
ları, SP’den istifa eden sadık Milli Görüş Milletvekillerinden Nec-
mettin Aydın’ın şu tespitlerinde gizliydi.

Saadet Partisinde istifa şoku!

Genel Başkan Kurtulmuş'la birlikte Milli Görüş ekseninden
uzaklaşmaya başlayan SP'de, Necmettin Aydın istifa etmişti. Sa-
adet Partisi 20. dönem Milletvekili ve Eski GİK Üyesi, Zonguldak
Belediye Başkan Adayı Necmettin Aydın, Numan Kurtulmuş'un
Saadet Partisini Milli Görüş'ü var eden temel ilkelerden uzaklaş-
tırmaya yönelik söz, fiil ve girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı
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daha fazla gizleyemeyeceğini belirtmişti. Necmettin Aydın: “Bir
yıl dolmadan birlik ve bütünlük abidesi Saadet Partisi'ni neredey-
se diğer siyasi partilere benzettiğini” söylediği Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş ve ekibinin kendi başına buyruk icraatlarının fatura-
sının Milli Görüş'e ağır geleceğine dikkat çekmişti.

Erbakan'a yapılan her türlü eleştiriye "Lider'de insan. Elbette
hata yapar ve eleştirilir" penceresinden bakan ama kendilerine en
küçük bir eleştiri geldiğinde "SUS! FİTNECİ SENİ" dedikleri bir
dönemde artık gerçekler SUSARAK GİZLENEMEZ demişti. Sa-
adet Partisi'nde İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Bursa, Çorum
ve Afyon İl Başkanlarının atama ile değiştirilmesinin ardından
meydana gelen muammayı çözmekte yetersiz kaldığı ifade edile-
rek SP Genel Merkezi'nin çok sayıda İstifa dilekçesi ve tepkiyi gö-
ğüslemekte zorlandığı dile getirilmişti. Parti Genel Merkezi İl
Müfettişleri ve Bölge Başkanlarına "ACİL" kodu ile toplantıya
çağrılarak, bu konunun gündeme getirileceği ve bir çözüm yolu
aranacağı konuşulurken, Saadet Partisi'nde ilk kez açık yürekli-
likle "MİLLİ GÖRÜŞ'TEN KOPUŞA DUR!" sesi gelmişti. 

Milli Görüş'ü ilkelerinden ve Erbakan'dan uzaklaştırmaya
yönelik siyaset anlayışına isyan ederek partideki tüm görevle-
rinden ayrılmak zorunda kalan Necmettin Aydın, istifa gerekçe-
sinde şunları kaydetmişti:

“26 Ekim 2008 tarihinde yapılan Büyük Kongresinden sonra
geride bıraktığımız süre, partinin gidişatı ve aldığı mesafeler açı-
sından bir değerlendirme yapmamız için yeterlidir. Saadet Parti-
mizin hızla kendi özünden uzaklaşmakta olduğunu, muhtevası-
nın, genel merkez ve teşkilat yapısının içinin boşaltıldığını göz-
lemlemekteyim. Partimizin en önemli bilinen karakteri olan, sis-
teme alternatif bir milli görüş partisi olma vasfı hızla ortadan kal-
dırılmaktadır. Partimiz aşağıda arz edeceğim hususlarda çok
önemli bir kırılma noktasına gelmiştir. 

Muhteva: Başta da değindiğim gibi, Saadet Partisinin en
önemli karakteri ve varoluş nedeni bir Milli Görüş Partisi olma-
sıdır. Siyasi ve ideolojik felsefelerin oluşması, kavramlara dökü-
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lerek halka mal edilmesi yoğun emek ve uzun zamanla elde edi-
len bir başarıdır. Milli Görüş kavramının oluşması ve felsefesinin
halka mal olması, pozitif bir kavram olarak algılanması ve Dün-
ya Siyasi Literatürüne girmesi 40 yılı aşkın bir sürede başarılmış-
tır. Halkımız sürekli alternatif arayışında Milli Görüş düşüncesi-
nin etkisiyle hareket eder hale gelmiştir. Milli Görüş adeta kendi-
ne tabi olan tabanın aynı zamanda temel itikadıyla örtüşen bir
kavram haline gelmiştir. Yeni dönemde Saadet Partisinin merkez
yönetiminin, Milli Görüş kavramına ve manasına; sorunlu gibi
bakması, soğuk davranması ve karakterini yok edecek revizyon-
lara tabi tutmaya kalkışması Onu aşındırmaktır. 

Sayın Erbakan’la ilişkiler: Milli Görüş ihtiyacını hisseden
toplumun; bu eksikliğini ortaya koyan, benimsediği yaşam fel-
sefesinin halkın özlediği ve uygulamak istediği değerlerle ör-
tüştüğünü gören ve kendisini "sürekli cihat” ilkesiyle Milli Gö-
rüş çalışmasına adayan Sayın Erbakan, her açıdan yaşayan ger-
çek bir hazine ve efsanedir. O, Türkiye toplumunda gerçekleş-
miş büyük mücadelenin, gerçek bir devrimin ve bir dönüşü-
mün adı ve sembolüdür. Yeni Saadet Partisi yönetimi ise; aktif
bir Erbakan’ın varlığından, eylemlerinden, söylemlerinden ra-
hatsız olmakta, yanında dimdik duramamaktadır. “Milli Görüş
kavramına ve liderine bağlı olarak” hareket edilmesi gerekliliği
hiçe sayılmaktadır. 

Not: Muhterem Liderine “Sayın” demek saygısızlıktır; için-
de sinsi bir gurur taşımaktadır. Numan Kurtulmuş’un Hocamı-
za “Sayın Erbakan!” deyip durması da sırıtmaktadır, çok çiğ ve
çirkin bir küçümseme kastını yansıtmaktadır. Necmettin Ay-
dın’ın kasıtla değil, ağız alışkanlığıyla böyle davrandığı, hüsnü
zannımızdır. Yoksa, “Erbakan Hocamız” demekle, ağzınız mı
aşınacaktır?! A.A.)

Yönetim Biçimi: Saadet Partisinin başta Sayın Genel Başkan
olmak üzere yönetim kadrosunun nerdeyse yarısı ve en önemli
temsilcileri Ankara dışında oturmaktadır. Bu saatten sonra gel-
melerinin de bir anlamı yoktur. Ankara’yı bilmeden, devleti tanı-
madan, Ankara’nın bürokratik labirentlerinde dolaşmadan devle-
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ti yönetmek, yönetmeye talip olmak mümkün değildir; hatta im-
kânsızdır; sonu hüsrandır. Türkiye’yi yönetmeye talip bir Başba-
kan adayının Ankara’da bulunması ve mesaisinin çoğunluğu ile
merkezini Ankara’ya taşıması asgari şarttır. Başbakanlığa talip ol-
mak önemli yönetim tecrübeleri gerektirir. Salt yönetmek yetene-
ği bir tecrübenin eseri olarak oluşur. Devleti yönetmek ise daha
büyük ve alt tecrübeler gerektirir. 

Söylem Biçimi: İktidarların değişimleri büyük ve sert kavga-
larla gerçekleşmiştir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Siyasi
parti olarak iktidara talip olan ve Milli Görüş karakterini bün-
yesinde taşıyan partimizin iktidara giden yolda aktif, aktüel,
açık ve agresif bir liderlikle başarıya ulaşması mümkündür. İn-
sanlar daima siyasi kavgalara ilgi duymuş ve taraf olmuştur. Bu-
nun dışında kalarak güzel sözlerle, sempatik tavırlarla elde edi-
len başarı sempati kazanımından öteye geçmemiştir. Akademik
üslup ve sözler tek başına sempati uyandırmaktan öteye geçe-
mez. Bu sözlerin ve üslubun desteklediği bir mücadele olmadı-
ğı sürece taraftar elde edilemez. Siyasi iktidar arayışında sem-
patiye, sempatizana değil taraftara ihtiyaç vardır. Bir davanız
yoksa bir iddianız, bir iddianız yoksa bir kavganız, bir kavganız
yoksa da bir zafer elde etme şansınız mümkün değildir. Başarı-
lı olmuş tüm siyasi aktörlerin, özellikle Türkiye’dekilerin hepsi
büyük kavga ve mücadeleler sonunda başarıya ulaşmışlardır. 

Teşkilatlarla ilişkiler: Milli Görüş Partilerinin en önemli özel-
liği, diğerlerini kıskandıracak şekilde güçlü bir teşkilat yapısına
sahip olmaktır. Yeni yönetimin teşkilatlarla ilişkileri güvensizlik
temeline dayanmaktadır. Hangi iller olduğu belirtilmeden görev-
den alınacak teşkilatlar için alınan bir Genel İdare Kurulu Kararı
siyaseten intihardır, Yeni yönetimin teşkilatlarıyla oluşturduğu
bu ilişki tarzı var olan teşkilat yapısının dağılması sonucunu do-
ğuracak bir yöntemdir. Milli Görüş Partisinin en önemli özelliği
olan teşkilata dayanma prensibi ve avantajı böylece ortadan kal-
kacaktır. Halen bu meselelerin derinlemesine konuşulabildiği
sağlıklı bir genel idare kurlu toplantısı bile yapılabilmiş değildir.
Son seçimde Saadet Partisi siyasetin sihirli ifadesi olan “değişim
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ve yenilik” kavramlarını kullanmıştır. (Seçimlerde alınan sonuç,
"bu kavramlar kullanılmadan da alınabilirdi" savunmasına müsa-
ittir). Ayrıca, bir sonraki seçimde artık bunların hiçbir karşılığı
da yoktur. 

Finansman Yöntemi: Bu gün Türkiye’de ve Türkiye gibi ül-
kelerde en önemli sorun siyasetin finansmanı sorunudur. En
klasik manipülasyon yöntemlerinden birisi de (bir örgütlenme-
yi) finanse ederek manipüle etmek ve etkilemektir. Kongreden
bu güne kadar görünen finansman biçimi rahatsız edicidir. Kay-
nağı belli olmayan bir finansman ve örtülü finansman yöntem-
leri yanlış ve tehlikeli yöntemlerdir. (Acaba) "Kim ve niçin"
dün vermediğini bugün veriyor? (Daha önce) İtiraz ettiğimiz
şeyleri (şimdi) yapıyor olmak çok acıdır. 

Ağır Protokol: Sayın Genel Başkana uygulanan ağır protokol
bu gün belki Başbakanlara bile uygulanmamaktadır. Bu ise baş-
langıçta oluşan sempatiyi hızla antipatiye dönüştürmeye başla-
mıştır. Mesafeler açıldıkça görüntüler karşılıklı küçülür. 

Yukarıda arz ettiğim hususların her biri tek başına bir siya-
si hareketi başarısızlığa götürebilecek hususlardır. Ayrıca, yu-
karıda belirtilen sapmalardan dolayı çok yakın zamanda bu ha-
reket anlaşılamayacak bir hale gelecek ve farklı mecralara sü-
rüklenecektir Bu anlamda bir felaketin eşiğindeyiz. Gördüğüm
bu gerçekleri ortaya koymak ve sesimin daha iyi duyulmasını
sağlamak amacıyla; il başkanlığından Milletvekilliğine, Komis-
yon başkanlığından GİK üyeliğine kadar muhtelif görevlerde
bulunduğum, hayat felsefem olan Milli Görüş hareketinin bu-
günkü temsilcisi olmaktan çıkarılan Saadet Partisindeki tüm
görevlerimden ve sıfatlarımdan istifa ediyorum. Gereğinin ya-
pılmasını rica eder, saygılar sunarım. 22 Haziran 2009”123

Sonuç: Bilgisiz yorum gevezelik; yorumsuz bilgi ise sadece
nakilcilik ve taklitçiliktir.

Dostça bir hatırlatma:
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Ey FAHRİ, önce kendine GÜVEN!

5 Temmuz 2009 Tarihli Milli Gazete de, “Küçük Hamdi’”nin
tefsirine Mustafa Kemal’in Dahli” diye bir yazı kaleme alan kar-
deşime:

1. O süreçte Meclisi, Kur’an’ın Türkçe tefsiri ve tercümesi yö-
nünde bir karar almaya sevk ve teşvik eden kimdi?

2. Meclise ve hükümete hakim bulunan Mustafa Kemal iste-
meseydi, böyle bir temenni ve teşebbüs gerçekleşebilir miydi?. 

Kur’anın ehil ve emin bir alim tarafından tefsir ve tercümesi-
ne ruhsat ve fırsat vermesi bile, oldukça anlamlı değil miydi?.

3. Mustafa Kemal bozuk niyetli olsaydı, bu tefsiri, bir kısım
tağyir ve tahrifatı rahatlıkla yapabilecek pek çok kişi varken, El-
malılı Hamdi gibi mümtaz bir âlime yaptırmayabilirdi.

4. Cennet mekân Sultan Abdülhamit’e karşı çıkan, hatta halli-
ne fetva hazırlayan kişilerin durumunu değerlendirirken, kon-
jonktürel baskı ve barbarlıkların da hesaba katılıp, bazı mazeret
ve mecburiyetlere dikkat edilmesi gerekirdi. Ve mesela Bediüzza-
man Hazretlerinin bile buna benzer tavırlar sergilediği bilinmek-
tedir. Sırf Abdülhamit’e “karşı çıktı” diye bazı zatları karalamaya,
ama Ona bizzat “savaş açtığı ve yıktığı” bilinen Enver gibi Sabe-
taist masonları kahramanlaştırmaya çalışanlar, ne çirkin bir çeliş-
ki içindeydi!

5. Şimdi AB’nin talimatıyla Kur’an’da “Allah katında tek Hak
din İslam’dır” gibi ve yine Yahudi ve Hıristiyanların durumuyla
ve onlarla dostlukla ilgili ayetleri; hutbelerden, tefsirlerden, hat-
ta Kütübü Sitte'den ayıklamaya girişen, ama Atatürk’ü “Deccal,
Süfyan” gören AKP’ciler ve Fetullah Gülenciler mi, yoksa Musta-
fa Kemal mi, daha şerefliydi?

