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Giderek horoz kavgasına ve Hacivat’la Karagöz kapışmasına dönüşen Hükümetle Cemaat
çatışması, tarafların tıynetini ve etkinlik rekabetini yansıtmaktaydı. “Kendi kuklalarını
kapıştırarak onları dengeleyip daha rahat ve rantabl kullanmak”
Yahudi Lobilerinin klasik bir kuralıydı. İrtibat ve ittifakları gibi, ihtilaf ve itirazları bile,
küresel güç odaklarının talimatıyla şekillenen, sadece şahsi etkinlik, yetkinlik ve zenginlik
konusunda özel ve yerel projeler üretebilen Cemaat’in, Fetullah Gülen’in vicdani kanaat
ve kararlarıyla yönlendirildiğini sanmak elbette saflıktı.

  

Bütün talebeleri, takipçileri, bunların aileleri ve yakın çevreleriyle taş çatlasa ancak
%0,3’lük bir taraftar kitlesine… Bu oluşumun kendi sinsi hesapları doğrultusunda
kullanan menfaat grupları, istismar odakları ve diğer bütün çarpanlarıyla ancak %1’lik bir
oy potansiyeline sahip Cemaati, daha yüksek oranlarda gösterip yerel seçimler öncesi
Hükümeti hizaya sokmak hesapları yapılmakta, açılım ve Yeni Anayasa konusunda daha
cesur(!) adımlar atmaya zorlanmaktaydı. 

  

Onursal başkanlığını Fetullah Gülen'in yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın,
kamuoyunda sözde 11 maddelik yanıtı böyle okumak lazımdı. Hizmet Hareketi hakkında
gündeme getirilen konularla ilgili açıklamada; son dönemde medyada Gülen Cemaati
aleyhine yapılan karalama ve yanlış bilgilere dayalı yönlendirme kampanyalarına dikkat
çeken Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, “vesile olduğu hizmetlerle 150'ye yakın ülkede takdir
gören Hareket'in bugüne kadar hiçbir yerde, hukuk, demokrasi ve insan haklarına zıt bir
tavrın içerisinde olmadığını vurgulayarak”  desteğini
aldıkları küresel odaklarla rakiplerini korkutmaya mı çalışmaktaydı?

  

İşte Fetullahçıların bildirisindeki yalanlar ve yanlışlar:

  

1. iddia: “Gezi parkı eylemlerinin arkasında Hizmet Hareketi vardı.”

  

“Hizmet Hareketi, insanların şiddete başvurmayan barışçıl protesto hakkına demokrasiye
saygının gereği karşı değildir. Ancak, bu tür protestoların istismara açık olmaları
sebebiyle Hizmet, kendisine gönül vermiş olanların bu tür protestolara katılmalarını
teşvik etmez.
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Protestoların tamamen çevreci duyarlılıkla ve barışçıl olduğu ilk günlerde, üstelik
hükümete yakın çevrelerden de olmak üzere toplumun her kesiminden bireylerin katıldığı
bu protestoya, Hizmet’e sempati duyan bazı kimselerin çevreci duyarlılıklarla ve kendi
şahsi iradeleriyle ilk günlerde olumlu bakmış olmaları, topyekûn Hizmet Hareketi’nin bir
tür komplo içinde olduğu anlamına gelmez.

  

Nitekim eylemcilere ‘çapulcu’ denmemesi gerektiğini belirttiği konuşmasında Onursal
Başkanımız Sayın Fetullah Gülen, masum taleplerle başlayan eylemin daha sonra bazı art
niyetli çevreler tarafından istismar edildiğinin ve bazı uluslararası medyanın da olumsuz
algılanacak bir tavır içinde olduğunun altını çizmiştir. 

