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BİLDİRİ ÇARPITMASI VE İKTİDARIN TELAŞI

104 Emekli Amiralin yaygara kopartan bildirisi, Boğazlarla ilgili Montrö Sözleşmesi’nin
Türkiye aleyhine laçkalaştırılması hesapları gibi doğru kaygıların, “Tekkedeki Amiral!” gi
bi yanlış algılarla ve cılkı çıkmış Atatürkçülük istismarı sloganik laflarla sulandırılmış bir
çıkıştı ve bütünüyle iktidarın işine yaramıştı. Hatta sanki kahir ekseriyeti Müslüman olan
halkımızı Erdoğan’ın safına itmek ve kenetlendirmek için hazırlanmıştı. İktidar cephesinin
ve yandaş kesimlerin aşırı ve telaşlı tepkileri ise bir suçluluk psikolojisini ve hesaba
çekilme endişesini yansıtmaktaydı.

Her iki tarafın da acemi ve aceleci sayılacak, stratejik derinlikten ve Milli mes’uliyetten
uzak tavırları sırıtmaktaydı… Özellikle emekli Amiraller, Montrö’nün Milli çıkarlarımız
aleyhine sulandırılması hesapları gibi haklı bir meseleyi; alakasız söylem ve yöntemlerle
ve haksız gerekçelerle kamuoyuna sunmaya kalkışarak, gerçeği çarpıtmışlardı.

İşte, şamatacı tavuk misali, yumurtladıkları yumurta, mahalleyi ayaklandıran
gıdaklamalarına değmeyen bildiride şu tespitler bulunmaktaydı:

“Yüce Türk Milletine,

Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi
kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu
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antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en
iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme
değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik
haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi
zaferidir. Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup
Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta,
savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.
Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu
ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin
tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve
eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez
nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için
çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda;
çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara
kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nın, anayasanın
değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.
Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün
çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı
çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için
en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda
yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik
bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatan'daki hak ve
menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr
Türk Denizcilerimizin yanındayız. 04 Nisan 2021. Deniz Şehitlerimizi anarak saygıyla
duyururuz.”

İfadeleri kullanılmış ve 104 amiralin isimleri yer almıştı. Kim bilir, belki de bu çıkışlar;
daha ciddi, gerçekçi ve gerekli uyarıları etkisiz kılmak ve boşa çıkarmak için yapılmıştı!
Kaldı ki; yanı başımızdaki Ege Adaları, Lozan’a aykırı olarak silahlandırılıp asker
yığılırken, üstelik diğer onlarca adamız daha Yunanistan tarafından işgal edilirken tısları
çıkmayan kahraman amirallerimiz, acaba şimdi hangi gaye ve gayretle kof bildiriler
yayınlamaya kalkışmışlardı?
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ABD'nin Türkiye’yi kışkırtması: Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız!

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, bundan bir
hafta kadar önce Karadeniz’de Rusya’nın 'sinirleriyle oynama' çağrısında bulunmuşlardı.
Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya,
Bulgaristan, Türkiye ve Moldova’nın Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu
Karadeniz ülkelerine birbirine yardımcı olması ve istihbarat paylaşması gereğini
vurgulamıştı.

Hodges, “ABD de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin
Sivastopol’deki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız.
Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız”
ifadesini kullanmıştı.

ABD’li general, Ukrayna’nın anti-gemi füzelerini alma kararı ile ABD’nin Romanya’ya keşif
ve saldırı amaçlı MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını yerleştirmesinin, bölgede
üstünlüğü ele geçirmeye yardımcı olacak önemli adımlar olduğunu aktarmış ve Montrö
Sözleşmesi'nin güncelleştirilmesini gündeme taşımıştı.[1]

2014-2018 yılları arasında Amerika'nın Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan Emekli
Korgeneral Ben Hodges, Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük sorunlardan biri olan
Washington'ın terör örgütü YPG'ye desteğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Hodges,
''Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir
karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca
bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni
hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir.''
sözleriyle Türkiye’nin gönlünü almaya çalışmıştı. Oysa aynı ABD, YPG-PKK’ya her türlü
desteğini giderek arttırmaktaydı.