6. Akıllı, inançlı ve iddialı insanlara düşen:

a. Ya tarihi bizzat yapmak ve yazmak, yeni bir çağ ve çığır aç-
mak üzere gayrete gelmek, en azından bu yöndeki gayretlere des-
tek vermekti.
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b. Veya buna yeterli beyni ve becerisi yoksa, hiç değilse, tari-
hi; kurulmaya çalışılan yeni ve milli medeniyet iklimine bir köp-
rü olarak yorumlamaya ve yararlanmaya girişmekti.

c. Çünkü beşeri tarih, zaten müspet–ispatlanabilir- bir bilim
dalı değildi. Genellikle nazariyeler ve faraziyeler üzerine bina
edilmişti. Olayların zahiri şekli ve gelişme seyriyle; gizli ve stra-
tejik mahiyeti genellikle farklı şeylerdi. Çünkü tarihi yapan kim-
lerse, yazdıran da aynı kişilerdi.

7. Elmalılı Hamdi Yazır Hazretlerinin lakabı “Küçük Hamdi”
olabilirdi. Ama sizin O Zat’a böyle hitap ederek yazıya başlık at-
manızın yazık, sadece sizi küçülteceğini, hatırlatmamız gerekirdi.

Ey kardeş, bazen “tarihi gerçek”lerden ziyade ona yüklediği-
niz “yorum ve gerekçeler” daha önemliydi. Velhasıl, gayret ve ce-
saretimizi, israf etmemeliydi.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BAĞIRSAKLARINI MI TEMİZLİYOR,

YOKSA CAN MI ÇEKİŞİYORDU?

PKK’nın sivil kanadı olan BDP Başkanı: “Gerekirse PKK’ya
saldıran tankların önüne geçer, engel oluruz!” diye horozlan-
maktaydı.

İstanbul Ergenekon savcılarının, 25’i muvazzaf olan ve çoğu
PKK ile fiilen mücadelede stratejik konumda bulunan genera-
lin gözaltına alınması için karar çıkarması, ama başsavcı tara-
fından şimdilik durdurulması da PKK ile mücadeleyi engelle-
meye yönelik bir tavır mıydı?

Başsavcı bizzat bu mazeretle savcıları değiştirdiğini açıkla-
mıştı. Başsavcının bu yetki ve görev azline yönelik gerekçesi
nasıl okunacaktı? 

a) Ergenekon savcılarının 100 kişiye yakın, çoğu muvazzaf
general ve subayı kapsayan bu, ciddi ve gerçekçi dayanaktan
mahrum tutuklama kararı, hukuki olmaktan ziyade siyasi so-
nuçlar doğuracak yanlış bir adımdı.

b) Bu tazyik ve tertiplerle, TSK’nın sabır taşı çatlatılmaya ve
AKP’nin seçim öncesi bir mağduriyet maskesi takmasına ve
ucuz oy avcılığı yapmasına fırsat hazırlanmaktaydı.

c) ABD ve AB’nin dayatmasıyla, ordunun gururu ve onuru
ayaklar altına alınmaya ve “burnu kırılmaya” çalışılmaktaydı.



Mahmur kampında aylık 50 dolarlık haracı veremeyen sığın-
macı Kürt ailenin, 10 yaşındaki kız çocuğunu, sübyancı ve sa-
pık PKK eşkıyalarının şehvet zevki için dağa kaldıran ve “ken-
di rızasıyla örgüte katıldığı” gibi gülünç bir mazerete sığınan
kanlı terör çetesinin sivil kanadı olan BDP’lilerin de eline fırsat
geçtiğinde bütün Kürt halkına aynı haksızlık ve ahlaksızlıkları
yapacağı asla unutulmamalıydı. Zaten eşkıya başı Abdullah
Öcalan “nasıl yaşamalıyız” kitabında: “Bütün Kürt kadınları ve
kızları, bir kocaya ait nikâh bağımlılığından kurtulup herkesin
yararlanacağı orta malı olmadıkça, gerçek eşitlik ve özgürlüğe
kavuşulmuş sayılmayacağını” ısrarla ve defalarca vurgulamış,
yani tam bir komünist, faşist ve dinsiz sistemin peşinde koş-
tuklarını açıklamıştı.

Avrupa’daki PKK operasyonlarının amacı da
“PKK’ya genel af”a hazırlık senaryolarıydı

İktidar partisi okyanus ötesinden gelen talimatlarla yaklaşık 4
yıldır genel af üzerinde çalışıyordu… Daha önce TSK ile yapılan
bu konudaki istişareler de kesilmiş bulunuyor ve artık askeri yet-
kililerin fikri alınmıyordu. Ve acaba Avrupa’da şer örgütüne kar-
şı yapılan operasyonların öncesinde ve sonrasında gelen bilgiler
neden sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılıyordu!?

AB’li dostlarımızın dürüstçe ve dostça (!) yaptığı operasyonun
sırlarına gelince;

Geçen sene Askeri kaynaklardan, MİT’ e verilen kapsamlı bir
bilgi dosyasında, terör örgütü elebaşlarının isim isim ve tarihle-
riyle nereden nereye geçecekleri belirtiliyordu. Kaynaklar, hain-
lerin bu geçiş ve kaçışlarında çoğu zaman Ermenistan’ı kullan-
dıklarına da ayrıca dikkat çekiyordu. MİT bu bilgiyi alıyor, değer-
lendiriyor, sonra ne olduğu bilinmiyordu. 

İşi farklı taraflardan da kurcaladığımızda daha enteresan veri-
ler karşımıza çıkıyordu. Hükümet genel af için her türlü hazırlı-
ğı tamamlamış ve 110 kişilik bir de liste hazırlanmıştı. Bunlar te-
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rör örgütünün elebaşlarına, genel af çıktıktan sonra Avrupa’ya ve
diğer ülkelere yayılmalarına izin çıkacaktı.. 

Kendilerine “ya hiç yatmazsınız ya da az yatar çıkarsınız” ga-
rantisi bile sağlanmıştı!

Konuyu uzmanlarını sorup, danıştığımızda, hepsi şu görüşte
birleşiyordu: “amaç Barzani’nin bölge de etkinliğini ve güvenliği-
ni arttırmaktı.” 

Yıllardır, Musul, Kerkük ve ABD’nin Irak’tan asker çekeceği ve
bölgenin Türk kontrolüne verileceği yalanları ile ağzımıza bir
parmak bal sürülüyordu.

ABD’nin Irak’ta 5 büyük üssü var ve halen bunları genişleti-
yordu. Yapılan anlaşmalara göre en az 35 bin asker bulundura-
caklar, böyle bir kontrol sistemi ile nasıl asker çekmiş olacaklar-
dı? Üslerden biri de büyük bir hava üssü oluyordu…

Gördüğünüz gibi her şey yine “Kürdistan” projesinde birleşi-
yordu.

Türkiye’de de bir gariplik vardı. Ana muhalefet partisi
CHP’nin Kılıçtaroğlu birden bire ortaya çıkıp genel aftan yana ta-
vır sergilemeye başlıyordu!?

Duyduğumuza göre AKP genel affı bir dahaki seçimin ardına
bırakmak istiyordu. Ama Okyanus ötesinden büyük baskı var,
“açılımlarınızı bir an önce yapın” diye dayatılıyordu.

AKP’ye CIA balansı mıydı?

Bu arada ABD, AKP’yi demokrasiyi tehlikeye atmakla ve açı-
lımlara gevşek davranmakla itham ederek, uyarmıştı.

Washington, bu uyarıyı ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi
Morton Abramowitz aracılığıyla yapmıştı.

Siyonist Abramowitz, 17-22 Mart tarihleri arasında Ankara
ve İstanbul’da çeşitli görüşmelere katılmıştı. Yahudi Abramo-
witz, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere çok sa-
yıda AKP’li milletvekili ile birebir ve guruplar halinde bir ara-
ya gelip buluşmuşlardı.
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Morton Abramowitz’in yaptığı görüşmelerde hem Cumhur-
başkanı Gül’ü hem de AKP’li vekilleri uyardığı ortaya çıkmıştı.

İddialara göre, Morton Abramowitz en ciddi çıkışını millet-
vekilleri ile yaptığı baş başa görüşmelerde tekrarlamıştı.

“Türkiye’de demokrasinin kırılma sınırında dolaştığı” uyarı-
sını yapan Abramowitz, yaşanan sıkıntıdan AKP’yi sorumlu
tutmaktaydı.

“Hükümetin demokrasi ve özgürlükler adına hareket ettiği
iddialarının inandırıcı olmadığını” ifade eden Abramowitz, baş-
ta anayasa değişikliği çalışmaları konusu olmak üzere AKP’ye
ciddi uyarılar yönelttiği anlaşılmıştı.

Abramowitz, en ciddi uyarısı ise “demokrasi” konusundaydı:

“Demokrasi aslında elitler rejimidir. Siz zannediyorsunuz ki
eliti zayıflatırsanız demokrasi güçlenecek. Hayır, sadece ayak
takımı güçlenir.

Özgürlükler adına ayak takımını güçlendirirseniz orta vade-
de özgürlüklere en büyük zararı verirsiniz…”

Sözleriyle, göstermelik bile olsa Müslüman halkın ve tabanı-
nın üste çıkmasına ve “ayak takımının!” söz sahibi yapılmasına
karşı çıkmıştı.

Özel yetkili mahkemeler nasıl kurulmakta ve CHP niçin sus-
maktaydı?

Ergenekon Davası sürecinde önemi ortaya çıkan Özel Yetki-
li Mahkemeler'in 2004 yılında AB Uyum Paketi kapsamında ya-
salaştığını ve CHP'nin bu nedenle Özel Yetkili Mahkemeler'in
kurulmasına karşı çıkmadığını, üstelik dönemin Cumhurbaşka-
nı Ahmet Necdet Sezer'in de yasayı onayladığını da asla unut-
mamak lazımdı.

Bunların ardından Özel Yetkili Mahkemeler'de görev yapan
savcıların hazırlandığını, son olarak ise 2006 yılında TMK'da
(Terörle Mücadele Kanunu) değişiklik yapılarak terör örgütü
kurma ve destek olma suçunun içeriğinin değiştirilerek bu sa-
yede örgüt üyesi ve destekçisi olma suçlamasının kolaylaştığı-
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nı ve sürecin sonunda Ergenekon Davası'nın başlatıldığını, ba-
zıları niçin hatırlatmazdı.

ABD’nin yargı reformu için “Eğittiği” 100 Türkiyeli yetkili
ve etkili kişi kimlerden oluşmaktaydı?

AKP’nin Anayasa değişikliği ile gerçekleştirmeye çalıştığı
“yargı reformu”yla, ABD’nin Türkiye için öngördüğü “hukuk”
anlayışı ilginç bir şekilde örtüşmesi sadece bir tesadüf olamazdı.

ABD’nin bu amaçla başta milletvekili, hâkim, savcı ve adli yet-
kili olmak üzere birçok kişiyle ilgilendiği, uzun sürelerle ABD’ye
götürdüğü 100’den fazla kişi için de çeşitli programlar düzenledi-
ği ortaya çıkmıştı.

Bugüne kadar “hukuk-yargı” denince ilk akla gelen, “yargının
bağımsızlığı” kavramıydı. Ancak ülkemizde son 1 yılda bunun
yanına bir de “Yargının tarafsızlığı” konuşulmaktaydı. Malum,
yargı ancak “Anayasa’dan, yasalardan” bir de ülkenin güvenliği,
birlik ve bütünlüğü söz konusu ise “Cumhuriyet’in temel ilkele-
rinden taraf” sayılırdı. Eğer bugün “yargı reformu” adı altında
“tarafsızlıktan” kastedilen, “Hâkim ve Savcıların, Anayasa, yasa-
larımız ve Cumhuriyetin temel değerleri değil; AB, ABD değerle-
ri ve AİHM kararlarına taraf” olmasıysa, bu “yargı reformu” de-
ğil, “yargının teslim alınması”ydı.

Yargının “tarafsızlığı” ifadesine ilk kez ABD Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın Türkiye ile ilgili bir raporunda rastlanmıştı.

Anayasa değişikliği kapsamında yargının ana hedef yapılması
üzerine o raporu, bugünkü gelişmelerin ışığında bir kez daha
okuduğumuzda “yargı reformunun” neyi amaçladığı daha net an-
laşılmaktaydı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Özgürlük ve Demokrasi İlerle-
me Raporu” Mayıs 2009’da açıklandı. Söz konusu raporda, yi-
ne uzun uzun ABD’nin, “Hükümeti, Türkçe dışında dillerin ko-
nuşulmasına uygulanan kısıtlamaların kaldırılması, azınlıkla-
rın görüşlerini yansıtanların veya 1915 katliamları gibi tartış-
malı konularda fikir bildirenlerin ifade özgürlüğünün arttırıl-
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ması, ılımlı din özgürlüğünün koruması, Ruhban Okulu gibi
gayrı-Müslim dini kurumların serbest bırakılması, etnik Kürt
ve diğer azınlık toplumların meselelerini çözümlemek için so-
mut adımların atılması yolunda teşvik ettiği” hatırlatılmıştı.

Raporda, “Bunlara ilişkin kapsamlı reformlara devam edil-
mesini teşvik amacıyla düzenli olarak yasama ve yürütme or-
ganlarının yanı sıra yargı organlarının üyeleriyle görüşüldüğü”
de açıklanmıştı.

Türk yargı sistemi üzerinde yapılan çalışmalara gelince; rapor-
da şunlar vurgulanmıştı:

“ABD hükümetinin başlıca hedefleri, insan haklarına ve huku-
kun üstünlüğüne daha fazla değer veren, daha demokratik bir hü-
kümeti teşvik etmek ve daha bağımsız ve tarafsız adliye de dahil;
demokratik, şeffaf ve sorumlu devlet kurumlarına olanak yarata-
cak anayasal değişiklikleri içeren yasal reformlara destek çık-
maktı… ABD, hukukun üstünlüğünün ve modern, tarafsız bir ad-
liyenin geliştirilmesine yardım amacıyla çok sayıda milletvekili,
yerel siyasi lider, yargıç, adli yetkili, basın mensubu, akademisyen
ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri ile toplum diplomasisi prog-
ramları yoluyla temas kurdu ve objektif adliyenin geliştirilmesine
yardım edecek eğitimi artırdı. 2008’de çeşitli programlar vasıta-
sıyla uzun sürelerle ABD’ye gelen 100’den fazla kişi Amerikalı
meslektaşları ile tanıştı, ABD’nin politik, yargı ve sosyal sistemle-
rinin yapı ve fonksiyonlarını daha yakından tanıdı… ABD hükü-
meti, ülkede hukuk reformlarını ilerletme çabalarını artırmak
amacıyla, ceza yargılamasının dava öncesi aşamasındaki çözüm-
ler konusunda 45 savcı ve yargıcın katıldığı bir konferansa ev sa-
hipliği yaptı. Konferansta ceza pazarlığı yönteminin kabulü teşvik
edilip tartışıldı… ABD hükümeti aynı zamanda terörizm alanın-
daki yasalar, çocuklarla ilgili konular ve iki tarafı ilgilendiren di-
ğer yasal alanlardaki en iyi uygulamaları gözlemlemeleri amacıy-
la, savcılar için ABD’de bir inceleme turu düzenlenip uygulandı.”
Türkçesi Yargı Reformu ABD’de hazırlanmıştı.