  

Gezi eylemlerinin en başındaki çevre duyarlılığına hak veren ve göstericilere karşı ilk
günlerde alınan sert tutumla ilgili her çevreden tepkiler olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün ‘Sandık her şey değildir’, Başbakan Vekili Bülent Arınç’ın ‘özür dileriz’,
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in ‘Mesaj alındı’, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın
‘Bütün muhalefeti birleştirdik’, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın New York Times
gazetesindeki yazısında Gezi Parkı eylemleri ‘Çoğulculuğun ve demokrasinin bir
yansıması’ olarak tasvir etmesi ve son olarak AK Parti Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal’ın
Gezi olaylarına ilişkin raporundaki ‘Hükümetin Gezi olayında stratejik hata yaptığı’ tespiti
Hizmet’in bu konuya yaklaşımından farklı değildir.”  Yanıtı, iddiaları yalanlamaktan ziyade
doğrular bir yaklaşımdır. Bu sözler “Gezi eylemleri masum ve makul amaçlarla başladı, dış
güçler ve faiz lobileri kışkırttı gibi komplo teorileri yanlıştı ve Erdoğan’ın kırıcı ve kızıştırıcı tavrı
olayları çığırından çıkarttı” anlamı taşımaktadır.

  

2. iddia: “Gezi Eylemcilerini Hizmet’e yakın savcı ve hâkimler tutuklamayıp salıvermiştir.”

  

“Bütün savcı ve hâkimler kamu görevlisi olup HSYK’nın yetkilendirme ve denetimine tabidir.
Şayet yapılan görevin ifası konusunda yanlışlıklar varsa, sorumluluk Adalet Bakanlığı ve
HSYK’ya aittir” sözleri bunların kaypak ve istismarcı tavrını ortaya koymaktadır. Çünkü etki
altına aldıkları bürokrat ve yargıçların hukuk dışı tasarruflarının kârını Cemaat, şayet ortaya
çıkarsa zararını Hükümet çekmiş olacaktır.

  

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın:
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“Kaldı ki, son dönemde medyada sıklıkla yer alan bazı haber ve yazılar sayesinde
Hizmet’e yakın olduğu iddia edilen yargı mensuplarının zaten tasfiye edildiği de
kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

  

Ergenekon davalarını gayrimeşru hale getirmek için yakın geçmişte vesayetçi çevrelerin
dillerine doladığı ‘Cemaatçi yargı’ ithamının, şimdi (Erdoğan’a yakın M.Ç.) başka çevreler
tarafından gündeme getirilmesi ve bunların bir tepki görmemesi de son derece
düşündürücüdür.”Sözleri ise, itiraz görünümlü bir itiraftır ve Cemaat suçüstü yakalanmıştır.

  

a)“Hizmete yakın Yargı mensuplarının zaten tasfiye edildiği kamuoyunun bilgisi
dâhilindedir” ifadeleri, Cemaate yakın ve yatkın yargı mensuplarının…. Cemaatle irtibatlı
olan Hâkim ve savcıların varlığını itiraf ve ikrardır.

  

b) Demek ki Cemaat ile Hükümet kavgası da yaşanmakta ki, yukarıdaki itiraflara göre, hükümet
Cemaatçi yargı mensuplarını tasfiye edip etkisiz bırakmıştır.

  

c) Bu açık ve net beyanlar “Şecaat arz ederken sirkatini söylemek - yani kahramanlık taslarken
hırsızlığını deşifre etmek” cinsinden bir ahmaklıktır ve tabi “Cemaatçi Yargı mensuplarının”
varlığının kuru bir iddia ve iftira değil gerçek olduğunun ifşası ve ispatıdır.