Türkiye NATO’nun Maşası mıydı?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin
çıkarınadır”
diyerek, Türkiye’nin Ortadoğu’yu işgal
politikalarında kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini imaya çalışmıştı.
Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile “Transatlantik bağını
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güçlendirmek” konulu sohbet toplantısı düzenlemek üzere Brüksel’e giderken,
toplantıdan önce Türkiye ile ilgili açıklamalar yapmıştı. NATO Dışişleri Bakanları
toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Blinken,
“Türkiye köklü ve değerli bir müttefiktir. Ama Ankara ile anlaşamadığımız noktalar olduğu
sır değildir”
diyerek;
“Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO’nun çıkarına”
ifadesini de kullanmıştı.

Borrell’in: “Türkiye, AB yolundan uzaklaşıyor” çıkışı!

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, “Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi
ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz”
ifadelerini kullanmıştı. PKK’nın siyasi ayağı olan HDP’ye açılan kapatma davasını ve
Türkiye’nin sapıklığı yayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini de hatırlatan Borrell, bu
tür gelişmelerin, Türkiye’yi ‘AB yolundan’ uzaklaştırdığını vurgulamıştı. Borrell bir soru
üzerine, Türkiye ile ilgili hem olumlu hem olumsuz gelişmeler olduğunu düşündüklerini
belirterek,
“Gelecek günlerde ve belki yaza kadar Türkiye’nin tutumunu yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz. Bunun için bazı referans noktaları kullanacağız. Türkiye ile ilgili birkaç
göstergeyi izleyeceğiz. Türkiye’yi izlemeyi sürdürmek zorundayız”
uyarısında bulunmuşlardı.

AB’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz Şantajı!

Avrupa Birliği (AB) mart ayı liderler zirvesi video konferans yoluyla yapılmıştı. Zirveden
Türkiye’ye ‘şartlı işbirliği’ kararı çıktı. Birliğin Türkiye’ye dayattığı şartların başında, Doğu
Akdeniz’de geri adım atması ve Suriyeli mültecileri barındırmaya devam etmesi de vardı!

Türkiye'yi yakından ilgilendiren, NATO'dan tepki çekecek 'PKK' planı...

NATO'nun Irak'ta PKK ile ilgili Türkiye'nin tepkisini çekecek bir hamleye kalkıştığı ortaya
çıkmıştı. Alınan bilgilere göre NATO'nun, PKK'ya yeni bir isim vereceği anlaşılmıştı.
NATO bu hamlesiyle PKK terör örgütüne siyasi ve askerî olarak destek vermeyi
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planlamıştı. Irak'taki gücünü artıracak olan NATO, yeni strateji uygulamaya başlayacaktı.
Terör örgütü PKK'ya, kurulacak yeni korsan isim ve yapılanmalar üzerinden siyasi ve
askerî olarak destek çıkılacaktı.

NATO'nun, Irak'ta yeni bir strateji uygulamaya başlayıp bölgedeki gücünü artırıp "mahallî
güçler" adı altında terör örgütü PKK'ya silah verip eğiteceğine dair haberi NATO'nun Irak
Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen de doğrulamıştı. Asia Televizyonuna konuşan
Korgeneral Olsen, kendisine bağlı kuvvetlerin "Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım
Araci, ülkede NATO'ya ait asker sayısının artırılması konusunda resmî talepte
bulunmuştu. Bunun ardından gelecek aylarda yapılacak toplantılar sonucunda eğitim ve
danışmanlık vereceğimiz kurumlar belirlenecek"
açıklamasını yapmıştı.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta “Irak güçlerini terörle
mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla
NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden
dört bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki
bölgeler de dahil olacak”
itirafında bulunmuşlardı
.