Yani, Siyonist sömürü ve zulüm saltanatını yıkacak evrensel
programları uygulamaya başladığı için Erbakan Hoca’ya yöne-
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lik, Cumhuriyet tarihinin utanç sayfası 28 Şubat sürecinde yar-
gı ve medya mensupları brifinglerle ve kiralık generaller eliyle
terbiye eden ABD, şimdi 28 Şubatın devamı olan Ergenekon
dalgalarını yürütecek kadroları bizzat Amerika’ya taşıyıp dol-
durmakta ve hizaya sokmaktaydı. Ama bazı ahmak İslamcılar
hala Ergenekon’u 28 Şubat’ın intikamı sanmaktaydı veya öyle
sunmak için çaba harcanmaktaydı.

AKP’nin D-8 tahribatı!

Bu arada Rize’de açılan Diyanet Hizmet Binasının duvarına
kocaman bir HAÇ figürü yapılmıştı. Brüksel’de ki AB merkez bi-
nasının üstü de tam bir HAÇ görüntüsü yansıtmaktaydı. Avru-
pa’nın ki tepeden, Recep Erdoğan iktidarının ki cepheden HAÇ’ı
göstermesi, artık birilerine bir şeyler anlatmalıydı!..

Recep Erdoğan’ın Paris’te, daha önce Hz. Peygamberimize ve
yüce dinimize yapılan açıkça saldırıların yanıtsız bırakıldığı Türk
etkinliklerinin kapanış programında:

“Müsenna”yı anlatırken “Türkiye ile Fransa’nın Doğu ile Ba-
tı’nın (yani Müslümanlıkla Hıristiyanlığın) bir farkı olmadığını,
bunların aynı gerçeğin aynadaki yansımaları olduğu safsatasını
vurgulaması” AKP’nin AB projesi kapsamında nasıl bir fikri yoz-
laşma ve gâvurlaşma amaçladığını da ortaya koymaktaydı.

Ey Türk Kürt, Laz ve Çerkez… kardeşlerim. ABD, AB ve İs-
rail’in dayatmasıyla, bu AKP’nin ve BDP’nin danışıklı dövüş
içinde yürüttükleri Demokratikleşme açılımlarının nasıl bir de-
jenerasyona yol açtığını hala anlamayacak mısınız?

Hatta Şevket Kazan ve Oğuzhan Asiltürk’ün Erbakan hocaya
rağmen hazırlayıp Numan Kurtulmuş eliyle piyasaya sürdükleri
“Alternatif paket”lerde, AKP’nin bu akrepliklerini çok geri ve ye-
tersiz bulup, Açılımlar konusunda daha ileri adımlar önermeleri
hayret uyandırıcıydı.

AKP’ye alkış tutan, hatta “Erbakan’ın gizli kahramanları” diye
yutturmaya çalışan şu malum kişilerin, kendileriyle AKP konusun-
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da aynı kafada bulunan Şevket Kazan ve Numan Kurtulmuş’a atıp
tutmaları da tam bir maskaralık ve muammaydı. Çünkü AKP’nin
TSK’ya yönelik yıpratma kampanyaları ve 12 Eylül darbe anayasa-
sını değiştirtme kahramanlıkları konusunda tavırları ortaktı.

Bugün AKP’nin demokratikleşme bahanesiyle 12 Eylül ana-
yasasını değiştirme girişimleri bize Sultan Abdulhamit’in Said
Halim ve Ahmet Cevdet paşalara hazırlattığı, Mithat Paşa, Na-
mık Kemal, Ziya Paşa gibilerini de kattığı, ikisi asker on altısı
sivil, on tanesi ulemadan oluşan heyetin ortaya çıkardığı 23
Aralık 1876 anayasasının, “padişaha çok geniş yetkiler veriyor”
diye değiştirilmesini isteyen ve bu nedenle 31 Mart ihtilalını
tertipleyen Mason İttihat ve Terakki Partisinin “Siyonist ve sa-
bataist” gayretlerini hatırlatmaktaydı. 

Anayasalar, bir toplumun en az birkaç yüz yılını ilgilendiren
ve hukuken şekillendiren Devlet-Millet sözleşme metinleri ol-
duğu için, uzlaşma sonucu ve zor değiştirilen temel yasalardır.

Kanunlar ise kolaylıkla geçici-güncel ihtiyaçlar doğrultusun-
da kolayca ve çoğunluğu elde eden iktidarlarca rahatlıkla ve
sıklıkla değiştirilebilinen kurallardır. 

Şimdi, anayasanın bazı maddelerinin, mevcut iktidarların si-
yasi ve şahsi çıkar hesapları yönünde değiştirilip, resmen olma-
sa da, fiilen anayasayı kendi keyiflerine uydurulmasını önle-
mek için, Meclisten çıkarılacak kanun maddelerinin ve Anaya-
sa Değişikliklerinin, anayasaya uygun olup olmadığını denetle-
yip değerlendirecek bir üst kuruma ihtiyaç vardır ki, Anayasa
Mahkemesi bu maksatla özel bir önem taşımaktadır.

Siz Anayasa Mahkemesini, çoğu maalesef dış güçlerin ve
masonik merkezlerin desteği ile parlamentoya taşınmış, siyasi
iktidarların ve onların temsilcisi konumundan kurtulamamış
Cumhurbaşkanlarının tayin etmesiyle oluşturmaya kalkışırsa-
nız, anayasal oyuncak halini alacak ve keyfi yönetimleri kitabı-
na uydurma kurumuna dönüşmüş olacaktır.

“Efendim, mecliste 411 Milletvekilinin ortak kararını, Ana-
yasa Mahkemesin 11 üyesi nasıl geçersiz kılabilir?” şeklindeki
sorular ve saldırılar da kasıtlıdır.
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Çünkü “Yasama, yürütme ve yargı” 3 ayrı ve eşit ağırlıklı
erkler konumundadır. Bu erklerin yetki ve görevlerin sayı çok-
luğu ile ölçülmesi yanlıştır. Ancak bütünüyle Milli, yerli, adil,
insani bir anayasa ise elbette büyük bir ihtiyaçtır ve lazımdır.

Ancak, AKP’nin bu sözde demokratik anayasa değişiklik pa-
ketinde ne seçim barajının ne milletvekili dokunulmazlığının
kaldırılması niçin yer almamıştı?

Mevcut yapı içerisinde hem yargının siyasete, hem siyasetin
yargıya, hem de TSK'nın hükümete müdahale kapısı açıktır. Kim
ne kadar güç elde ediyorsa o güçle diğer tarafı bloke etmeye çalış-
maktadır. Yargı, yasama, yürütme; sivil, asker bu erkler birbirleri-
nin rakibi gibi davranmaktadır. Bu da hem anayasanın hem de
halka rağmen oluşturulan yapının boşluklarından, hatta bozuklu-
ğundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca AKP’lilerin dönüp çuvaldızı
kendisine batırması lazımdır. Esas tartışılması gereken konular-
dan biri de, siyasetin ne kadar demokratik davrandığıdır. Meclis'e
giden milletvekillerinin kaçının ismi seçilmeden önce kendi böl-
gesinde tanınmaktadır? 2002 parlamentosunda halkın oyunun
yüzde 45'ini dışarıda bırakmıştır. Peki, darbelere niye karşı çıkıl-
maktadır? Çünkü adam topunu tüfeğini alıp 'oylarınızın hiçbir
kıymeti yoktur' diyerek halkın tercih ve tensibini hiçe saymakta-
dır. Şimdi insafla yanıtlayalım: Baraj sistemiyle halkın bir kısmı-
nın oyunu çöpe atmakla, darbe yapmanın ne farkı kalır? Biz diyo-
ruz ki, dar bölge milletvekili seçimi yapılsın. İnsanlara bildiği, ta-
nıdığı kişileri seçme fırsatı tanınsın. Seçim barajları kaldırılsın.

Bu bürokratik oligarşi nedeniyle Türkiye'de partilere müdaha-
le edilebiliyor, partiler bölünebiliyor. Sistem normalleşmeden si-
yasetin yapısının da normalleşmesi beklenebilir mi? Bunun tipik
örneğini Refahyol hükümetinde gördük. Bir akşamda 50 millet-
vekili tehditle başka partiye geçti, Parlamento'da hükümetin ço-
ğunluğu azınlığa düşmüş oldu. Ama o milletvekilleri halkın ken-
di içinden gönderdiği kişiler olsaydı yerini değiştirmezdi. Çünkü
o millet, o milletvekillerini hizaya sokardı. Liderler de maalesef
bürokratik oligarşiye çok zarar vereceklerini düşündükleri isim-
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leri bir müddet sonra tasfiye ediyor. Örneğin faili meçhul cinayet-
lerle ilgili araştırma komisyonu üyelerinden Refah Partisi Millet-
vekili dışındaki hepsi ikinci dönemde partileri tarafından dışarı-
da bırakılmıştır.”124

Milletin Diniyle, gelenekleriyle, milli ve manevi değerleriyle
çatışan, hür iradesi ve demokratik tercihleriyle kavgalı kafalarca
hazırlanıp dayatılan; Dinci ve Dinsiz kesimlerce sürekli istismara
ve suistimale açık bulunan anayasalar ise, maalesef haksızlık ve
hukuksuzlukların bizzat kaynağı olmaktadır.

Bu arada AKP’nin anayasa değişiklikleri tam bir bilmeceydi.
Bu paket Meclisten geçirilip Cumhurbaşkanı da onay verince
Resmi Gazetede yayımlanması üzerine 10 gün içinde Anayasa
Mahkemesine götürülürse, mutlaka 60 günden önce bir karar
çıkması gerekliydi. Aksi halde bu pakete referandumdan “evet”
oyu çıkması, Yüksek Mahkemenin ise Anayasaya aykırı bulması
durumunda çok çetrefilli bir çelişki, hatta “Devlet kilitlenmesi”
meydana gelecekti.

Üstelik; “niçin sahipleniyor ve düzeltilmesine karşı çıkıyorsu-
nuz, bu bir darbe anayasası değil midir?” dedikleri mevcut metin,
aslında 17 sefer ameliyat geçirmiş ve 82 maddesi zaten değiştiril-
mişti. Yani orijinal özelliğini çoktan yitirmişti. Kaldı ki bunun ye-
rine hangi kanun ve kuralların getirildiği sorusu oldukça önem-
liydi. Bağımsız ve Milli bir yargı tarafından, etkin ve yetkin bi-
çimde denetlenmeyen ve dış güçlerin güdümüne giren bir yöne-
tim düzeni, demokrasi kılıflı bir despotizme dönüşecek, Milli ira-
de istismarı ve seçim tiyatrolarıyla adalet ve hürriyet kavramları
felç edilecekti. Daha doğrusu, yapılmak istenen “küreselleşme”
hevesiyle, halkımızın “demokratik köleler” haline getirilmesiydi.

15 Nisan 2010 tarihinde Erbakan Hoca’nın Berlin’e uçarken
Atatürk Hava Limanında gazetecilerin bir sorusu üzerine:

“AKP’nin anayasa değişiklik paketini yararlı görmüyor ve des-
teklemiyoruz. Bizim amacımız ve milletimizin ihtiyacı, böyle dikiş
tutmaz yamalarla oyalanmak değil, yeni, Milli, adil, gerekli ve

AHMET AKGÜL 467

124 Aksiyon Muhsin Öztürk’le Numan Kurtulmuş’un sohbeti



gerçekçi bir anayasa hazırlanmasıdır” şeklindeki yanıtı oldukça
anlamlı ve önemliydi.

Faizli zalim soygun düzeninde Siyonist tefeci patron, AKP
taşeron konumundaydı

Dünyanın yani insanlığın yıllık geliri 60 trilyon dolar tahmin
ediliyor.

Dünyanın, bütün insanlığın bir yılda ödediği FAİZ ise 80 tril-
yon doları aşıyor.

Dünya devletlerinin ve insanlığın tüm BORCU 100 trilyon do-
ları buluyor.

Dünyaya FAİZLİ borç verenler toplam olarak en fazla 10 bin ki-
şi civarında görünse de, gerçekte 10 Yahudi ailesinden ibaret oldu-
ğu biliniyor. Bütün bu gerçeklere dikkat çektiği ve kurtuluş çarele-
rini gösterdiği için Erbakan Siyonist odaklarca aforoz ediliyor!

İnsanlığın geliri belli, verdiği faiz belli, zalim sömürü düzeni
ve sömürenler belli... Dünya gelirinden çok faiz veriyor, böylesine
bir belaya ve böyle bir kısır döngüye düşürülmüş eziliyor.

Biz faizi nasıl tanımlıyoruz: Bir taraf kaybediyorken bir taraf
kazanıyorsa, bu 'faiz'dir. İnsanlık gelirinden daha fazla faiz ver-
diğinden, dünya iflas etmiş çırpınıyor.

Türkiye'de olduğu gibi bütün milli varlıklar da 'özelleştirme'
adı altında elden çıkarılıyor, ama borçlar bir türlü bitmiyor! Mil-
letimizin seksen yıllık birikimi son sekiz yılda 'babalar gibi satıl-
masına' rağmen, borçlar azalmıyor, katlanıyor!

Küresel sömürü sermayesi sahipleri ne yapıyor?

Özelleştirme organizasyonları veya daha başka dümenlerle
dünya varlıklarını tek elde topluyor, küreselleşiyor. Tekel olmala-
rı sebebiyle ellerinde biriken ve patlarcasına şişen sömürü serma-
yelerini insanlığın varlıklarını toplamada kullanıyorlar. Devletle-
rin ödenemeyen borçları ile onların giderek katlanan fahiş faizle-
rini ülkelerin varlıklarını sattırarak güya kapattırıyorlar, ama ül-
keler iflas ediyor, altın yumurtlayan tavuklar kesiliyor! Bu vahşi
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ve zalim soygun düzenine göre kurulmuş ülke ekonomileri iflasa
sürükleniyor.