  

d) Bu noktada, asıl sorun ve Türkiye için acil durum; Bir savcı ve hâkimin hukuka, kanunlara ve
vicdanına göre değil de, herhangi bir cemaate, tarikata, partiye veya imtiyazlık kesime yakın
olması, dolayısıyla bunlara karşı olanlara da peşinen önyargılı bulunması, hukuken yasak,
vicdanen sakat ve ahlaken zaaftır ki, bu ülkemizdeki adalet sisteminin iflası anlamındadır ve baş
suçlusu da Cemaattir. Ve acaba Cemaatin, kendilerini himayesine alan ve Fetullah Gülen’ce
sığınılan ABD derin devleti (Yahudi Lobileri) ve küresel fitne merkezleri sayesinde böylesine
palazlanıp şımardığı” yolundaki tartışmalar böylece haklılık mı kazanmaktadır?

  

Şimdi soralım:

  

•     Hani yargıda, emniyet teşkilatında ve diğer devlet kurumlarındaki Cemaat
yapılanması iftiraydı?
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•     Hani bu yapılanma nedeniyle, iktidarın kendi yetki alanının daraltılmasına karşı
çıkması ve Fetullahçıları tasfiye çabası yalandı?

  

•     Hani Cemaat, iktidarın yetki sınırlarına karışmaz ve tasarruflarından gocunmazdı?

  

•     Hani Cemaatin siyasi hedefleri ve ABD adına sisteme müdahil olma gayretleri
olamazdı ve bunlar kasıtlı ve asılsız iddialardı?

  

3. iddia: “Hizmetle bağlantılı polisler, eylemcilerin çadırlarını yakarak ve Gezi eylemlerine
sert müdahale ederek eylemlerin büyümesini sağladı.” 

  

“Nitekim olayların ilk başladığı andan itibaren bütün müdahale talimatlarının Hükümet’ten
geldiği ve çadırları belediye zabıtasının yaktığı daha sonra ortaya çıkmıştır.

  

Başbakan Sayın Erdoğan da emniyet güçlerine talimatları kendisinin verdiğini ifade
etmiş, emniyet güçlerine destek çıkan açıklamalar yapmış ve nihayet onları olaylardaki
performanslarından dolayı ödüllendirmiştir.” Tespitleri, Gezi olaylarında iktidarı ve özellikle
Başbakan Erdoğan’ı kusurlu, hatta suçlu ve sorumlu gösterme çabalarıdır. 

  

Şu anda Recep T. Erdoğan’ın şahsi marka değeri, AKP’nin kurumsal rağbetinin bile çok üzerine
çıkmış durumdadır. Bu ise dış güçlerin memnun kalmadığı, Başbakan’ın kontrolden çıkması
ihtimalini taşıdığı için kaygılandığı bir sonuç olmaktadır. Yani, ABD ve AB’yi kullanan dış güçler
(Yahudi Lobileri) kendi elleriyle yeni bir Frankeştayn ortaya çıkarma sorunuyla karşı karşıyadır.
İşte Fetullah Gülen üzerinden ve Cemaat örgütlenmesiyle, Recep T. Erdoğan’ı dizginleme ve
disiplinize etme çabaları bu nedenle yoğunlaşmıştır. Recep Bey’in popülaritesinin ve aşırı güç
ve güven zehirlenmesinin törpülenmemesi ve dengelenmemesi halinde, Hitler misali
handikaplar yaşanacağından kuşku duyulmaktadır.

  

Fetullahçı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının 11 maddelik açıklamasını medyadan öğrendiğini
söyleyen Başbakan Erdoğan’ın: “Bu tür hatırlatmaların gazeteler aracılığıyla yapılmasını
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doğru bulmadığını”  belirtmesi, “Cemaatin arkasındaki güç
odaklarının Yazarlar Vakfı üzerinden gönderdikleri uyarı mesajlarını aldığını, adımlarını
ona göre ayarlayıp atacağını, ancak bu tavsiyelerin kamuoyuna yansıtılmadan direk
kendisine yapılması ve karizmasının yaralanmamasının daha iyi olacağını”
vurgulama kasıtlıdır. Çünkü ucuz kahramanların öyle 
“Allah rızası, ahret hazırlığı, ülke çıkarı, milletin yararı”
gibi dertleri yoktur; tek düşünceleri makam ve koltukları ve suni karizmalarıdır.

