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  Bazı kimseler, Milli Çözüm ekibi olarak özel sohbet ve seminerlerimizde, çok gizli ve tehlikeli
şeyler konuştuklarımızı sanmakta; hatta bu yönde propaganda yapıp kasıtlı olarak kafaları
karıştırmaktadır.  

  

  İşte o gizli tehlikeli (!) toplantılarımızda, Ahmet Akgül Hocamızdan dinlediğimiz sohbet
notlarımız, aşağıda sizlere sunulmaktadır.  

  

  Bunlar, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve yüzlerce, belki binlerce kimsenin elinde de
bulunmaktadır. Çünkü sohbet ve seminer notları olarak çoğaltılıp dağıtılmıştır.  

        

  Ayrıca bizim özel sohbet konularımız, dergimizde yazdıklarımızdır. Türkiye merkezli yeni bir
medeniyet devrimi ve Mehdiyet müjdesiyle ilgili kanaatlerimiz ise; gizli kapaklı şeyler olmayıp
kitap halinde bastırılmıştır.  

  

  İşte gizli sırlarımız:  

  

     

  

  A- İMANIN ŞARTLARI:  

  

  1- Allah'a İman; Her şeyde O'nu görmek, her halde O'na yönelmek ve yalnız O'na güvenmek.
 

  

  a- Her şeyden önce O'nu gördüm. / Tümden gelim - Hz. Ebu Bekir'in  

  

  b- Her şeyden sonra O'nu gördüm. / Tüme varım - Hz. Ömer'in  
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  c- Her şeyle birlikte O'nu gördüm. / Fenafillah-Bekabillah (Allah'ın varlığında yok olma-Allah ile
sonsuzluğa ulaşma) - Hz. Osman'ın   

  

  d- Her şeyde O'nu gördüm. / Vahdet-i Şühud (Yalnız Bir'i görme. Bütün evrenin, hadiselerin,
sebeplerin sahibini bilme) - Hz. Ali'nin iman ifadeleridir.  

  

  2- Meleklere İman; Kâinat değişmez kanunlarla yönetilir. Bu kanunların sevk ve idaresiyle
görevli ve görünmeyen, Allah'ın sayısız nurani ve ruhani askerlerine 
melek 
ismi verilir.   

  

  3- Kitaplara İman; İnsanlara rabbini ve nefsini bildirmek, Yaradılış gayesini ve kulluk görevini
öğretmek ve hayatlarını düzenlemek üzere gönderilen İlahi Mesajlar içeren kutsal metinlerdir.   

     
    -  Son mükemmel kitap: Kuran-ı Kerim‘dir.   

  

  4- Peygamberlere İman ; Bu kitapları bizzat yaparak ve yaşayarak, öğretmek.. Örnek ve
model olarak yol göstermek üzere seçilen yüce şahsiyetlerdir...  

     
    -  Efendimize kadar ŞERİATLARIN değişme dönemi yaşanmıştır... Ondan sonra
İÇTİHADLARIN değişme dönemi başlamıştır. Yani İslam yeni bir Peygamber ihtiyacını,
içtihad kurumuyla karşılamıştır.    
    -  İslam: Barış ve bereket anlamındadır.   
    -  Hz. Peygamberimizle: Hükümette Cumhuriyet, hukukta ictihat dönemi açılmıştır.  

  

  5- Ahirete İman; Hayatımızın her anının ve hep tavrımızın sürekli kaydedilip ona göre hesaba
çekileceğimize ve amellerimizin karşılığını göreceğimize inanmak... Ahiret hayatını ve Allah'ın
rızasını dünyamıza ve nefsi arzularımıza tercih ederek yaşamak demektir.  

  

  6- Kadere İman; Kaderimizin ve hayatımızın tamamı, Allah tarafından takdir, tanzim ve tasvir
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edilip, ruh ekranımıza sürekli gösterilen mükemmel görüntülerden ibarettir. Aslında, Maddi bir
evrenin ve bedenimizin mevcut olması da gerekli değildir. Ruh ekranımıza seyrettirilen bu
sürekli görüntü durumlarına karşı, cüzi irademiz ve niyetimizle nasıl tavır takındığımıza göre
imtihan edilmekteyiz.  

     
    -  Ne kâinat düzenini ne de kendi kaderimizi asla belirleyemeyiz ve değiştiremeyiz.
Öyleyse, ilahi kararlara ve hukuki kurallara uygun hareket ve hizmet etmeliyiz.    
    -  Kuvvet ve kudreti yalnız Allah'a vermeliyiz. Zalimlerden korkmamalı, mazlumlara
merhamet ve muavenet göstermeliyiz.    
    -  Geçmişi ve Musibeti; KADER çerçevesinde değerlendirmeliyiz.    
    -  Geleceğe ve Masiyete karşı; İRADE-İ cüziye ve sorumluluk bilinciyle hareket
etmeliyiz.   