İşte AKP Türkiyesi…

Çalışan nüfusu 30 milyon ve bu çalışabilenlerin yarısı yani 15
milyonu işsiz bulunuyor.

İş bulup çalışabilenlerin de yüzde sekseni asgari ücretle çalışıyor.

75 milyon nüfusumuzun çoğunluğunu genç ama işsizler ordu-
su oluşturuyor. 

Gençler 'aş-iş-eş-ev' bulup da evlenemiyor!

Asgari ve ortalama ücret 500-600 lira civarında, ama en dü-
şük kira bile 300-400 lirayı geçiyor.

Devlete kadar uzanan yapılanmanın temeli olan aile kurumu
çözülüyor.

Ana direk olan aile müessesesi çöküyorsa, demek ki devlette
çöküşe sürükleniyor.

Yukarıdaki hesaplar yetmediyse, o zaman alın size başka bir
hesap daha... Zavallı milletimiz karnını somunla yani ekmekle do-
yuruyor.

Bu ülkede aç insanların karnını kuru ekmekle doyuracağı ek-
meğimizin bir kilogramı ortalama 3 lira oluyor.

Buğdayın bir kilogramı ise 0,35 liraya satılıyor.

Aradaki dengesizliğe dikkat buyurun.

Buğday ile ekmek arasında tam 10 kat yani yüzde 1000 fiyat
farkı görünüyor.

Bir çuval unun, yani 50 kilogramın fiyatı 40 lira ve 220 ekmek
çıkıyor.

Bu durumda çiftçimiz ne yapsın, köylümüz nasıl üretim yap-
sın?!. 

Dünyada ve ülkemizde işte böylesine "vahşi ve zalim bir dü-
zen" uygulanıyordu.125
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Bu dengesiz düzenin ve Siyonist sömürü sisteminin ülke-
mizde ki sömürge komiserliğini ise AKP ve Recep T. Erdoğan
yürütüyordu.

İşsizlik ve fakirlik insanımızı canından bezdiriyordu. Ahlak
yozlaşıyor, aile bitiyordu. Devlet borç batağında boğuluyor, ama
halkımız hala AKP diyorsa, demek ki toplum hak ettiği yönetimi
buluyordu.

Kahraman AKP iç ve dış borcumuzu 226 milyar dolardan
515 milyar dolara çıkarıyor. İşsizlik oranını % 8’lerden % 13’le-
re taşıyordu. Ülkenin bütün milli birikimleri ve kâr eden
KİT’leri yok fiyatına yabancılara satılıyordu. IMF ise iddia ve
propagandaların aksine, ihtiyaç duyulmadığı için geri gönderil-
miyor, sömürü çarkı otomatik sisteme bağlandığından ve uzak-
tan kumandalı yapıya kavuştuğundan kendisi böyle istiyordu.

Bütün bunlar yaşanırken Genel Kurmayın tavrı, tarzı ve tu-
tarsızlığı ise, kafa karışıklığını ve Türkiye Cumhuriyetinin ge-
leceği ve güvenliği ile ilgili kuşkuları daha da artırıyordu.

Sonuç:

1- Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti ismen ve resmen olmasa
da fikren ve fiilen çökertiliyordu.

2- Veya Atatürk’ten sonra, asker ve sivil bürokrasiden ülke
ekonomisine, sanat ve kültürden siyasi partilere her şeyi ele ge-
çiren masonik ve sabataist şebeke saf dışı ediliyordu.

Şimdi ABD, AB ve Yahudi Lobileri İslam’a ve insafa gelme-
diklerine ve bu şeytan taifesinin AKP’yi ve sivil PKK olan
BDP’yi hararetle desteklerine, açılım girişimlerini ve anayasa
değişikliklerini teşvik, hatta tertip ettiklerine göre, Türkiye
Cumhuriyeti yıkılmaya, SEVR’in maddeleri uygulanmaya ve
Lozan’ın ertelenen gizli maddeleri dayatılmaya çalışılıyordu.
Yani Türkiye sanıldığı gibi, devlete sızmış gizli şebeke ve çete-
lerden kurtulmak üzere bağırsaklarını temizlemiyor, tam aksi-
ne can çekişiyordu. 

Heeyy, sesimizi duyan yok muydu?
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1989 AVUSTURYA MASON KURULTAYI
VE

28 ŞUBAT’IN YENİ VERSİYONLARI

16. Kasım 2010 Salı akşamı Haber Türk Tv. Teke Tek prog-
ramına çıkarılan ve sanki bir hayır derneği gibi sunulmaya,
böylece karanlık yüzü saklanıp aklanmaya çalışılan MASON-
LUK’un sözde üstatlarından REMZİ SANVER, tam bir münafık-
lık ve sahtekârlık sergilemiş; Fatih Altaylı da, çanak sorular yö-
nelterek masonik hizmetini ifa etmişti. Oysa;

1- Mason Üstadı Remzi Sanver’in yalan beyanlarının tam ak-
sine MASONLUK, öyle yöresel, bölgesel ve ülkesel değil, bey-
nelmilel gizli ve kirli bir şebekedir ve Siyonist Yahudi Çıfıtları-
nın güdümündedir.

2- Atatürk Mason Localarına; “Kökü dışarıda fesat ocakları
ve tehlikeli Yahudi uşakları” oldukları gerekçesiyle yasak getir-
miştir ve bu yüzden başına büyük sıkıntılar açıldığı bilinmek-
tedir. Remzi Sanver’in, “Atatürk’ün de Mason olabileceğini ve
meşhur masonlarla çok sıkı fıkı ilişkiler geliştirdiğini” ima et-
mesi de tam bir saptırma ve istismar örneğidir.

3- Siyonist Yahudi örgütlerle Mason derneklerinin; gerek
semboller ve simgeler, gerek gizemli ritüeller ve gerekse sloga-
nik kelimeler ve şifreler bakımından birbirlerinin neredeyse ay-
nısı olması ve Kabalist kaynaklı bulunması, Masonluğun, Yahu-
diler dışındaki farklı din ve kökenden insanları Siyonizm’e hiz-
met ettirmek üzere oluşturulmuş, kökü dışarıda şeytani yapı-



lanmalar olduğunu göstermektedir; hemen her ülkedeki ve
Türkiye’deki bütün Locaların başında Yahudi ve Sabataist dön-
melerin bulunması da bunu ispat etmektedir..

4- Masonların “Tanrı” “Evrenin Ulu Mimarı” “Yüce Varlık”
dedikleri bizzat ŞEYTAN’ın kendisidir. İnsanları ürkütmemek
için “İnanan her insana açık oldukları söylenmektedir… Bunla-
rın Aydınlanmacılık dedikleri de, tüm kutsal ve ahlaki değerle-
ri ve özellikle ahireti-ölüm ötesini inkar eden bir dinsizlik dini-
dir.. Şeytana tapıcılık olan SATANİZM de , masonluğun bir öğ-
retisidir.

5- Üstelik çok cin fikirli olduğu bilinen Fatih Altaylı’nın , bu
“DUL KADININ OĞULLARINA ( Kocasız Kadının Doğurduk-
larına)” şu soruları sormaması da ilginçti:

* Ya hu, madem gizli ve sinsi bir hıyanet şebekesi değilsiniz,
öyle ise neden böyle şifreler ve simgeler üzerinden işaretleşip
anlaşıyorsunuz?

* Bir sürü yasal meslek örgütü ve sendika dururken, siz Ma-
sonlar hangi tanışma ve dayanışmayı sağlıyorsunuz?

* Her hangi bir resmi kurum tarafından neden denetlenip
kontrol edilmiyorsunuz?

* Böylesine kanunlar, kurumlar ve ilk iktidarlar üstü gücü
nereden alıyorsunuz?

* Sağcı, solcu veya İslamcı bilinen ve dışarıda düşman zan-
nedilen adamları, aynı Localarda nasıl buluşturup barındırıyor-
sunuz? Bu horoz dövüşüyle halkı niye aldatıyorsunuz?

Evet, Fatih Altaylı bu soruları sormaktan niye çekinmişti ve
program öncesi kimler kulağını çekmişti?

İşte Mason üstadı geçinen Siyonist uşağı ve şeytanın avuka-
tı Remzi Sanver’in yalancılığını ve toplumu aldatmaya çalıştığı-
nı ortaya koyan şu belge; Türkiye’deki masonların nasıl küresel
güçler ve Siyonist merkezlerce yönetildiklerini açıkça göster-
mektedir…
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1989 yılında, Avusturya da toplanan Büyük Mason Kurulta-
yında, çok farklı ülkelerdeki şubelerine olduğu gibi Türkiye’de-
ki hain ve kiralık biraderlerine, yani Şeytanın müritlerine de,
şu talimatları göndermişlerdir. Çünkü Masonlar, kendi ülkele-
rinin, kendi milli ve manevi değerlerinin ve kendi milletinin
menfaatlerinin değil, Siyonist odaklarının ve Şeytan Tarikatı
olan küresel Mason Localarının emrinde ve hizmetindedir…
Evet, tarih boyunca, alçaklığın ve ahlaksızlığın böylesi görül-
memiştir…

Siyonist dış güçler ve Masonik işbirlikçilerce birlikte tezgâh-
lanan ve Refah-Yol Hükümetini yıkmayı amaçlayan, 28 Şubat se-
naryolarında sos olarak kullanılan, din istismarcısı riyakârlıkla-
rı ve ucuz kahramanlıkları sırıtan figüranların; Erbakan Hoca’nın
fiili siyasete dönmesiyle birlikte, yeniden medya malzemesi ya-
pılıp gündeme taşınması, bize 1989 yılında Avusturya’da topla-
nan Büyük Mason Kongresinin aldığı kararı hatırlatmıştı.

Masonların Din düşmanlığı

Masonların düşmanlığı yalnızca din ahlakına değil, her türlü
manevi değere saldırılmaktadır. Bu nedenle samimi vatansever,
milliyetçi insanlar da masonların önemli hedefleri arasında yer
alır. Masonların söz konusu dini ve milli değerlere olan düşman-
lığını hemen her gün görmek olasıdır. Masonların kontrolündeki
bazı basın ve yayın organları sık sık din ahlakını ve milli değerle-
re sahip çıkmayı dolayısıyla dindarları ve milliyetçileri kötüleyen
ifadelere yer verebilmekte, gizli ve açık bu çevrelerin aleyhinde
kurulan tuzaklara destek olunmaktadır. Milliyetçi mukaddesatçı
çevreler hakkında sayısız, aslı olmayan dedikodu ve iftira üreten
bu masonik çevreler, kendilerine engel gördükleri milli ve mane-
vi değerleri yok etmeye çalışmaktadır.

“Loca”lar masonların mabedi sayılmaktadır

Masonların mabedi olan LOCA’lar çok iyi korunmaktadır. Lo-
ca girişinde, içeri giren kişiler titizlikle kontrol edilip öyle alınır.
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İşte ülkemizdeki, hem Din düşmanlığının, hem de din
istismarının perde arkasını ve Erbakan karşıtlığının hangi
merkezlerce kışkırtıldığını gösteren o Mason Kurultayının

Türkiye kararının orijinal 2. sayfası.



Tanınmayan bir kişi içeri girmek istediğinde durdurulup parola
sorulmaktadır. Loca girişindeki parola sistemi, bir mason tarafın-
dan şöyle anlatılıyor:

"Kapıyı açan kimseye içeri girmek istediğimi söylediğim za-
man, beklememi istedi. Ardından, sonradan Ali Shan Muhterem
Locasının üstad-ı muhteremi olduğunu öğrendiğim Joe Lee K. gel-
di. Ne istediğimi sordu. Türkiye'den geldiğimi, çalışmalarına katıl-
mak istediğimi belirtince, o zaman bana kelimeyi veriniz dedi, ve
ritüellik heceleme faslına geçtik." (Şakül Gibi, 1989 S.19 C.2 sf.5)

Masonların en gizemli ve merak edilen yönlerinden birisini de,
locada düzenledikleri tören ve ayinler oluşturmaktadır. Belirttiği-
miz gibi, mason locası çok iyi korunmakta. Mason olmayan kimse
locanın kapısından içeri alınmamaktadır. İçeride olanlar dış dün-
yaya her zaman bir sır olarak kalır. Mimar Sinan dergisi, locanın
korunması konusunda izlenecek prensipleri şöyle anlatıyor:

"Locaya ziyaretçi olarak gelenlerin mason olup olmadığının
usulüne uygun şekilde tahkik edilmesi şarttır. Kardeşler tarafın-
dan tanınmayan bir masonun, imtihana tabi tutulmadan locaya
girmesinin yasak olması şarttır." (Mimar Sinan Dergisi, yıl 1977,
s. 24, sf. 15)

Masonluğa geçiş ve yemin şartları!

"Verdiğim sözleri yerine getirmediğim takdirde, kalbim göğ-
sümün sol tarafından, dilim ağzımın dibinden koparılacak, boğa-
zım kesilerek, vücudum vahşi atlar tarafından parçalanacak, med
ve cezirin aktığı bir noktada deniz kumunun içinde 24 saat gö-
mülerek, sonra kül oluncaya kadar yakılıp dört rüzgârın estiği bir
yerde havaya atılacak ve böylece hatıram tamamen kaybolmuş
olacaktır." (Başlangıçtan Bugüne Kadar Ritüelimizin İnkışafı, Ce-
lil Layıktaz, İstanbul,1972)

Bu yemin bir tiyatro oyunun veya bir romanın değil, içinde
dünya çapında birçok devlet adamı, üniversite rektörü, sanatçı ve
yazarın bulunduğu en çok merak edilen, en gizemli kuruluş olan
masonların törenlerinin bir parçasıdır. Bu yemin, sırları açıkladı-
ğı takdirde, bir masonun başına nelerin geleceğini anlatmaktadır. 
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Dış dünyadan, mabede kabul edilecek kişi, yeni mason olur-
ken, masonlarca "tekris" adı verilen bir törenle karşılanır. Bu gi-
zemli dünyaya ilk adımını atan yeni mason, ilk andan itibaren
çok şaşırtıcı ve ürkütücü olaylarla karşılaşacaktır. Mason adayı
locaya girdiğinde, tekrisinden önce küçük bir odaya alınır. "Te-
fekkür hücresi", yeni masonun bu karanlık dünyaya ilk geçişin
başlangıcıdır. Mason adayı tekris töreninden evvel hala "hari-
ci"(yani yabancı)dir ve "Tefekkür hücresi" denilen karanlık bir
odada bir müddet yalnız kalması lazımdır. 