  

4. iddia: “Cemaat Mısır’daki darbeye karşı çıkmıyor.”

  

“Mısır’da meşru ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı yapılan müdahale bir darbedir
ve hiçbir şekilde tasvip edilmesi düşünülemez.

  

Fetullah Gülen Hocaefendi, Mısır’daki olaylar üzerine bir konuşma yapmış ve açıkça
‘Demokrasi bir kere daha darbe yedi’ demiştir.”Doğru, Erbakan’ın Refah-Yol Hükümeti
aleyhine açıkça kampanya başlatan ve 28 Şubat darbe değirmenine su taşıyan Fetullah
Gülen’in, şimdi demokrasi kahramanı kesilip Mursi’ye sahip çıkması, sığındığı ve sahip çıkıldığı
ABD derin devletine rağmen olamayacağına göre, acaba bu tavrının altında hangi sinsi
hesaplar ve talimatlar yatmaktaydı? Yoksa Mısır’ın fiilen parçalanması için bir iç savaş
çıkarılması, bu nedenle birilerinin General Sisi’yi alkışlarken, birilerinin de Mursi’yi ve İhvan’ı
Müslümin’i kışkırtması mı planlanmıştı? Daha önce Mavi Marmara saldırısında açıkça İsrail’in
küstahlık ve katliamını haklı gören Fetullah Gülen’in bu demokrasi kahramanlığı başka nasıl
yorumlanırdı? 

  

Şimdi dış güçlerin ve hıyanet cephesinin bütün gayesi ve gayreti; İhvanı silah kullanmaya
mecbur bırakıp kendilerine-darbecilere mazeret ve meşruiyet kazandırmaktır. Hatta Mursi
yanlılarının bazı polis karakollarını basıp silahlarına el koydukları ve nefsi müdafaa cinsinden,
gerekirse silah kullanacakları yolundaki haberler, asıl korktuğumuz iç savaşı başlatacak ve
Mısır’ı parçalanmaya taşıyacaktır. Yani Sisi’nin darbeye destek için halkı sokaklara çağırması
kadar, Mursi’nin, haklı bile olsa, taraftarlarını direnişte inatlaştırması, sonuçta maalesef
Siyonist-emperyalist merkezlerin sinsi hesaplarına zemin hazırlamaktadır. Oysa Mısır’da
yapılması gereken, bu kavga ve kaos ortamından bir an evvel çıkılması, adil ve milli bir
anayasanın derhal hazırlanıp, özgür seçimlere varılmasıdır. Yoksa, güya Müslümanlar El-Kaide
gibi radikalleşip aşırılığa kaymasın diye, demokratikleşip siyaset ve seçimlere katılmasını
isteyen batı, işte bu yolu tercih eden İhvanı Müslimini, Türkiye’de Milli Görüş Hükümetini darbe
ile devre dışı bıraktıkları ve şimdi Suriye’de El-Kaide’ye bizzat silah sağlayıp kışkırttıkları gibi,
yarın bir iç savaş patlayınca, birbirlerini kırsınlar ve meydanı İsrail’e bıraksınlar diye, İhvan
mensuplarına da Amerika ve Avrupa silah sağlamaktan sakınmayacaktır. Temelde yularları
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ABD Yahudi Lobilerine bağlı olan iktidar ve yandaşlarının, darbe karşıtı ve Mursi taraftarı rolü
oynamalarının, aslında bu kamplaşmayı kanlı bir hesaplaşmaya dönüştürme ve sonunda Mısır’ı
bölüştürme planlarına, ucuz kahramanlık kılıflı bir figüranlık olduğu açıktır. Yani “Oh be,
Müslümanları devre dışı bıraktı, Şeriatçıları kaçırdı!” diye Mısır’da darbeleri alkışlayan bizdeki
Darwinist Ulusalcılarla, girmek için can attıkları AB (ve ABD) tanrıları darbeyi desteklerken
kendileri demokrasi havarisi kesilip Mursi’ye arka çıkan iktidar ve yandaşları, görünüşte aykırı
cephelerde, ama gerçekte aynı Siyonist hedeflere hizmet mi sunmaktadır?