  

  Not: İman ruh, Vatan vücut gibidir. Vatan'ı ve bağımsızlığı olmayanların insanca ve inancı
doğrultusunda yaşaması mümkün değildir.  

     
    -  İşte bu nedenle cihat ( Milli Savunma ) farz kılınmıştır.  

  

     

  

  B- İNSANIN OLGUNLAŞMA BASAMAKLARI.  

  

   &quot;10 - İ &quot; Mertebesi.  

     
    -  1- İman: ( Kur'an'ın her hükmüne ve haberine tam inanmak.)  

  

  •2-       İlim: ( Dünyamıza ve ahiretimize gerekli bilgileri öğrenip bilgi sahibi olmak.)  

  

  •3-       İbadet: ( Farz, Vacip ve Sünnetleri yerine getirmek, kötülüklerden uzak durmak.)  
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  •4-       İnfak: (İhtiyaç sahiplerine ve dava hizmetine, maddi fedakârlıkta bulunmak. )  

  

  •5-       İttika: (Gizli açık kötülüklerden sakınmak ve Allah'tan korkmak.)  

  

  •6-       İstikamet: (Özümüzde, Sözümüzde ve İşimizde doğruluktan ayrılmamak.)  

  

  •7-       İhlas: (Her şeyi Allah'ın rızası için yapmak... Gösterişten sakınmak.)  

  

  •8-       İhsan: (İbadet ve hizmetimizde, dikkatli ve ciddiyetli olmak.)  

  

  •9-       İslah: (Nefsimizi, Ailemizi, Çevremizi ve Düzenimizi düzeltmeye çalışmak.)  

  

  •10-   İttifak: Hak'ta ve hayır yolunda güç ve gönül birliği yapmak.  

  

  SONUÇ:  

  

  İFLAH: (Başarı ve Mutluluğa ulaşmak.)   

  

  NOT: Bunlar, bir vücudun azaları ve bir motorun parçaları gibi, bir bütün oluşturur. Biri
olmazsa, diğerleri de işe yaramaz.  

  

     

  

  C- İHSAN  &quot; 9 - İ &quot; REÇETESİ VE AHLAK KURALLARI:  
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    -  1- İyi Ahlak ve İffet:    
    -  (Günah ve Kötülükten sakınma. İnsaniyetli iyi niyetli olma)    
    -  &quot;Kötü ambalajlı baklavayı kimse yemek istemez ve satın almaz.&quot;   
    -  Yalan kötüdür. Ama liderine, ağabeyine ve dava kardeşine yalan söylemek ise, onlara
küfürdür!&quot;   

  

  •2- İzzet-i Nefis:   

     
    -  (İslami Vakar sahibi olmak, Gurur değil, Onurlu yaşama. Şeref ve haysiyetini koruma.)   
    -  &quot;Lakayt, Laçka, Laubali Mü'min olmaz.&quot;   
    -  &quot;Arsız, ayarsız ve duyarsız tavırlar, hayra alamet sayılmaz.&quot;  

  

  •3- İkram ve İltifat:   

     
    -  (Paylaşmacı ve barışçı davranma.)   
    -  &quot;Cimri, bencil ve beleşçi insan, dost bulamaz!&quot;  

  

  •4- İrtibat ve İtaat:   

     
    -  (Teşkilat düzenine ve Disipline uyma. İttifak kurma.)   
    -  &quot;Sürüden ayrılanı kurt kapar!&quot;   
    -  &quot;Ekipten kopan, takipten çıkar ve istikametten sapar!&quot;  

  

  •5- İstişare ve İşbirliği:   

     
    -  (Danışma ve Dayanışma içinde olma.)   
    -  &quot;Danışan dağlar aşar, sormayan düzde şaşar.&quot;  

  

  •6- İşgüzarlık ve İnkişaf:   
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    -  (Çalışkan olma, kendini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye bakma.)   
    -  &quot;Yürüyen kirpi, yatan tilkiden daha çok yol alır.&quot;  

  

  •7- İhtimam ve Dikkat:   

     
    -  (Allah'ı görüyor gibi ibadet, imtihan oluyor gibi hizmet yapma.)   
    -  &quot;Ahiret kaygısı taşımayanlarda, kanun korkusu da olmazsa; görevini yavaşlatır ve
zihniyeti yamuklaşır&quot;   