"Harici tekrisinden evvel, "Teffekür hücresi"ne alınır. Burası
duvarları siyah boyalı, kemikler, bir insan kafatası, küçük bir ma-
sa, bir tabure ve bir yazı takımı bulunan bir hücredir. Loca kati-
bi adaya üzerindeki paraları ve madenden yapılmış eşyayı elinde-
ki keseye koymasını söyler. Vasiyetnameyi kılıcın ucuna geçirir.
Daha sonra da büyük üstada vasiyetnameyi ve elindeki kılıcı ve-
rir. Tören sonunda üstad kılıcın ucundaki vasiyetnameyi yaka-
caktır." (Türkiye Büyük Mason Locası, Birinci Derece Ritüeli)

Mason adayının fiziksel hazırlığı gözlerine bağlanan örtü ve
boynuna geçirilen ip ile tamamlanır. Artık mason adayı, "nuru zi-
yaya" (yani Şeytani AYDINLIK’a) kavuşmaya hazırdır:

"Adayın hazırlığı boynuna bir ip geçirilerek tamamlanır. Bu ip
haricin geldiği dünya ile mevcut ilişkilerini sembolize eder. Bu ara-
da, adayın gözleri bağ ile örtülüdür." (Çırak, Kalfa, Usta, s. 35)

Gerekli işlemlerden geçen mason adayı artık Tekrise (yani
tüm milli ve manevi değerlerden soyutlanıp Şeytani yöntemlerle
temizlenmeye) başlanacaktır. Büyük salonun kapıları açılır. Ma-
son adayı, loca kâtibinin yardımıyla iki sütunun arasına I. tören
üstadının karşısına çıkarılır. Üstadla mason adayı arasında geçen
diyalog, Mimar Sinan dergisinde şöyle anlatılıyor:

"Namzetlerin (adayların) boyunlarına birer ip geçirilir, sağ el-
lerinin ikişer parmakları dudakları üstüne koyulur. Hepsi, boy-
nundan geçirilmiş olan ipin ucu merasim üstadının elinde oldu-
ğu halde, namzetler içeri alınır.
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S: Buraya nasıl geldiniz?

C: Boynumda bir iple geldim. (Başlangıçtan Bugüne Ritüeli-
mizin İnkilafı, S. 24, Mimar Sinan Yayınları 1) (Yani tüm irade ve
arzularımı ve yularımı küresel masonluğa ve Siyonist odaklara
teslim ettim)

Önce sizden bir şeref sözü isteyeceğim: Aramıza alınsanız da
alınmasınız da, burada görüp işittiklerinizi dışarıda hiç kimseye
açıklamayacağınıza söz verir misiniz?"

Yeni masonun verdiği sözden sonra üstad şöyle devam eder:

"...Uçları size çevrilmiş bu kılıçlar yemininizi çiğnerseniz, ma-
sonluğun sizden nasıl öç alacağını ve aynı zamanda çekeceğiniz
vicdan azabını göstermektedir." (Türkiye Büyük Mason Locası,
Birinci Derece Tüzüğü, S. 35)

Daha sonra mason adayının ensesinden tutularak loca zemi-
nindeki Siyon Yıldızı öptürülüp tapındırılır. Bu mason adayının
Kabalist felsefeye ilk boyun eğişi anıdır. Üstad, adaya kararlı olup
olmadığını sorduktan sonra, şöyle devam eder:

"Mademki kararlısınız, hazır olun şimdi birtakım yolculuklar
yapacaksınız. Önünüz engellerle doludur. Kaygılı olmayınız,
azimli ve yürekli olunuz." (Çırak, Kalfa, Usta, S. 35) 

İlk yolculukta, gözü bağlı olan adayın eli bir suya sokulur.
İkinci yolculukta bir mum alevi adayın eline dokundurulur.
Üçüncü de ise, adayın eli toprak kaba sokulur. Daha sonra ada-
yın gözleri açılır:

"Gözlerin bağı, aday nuru ziyaya kavuştuğunda açılır. Bağın
açılması, tekris olanın duyması gereken "tekris şokunu" somut-
laştırır." (Çırak, Kalfa, Usta, s. 35) 

Bundan sonra masonlar, iki sıra paralel olup adayın altında ge-
çeceği bir tak oluşturmak üzere, ellerindeki kılıçların uçlarını
birleştirir ve ardından aday birinci derece nizam vaziyeti alır:

"Ayakta, sağ eli dört parmak bitişik, başparmak gönye teşkil
etmek üzere kalkık olarak boğazın altına koymak ve sol kolu aşa-
ğıya sarkıtmaktır. Daha sonra sağ el ufki olarak sol omuza çekilir
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ve aşağıya indirilir. Bu hareket sır verdiği takdirde adayın boynu-
nun kesilmesine razı olduğu anlamına gelir." (Birinci Dereceye
Mahsus Muhtıra, s. 13) 

Daha sonra yeni masonun ketumiyet ve gizlilik konusunda
ne derece dikkatli olduğunu anlamak için bir deney yapılır:

"Tekriste, derece bilgileri verildikten sonra, yeni çırak bazı
evrakları imzaladığı sırada, I. veya II. tören üstadı ona bir kâğıt
uzatarak, aklında kalmış ise öğretilen kelimeyi yazmasını ister.
Eğer boş bulunup da yazmaya kalkarsa, o sırada orada bulunan
bir başka kardeş cetvelle eline hafifçe vurur. Bunun üzerine, üs-
tad-ı muhterem, yeminde söylediklerini hemen unuttuğunu ha-
tırlatarak yeni kardeşe dikkat ve ketumiyetle ilgili öğütler ve-
rir." (Çırak II. Derece Ritüeli, Tanju Koray, s. 22-23)

Bütün bunlar yeni masonun bu sır dünyasıyla tanışmasıdır.
Kendisine birinci derecenin sırları, daha doğrusu telkinleri ve-
rilmeye başlanır. Zaman geçip, bilgisi artıkça derecesi artacak-
tır. Ve yavaş yavaş düşünceleri değişmeye, inanışları kaybolma-
ya başlayacaktır. Mason dergisi konuyu şöyle anlatıyor:

"Ham taş insan zihnidir. Çekiç telkindir. Aslında iradeyi bi-
linçlendirip kıvama getiren telkinden başka bir şey değildir.
Nasıl çekiç darbeyle ham taşı yontarsa, telkin de tıpkı onun gi-
bi zihni yontar." (Sayı 23, s. 45)

Ülkemizde sayıları 7000'i aşan masonlar, toplum üzerinde bü-
yük etkiye sahiptirler ve bazı önemli makamlara ulaşmışlardır.
Politikada, ekonomide, basında, sosyal hayatta masonluk, mater-
yalist masonik felsefeyi topluma empoze etme çabasındadır.

Masonluk merkezi dışarıda olan bir Siyonist altyapıdır. Bu
nedenle Mustafa Kemal tarafından kapatılmıştır. Türkiye'nin her
yanında mason locaları vardır. Bunların hepsi tek bir locaya ve
tek bir büyük üstada bağlıdırlar. Büyük loca ise yurt dışından ge-
len karar ve emirleri diğer localara ve Rotary, Lions gibi mason-
luğun alt kuruluşlarına iletmek zorundadır. Bu emir komuta sis-
temi sayesinde dünya masonluğunun, Türkiye hakkında aldıkla-
rı kararlar ülkemizde büyük bir titizlikle uygulanır.
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Bu sistemin uygulamasının en önemli örneklerinden birisi
1989 yılında Avusturya'da toplanmış olan Dünya Büyük Mason
Kurultayı'dır. 

Dünya masonları her yıl Büyük Kurultay'da biraraya gelerek
dünyanın geleceğine yönelik stratejiler kararlaştırır. Masonlar
tarafından "Konvan" olarak tanımlanan bu Kurultay'da alınan
kararlar, ülkelere göre gruplanarak her ülkenin Yüksek Şura-
sı'na aktarılır. Sadece 33. derecedeki masonlardan oluşan Yük-
sek Şura'da kararları uygun şekilde alt derecelere ulaştırır. Böy-
lece o ülkede uzun, orta ve kısa dönemde yürütülecek politika-
lar da belirlenmiş olmaktadır. 

1989 yılında Avusturya'da toplanmış olan Dünya Büyük
Mason Kurultayı'nda, Türkiye hakkında son derece önemli
kararlar alınmıştır. Türkiye'de ilerideki on yıl boyunca uygu-
lanacak politikaları belirleyen bu kararlar, ülkemiz üzerinde
masonluğun planlarını, açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Refah-Yol Hükümetine ve Erbakan’ın tarihi girişimlerine kar-
şı kışkırtılan 28 Şubat tezgâhının arkasında bu Siyonist ve
Masonik güçler vardır.

Bu kararlar, Türkiye'nin Siyonist hedefler açısından ne dere-
ce önem taşıdığını ve masonluğun bu hedefler doğrultusunda
ülkemizde oynadığı oyunları ortaya çıkaran en önemli belgeler
konumundadır.

Kurultayda Alınan Kararların Türkçe karşılığı

31. ve 33. başlıklarda belirtildiği gibi, İtalya'daki P2 skanda-
lından sonra, Yunanistan'da biraderlerin tedbirsiz açıklamaları
ciddi krizlere yol açmıştır. Benzer sonuçlar Türkiye için de ge-
çerlidir ve artık çok dikkatli olunması lazımdır. Biraderlere der-
hal gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz.

Aşağıda 25 Nisan 1989'da Avusturya'da toplanan Kurul-
tay'da, Grand Orient'e bağlı Türkiye hakkında alınan kararlar
belirtilmiştir:
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KARAR 1:

A) Anti-masonik ve antisemitik bütün gelişmelerin tespit edi-
lerek önüne geçilmesi.

B) Masonik ideallerin gerçekleşmesini engelleyebilecek (bü-
tün milli ve dini) hareketlerin yok edilmesi.

C) Son 10 yıldaki anti-masonik güçlerle ilgili detaylı bir rapor
hazırlanıp gönderilmesi.

KARAR 2:

A) Basındaki biraderlerimiz arasında dayanışmanın güçlendi-
rilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını önlemek amacıyla, ara-
larında suni bir rekabet havası varmış gösterilmesi.

B) Önemli rollerdeki biraderlerin açıklanmasının engellenme-
si için temel önlemlerin alınıp titizlikle yürütülmesi.

C) Basındaki biraderlerin, dindarları deşifre etmek konusun-
da, daha duyarlı ve daha dikkatli olmalarının gerektiği (Yani Ma-
sonizme ve Siyonizme yararlı dindarların ya doğrudan veya do-
laylı reklam edilip desteklenmesi; halkı ve hassas mihrakları ür-
kütecek aşırı dinci hareketlerin sıklıkla gündeme getirilmesi)

KARAR 3:

A) Kitle partilerindeki biraderlerin sayılarının arttırılması ve
etkilerinin güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını ön-
lemek amacıyla, aralarında (solcu-sağcı, aşırı-ılımlı gibi) suni bir
rekabet havası verilmesi.

B) Parasal sorunlar için Avrupa localarından (ve AB fonların-
dan) yardım ve iş birliğinin istenmesi.

KARAR 4:

A) Medya topluluklarının yardımıyla, yavaş yavaş arttırarak,
masonik ahlak ve düşünüş biçiminin topluma benimsetilmesi
(Ahlaki ve ailevi temellerin çökertilmesi)

B) Derhal masonlar hakkındaki şüphe ve ön yargı sorununun
çözülmesi. Bu görev için birleşiğimiz olan alt kulüplerimizin (Ro-
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tary-Lions vs.) görevlendirilmesi. (Masonluk ve Siyonizmle ilgili
iddiaların komplo teorisi olarak gösterilmesi)

KARAR 5:

A) Büyük derneklerimizin GAP düzenlemesinin içine yerleşti-
rilmesi.

B) Güneydoğu'daki yatırım için faydalı koşulların geliştirilmesi.

C) Bu bölgedeki yatırımlar için girişimci biraderlerin biraraya
getirilmesi. (Böylece demokratik-federatif Kürdistan’a ve Büyük
İsrail planına hazırlık görülmesi)

KARAR 6:

A) Halkın, dini inançların dışında kalması için, laik eğitiminin
güçlendirilmesi (Dini eğitime ve dindarlaşma eğilimlerine kısıtla-
ma getirilmesi)

B) Akademik çevrelerde bulunan biraderlerimiz vasıtasıyla,
üniversite çevresi içinde bu konunun güncelleştirilmesi.

C) Diğer bir yandan, medya kitleleri yardımıyla bu dogmatik
eğilimlerin ve dine yönelimlerin yerilmesi; kötü ve tehlikeli ola-
rak lanse edilmesi.

KARAR 7:

A) Sovyetler Birliği'ndeki Türk Devletleri'nin muhtemel bir
bağımsızlık hareketi, Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu'daki konu-
munu etkileyebilir. Bölgedeki dengelerin korunması için etkili si-
yasi tedbirlerin alınarak (Türki Cumhuriyetlerdeki İslamlaşma
heveslerinin engellenmesi)

B) Sovyetler Birliği'ndeki rejim değişikliğine müteakiben olu-
şabilecek muhtemel bir Türk Birliği'ne karşı halkta oluşacak ılım-
lı bakışın, kitle psikolojisi yöntemiyle, yok edilmesi. Kamuoyu-
nun böyle bir birliğin zararları doğrultusunda yönlendirilmesi.

KARAR 8:

A) Premasonik kuruluşlarımız (Lions, Rotary, Diners vs.) va-
sıtasıyla, uygun gençlerin gözlem ve seçimlerine devam edilmesi.
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Seçilen gençlerin, masonik idealler doğrultusunda, Avrupa ve
Amerika'daki merkezlerimizde eğitimlerinin özendirilmesi.

B) Yeni seçilenlerin dışarıda eğitimi için, gerekli ödemelerin
ve uygun prosedürlerin gerçekleştirilmesi.