  

Kahire’deki meydanlarda gasp edilen haklarına sahip çıkmaktan başka günahı bulunmayan
silahsız ve savunmasız insanların üzerine tanklarla, makinalılarla saldırıp yüzlercesini katleden,
binlercesini yaralayan zalimlerin bu vahşeti bile, aslında aklı ve vicdanı terk edip, izan ve insafı
bırakıp, halkı kardeş kavgasına ve intikam duygusuna kaptırma provokasyonlarıdır! Bu
katliamlar sonucu Mısır’daki darbe hükümetinde çatlaklar oluşup, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve
askeri yönetimin meşruiyet yaması Muhammet Ali Baradey bile istifa edip ayrıldığı halde, sözde
Mursi destekçisi ve demokrasi havarisi AKP hükümetinin, büyükelçisini geri çağırmayı en sona
ertelemesi ve Cuntayı tanımama gayreti bile göstermemesi, münafıklık ve riyakârlığın
daniskasıydı. Oysa Suriye’deki karışıklık bahanesiyle büyükelçilerini derhal geri çekmiş
bulunuyorlardı. “Eh, ne yapsın, bunlar talimatla çalışan, emir kullarıydı!” denilemeyeceğine
göre bu çifte standart tavrı niçin takınılmaktaydı?

  

İsrail’in sinsi kışkırtması!

  

“İsrail’in, darbeci General Sisi’nin başında bulunduğu Mısır ordusunun askeri operasyon için
Sina’ya girmesine izin verdiği” iddiaları bile yalan bir propagandadır ve Mısır’daki kamplaşmayı
keskinleştirip iç savaşı kızıştırma propagandasıdır. İsrail Kanal 2 televizyonunun haberine göre
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Mısır ordusunun Sina’ya girmesine izin verdiği
açıklaması bu amaçladır. Mısır ve İsrail tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama
yapılmamıştır. İsrail Mısır arasında Sina’nın askerden arındırılmış bölgesine operasyon
yapabilme anlaşmasını 1979 yılında imzalamışlardı.

  

Bu arada İsrail hükümeti, 26 Filistinli esiri serbest bırakmıştır. Özgürlüklerine kavuşan
Filistinliler, Gazze ve Batı Şeria’da coşkuyla karşılanmıştır. Yaklaşık 20 yıldır hapishanelerde
bulunan tutukluların Ayalon hapishanesinden gece yarısı otobüslerle çıkarılmıştır. Filistinlilerin
serbest bırakılması, tarafların, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin arabuluculuğuyla
başlayacak müzakereler kapsamındaki anlaşma gereği yapılmıştır.
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5. iddia: “Alternatif iktidara giden yol Pennsylvania’dan geçer. İktidara alternatif arayanlar
gidip Gülen ile görüşüyor.”

  

“Toplumun her kesiminden insanın saygı duyduğu bir sivil kanaat önderinin insanlar tarafından
ziyaret edilmesinin alternatif bir iktidar arayışı olarak sunulması ve böyle bir algı oluşturma
çabasına girilmesi hem yanlış hem yanıltıcıdır.” Beyanı abartılı bir yalandır ve riyakârlıktır.