NATO, Irak'taki gücünü artırdıktan sonra bu ülkede yeni bir strateji uygulamaya
başlayacaktı. Irak'ta doğrudan karargâh ve müstakil askerî merkez inşa etmeyecek olan
NATO, bu doğrultuda ilk olarak Bağdat Yeşil bölgede bulunan karargâhını boşaltacaktı.
Irak merkezî yönetimi ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) içerisinde İçişleri, Adalet ve
Savunma Bakanlığına yerleştirilecek NATO uzmanları, bütün karar aşamaları ile fiilî
uygulamaları doğrudan yönlendirmiş olacaktı. NATO, hem Irak merkezî yönetim hem de
IKBY'den, İstihbarat-Parastin ve asayiş birimlerinde etkin olma isteğini aktarmıştı. Bu
birimlerde danışman ve eğitmen kadroları açılmasını istedi. NATO bu yolla askerî olduğu
kadar siyasi, sosyal ve ekonomik karar aşamalarına doğrudan dâhil olacaktı. Bir yandan
nüfuz alanını artıracak olan NATO, diğer yandan "işgalci" görüntüsünden uzak duracak.
İran destekli milisler ve farklı saldırılarda doğrudan hedef olmamayı amaçlayan bu karar,
NATO için bir ilk özelliği taşıyacaktı.

PKK'ya yeni isim takılacaktı!
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Terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bölgeler ve Musul'da gayrimüslim bölgelerinde ise
bu strateji, mahallî güçler ve DEAŞ karşıtı eğitim ile silah temini düzeyinde başlatılacaktı.
Musul'da "kurtarılmış bölge planı" ile daha çok Süryani, Keldani, Ezidî, Ermeni ve Şabek
gençlerin eğitilmesini sağlarken, terör örgütü PKK ise kurulacak yeni korsan isim ve
yapılanmalar üzerinden siyasî ve askerî olarak desteklenmiş olacaktı. Yeni dönem
konseptinde Irak'a gönderilecek misyonun yüzde 30 oranında Federal güçlere ait
noktalarda görevlendirilirken, yüzde 70 Erbil, Musul gibi merkezî otorite dışında görev
yapacaktı.

Doğu Perinçek’ten Erdoğan’a ‘gizli anlaşmayı iptal et!’ çağrısı: Türkiye için namus
meselesi, bu belgeyi açıklayın!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski ABD
Dışişleri Bakanı Colin Luther Powell ile 2003 tarihinde yaptığı iddia edilen anlaşmayla ilgili
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “yapılan anlaşmanın hâlâ
yürürlükte bulunduğunu ve bunu açıklamanın
‘Türkiye için namus meselesi’
olduğunu”
vurgulamıştı. Habertürk’te Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan Vatan Partisi Genel
Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün 2003 yılında Dışişleri Bakanı iken eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile yaptığı
anlaşmanın belgelerini açıklaması çağrısında bulunmuşlardı.

Yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın “Türkiye için namus meselesi” h
aline geldiğini belirten Perinçek, şunları aktarmıştı:

“Sayın Tayyip Erdoğan’ın sorumluluğu var. Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli.
Buradan talepte bulunuyorum. Bu anlaşma Özden Örnek’te vardı. İtiraf etti, ‘var bende’
dedi. Bize verecekti, vermedi. Çocukları da vermiyor ve ayıp ediyor. (Bu anlaşma örneği)
Başka komutanlarda da vardı.”

T24’ün haberine göre Perinçek, Gül ile ABD arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın
bazı maddelerini de “Ortadoğu’daki rejimler değiştirilecek. PKK yasal hale getirilecek.
Rauf Denktaş etkisi Kıbrıs’tan temizlenecek. Türkiye topraklarında özerklik ilan edilecek”
diye sıralamıştı.
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O dönem Dışişleri Bakanı olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, söz konusu anlaşmayla
ilgili 23 Mayıs 2003 tarihinde Vatan gazetesinden Sedat Sertoğlu’na verdiği röportajda şu
ifadeleri kullanmıştı:

“Ben bu gezileri yapmadan önce, şimdi senin oturduğun koltukta (Eliyle koltuğa vurdu)
ABD Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde
anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki… Powell Suriye’ye giderken de
benimle konuştu. Gizli olan bir sürü gelişme var...”