KARAR 9:

A) Her hafta tüm yeni gelişmelerin Paris Merkez Komitesi'ne
ve Büyük Türk Konseyi yetkililerine mutlaka iletilmesi.

B) Büyük Chicago Locası'na gönderilen bilgilerin, zenginleşti-
rilip, daha iyi hale getirilmesi.

KARAR 10:

A) (Aslına sadık ve bizden bağımsız) İslami hareketlerin,
kontrol edilerek, uzun vadede yok edilmesi.

B) Dini gruplar arasındaki ihtilaf ve bölünmelerin körüklene-
rek, masonluk aleyhindeki etkilerinin giderilmesi.

C) Dini akımların toplu gücünün değişik odaklara yönlendi-
rilerek, masonik ideallere zarar vermelerinin önlenmesi.

KARAR 11:

A) Basındaki bütün anti-masonik yayınların takip edilmesi.

B) Tüm anti-masonik yayınların toplatılması ve satışının en-
gellenmesi.

C) Fiili ve uygun yöntemlerle, anti-masonik yazarların, yayın
evlerinin, siyasi parti ve sivil örgütlerin tüm faaliyetlerine son ve-
rilmesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi.

KARAR 12:

Halk arasında masonluk öncesi kurumların, yani alt ve yandaş
oluşumların yaygınlaştırılıp genişletilmesi.

Lütfen!

Dergi kapağında orijinalinin 1. sayfasını ve yazımızın başında
2. sayfasını, ardından da, 1989 Avusturya Büyük Mason Kurul-
tayında Türkiye ile ilgili kararların Türkçe karşılığını, şimdi lüt-
fen dönüp bir kere daha ve dikkatle okuyalım. Erbakan gerçeği-
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ne, Milli Görüş hareketine ve Milli Çözüm Dergisine yönelik sü-
rekli saldırıların ve sistemli karalama kampanyalarının; hangi
odaklarca ve ne maksatla kışkırtıldığını anlamaya çalışalım. Er-
bakan’dan niye bu denli korktuklarını; ANAP, AKP ve Numan’ın
HAS Parti’si gibi partilerle niye Milli Görüşü sürekli parçalama-
ya uğraştıklarını sorgulayalım. Basit particilik kaygılarından ve
fasit saplantı ve önyargılarımızdan artık kurtulalım. Ülkemizin,
devletimizin, geleceğimizin ve güvenliğimizin hatırına, olaylara
ve oluşumlara izan ve insafla yaklaşalım. Özetle, milli ve mane-
vi sorumluluklarımızı, nefsi hesap ve hasımlılıklarımızın üstün-
de tutalım ve ölüm ötesini unutmayalım.
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Fetullahcılar ve Parti İçi Fırsatçılar: 
“ERBAKAN DÖNEMİ KAPANDI”

Diye Boşuna Seviniyorlar!

Zaman Gazetesinden Mustafa Ünal, Siyonist Yahudilerin ve
ABD lobilerinin sevincini yansıtan bir tavırla: “Erbakan’ın ölü-
müyle bir devir kapandı” diyordu: 

“Bugün en çok merak edilen, Erbakan'ın siyasi mirasının nasıl
devam edeceği... Cenazedeki kalabalığın siyasete tedavül edilip
edilmeyeceği...”

“Erbakan’ın siyasi hayatının 28 Şubat’ta bittiğini” söyleyerek
ve “Hoca’nın Osmanlı padişahları örneği yerine oğlunu getirmek
istediğini” ileri sürerek; kendi vehim ve tahminlerini gerçekmiş gi-
bi gösteren yazarın şu tesbitleri dikkat çekiyordu. 

“Saadet Partisi'nde ne olup bittiğini merak edenler Oğuzhan
Asiltürk'ü izlesin..!” Saadet Partisi'ndeki hareketlilik yanıltmasın,
Erbakan'ın ölümüyle 'Bir devir kapandı'... Artık, ne siyasi miras-
tan ne de ikinci Erbakan döneminden söz edilebilir.” (Bak. 6 Mart
2011 Zaman sh.25)

Halbuki Yetkilendirme ve görevlendirme konusunda ehliyet
ve liyakat ölçüsünü: şartlara ve ihtiyaçlara uygunluk yanında,
mevcut duruma ve ortama intibak yeteneğine göre de değerlen-
dirip öyle karar veren ve tabi o konuda yaptığı istişare ve tavsi-
yelere de riayet eden Hocamız: teknik ve taktik görevlerle, siya-
si ve stratejik görevleri de özellikle birbirinden ayırıyordu. 



Fatih Bey’in 12 Mart 2011 günü Ankara Anadolu Hotel’deki
istişare toplantısında muhterem babasının; kendisinden sonra
Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığının ve SP Genel Başkanlığı-
nın nasıl belirleneceği konusunda, bizzat Hoca’mızın tavsiyesi
olarak aktardıkları da, bizim tavrımızın haklılığının kanıtıydı.
Çünkü Aziz Hoca’mız Fatih Bey’in de itirafıyla, ne evladını ne
de bir başkasını vekil ve vasi bırakmamış, sadece bunun istişa-
re sonucu tespit edilmesini vasiyet buyurmuşlardır. Fatih Erba-
kan Bey’in bizzat açıkladığı bu gerçekleri, maalesef ne Milli Ga-
zete ne parti yetkilileri ne de yakın çevresi değil; Milli Çözüm
olarak sadece biz yazmış bu onurlu ve şuurlu haykırışa davamı-
zın ve Hoca’mızın hatırına sahip çıkmıştık. Üstelik Fatih Bey’in
o konuşmasını alkışlayan Şevket Kazan niye bu gerçekleri sak-
lamış ve camiamızı niye aydınlatmamıştı. Aziz Hoca’mızın bu
net vasiyetine rağmen kendisini alel acele yeni lider ilan ettiren
Oğuzhan Asiltürk’e karşı niye hala susmaktaydı? Kim kimin
ayıbını ve açığını kapatmaktaydı?

Kaldı ki, SP Genel Başkanlığına Fatih Bey getirilecekse, bu
teşkilat ve mensuplarımızın ortaklaşa münasip görmesi ve tercih
etmesiyle yapılmalıdır. “Herhangi bir kişi veya ekibin güdümünde
ve gölgesinde bulunuyor ve liyakatı olmadan sadece babasının ha-
tırına o makama oturtuluyor” görüntüsü asla yakışık almayacak-
tır, çünkü bu en başta Fatih Bey’e haksızlık ve saygısızlıktır.

Elbette danışma ve dayanışma içinde olacağı, seçkin, sami-
mi ve deneyimli kadrolara ihtiyaç vardır. Ama birilerinin had-
dini aşarak ve fırsatçılık yaparak, “ikinci veya üçüncü ERBA-
KAN!” rolüyle, Fatih Bey üzerinden camiamızı şahsi kaprisleri
uğruna kullanma ve davamızı kısırlaştırma hesaplarına da im-
kân tanınmamalıdır.

Hislerimiz ve heveslerimizle değil, Kur’anı prensiplerimiz
ve vicdani kanaatlerimizle hareket etmemiz gerektiğini hatırlat-
mamız, acaba bazılarını niçin gocundurmaktadır? Ey canlar,
duygusallıkla değil, duyarlılık ve tutarlılıkla davranmalıdır.
Böylece hem Hocamızın aziz hatırası “hanedanlık” töhmetin-
den kurtarılacak, hem de SAADET, bir aşiret partisi havasına
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sokulmayıp, Milli Görüşün tarihi misyon ve vizyonunu sırtlan-
ma ve en ciddi iktidar alternatifi olma şansını yakalayacaktır.
Kendi inancımıza, insanımıza ve tüm mazlumlara karşı sorum-
luluklarımızı kuşanma zamanıdır.

Daha önce de belirtmiştik; “Erbakan Hoca’nın partiyi aile şir-
keti gibi kullanma ve çoluk çocuğa makam ve menfaat imkânı sağ-
lama” iddiaları, tamamen iftiradır. Bu yakıştırmalar, Saadet ca-
miamızı soğutmaya ve Milli Görüşü saptırmaya yönelik uydur-
malardır. Oysa Hocamız, en son Radikal’deki röportajında bü-
tün bunları açıkça yalanlamış ve bu tür konuların istişare sonu-
cu karara bağlanmasını vasiyet buyurmuşlardır. Şunuda belir-
telim ki, davamızın temel esaslarına ve inancımıza dayalı ilmi
kurallara göre, sadece Erbakanın oğlu olmak Milli Görüşün ba-
şına geçmek için, tek ve yeterli sebep olmadığı gibi, yine Hoca-
nın oğlu olmak böyle bir makama gelmeye engel de sanılmama-
lıdır. Şartlar ve ihtiyaçlar öyle gerektirir ve ortak kanaatler o
yönde yoğunlaşırsa elbette bu kapı da açıktır. Yanlış olan, bu işi
vesayet ve kefalet sistemine dönüştürme ve Aziz Hocamıza du-
yulan haklı muhabbet ve teslimiyeti istismar etme çabalarıdır.
Teklif edilecek Genel Başkan Adayları içerisinde en emin ve
ehil olarak Fatih Bey’in görülmesi durumunda tabii ki O’na ar-
ka çıkılacak ve yanında durulacaktır. AZİZ HOCAMIZIN terbi-
ye ve tedrisi altında yetişmesi ve O’nun evladı olmak şerefi de
ayrıca artı bir puandır. Ve hele Sn. Fatih Erbakan’ın Milli Gö-
rüş’e yönelik hile ve hıyanet girişimlerini ve çıban başı kişileri
cesaret ve dirayetle deşifre etmesi, kendisinin ağırlık ve saygın-
lığını daha da arttıracak, itimat ve itibarını çoğaltacaktır. Asla
unutmayalım ki, Milli Görüş bir TARİKAT değil, bir CEMAAT
değil, Evrensel hedefli Hak ve adaleti hakim kılma, yeryüzünde
barış ve bereketi (silm’i) sağlama yönünde SİYASİ VE DEMOK-
RATİK bir CİHAT harekatıdır.

Hem zaten ilahi kadere inanan insanlar, imtihan şuuruyla,
imani ve vicdanı sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, asıl
takdir ve tayinin Allah’ın elinde olduğunu ve bunu değiştirmenin
imkânsızlığını bilerek huzura kavuşacak ve sükûnet bulacaktır.
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Ürdün Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İmadeddin Raşit “Er-
bakan, bütün dünyaya aittir.” diyordu

Fetullahçılar ve parti içi fırsatçılar: “ERBAKAN DEVRİ KA-
PANDI.” Diye sevine dursunlar, oysa Şam Üniversitesi ilahiyat
Fakültesi Eski Dekanı ve Ürdün Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
İmadeddin Raşid, "Erbakan artık bütün dünyaya aittir; prensip ve
projeleri yürüyecektir” gerçeğini dile getiriyordu.

HAMAS Lideri Halid Meşal'in de Selam ve taziye dileklerini Sa-
adet partisi Genel Merkezi'ne ve Erbakan ailesine ileten Raşit, Suri-
ye -Türkiye kardeş halklar arasındaki bağların güçlenmesinde de
Erbakan faktörünü anlatıyor. Onun bir dünya lideri olduğunu vur-
guluyordu. "Erbakan, yalnızca Türkiye'ye ait bir lider değildir. Er-
bakan, artık bütün dünyaya aittir. Bütün dünya Müslümanlarının ve
bütün mazlum halklarının örnek lideri, örnek mücadele rehberidir.
Erbakan'ın yalnızca Türkiye'de yaşayanların üzerinde değil, bütün
İslam âlemi üzerinde, bütün insanlık üzerinde emeği geçmiştir ve
onun yolu izlenecektir. Devletler arasındaki soğuk ilişkiler, Erba-
kan'ın mücadelesi ve çalışmaları neticesinde kardeşler arasında iliş-
kilere dönüşmüştür. Yalnızca yaşamakta olanlar değil, bundan sonra
gelecek olan nesiller de Erbakan'ın verdiği mücadele neticesinde bel-
li bir seviyeye getirdiği dünya da daha güzel imkânlarda ve şartlar-
da yaşayacaktır. Artık dünyanın neresinde bir İslami Hareket başla-
sa; örneği Erbakan'ın bütün dünya genelinde verdiği mücadele ola-
caktır. HAMAS Lideri Halid Meşal'in de Sayın Erbakan ailesine ve
Milli Görüş camiasına selamlarını ve taziye dileklerini getirdim. Bu-
rada olmayı çok arzu etmelerine rağmen, maalesef bazı şartlar mü-
saade etmediği için aranızda bulunamadılar" diye konuşuyordu.

Dr. Avukat ve Hatip Muhammed Hayr Şükrü'nün de bulundu-
ğu ziyarette misafirleri kabul eden Saadet Partisi Eski Genel Başka-
nı Recai kutan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş,
geçtiğimiz aylarda Kuveyt'te Müslüman Ülkeler toplantısına katıl-
dığını ve orada seçkin ilim erbabının ve devlet adamlarının hepsi-
nin de “Müslüman ülkelerin bir araya gelmesinde en çok emeği bulu-
nan kişinin Erbakan olduğunu söylediklerini” nakletmişti.126
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Mustafa Ünal’ın “Erbakan Devri Kapandı” dediği ve kendisi-
ne kaynak gösterdiği Oğuzhan Asiltürk ise: “Hoca'nın çizdiği
yoldan yürüyeceğiz” şeklinde beyanat veriyor, “Milli Görüş’çü-
lere başka, diğer kesimlere başka davranıyordu.”

Oğuzhan Asiltürk, Erbakan Hocamızın naaşı İstanbul’a geti-
rilmeden önceki gün, SP genel merkezine taziye ziyaretine gi-
den DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’i uğurlarken, uy-
gunsuz ve lüzumsuz bir tavırla sarılıp kulağına;

“(Ben İçişleri Bakanıyken Siz Kaymakamdınız) O zaman seni
vali yapamadık, ama inşallah şimdi başbakan yapacağız. Ona gö-
re sıkı dur!?”127 diye müjde ve iltifat yağdırması neyin nesiydi? 

Hocamızın vefat günü bu siyasi ikramı kimin adına vermek-
teydi?

Yoksa “Erbakan Öldü, Milli Görüş gömüldü” zannedenlerin
ekmeğine yağ mı sürülmekteydi?