  

Örneğin bizler ve nice şuurlu ve onurlu kesimler:

  

•     Yüce Dinimizi ılımlaştırıp yozlaştırdıkları, “Şeriatsız ve cihatsız bir İslam ve emperyalizmle
uyumlu Müslüman” hazırladıkları

  

•     Bakara: 120, Maide: 51-52, Mücadele: 22, Mümtehine: 1 gibi onlarca ayeti kerime ve hadisi
şeriflerle kesinlikle yasaklandığı halde Siyonist Yahudi odaklar ve emperyalist Haçlılarla gizli ve
kirli ilişkiler başlattıkları

  

•     Münafıkların sinsi faaliyetlerini ve tahripçi fikirlerini aynen taşıdıkları

  

•     Ve ülkemizin parçalanmasına yol açacak açılımlara ve TSK’yı yıpratma çabalarına destek
çıkmaları ve demokrasi kılıflı demokratur rejimine mazeret ve meşruiyet kazandırmaları
nedeniyle biz Allah için, Cemaatin tahrif ve tahribatını sevmiyoruz ve saygı duymuyoruz.

  

“Hayatı boyunca toplumun her kesimiyle diyaloga açık olmuş ve kapısını herkese açık
tutmuş olan Sayın Gülen’in…..” iddiaları da asılsızdır, gerçeğin saptırılmasıdır. Örneğin Sn.
Fetullah Gülen Rahmetli Necmettin Erbakan’la ve Milli Görüş Hareketiyle asla diyaloga
yanaşmamış, en haklı ve hayırlı amaç ve icraatlarına bile kesinlikle arka çıkmamış, tam aksine
her fırsatta çelme takmaya çalışmıştır. Ve bunların çoğu bizzat kendi itiraflarıdır. Oysa
Erbakan’a ve Milli Görüş davasına; Başta Siyonist ve Haçlı Merkezler, tüm Barbar Batılı güçler,
Masonik mahfiller, faizci ve rantiyeci kan emiciler, bütün İslam düşmanı kesimler, ahlak ve
maneviyat mahrumu çevreler de şiddet ve nefretle karşıydı! Sn. Fetullah Gülen’in ve Cemaatinin
bunların safında yer almasının sebebini ise aklı ve vicdanı olanlar artık araştırsın ve anlasındı.
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6. iddia: “Hizmet, bürokrasi üzerinden vesayet kurmak ve iktidara ortak olmak istiyor.”

  

“Demokratik bir sivil toplum hareketi olan Hizmet Hareketi’ni, iktidar üzerinde vesayet
kurmak ve iktidara ortak olmakla suçlamak açıkça abesle iştigaldir.”Sözleri tam bir
palavradır. Çünkü “demokratik ve sivil toplum hareketlerini güçlendirip, onlarla işbirlikçi iktidarları
denetleyip yönlendirmek Siyonist merkezlerin bir planıdır.

  

Ve zaten Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı:

  

“Seçilmiş meşru iktidarların her an denetim ve gözetimi, Türkiye’nin üye olmak istediği
Avrupa Birliği normları çerçevesinde, katılımcı demokrasinin en tabii bir gereğidir.
Toplum, bu hak ve hatta sorumluluğu sivil toplum örgütleri, muhalefet partileri ve özgür
ve eleştirel medya aracılığıyla yerine getirir.”İfadeleriyle bu gerçeği açığa vurmaktadır.

  

Ve hemen ardından:

  

“Ancak, geçmişten bugüne olageldiği gibi, ‘vesayet oluşturma’ ve ‘iktidara ortak olma’
iftiralarıyla, bürokratik katmanlarda belli toplumsal kesimlerin tasfiye edilmesi ve
dışlanması amacı varsa, bu hukuk ve demokrasinin en temel ilkelerine aykırıdır. Halkın
iradesiyle seçilmiş iktidarların idari tasarruflarına tabii ki saygılı olunmalıdır; ancak
yaygın iddialara göre, insanların Hizmet Hareketi’ne nispet edilerek anayasal bir suç olan
fişlenmesi ve sonra da tasfiye edilmesi demokratik değildir.”sitemleriyle bu özel
görevlerinin gereği olarak iktidar uyarılmakta ve bir nevi şantaj yapılmaktadır.

  

7. iddia: “Hizmet, Kürt sorununun çözümü sürecine karşı.”