ABD’den Türkiye’ye S-400 Uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin telefon
görüşmesinin ardından, Pentagon açıklama yapmıştı. Austin “S-400’leri elinizde
tutmayın!”
diyerek
uyarmıştı.
Oysa
Batı ve NATO ülkelerinde savaş gemilerinde başta NAVİGASYON sistemleri olmak üzere
onlarca parça Rus teknolojisi kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

ABD-Putin Kapışması

Demokrasi ve diplomasiye öncelik vereceğini söyleyen ABD'nin yeni Başkanı 'centilmen'
Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklamayla bütün
teamülleri altüst etmişti. Bir kanala verdiği röportajda Putin'e 'katil' ve 'ruhsuz' diyen
Biden, aslında sıkışan her insanın verdiği tipik bir histerik reaksiyon göstermişti. Biden
gerekçe olarak, Putin'in 2016'daki ABD seçimlerine müdahale etmesini ve 2020'deki
seçimlerde Rusya'nın kendisi ve oğlu aleyhine gündeme taşıdığı Ukrayna'daki yolsuzluk
haberleriyle dezenformasyona başvurmasını bahane etmişlerdi! Oysa asıl neden, Rus
liderin ABD'nin tek süper güç olduğu hegemonyasına son vermesiydi. Hatırlayalım...
Putin daha 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'ye meydan okuyarak dünyanın tek
devlet tarafından yönetilemeyeceğini ilan etmişti. Ardından 2008 Gürcistan Savaşı ile
ABD'nin 1991'den beri devam eden tek süper güç pozisyonuna öldürücü darbe indirmişti.
2014 Ukrayna ve 2016 Suriye müdahaleleriyle de ABD'nin terör ile savaş stratejisinin
sonunu getirmişti. Bunu yaparken elbette Çin ve Türkiye gibi iki önemli aktörden destek
istemişti. Böylece çok kutuplu dünyanın kapılarını aralayıvermişti.
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Şimdi ise Rusya, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini tehdit etmekteydi. Son olarak ABD'nin
Çin'e karşı geliştirmeye çalıştığı Asya NATO'sunu çökertmişti. Japonya ve Avustralya'nın
destek verdiği projeye Rusya'nın etkisiyle Hindistan geçit vermemişti. Dolayısıyla Rusya,
Ortadoğu ve Doğu Avrupa'dan sonra Güneydoğu ve Uzakdoğu Asya ile Pasifik'te de
askeri ve siyasi açıdan ABD'nin kimyasını değiştirmişti. ABD'nin askeri hegemonyasını
sarsma ve yayılma stratejisi izleyen Rusya, S-400 ve S-500 füzeleri gibi gelişmiş
silahlarını ve nükleer santral teknolojisini Hindistan, İran, Kuzey Kore, Çin, Mısır, Suudi
Arabistan ve Türkiye gibi ülkelere aktarmayı sürdürmekteydi! Suriye'nin Tartus
Limanı'ndan sonra Rusya, Sudan ile 25 yıllığına deniz üssü anlaşmasını
gerçekleştirmişti. Libya'da ve Afrika'da etkinliğini artırma peşindeki Rusya, ABD'nin arka
bahçesindeki Latin Amerika'da da var olan nüfuzunu her geçen gün daha da
perçinlemekteydi. Eskilerin 'Dinsizin hakkından imansız gelir' deyişindeki gibi Rusya,
Makyavelist ABD'den daha beter bir Maniheist mantıkla hareket etmekteydi.”[2] tespitleri
anlamlıydı.

Hâlâ HAÇLI’dan hayır beklemek ahmaklıktı!

Son yıllarda Rusya ile ilişkilerimizde ciddi ilerleme görülüyorsa da, ABD ile
ilişkilerimizden söz ederken ısrarlı bir şekilde dost ve müttefik olarak nitelendirilmesine
dikkat ediliyordu. Hâlbuki gelişmeler gösteriyor ki, ABD gibi bir dost ve müttefikimiz(!)
varken ayrıca bir düşmana ihtiyaç olmayacağı da görülüyordu. Yani, ABD ülkemizle
ilişkilerini müttefiklik kılıfı altında yürütürken önemli dış konularda ülkemizin düşmanları
ile birlikte olmayı tercih ediyordu. Ne demek istediğimi medyada yer alan iki haber ile
izah etmek istiyorum. İlk haber Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un açıklaması ile ilgili.
Lavrov açıklamasında,
“AB
D Suriye’nin petrol ve buğdayına el koyup PKK/YPG terör örgütlerini finanse ediyor”
diyordu. Elbette ABD sadece Suriye petrolü ile terör örgütlerini finanse etmiyor, Suriye
petrolü ile kendini de finanse ediyordu.

