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  Milli görüş çizgisinde iken Kanal 7'de masonlarla ilgili gizli görüntüleri ekrana taşıyan... Fransız
Mason Locasının Refah-Yolla ilgili talimatlarını belgeleriyle açıklayan Ahmet Hakan'ı, önce
Bandırma yolunda şüpheli ve şaibeli bir trafik kazasıyla düzeltip, benzetmişler, sonrada şöhret
ve servet vadiyle hizaya mı getirmişlerdi acaba?!...   

  

  Aşağılık kompleksiyle ve bayağılık psikolojisiyle babasını, anasını, kardeşlerini ve tüm
yakınlarını, gözleri önünde katleden bir Nazi Subayına aşık olup onun koynuna giren ve her
türlü hizmetini gören bir Yahudi kızının, aslını terk edici ve teslimiyetçi tavrına benzer bir
döneklik sergileyen Ahmet Hakan, sonunda şeytanları bile güldüren bir komiklikle, ülkemizdeki
ve yeryüzündeki pek çok gizli ve kirli hıyanetin masonlarca yapıldığı iddialarının tam bir yalan ve
balon olduğunu açıklayıverdi...   

        

  Acaba, Mason Locasını kapatan Atatürk'ün bu cebbar (zorbacı) ve diktatör (!) girişimini
eleştirmeye de sıra gelecek mi?    

  

  İşte Hürriyetteki herzeleri:   

  

  Ahmet Hakan İki yüz Yıllık Balonu Patlattı!!! İşte O Yazı...   

  

  Ahmet Hakan Mason balonunu patlattı   

  

  Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın köşe yazısının ilgili bölümü:   

  

  Osmanlı batar; sorumlusu masonlardır.   

  

  İttihatçılar memleketi savaşa sokar; sorumlusu masonlardır.   
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  Kriz çıkar, anarşi olur, darbe gelir; sorumlusu masonlardır.   

  

  Demirel parti başkanı olur; sorumlusu masonlardır.   

  

  28 Şubat olur; sorumlusu masonlardır.   

  

  &quot;Düğmeye kim bastı?&quot; sorusunun yanıtı da her zaman hazırdır: Masonlar.   

  

  Yani...   

  

  Gönyeli, pergelli, biraderli, localı, üstatlı bir ‘gizli yapılanma', tam iki yüz yıldır memlekette olup
biten her türlü gelişmenin biricik sorumlusu olarak gösterilmektedir...   

  

  Yüksek sesle haykırıyoruz:   

  

  Bu bir balondur...   

  

  Bu ‘balon', beceriksizliklerin, yetersizliklerin, izansızlıkların, çapsızlıkların şalı olmuştur.   

  

  Ve artık bu balonu patlatmanın, şalı çekmenin vakti gelmiştir.   

  

  Bundan böyle yaptığı lüzumsuz işlerle memleketi darbe ortamına sürükleyen politikacı, tüm
sorumluluğu etki gücü belirsiz bir gizli örgütün üzerine atarak işin içinden çıkmaya kalkıştığında
ona şöyle diyeceğiz:   
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  &quot;Yağma yok. Olan bitende asıl senin sorumluluğun var; sen öyle yapmasaydın, böyle
olmazdı.&quot;   

  

  Açtığı gereksiz tartışmalarla bir anda eleştirilerin odağı haline gelen iktidar, ‘Düğmeye kim
bastı?' diye etrafına bakınmaya başladığında şöyle diyeceğiz:   

  

  ‘Etrafına bakmayı bırak da kendine bak.' Çünkü biz öyle biliriz ki:   

  

  Hiçbir dış güç, gizli yapılanma, esrarengiz cemaat, uygun ortamı bulmadığı müddetçe hiçbir
operasyona imza atamaz.   

  

  Mesela Fransız Mason Locası'nın, Türkiye'deki Mason biraderleri'ne verdiği talimatla düğmeye
basıldığını ve böylece 28 Şubat'ın gerçekleştirildiğini ciddi bir şekilde öne sürenlere soralım:   

  

  Sincan'daki Kudüs gecesini de masonlar mı düzenledi?   

  

  Durup dururken Taksim'e cami tartışmasını masonlar mı başlattı?   

  

  Başbakanlık'taki o iftar davetini de masonlar mı verdi?   

  

  Yani lüzumsuz, halka hiçbir yarar sağlamayan çıkışlarınızla muhaliflerinize fevkalade kullanışlı
malzemeleri sundunuz...   

  

  28 Şubat'ta yapılan sizin attığınız pasın gole çevrilmesinden ibarettir.   

  

  Şunu demek istiyorum:   
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  Pası sen verdin. Önemli olan budur...   

  

  Golü atan mason mu değil mi?   

  

  Bunun ise hiçbir önemi yoktur.   

  

  Bu nedenle dönüp aynaya bakmanda sayısız fayda vardır.   

  

  Tantan bir tuhaf olmuş.   

  

  Meğer mason meselesine kafayı takan politikacılardan biri de Sadettin Tantan imiş. Bir
gazeteye verdiği demeçte Atatürk'ün masonlar tarafından öldürüldüğünü ima ediyor ve
masonlara yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor.   

  

  Tantan'a şunları hatırlatalım:   

  

  Siz bu ülkede içişleri bakanlığı yaptınız.   

  

  Peki, bu masonlar madem bu kadar tehlikeliydi, neden bakanlık döneminizde herhangi bir
işlem yapmadınız?   

  

  ‘Tapınak şövalyeleri' filan diyerek eveleyip gevelemek yerine İstanbul'daki iki mason locasına,
‘Birader operasyonu' isimli bir operasyon düzenleseydiniz ya... [1]    
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  Şimdi Ahmet Hakan gibilere şu ayeti hatırlatmaktan başka bir şey elimizden gelmez:   

  

  &quot;Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan (Batıl ve barbar düşüncelere karşı
çıkan, haklı ve hayırlı hareketi tanıdıktan) sonra, elçiye muhalefet ederek, müminlerin yolundan
başka bir yola tabii olup giderse; onu döndüğü (bu bozuk) şeyde bırakırız(şeytani vesvese ve
felsefeler içinde bocalatırız ardından da) cehenneme sokarız. Ne kötü (ve dayanılmaz) bir durak
ve yataktır o....&quot; [2]    

  

  Ey şeytan şebekesi olan Siyonist masonların ayarladığı arsız adam, şimdi soysuzları
sevindirmek için &quot;öde şu parayı Hoca&quot; diye seni söyletiyorlar. Haydi devam
et. Zagarlık sana yakışıyor. Ama unutma ki: Erbakan Hoca; Affedilecek veya cezası
ödenilecek değil sadece eli öpülecek ve özür dilenecek şerefli işler yapmıştır.    

  
  

  

  [1]   28.12.2005 / Hürriyet / Ahmet Hakan   

  

  [2]   Nisa: 115   
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