Bu davanın kurmayı bilinen kişi, başka bir parti başkanına
böyle bir jesti ne diye ve hangi gerekçeyle yapabilirdi?

Sahi, Ey Milli Görüşçüler, hala biraz olsun düşünmeyecek
misiniz, bu Beyler kimdi ve kimler adına hareket etmekteydi.
Bu tür seçim ittifakları elbette yapılabilirdi, hatta ülkemiz çı-
karları açısından Milli bir ihtiyaç haline gelmişti; üstelik Aziz
Hocamızın da vasiyetiydi. Ancak böylesi konuların teşkilatları-
mız ve tabanımızla görüşülüp ikna edildikten ve çerçevesi çizil-
dikten sonra gündeme getirilmesi gerekmez miydi?

Şimdi can alıcı sorular şunlardı ve Aziz Hocamızın davasına
ve manevi mirasına sahip çıkan Milli Görüşçülerin kafa yorma-
sı lazımdı:

1- ABD’nin desteğinde ve Yahudi Lobilerinin güdümünde ol-
duğu bilinen Zaman Gazetesi Yazarı “Erbakan devrinin kapan-
dığını” ve bunun “Oğuzhan Asiltürk’ü izlemekle” anlaşılacağı-
nı nerden biliyordu? Oğuzhan Asiltürk adına yalan söyleniyor-
sa, niye tekzip edilmiyordu?
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2- Bu iddia doğruysa, Oğuzhan Asiltürk “Erbakan devrini ve
Milli Görüş dönemini kapatma” görevini ve yetkisini kimlerden
alıyordu? Milli Gazete’ye söyledikleriyle, Zaman Gazetesinin
belirttikleri arasındaki çelişki nereden kaynaklanıyordu?

3- Sn. Oğuzhan Asiltürk, SP Genel Merkezine gelen DP Ge-
nel Başkanı Namık Kemal Zeybek’e “Şimdi seni Başbakan yapa-
cağız!?” sözünü neye dayanarak söylüyordu? Bir seçim ittifakı
münasip görülse bile, Milli Görüş’ün haysiyet ve hassasiyetle-
rini koruyarak konuşmak elbette daha uygun bulunuyordu.

4- Sn. Oğuzhan Asiltürk “Milli Görüş camiasına ve davamı-
zın genel esaslarına aykırı olarak, başbakanlık makamını baş-
ka insanlara rüşvet olarak mı sunuyor?” sorularına niçin kapı
açıyordu?

5- Teşkilattan ve tabanımızdan gizli ve şaibeli işler çevrili-
yorsa, buna diğer yetkililer niçin susuyordu?

6- Yok, eğer sadece muhatabına şaka yapılıyor ve iltifat yağ-
dırılıyorsa; camiamızın en yaslı durumunda ve bir taziye orta-
mında, bu talihsiz ve tavizci tavır, dava kurmayı geçinen bir ki-
şiye ne derece yakışık düşüyordu?

7- Muhterem Recai Kutan ve Ahmet Tekdal Beyefendiler gi-
bilerin vakarlı, duyarlı ve tutarlı tavrını, diğerlerinden de bek-
lemekle, bunlardan çok şey mi isteniyordu?

8- Fetullahcı Zaman Yazarının ve “izlenmesini tavsiye ettiği”
bazılarının: “Erbakan’ın vefatıyla Milli Görüş’ün kapandığına”
inanıp gizli bir sevinç yaşamaları, onların fıtratlarıyla alakalıydı;
ama en azından milyonlarca insanımızın acısına ve amacına say-
gı duyulması ve buna uygun davranılması gerekmiyor muydu?

9- Kutsal davamızın hatırına ve Aziz Hocamızın hatırasına
bağlılık ve saygınlığa aykırı gördüğümüz durumları ve şahısla-
rı dile getirdiğimiz için, sahiplenilmemiz ve dua edilmemiz ge-
rekirken; hala bizi suçlu sayıp saldıranların, lütfen ve Allah rı-
zası için, anlatılanları bir daha okumaları, doğruyu yanlışı, hak-
lıyı haksızı ayırmak için bunları vicdan terazilerinde tartmala-
rı lazım gelmiyor muydu?
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10- Daha önce Milli Görüşe hıyanet ve Hocamıza hakaret ede-
rek; Anavatana kayanların, gömleğini çıkarıp AKP’ye kaçanların
ve nihayet Numan’ın Has partisine katılanların, hemen hepsini
partilerimize kazandıran, önemli mevkilere taşıyan ve bütün
yanlışlık ve yamukluklarına sonuna kadar göz yuman hep aynı
birkaç kişi; acaba bu suizan oluşturan davranışlarından ve parti
bizim çifliğimizdir yaklaşımından niye vazgeçmiyordu?

11- Erbakan Hocamız tüm dava erbabının ittifakı, hatta İs-
lam dünyasındaki ilim ve devlet adamlarının itibar ve itimadıy-
la Milli Görüş’ün Lideri konumunda bihakkın bulunuyordu.
Ama O’nun darı bekaya hicretiyle ve tam bir fırsatçılık ve istis-
marcılık gayretiyle birilerinin kendisini çevresindeki birkaç ya-
lakaya; “Milli Görüş Lideri” ilan ettirmesi, hangi izan ve vic-
danla bağdaşıyordu?

Gizliden gizliye AGD’de ve Parti bünyesinde “Hocamızın ye-
rine, Onun halifesi Oğuzhan Bey’e BİAT etmeliyiz.” Şeklindeki
saf zihinleri yanıltıp yamultma gayretlerini kimler organize
edip yürütüyordu?

Milli Görüş gibi şuurlu ve onurlu bir camianın böylesi ucuz
kahramanlıklara ve yetki gaspına izin vereceği mi sanılıyordu?

Evet, camiamızın ve teşkilatlarımızın bu istismarcı ve suisti-
malcı kafalardan artık kurtulması ve Aziz Hoca’mızın şahs-ı
manevi makamına ve mirasına sahip çıkması bekleniyordu.

Ve asla unutmayalım ki; her kavim, her parti ve her ekip, an-
cak ve sadece layık ve müstehak oldukları yöneticilere kavuşu-
yordu!

Hem bütün bunlar “teşkilat içi özel konular” da sayılamaz-
dı. Çünkü her şey 70 Milyonun seyrettiği kameralar karşısında
konuşuluyor ve gazete sayfalarında yazılıyordu!.

Sn. Fatih Erbakan Bey’in 12 Mart 2011 Ankara Anadolu Ho-
tel’de yapılan geniş istişare ve değerlendirme toplantısında di-
le getirdiği şu hususların dikkatle irdelenmesi ve izlenmesi ge-
rekiyordu: 
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“Rahmetli Babam ve Muhterem Hocam’la otuz yılı aynı bina-
da, kızı ve oğlu olarak bir arada geçirmek, O’nun sürekli talim ve
terbiyesi altında yetişmek bize nasip olmaktaydı. Dünya ve Ülke
siyasetiyle olsun, teşkilat meselesiyle ilgili olsun, hemen her konu-
yu bizimle paylaşır, hiçbir şeyi saklamazdı. Bizim öğrendiğimize
göre; Hocamız kendisinden sonra hiçbir vasilik, vekillik, halifelik
makamı ve ikinci adamı bırakmamıştı… Muhterem Babamızın sa-
dece sadıkları vardı ve onlarla gurur ve huzur duyardı! Ama bu-
na rağmen ve biz ailesi olarak henüz taziyemizi bile yerine getir-
memişken, birilerinin yangından mal kaçırır gibi bir fırsatçılıkla,
kendilerini Erbakan’ın halefi ve Milli Görüş’ün yeni Lideri ilan et-
me ve SP adına her şeye tek başına yön verme gayretleri bizde
hayret ve hayal kırıklığı uyandırmıştı! Oysa Hocamız: “Sekiz ki-
şilik Yüksek İstişare Heyeti kendi arasında müzakere ettikten,
hatta partimizin diğer yetkili birimleriyle de konuyu görüşüp de-
ğerlendirdikten sonra bir başkan seçilsin” buyurmuşlardı. Yüksek
İstişare Kurulu üyeleri olan Zevat’ın bile çoğunun devre dışı bıra-
kılarak alel acele alınan kararların bazı endişelere yol açması do-
ğaldı ve düzeltilmesi lazımdı. Aksi halde bu yanlışlık ve haksızlık-
lara kalkışanlar karşılarında önce bizi bulacaklardı!” (DİKKAT:
Bunlar bize toplantıya katılan önemli şahsiyetlerin naklettiği not-
lardan derlenmiştir.)

İstanbul temsilcimiz Ramazan Yücel kardeşimizin değerli
eşinin, Hocamızın vefatından sonra gördüğü şu rüya, ufuk açı-
cı mesajlar ve ferahlatıcı müjdeler taşıyordu. Kendisi bu konu-
ları kafaya takan birisi olmadığından rüya kuruntu olmaktan
uzak, içinde Rahmani esintiler ve alametler barındırıyordu:

O rüyada: “Erbakan’ın Mehdiyet ve Medeniyet İnkilabının,
Hz. Peygamber Efendimizin ruhani rehberliği ve Hoca’mızın
Şahs-ı Manevisi altında tamamlanacağı ve Yeni Bir Dünyanın
mutlaka ve pek yakında kurulacağı; Erbakan’ın kıymetini bilme-
yen ve hele hıyanet ve hakaret edenlerin bin pişman ve perişan
olacağı” çok ibretli ve hayret verici bir tarzda gösteriliyordu.

Bu rüyayı sadıka, Bediüzzaman Hz. lerinin Mehdiyet inkila-
bıyla ilgili mesaj ve yorumlarına da uygun düşüyordu.
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1-Önce Bediüzzaman, bu müjdelenen hareketin elbette zahi-
ri rehber ve liderleri olmakla birlikte, esas itibariyle bir “ŞAHS-
I MANEVİ” tarafından yönlendirileceğini (Bak: Emirdağ Lahi-
kası) üstelik O “Şahs-ı Manevi” nin fani ve çürütülebilir her-
hangi bir müceddit ve müçtehitten çok daha öte ve yüksek,
Ebedi ve Ezeli bir hakikatin temsilcisi ve tecellisi olabileceğini
(Bak: Sikke-i Tasdiki Gaybi – sh. 10)

2-O Şahs-ı Manevinin Siyaset, Diyanet ve Hilafet dairelerin-
de hizmet göreceğini (Bak: 5. Şua / 19. Mesele)

3-Bu üç vazifeyi yapmaya bir tek şahsın vakti yetmeyeceğin-
den, Büyük Mehdiden önce pişdarı yani öncü hazırlık komuta-
nı (Bediüzzaman’nın) ve ondan sonra sadık bir bağlısının onun
izinden yürüyerek davasını tamamlayıp yeryüzüne islam’ın Ba-
rış ve Bereket düzenini yerleştireceğini söylemektedir. (Sikke-i
Tasdiki Gaybi. 2. Mektup)

Bundan sonra ekibimiz nasıl bir yol takip etmelidir? Niyeti
ve kalplerimizin tatmini için Kur’anı Kerim’den tefaül ettiği-
mizde karşımıza çıkan şu ayetler oldukça rahatlatıcı mesajlar
taşımaktaydı:

“Gerçek şu ki; Sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir.”

De ki: Ey kavmim (ve rakiplerim!) bulunduğunuz duruma göre
(elinizden geleni) yapmaya davam edin. Elbette ben de (görevimi)
yapıp (istikamet ve hizmetimi devam) ettireceğim. Artık yakında
(kimin haklı olduğunu ve zafere kavuştuğunu) öğreneceksiniz.

Aşağılık kılacak azap kime gelecek, kesintisiz (ceza ve rezil
edici) eza kime çöreklenecek? (göreceksiniz!) (Zümer: 30-36-37)

“Allah zafere ulaşmaları (Fevzü necat bulmaları) nedeniyle,
takva sahiplerini (sıkıntı ve saldırılardan) kurtaracaktır.”

“(Onlar) Dediler ki. Bize olan va’dinde sadık kalan ve bizi bu
yere (dünyada izzet ve devlete, ahrette cennete) mirascı kılan Al-
lah’a hamdolsun.” (Zümer: 61-74)

(İnkârcılar ve münafıklar) Onlar Allah’ın kadru kıymetini hak-
kıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer (dünya) bütünüyle
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Onun (kudret) avucundadır; gökler de (film şeridi gibi) sağ eliyle
dürülüp bükülmüş (bulunmaktadır). (Yani bütün hayat, tabiat ve
kâinat, ruh ekranımıza yansıtılan kader görüntüleri olmaktadır.)

“Doğruyu getirip (sizi batıldan hakka yönelten) ve Onu tasdik
edip (sadakat gösterenlere gelince; işte onlar muttaki olanlardır ve
Rableri katında dileyecekleri her şey onlarındır.” (Zümer:67-33-34)

İslamcı (Din istismarcısı) medyadaki Erbakan itirafları “İs-
tiğfar” mıydı, yoksa “istismar” mıydı?

Zaman Gazetesinden A. Turan Alkan “Bir Utanç Hatırası” baş-
lığı altında:

“1977 Haziranı'nda genel seçimler yapılacak. Bütün siyasi lider-
ler sırayla şehre gelip miting yapıyorlar. Bizim gazetenin patronları
Adalet Partili; buna mukabil başta ben olmak üzere çalışanların ço-
ğunun gönlü daha millici (Milliyetçi Hareket) bir partiden yana.
Patronlarla ortak yanımız Ecevit'in CHP'sine ve Erbakan'ın Milli
Selamet'ine karşı olmak. 

O gün miting sırası Milli Selamet'te ve Hoca'nın bölgede büyük
ağırlığı var. İki muhabirimiz mitinge gitti, ben birinci sayfayı çizip
mitinge ayırdığım yeri boş bıraktım. 

Akşama yakın saatlerde gazetenin AP'li patronlarından biri bü-
yük bir heyecan ve telâşla gazeteye geldi; halbuki pek uğramazdı, 

-Duydun mu Ahmetçiğim dedi, "Mitingde pankart açmışlar.
Peygamber Erbakan yazıyormuş, bunu da yaptılar, olur mu kar-
deşim, olur mu bu?.."