Dikkatinize sunmak istediğim ikinci haber ise Prof. Poyraz Gürson’un açıklaması ile ilgili.
Gürson açıklamasında Kıbrıs’ın öneminin giderek arttığını belirterek, “Bu nedenle ABD
ve Batılı ülkeler Rumları NATO’ya alma isteklerini belirgin hale getirdiler”
diyerek bir gerçeğe dikkat çekiyordu. Bu arada Kıbrıs Rumlarının daha önce de Avrupa
Birliği’ne üye yapıldığını hatırladığımızda ve Türkiye’nin ise AB kapısında yarım asırdır
bekletildiği düşünüldüğünde ABD ve AB’nin Türkiye konusunda aynı çizgide
yürüdüklerini söylemek gerekiyordu.
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Netice itibariyle AB ve NATO söz konusu olduğunda her alanda bir Haçlı ittifakının söz
konusu olduğunu bilerek ABD ile aynı ittifak içinde olmamızın bu ülke ile dostluk ilişkileri
içinde olmamızı sağlamadığını hâlâ anlamayanlar başımıza yeni belalar açıyordu. Aynı
durumun ülkemiz yıllardan beri AB kapısında bekletiliyorken Kıbrıs Rum kesiminin AB’ye
üye yapıldığını düşündüğümüzde başlığa aldığım ABD gibi dostumuz(!) varsa düşmana
gerek olmadığını, aynı şeyleri AB ile ilişkilerimizde de söylemenin mümkün olduğunu
belirtmekte yarar var. Bir bakıma diyebiliriz ki, Rumları AB’ye alarak ilk adımın
gerçekleştiğini, aynı şekilde Rumları NATO’ya alarak son adımın atılmak istendiği, bunun
hazırlığının yapıldığını artık herkes biliyordu.

Son söz olarak ABD ve AB’nin tavrını değerlendirdikten sonra, Rusya’nın Türkiye için
vazgeçilmez dost ve müttefik olacağını söylemenin de gerçekçi olmayacağını unutmamak
gerekiyordu. Çünkü sadece Suriye’de yaşananlara baktığımızda bile Rusya’nın da
Suriye’de giderek daha fazla yerleştiğini, Suriye’deki terör örgütlerine yönelik tutumunda
ABD’den farklı bir durumun olmadığını bilerek hareket etmek lazım geliyordu. Çünkü
Haçlılar çıkar birliği içinde hareket ediyordu. İslam dünyasını sömürmeyi hakları olarak
görüyordu.[3]

Soner Yalçın’ın İtirafları ve Saptırmaları!

Soner Yalçın 01 Nisan 2021’de şunları yazmıştı:

“1970'lerin başı… Daha çocuğum… Ecevit rüzgârı esiyor ülkede… Duvara sloganlar
yazıyoruz; birini hiç unutmam: Yobaz Erbakan...! Bakışımız yıllar boyu değişmedi;
Erbakan “alay konusu” idi “bizim mahalle” için.

CHP-MSP koalisyon hükümetinin ülke için değerini bile kavrayamadık. Erbakan'ın sözleri
eğlence konusu olmaya devam etti:

- Milli Gazete'de futbolcuların kısa şortlarından dolayı spor sayfasının kapanmasını…

- Hosteslerin etek boylarını 15 cm uzatma gayretlerini…
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- Oğuzhan Asiltürk’ün gazetelerdeki kadın dekolte kıyafetlerini karalaması ile alay ettik.
Her yaptıklarını küçümsedik.

Hafife aldıklarımız/önem vermediklerimiz büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanınca
“Aman Şeriat geliyor!” diye panikledik, bir kez olsun anlamaya yönelmedik.

Daha acısı… Başörtülü kızların haykırışlarını duymazdan geldik.

Daha bayağısı… Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışlalı cinayetlerinden sonra asıl faillerin
oyununa gelip “Türkiye İran Olmayacak” sloganlarını seslendirdik.

Daha da aşağısı… Erbakan'a karşı 28 Şubat'a destek verdik...