  

  •8- İddia ve İnat (Hak'ta sebat):   

     
    -  (Yılmaz ve Yorulmaz bir kişilik kazanma. İradeli ve dirayetli davranma.)   
    -  &quot;Yorulmayan yoğrulmaz. Yoğrulmayan doğrulmaz.&quot;  

  

  •9- İrfan, İnce Kavrayış ve İletişim:   

     
    -  (Feraset ve hikmet ehli olma, halden anlama, insanların önceliklerine ve özelliklerine saygı
duyma, sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun davranma.)    
    -  D- İSLAH (DÜZELTME VE GÜZELLEŞTİRME.) YOLLARI:   
    -  A - Nefsimizi İslah: (Din ve Ahlak terbiyesiyle, tasavvufi tavsiyelerle.)   
    -  B - Düzenimizi İslah: (Vatan ve insan sevgisiyle, Milli, siyasi sorumluluk bilinciyle ve
teşkilat disipliniyle.)   

  

     

  

  Başarının Sırları:  

  

  •1-       İnanç ve Azim: (Davaya - Lidere - Zafere Güvenme)  
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  •2-       Bilgi ve Birikim. (Sürekli öğrenme, kendini yetiştirme ve yenileme.)  

  

  •3-       Plan ve Program: (Yıllık - Aylık - Haftalık projeler üretme ve yerine getirme.)  

  

  •4-       Ekip ve Eleman: (1-Görevi verilir. 2-Yetkisi belirlenir. 3-Katkısı hesap edilir.
4-Başarısı gözden geçirilir. 5-Terfisi veya tenzili gerekir.)  

  

  •5-       Koordine ve Organize: (İrtibat ve İşbirliği içinde hareket etme.)  

  

  •6-       Takip ve Kontrol: (Elenme ve Dökülme.)  

     
    -  (Kur'an da Talut-Calut hikâyesi.)  

  

  •7-       İntaç ve Değerlendirme: (Sonuç ve Başarı derecesini belirleme.)  

  

  Hayra Hizmetin Bereketli Sonuçları:  

  

  Manevi Yönden:  

  

  •1-       Allah'ın rızası ve ahiret sevabı kazanılır.  

  

  •2-       Namusu, malı ve sağlığı, manevi yönden sigortalı sayılır.  

  

  •3-       Gönül Huzuruna ve Vicdan rahatlığına ulaşılır.   
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  •4-       Mutlu ve umutlu yaşanır. Zorluklar ve sorunlar kolay aşılır.  

  

  Dünyevi Yönden:  

     
    -  1- Toplumda ağırlığı ve saygınlığı fazlalaşır.    
    -  2- Aile saadeti ve geçim kolaylığı sağlanır.   
    -  3- Bilgili, birikimli, bereketli ve becerikli bir insan olarak hayatı anlam kazanır.  

  

     

  

  E- SOSYAL MİKROPLAR VE TEŞKİLAT HASTALIKLARI.   

  

  &quot;10 - B&quot;   Mikrobu.  

  

  1- Benlik: (Kendini Beğenmek, böbürlenmek)  

  

  2- Bencillik: (Hep kendini düşünmek.)  

  

  Haset Ve Kıskançlık Şöyle Başlayıp Gelişir:  

  

  a-Hasret ve Gıpta: ( &quot;Keşke benim de / bende de olsa, diye başlanır&quot;.)  

  

  b-Kıskançlık ve Çekememe: ( &quot;Niye bende yok? Diye sızlanır.)  
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  c-Haset: ( &quot;Niye onda var? Damarı kamçılanır.)  

  

  d-Husumet: (Kıskandığına karşı kin ve nefret duygularıyla kıvranır.)  

  

  e-Hakaret: (Kıskandığını hor görmeye ve küçük düşürmeye çalışır.)  

  

  f-Hıyanet: (Hile ve tuzak hazırlanır, nankörlük yapılır.)  

  

  g-Adavet: (Sonunda düşmanlık ve saldırganlık noktasına ulaşılır.)    

  

  3- Birincilik: (En önde ben olayım düşüncesine ve şöhret hevesine düşmek.)  

  

  4- Bilgisizlik: (Okumaya ve Öğrenmeye isteksizlik ve ilgisizlik göstermek.)  

  

  5- Bilgiçlik: ( &quot;Her şeyi en iyi ben bilirim&quot; havasına girmek.)  

  

  6- Beceriksizlik: (Tembellik, ürkeklik, tehircilik, kendine güvensizlik.)  