Ömrümün büyük utançlarından biriydi o; tam hatırlamıyorum
(Arşivde vardır ama), manşeti şöyle çektik: "Milli Selamet'in mitin-
ginde 'Peygamber Erbakan' pankartı açıldı." Ardından "Ne kadar
ayıp, herkes lânetledi vb..." 

Uzatmayalım; sayfayı yaptık. Gazeteyi bastık; nedense o gün
baskı sayımız, mûtadın yirmi-otuz katı fazla tutuldu; meğer, birta-
kım kara propaganda çalışmaları için köylerde dağıtılacakmış! 

Hâlâ utanırım: Allah taksiratımı affetsin... 
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Geçenlerde merhum Erbakan'ın ardından "Hakkım varsa helâl
olsun" diye yazmıştım; bir okuyucu da, "Ya onun sizde hakkı var-
sa?" diye sormuştu da oradan hatırladım, içim sızladı.128

Diye yazmış ve günah çıkarmıştı. Gerçi bunu Hoca’nın sağlı-
ğında yapması lazımdı, ama yine de anlamlıydı ve tebrike layıktı.
Ne var ki A. Turan Alkan’ın Zaman Gazetesi ve Onun Hoca Efen-
disi, hayatı boyunca Erbakan Hoca’nın değil, masonik ve siyonist
loca’nın yanında yer almışlardı. Bugünkü tavırlarından da sami-
mi bir istiğfardan ziyade sinsi bir istismar kokusu yayılmaktaydı.

Yeni Akit Yazarı’nın “Haysiyet Cellatlarına Duyuru” yazısı
da aynı havayı yansıtmaktaydı. Bunlar bazı solcu ve sağcı nadan-
ların ve laiklik kılıflı İslam düşmanlarının Erbakan Hoca’ya yöne-
lik haksız itham ve itiraflarını sayarken; başta Recep T. Erdo-
ğan’ın ve AKP’ye kaytaranların, Sezai Karakoç’tan, Abdurrahman
Dilipak’a, İsmet Özel’den, Hasan Celal Güzel’e sözde İslamcı ya-
zarların; Vakit, Zaman, Yeni Şafak gibi gazetelerin ve dindar med-
yanın ve hele son şu Numan’cıların ve yandaşlarının Erbakan’a
yaptıkları hıyanet ve hakaretlerini saklamaya ve kendilerini akla-
maya çalışmaktaydı.

“Sen ve senin gibiler; Fadime Şahin'lerle, Gürbüz Çapan'ın ma-
kam odasında "bira bardakları" tokuşturulup "şeyh" ilân edilen Ali
Kalkancı'larla "dindar insanları" gözden düşürüp "darbe ortamı"
hazırlamadınız mı?.. Senin "abi"lerin, "amca"ların, "dayı"ların,
"dede"lerin, hasılı kelâm; "idol" ilân ettiğin adamlar, bu milleti "ir-
ticacı" diye yaftalayıp, "topyekûn savaş" ilân etmedi mi?..

Söyleyin hele; "Erbakan Hoca'yı itibarsızlaştırmak" için, onun
aleyhinde "kampanya"lar açmadınız mı?.. "İğrenç emel"lerinize ka-
vuşunca da "şampanya"lar patlatmadınız mı?.. Erbakan Hoca'nın
hayatı boyunca "ağzından çıkmayan" sözleri, "söylemiş" gibi göste-
rip, onu "süngü"lerin ortasına atmadınız mı?..

Malûm; merhum Erbakan Hoca'ya atfedilen "iki söz" vardı... Bi-
ri şuydu: "Kanlı mı olacak, kansız mı?"
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Diğeri ise; "İHL'ler arka bahçemizdir!" Merhum Erbakan Ho-
ca'yı da, "medya"yı da, bazı olayları da yakından takip eden biri
olarak açıkça ifade ediyorum ki, "Kanlı-Kansız" sözü, "kasıtlı" ve
"kalleşçe" bir inatla sürdürülen "saptırma"ydı!.. Çünkü, o sözün da-
yandığı olayın gerisinde; o günlerde oluşturulan "faks zinciri" var-
dı... O fakslarda da, "Biz bu Cumhuriyet'i kanımızla kurduk, yine
kanımızı döker ve Cumhuriyet'i Erbakan'a teslim etmeyiz!" yavele-
ri vardı!.. "Kanlı-Kansız" sözünün özü buydu!.

Yani, Erbakan'ın sözleri "gözlerini kan bürüyen"lere yönelikti!..

Gelelim, "arka bahçe" olayına... Bir kere daha ve altını çizerek
söylüyorum ki; "İmam Hatipler bizim arka bahçemizdir" sözü, ke-
sinlikle Erbakan Hoca'nın ağzından çıkmamıştır!.. Erbakan, siyasi
hayatının hiçbir döneminde, hiçbir özel ve genel toplantıda İmam
Hatipler için "onlar bizim arka bahçemizdir" sözünü söylememiştir.

Tam aksine; "İmam Hatip Okullarının Refah Partisi'nin arka
bahçesi" olduğu iddiasını ilk defa ortaya atan kişi Milliyet yazarla-
rından Yalçın Doğan'dı. (13.11.1996 Milliyet) Mesut Yılmaz'dan 20
gün sonra aynı üslubu kullanan siyasi lider ise Bülent Ecevit'ti.
(24.4.1997 Basın) Şimdi, her üçünün bu konuda yazdıklarını ve
söylediklerini kısaca hatırlatalım: ¥ Yalçın Doğan (13.11.1996 Mil-
liyet): "İmam Hatip mezunları üniversitelerde genellikle hukuk ve
kamu yönetimini tercih ediyor. Oradan İçişleri, Emniyet ve Adalet
birimlerine yerleşiyor. Refah Partisi'nin kadroları buralarda oluşu-
yor. İmam Hatipler gerçekte RP'nin arka bahçesidir." ¥ Mesut Yılmaz
(3.4.1997 Hürriyet): "Türkiye'de iki zihniyet savaş halindedir. Bu
iki zihniyetin bir kutbu CHP çizgisi, diğeri ise RP çizgisidir. Biri is-
ter ki okullar dinsiz ve milliyetsiz bir nesil yetiştirsin. Diğeri İmam
Hatipler onların arka bahçesi, mücahitleri olsun." ¥ Bülent Ecevit
(24.4.1997) "Kesintisiz 8 yıllık eğitim rejim için önemlidir. İki ayrı
kuşak yetiştiriliyor. Erbakan İmam Hatip Okulları'nı kendi fidanlığı
gibi görüyor. Bu okullar Refah Partisi'nin arka bahçesi olmamalı."

Görüldüğü gibi; Tamamen Erbakan'ın dışında ve Refah Partisi
aleyhtarı olan kişilerin kullandığı bu sözler, siyasi platformda esti-
rilen rüzgârlarla sanki Erbakan tarafından söylenmiş gibi propa-
ganda edilmişti!.. "Darbe ortamı" böyle sağlanmıştı!..
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Söyleyin Allah aşkına; O günlerde "insanları gözden düşürme
operasyonları" yürüten "itibar cellatları"nın, bugün kalkıp da "iti-
barsızlaştırılmak"tan şikâyet etmeye hakları var mıdır?..”129 diye
soran ve istismarcılığı sırıtan bay İslamcı yazara sormak lazımdı:

28 Şubat sürecinde dış güçlerin ve masonik merkezlerin ağ-
zıyla konuşan Fetullah Gülen’in:

“Erbakan yönetmesini bilmiyorsa, artık çekilmesini bilmeli ve
ortamı daha fazla germemelidir.” Anlamındaki ukalalıkları…

Sn. Abdullah Gül’ün:

“Erbakan Nazi tipi Lider.” Şeklindeki talihsiz yakıştırmala-
rı… Evet acaba bunlar Hoca’ya itibar kazandırmaya mı amaçla-
mıştı?!

129 Hasan Karakaya / YENİ AKİT / 06 03 2011
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SONSÖZ YERİNE

"OY" EMANETTİR, OYUNA GELMEYİN!

Önümüzdeki seçimler tarihi bir fırsattır. Çünkü insanlar se-
çimlerde, partileri değil, kendi geleceğini seçmektedir. Kişi sev-
diği ve seçtiği ile beraberdir. Herkesin geleceği ve güvencesi, oy
verip desteklediği zihniyetlerle belirlenecektir. Özetle; gelece-
ğimiz, kendi elimiz ve amelimizle şekillenecektir. Oylarımızda
sadece kendimizin ve yakın çevremizin değil, 70 milyon mille-
timizin ve hatta milyarlarca ezilenin hakkı vardır. Oy verdiği-
miz partilerin bütün iyilik ve kötülüklerine ve bunların yan et-
kilerine ortak olunmaktadır.

Bu seçimler, yirmi parti arasında değil, iki zihniyet arasında
yapılacaktır. Sonunda, 1-Ya Milli Görüşçüler 2- Ya işbirlikçiler
kazanacaktır.

IMF, faiz ve sömürü demektir... Faiz ise, haksızlık ve ahlaksız-
lığın temel sebebidir. IMF'ciler, yani faizciler ve rantiyeci işbirlik-
çiler, Hak'la ve halkla savaşan kimselerdir. IMF girdiği her ülke-
ye mutlaka zulüm ve zillet getirmiştir.

Milli Görüş dışındaki partiler, IMF reçetelerini uygulayacakla-
rını açıkça dile getirmekte, faizci ve rantiyeci olduklarını ilan et-
mektedir. Hepsi de, aynı yanlış görüşün farklı görüntüleridir.
HAS Parti ise, hala Milli Görüş’ü parçalama ve halkımızı Sa-
adet’ten mahrum bırakma peşindedir.

MHP: IMF reçetelerini "tartışmalı biçimde uygulayacaklarını"
iddia etmektedir. Yani sözde IMF reçetelerine karşı çıkıyormuş



edebiyatı yaparak, bütün emirlerini yerine getirecektir ve zaten
hükümet olduklarında IMF'ye boyun eğmişlerdir.

CHP: IMF'nin haciz komiseri Kemal Dervişlerin devamı ola-
rak, zulüm ve sömürüye taşeronluk yapacağını belli etmiştir. Ye-
ni CHP Süleyman Demirel gibi IMF'ci Mason kafalardan ve eski
kapitalist artıklarından medet umar hale gelmiştir. Yani sağcı ve
solcu işbirlikçiler IMF'nin kıdemli hizmetçileridir.

AKP ise, IMF ve uluslararası Siyonist sermaye ile "düzenli
ve düzeyli ilişkilerini sürdüreceklerini" ve de -nasıl olacaksa-
Milli çıkarları gözeteceklerini söylemektedir. Yani IMF zehirine
yerli çikolata sürerek milletimize yedirmektedir. AKP, IMF'ci
partilerin en tehlikelisidir, kuzu postuna bürünmüş kurt yerin-
dedir. Bunların ahlaki, ailevi ve manevi tahribatları ise çok da-
ha vahimdir. 

Oysa mikroptan ilaç yapıldığı, faizden fayda sağlandığı, IMF
reçeteleriyle ülke kalkındığı hiç görülmemiştir. Bu nedenle
IMF'ci partilere oy vermek, Amerikan dehşetini ve İsrail vahşeti-
ni desteklemekle aynı şeydir. Ve böyle bir vebale girenlerin vic-
danları nasıl rahat edecektir?! Daha da beteri, ülkemiz AB hayali
ve demokratikleşme jelatiniyle kasıtlı ve planlı bir yıkılışa sürük-
lenmekte, işbirlikçi hükümetler ve partiler de buna alet edilmek-
tedir. Ve hele sekiz yıllık yamukluk ve yanlışlıklarından sonra,
hala AKP'ye oy vermek, felakete davetiye göndermektir.

Unutma, senin "oy"unda, çöplükten ekmek toplayanların ve
çaresizlikten vücudunu satılığa çıkaranların hakkı vardır!.. Se-
nin "oy"unda, bu ülkeyi bize vatan bırakan şehitlerimizin ve
gelecek nesillerimizin hakkı vardır. 

Doğu Türkistanlı sahipsizlerin, Filistinli gelinlerin, Afganlı
gariplerin, Irak’lı yetimlerin senin “oy”unda hakkı vardır!

Öyle ise, ne halktan kopuk halk partisine.. Ne erkeklik satan
ürkeklere... Ne de aslını inkâr eden döneklere ve Milli Görüş’ü
bölmekle böbürlenenlere sakın oy atma!.. Bu ülkeyi 40 yılda 4
kere felaketten ve iflas etmekten kurtaran Erbakan'ı unutma!..
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Yapanlarla yıkanları, sadıklarla sahtekârları bir tutma! Refah-Yol
hükümetinde ekonominin düze çıkarıldığını, işçiye, memura,
köylüye ve emekliye en iyi imkânların sağlandığını, fakir fukara-
ya nasıl sahip çıkıldığını hatırla!..

Kendini bağrı yanıkların ve sistemin pençesinde kıvrananların
bedduasına uğratma!.. Dünyanı ve ahiretini karartma!.."

Düşün: 

1- Saadet'ten başka; ahlaki ve manevi tahribatı dert edinen
ve çare gösteren var mı?

2- Saadet'ten başka, faizsiz, rantiyesiz, IMF'siz Milli ve yer-
li kalkınma projeleri üreten var mı?

3- Saadet'ten başka, ABD ve AB emperyalizmine ve İsrail Si-
yonizmine karşı D-8'ler, İslam Birliği ve ezilenlerin dirliği diye-
bilen var mı? 

Öyle ise; "oy"larınla ya saadetini seçeceksin veya sefaleti-
ni... 

Ya Milli Görüşü seçeceksin veya kirli bir zihniyeti... 

Ya Refahını ve menfaatini seçeceksin, veya felaketini... 

Evet, "oy"unla, ya ülkemiz üzerindeki oyunları bozacaksın
veya oyuna geleceksin... 

Ve sakın unutma! "İnsanların hayırlısı, insanlara faydası do-
kunandır." En sevaplı ve en kapsamlı hizmet ise, haklı ve hayırlı
bir zihniyetin iktidar olmasına katkıda bulunmaktır. Çünkü "bir
saat adaletle hükmetmek, yetmiş yıl nafile ibadetten hayırlı" sa-
yılmıştır.

Ve kesinlikle ümit var olmalıdır. Hele görelim, yarınlar neler
doğuracaktır. Çünkü karanlığın en koyu olduğu an, sabaha en
yakın olduğu zamandır.
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