Meseleye sadece tek kültürel boyutla/yaşam biçimiyle bakmayı seçtik... Güya, Marksist
idik… Güya, Marksist teorideki alt yapı-üst yapı nedir; ekonomik ilişkilerin kültürü,
ideolojiyi, siyasi kurumları ve toplumsal yönetim biçimini belirlediğini bilirdik. Ne gezer,
her şeyi yarım bildiğimizin hiç farkında değildik.

Peki… “Bizim Mahalle” böyleydi… Ya “Öteki Mahalle?” İşte Milli Gazete manşet
yapmıştı: “Çin İslam Dünyasını Kuşatıyor.”

Haber şuydu: “İslam ülkelerine milyarlarca dolar yatırım yapan Çin; Pakistan, Türkiye,
İran ve Körfez ülkeleri üzerinde geniş bir etki alanı kurdu. Buna mukabil İslam ülkeleri,
Doğu Türkistan meselesi başta olmak üzere birçok konuda sessizliğe bürünmeyi tercih
etti. Neticede ekonomik bağımlılık, siyaseten bağımlılığı da beraberinde getirdi!”

Milli Gazete arşivine girip baktım; sadece son üç ayda 37 Doğu Türkistan haberi
yapmışlardı. Yani, üç günde bir haber diyebiliriz. Hepsinin ortak konusu Çin'in, Doğu
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Türkistan/Uygurları ezdiği iddiası: “Soykırıma sessiz kalmayın!”

Doğu Türkistan'da soykırım varsa hep birlikte mücadele edelim. Ama, öncelikle haber
kaynaklarınızı gözden geçirmeniz gerekmiyor mu?” diyen Soner Yalçın, “Çin’in
Müslüman Uygur Türklerine zulüm ve soykırım yapıldığı” iddialarının emperyalistler (ABD
ve AB) tarafından uydurulduğunu anlatmaya çalışmıştı ve bile bile gerçekleri çarpıtmıştı.
Çünkü Siyonist-emperyalist odaklar Avrupa ve Amerika gibi ÇİN’i de kendilerinden
saymaktaydı ve küresel sömürücü Yahudi sermayesi yıllardır ÇİN’de yatırım
yapmaktaydı.

İşte Siyonist-emperyalistlerin sömürgecilik itirafı; Afrika'yı fakir tutmak için her şeyi
yapacağız ve bunun için Türkiye gibi ülkelerden yararlanacağız!

Afrika neden açtı ve neden bu kadar fakir bırakılmıştı?

Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Akademisyenlik yapan Yahudi asıllı Evangelik
Nicholas, 2015'te verdiği bir seminerde Afrika'nın bilinçli olarak fakirleştirildiğini "Afrika'y
ı fakir tutmak için her şeyi yapacağız"
sözleriyle itiraf ediyorlardı!

Howard Nicholas: “Afrika tabii ve tarihsel olarak, küresel güçlerin ve gelişmiş ülkelerin
refahı için temel coğrafyadır. Ve Afrika’nın bir rolü daha vardır: Bir hammadde kaynağı
olarak Batı için hayati konumdadır. Bu nedenle Afrika’yı olduğu yerde ve fakir tutmak için
her şeyi yapacağız. Ve bu maksatla Türkiye gibi ülkelerden yararlanacağız. İşte bu
maksatla tüm ekonomik yapılar, tüm küresel kurumlar ve herkese öğrettiğimiz ekonomi
kuralları, Afrika’yı tam olarak bulunduğu perişan konumda tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Ve ister Avrupa, ister ABD veya Çin olsun, bu hep aynıdır. Afrika’nın yoksullaştırılmasına
ihtiyacımız vardır; çünkü bu hammaddelere ihtiyacımız vardır ve sudan ucuz olması bizim
çıkarımızadır. Eğer Afrika farklı bir şey yapsa ve kendi ayakları üzerinde durmaya
kalkışsa, sizi temin ederim ki Avrupa ve Kuzey Amerika ve Asya’daki herkesin hayat
standartları düşmeye başlayacaktır. Batı'nın büyük bir savaş olmadan buna izin
vermeyeceğine inanmalısınız. Çünkü biz, ideoloji üretenlerin bir parçasıyız.
Üniversitelerde ve akademik kurumlarda, bütün bu işlerin suç ortağıyız. Pek çok Batılı
akademisyenin işi, Afrikalıları, yaptıkları kölelik işini aynen yapmaya devam etmeleri
gerektiğine ikna etmek ve onları şuna inandırmaktır: “Fakir olman senin hatandır, bizim
değil… Kendin yüzünden fakirsin… Ve İslam sizi geri bırakmıştır!..” diyerek onları
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kandırmaktır.”[4]

Milli Türkiye; İsrail ve Yunanistan Projesini boşa çıkarmıştı.