  

  7- Beleşçilik: ( Başkası çalışsın ben övüneyim düşüncesiyle hareket etmek.)  

  

  8- Bozgunculuk: ( Dedikodu, Fırsatçılık, Ayrımcılık ve Fesatçılık üretmek.)  

  

  9- Barbarlık: (Kaba, Katı ve Kırıcı olmak) ve Bağnazlık: (Yobazlığın, kayırmacılığın ve
saplantıların esiri haline gelmek.)   
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  10-  Bitkinlik: ( Ümitsizliğe ve çaresizliğe düşmek, bedenen bitkisel hayat yaşasa da, ruhen
ölmek.)  

  

  F- HAYIRLI HAREKETLERE KARŞI, ŞER ODAKLARIN TAVIRLARI:  

  

  9 - Dönem:  

  

  1 - Gizleme ve ilgisiz görünme, ciddiye almıyor havası takınma dönemi.  

  

  2 - Alay etme ve küçük düşürme ve horlama dönemi.  

  

  3 - Zulüm ve işkence - Ambargo uygulama dönemi.  

  

  4 - Uzlaşma teklifi ve yozlaştırma dönemi.  

  

  5 - İftira kampanyası ve psikolojik yıpratma dönemi.  

  

  6 - Lideri etkisiz kılma veya ortadan kaldırma dönemi.  

  

  7 - Münafıklık ve içten karıştırma ( sahte peygamber- sahte lider ) dönemi.  

  

  8 - Zorbalıkla sindirme ve saldırma dönemi.  
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  9 - Barışa yanaşma ve durumlarını korumaya çalışma dönemi.  

  

  Sonuç: Fetih ve Teslimiyet: ( Hz. Peygamber Efendimiz bu dönemlerin hepsini
yaşamıştır.)   

  

  Müjde:  

     
    -  Olayların seyri ve düşünürlerin değerlendirmeleri, hâkimiyet sırasının İslam'a
geldiği yönündedir. Milli Görüş'te bu dönemleri atlatmıştır.    
    -  İslami değişim hareketlerinin özeliği:  

  

  a - Dışa doğru, bir büyüme ve çoğalma süreci.  

  

  b - İçe doğru bir elenme ve azalma süreci yaşanır.  

     
    -  Şimdi: % 1'e yaklaşılmıştır!?..   
    -  Niçin Anarşiye Hayır?  

  

  1 - İslamiyet'e aykırıdır.  

  

  2 - İnsaniyete aykırıdır.  

  

  3 - Masum ve mazlum insanların canına kıymak, yasaktır.  

  

  4 - Ülkemizin, bölgemizin ve İslam aleminin güvenliği ve geleceği tehdit altındadır.  
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  Zafer; Şu Üç Vasfı Taşıyan Harekete Verilir.  

  

  1 - Merkez ülkesinde halkın her kesimini kucaklayan ve şuurlandıran farklı teşkilatları kuran.  

  

  2 - İslam alemini ve insanlığı kuşatan vahdet ve kuvvet unsurlarını hazırlayan.  

  

  3- Kurandan kaynaklanan ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan ilmi ve insani bir Adil Düzen
projelerini tamamlayan...  

  

  G- &quot;BAŞARISIZ&quot; LARIN ORTAK YANLARI  

  

  9 - D  Olumsuzlukları:  

  

  1-Değerlendiremezler.  

  

  (Zamanın, İmkânların ve Fırsatların kıymetini bilmezler.)  

  

  2-Dikkat Etmezler.  

  

  (Ciddiyet gösterip, bir konuya kendilerini vermezler.)  

  

  3-Derece Gözetmezler.  

  

  (Sabır gösterip, basamak ve sıra gözetmezler, acelecidirler.)  
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  Şunları unutmayın ve elemanlarınızı başıboş bırakmayın. Çünkü:  

  

  a-Söyledim; (Ama duydu ve dinledi anlamına gelmez.)  

  

  b-Duydu ve dinledi; (Ancak doğru ve doyurucu şekilde anladı anlamına gelmez.)  

  

  c-Anladı; (Fakat hak verdi anlamına gelmez.)  

  

  d-Hak verdi; (Lakin inandı ve sahip çıktı anlamına gelmez.)  

  

  e-İnandı; (Ama uyguladı ve yanlışını bıraktı anlamına gelmez.)  

  

  f-Uyguladı; (Ancak sürdürecek ve zorluklara göğüs gerecek anlamına gelmez.)  

  

  4-Dengesiz Ve Düzensizdirler.  

  

  (Maymun iştahlı ve İstikrarsız hareket ederler.)  

  

  5-Dirençsizdirler.  

  

  (Çabuk pes ederler.)  
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  6-Değişimci Ve Deneyimci Değildirler.  

  

  (Klasik yöntemlerinde inat ederler, yeniliklere direnirler.)  

  

  7-Duyarsız Ve Düşüncesizdirler.  

  

  (Vurdumduymaz, boş verici ve beleşçidirler.)  

  

  8-Destek Ve Dayanışma İstemezler.  

  

  (İşbirliğinden, yardım istemekten çekinirler, bencil ve kibirlidirler.)  

  

  9-Değer Bilmezler.  

  

  (Kendi değerini fark etmez ve Allah'ın verdiği yeteneklerine güvenmezler. Öğreticilerin, iyilik
edenlerin, hizmet ehlinin, yakın çevresinin, kadrü kıymetini bilmezler.)  

  

  Başarının Sırrı:  

  

  &quot;İSTEDİĞİ ŞEYLERE ULAŞMAK İÇİN, NEFSİ'NİN İSTEMEDİĞİ ŞEYLERİ
YAPABİLENLER, BAŞARILI OLURLAR.&quot;   
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  H- DÖRT SORU VE CEVAPLARI:  

  

  1- Niçin Siyaset Önemlidir?  

  

  1 - Büyük liderlerin ve nebilerin mesleğidir.  

  

  2 - En etkili ve yetkili tebliğ ve terbiye (irşad ve islah ) vesilesidir.  

  

  3 - Sünnetullah gereğidir. (Bütün peygamberler ve mücedditler, o devirde en çok revaçta olan
ve ihtiyaç duyulan konularla takviye edilmiştir. Hz. Davut'un demircilik, Hz. İsa'nın tabiplik, Hz.
Musa'nın sihirleri iptal edicilik, Hz. Yusuf'un Rüya tabircilikle itimat ve itibar kazanması gibi...  

  

     

  

  2- Niçin Milli Görüş Desteklenmelidir?  

  

  a -  Ülke çapında ve her sahada teşkilat ve hizmet ekiplerine sahip tek harekettir.  

  

  b -  Dünya çapında, çeşitli, yeterli ve gerekli oluşum ve organizelere sahip tek harekettir.  

  

  &quot;3 - O&quot; Formülü.  

  

  1 - Otorite   
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  2 - Organize   

  

  3 - Ortak irade  

  

  c - İnancımıza ve insanlığın ihtiyacına uygun ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi evrensel Plan ve
Projelere sahip tek harekettir.  

  

  d - Siyonist ve Emperyalist güçler, Milli Görüş'ün aleyhindedir.  

  

  3- Niçin &quot;Büyük Beyin&quot; Gereklidir?  

  

  a -  Büyük devrim ve değişimleri, büyük beyinler gerçekleştirir.  

  

  b - İslam dini bakidir. Ama İslami hareket ve devletler ehil ve kamil şahsiyetlerle kaimdir.
(Fatihsiz fetih, İmamı Azam'sız Hanefilik düşünülmez. )  

  

  c - Şu üç özellik sadece Erbakan hocaya aittir:  

  

  1-Erbakan Hoca dışında, tarihte hiçbir liderin karşısında, tüm dünyadaki küfür ve nifak
cephesi, böylesine organizeli ve otoriteli şekilde birleşmemiştir.  

  

  2-Tarihte hiçbir liderin karşısında, şeytani güçlerin, ekonomik, teknolojik, siyasi ve askeri
yönden, bu günkü kadar kuvvetli ve etkili olduğu görülmemiştir.  

  

  3-Ve yine tarihte hiçbir lider bu denli kuşatılmış; kendi içinden ve iyilik ettiklerinden, bu denli
hıyanet ve nankörlüğe uğramış değildir.  
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    -  &quot;Erbakan Hoca tek kişilik bir ordu gibidir.&quot; (Bu tespit 1980 yılında söylenmiştir
ve Mümtaz Soysal'a aittir)   

  

  4- Niçin Mutlu Sona Gelinmiştir?  

  

  Ve niçin sabrın sonu selamettir?  

  

  1- Ayet ve hadislerin müjdeleri tezahür etmektedir.  

  

  2- Dokuz dönemin geçirilmesi gerekliydi, şükür bitmiştir.  

  

  3- Olayların seyri ve düşünürlerin değerlendirmeleri bu yöndedir.  

  

  4- İnsanlığın yeni ve adil bir medeniyete ihtiyacı çok şiddetlidir. Aksi halde insanlık iflas
edecek ve büyük bir felakete sürüklenecektir.   
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