İsrail ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de elektrik kablosu hattı döşerken bile Türkiye'ye
danışmak zorundalardı. İşte bu durum İsrail'i bir hayli telaşlandırmıştı, İsrail medyası
denize kablo döşeyemezken nasıl olur da doğalgaz boru hattı kurulacaktı? Bunu
sorgulamaya başlamıştı.

Türkiye'nin son verdiği bir NOTA vardı. Bu İsrail-Yunanistan ve AB üçlüsüne verilen bir
NOTA’ydı… Tabi onlarla birlikte bir de küçük ortakları Rumlar vardı.

NOTA'nın içeriğinde şunlar vardı:

Bunun temeli Türkiye'nin 27 Kasım 2019'da Libya ile yaptığı deniz yetki alanları
mutabakatına dayanmaktaydı. Bu mutabakatla, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz üzerinde
Girit adası üzerinden hak iddia ettiği alanların, hiçbir hükmü kalmamıştı. Başka bir
deyişle Girit'in çevresi Türkiye ile Libya'nın deniz alanları olarak tescil edilmiş
durumdaydı.

İsrail, Yunanistan ve Rumlar ise, kendi akıllarınca Doğu Akdeniz'de suyun dibinden
döşeyecekleri elektrik kablolarını Avrupa'ya ulaştıracaklardı. Projenin adını ise ‘EuroAsia
Interconnector'
koymuşlardı. Dünyanın en uzun denizaltı güç kablo hattı, Yunanistan'ın hak iddia ettiği
Girit açıklarından geçip, Avrupa'ya ulaşacaktı. İşte bu noktada Türkiye devreye girip
oyunlarını boşa çıkarmıştı. Verdiği NOTA ile
"benden izin almadan bu alanda kablo döşeyemez ya da başka bir faaliyette
bulunamazsınız"
uyarısını yapmıştı.

NOTA en çok İsrail'i şaşırtmıştı. İsrail gazetelerinin internet sayfalarında gün boyu, "Türki
ye İsrail'le Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engelliyor"
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şeklinde manşetler yer almıştı.

İsrail medyası şunu sorgulamaya başlamıştı: "Denize elektrik kablosu döşerken bile
Türkiye'den izin alacaksak o halde biz doğalgaz boru hattını nasıl döşeyeceğiz?"

Çünkü elektrik kablosunun güzergâhında bir proje daha vardı. Yine aynı aktörler, İsrail,
Yunanistan ve Rumlar ortak planlamıştı. 2 Ocak 2020'de imzalanan anlaşmayla EastMed
adı verilen proje çerçevesinde İsrail’in çıkardığı doğalgazı denizin altına boru döşemek
suretiyle Avrupa'ya ulaştırma planı yapıyorlardı.

İşte Türkiye'nin verdiği son NOTA tam da bu EastMed hayaline darbe indirmiş
durumdaydı. İsrail’e de Yunanistan'a da, "Elektrik kablosu döşerken bile benden izin
almalısınız" uyarısıyla yarın öbür gün doğalgaz boru hattı konusundaki ikaz şimdiden
verilmiş olmaktaydı. İsrail mesajı hemen aldı. Bu elektrik kablosu için geçerliyse yarın
doğalgaz için de böyle olacaktı.”[5]

[1] Haber7 – 03.04.2021

[2] bercan.tutar@sabah.com.tr
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[3] A. Kadir Özkan / Milli Gazete

[4] Kaynak: 28 Mart 2021 - https://parantezhaber.com/parantez-ozel/somurgecilik-itirafi

[5] Haber 7, T. Dağlı, 17.03.2021
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