  

“Onursal başkanımız Gülen’in fikir ve tavsiyeleriyle ilham verdiği Hizmet Hareketi çözüm
sürecini en başından beri desteklemiştir. Sayın Gülen’in, hem çözüm sürecinin çok
öncesinden, hem de çözüm süreci başladıktan sonra yaptığı açıklamalar çok açıktır,
nettir ve hükümetin Kürt sorununun çözümü konusunda bugüne kadar takip ettiği
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çizginin ilerisindedir. Bunu çeşitli sohbetlerinde ve en son Erbil’de yayımlanan Rudaw
gazetesine verdiği röportajda da açıkça ortaya koymuştur. Sözgelimi, zikredilen
röportajda Gülen, anadilde eğitim konusunun bir insan hakkı olduğunu ve siyasi pazarlık
konusu yapılamayacağını net dille ifade etmiştir.

  

Vakfımız, Kürt sorunu ile ilgili bugüne kadar Diyarbakır ve Erbil şehirleri de dahil olmak
üzere pek çok toplantı yapmıştır. Hizmet gönüllülerinin açmış olduğu okullar, Irak
Kürdistan’ında zaten 20 yıldır Kürtçe eğitim yapmaktadır. Türkiye’nin ilk yasal özel Kürtçe
televizyonu da yine Hizmet Hareketi’ne gönül vermiş müteşebbisler tarafından
açılmıştır.”Sözleri, çözüm süreci diye Türkiye’nin çözülmesini amaçlayan ve ertelenen SEVR’i
gerçekleştirmeye çalışan ABD, AB ve İsrail’in sözde Kürt sorununu halletme hedefleriyle,
Cemaatin bu yöndeki demokratik hizmetlerinin tıpatıp uyuşması bir tesadüf değil, tam bir
tevafuk (gâvurlarla uygunluk) davranıştır. 

  

Selahattin Demirtaş’ın 14 Ağustos 2013 akşamı NTV’de Şirin Payzın’a söylediğine göre,
Abdullah Öcalan kendisine: “Beni yakalayıp cezaevine koyanların sayesinde, PKK ve
Kürtler üzerindeki etkinlik ve saygınlığım katbekat artmıştır. Dışarıda-dağda ve örgütün
başında kalsaydım bu pozisyonumun onda biri kadar yetkin ve etkin olamazdım!”
itirafında bulunmuş ve güya bu konumu her iki halkın barışması ve özgürlüğüne kavuşması
yolunda değerlendirmek istediğini açıklamış ve zavallı Apo’nun, bu durumu kendisini yakalayıp
hapse koyanların ahmaklığına bağladığı anlaşılmaktadır. Oysa kendisini Suriye’den çıkmaya
mecbur bırakıp, Rusya, İtalya, Yunanistan dolaştırıp, sonra Kenya’ya taşıyıp, orada
paketleyerek, “idamı kaldırıp cezaevinde barındırmak ve bu günkü pozisyonlara ulaştırmak”
şartıyla O süreçteki Ecevit-MHP Hükümetinin kahraman görevlilerine teslim eden bizzat
Amerika’dır; Büyük İsrail amacına, Özerk Kürdistan’ı kurma projesinde kendisine figüranlık
yaptırılmaktadır. Aynı açılım senaryosundaki diğer rol arkadaşı da BOP eşbaşkanı Sn. Recep T.
Erdoğan’dır!.. Dahası, şu anda Fetullah Gülen’i Pennsylvania’daki çiftlik köşkünde misafir eden
ağırlayan ve etkinliğini artıran odaklarla, Abdullah Öcalan’ı İmralı’da tutan ve Türk-Kürt barışı
kılıflı Türkiye’nin ayrışması planının mimarı rolü oynatan odakların aynı olduğu iddialarının
araştırılması lazımdır. Bu gerçeği fark etme ferasetinden mahrum kesimlerin Ulusalcılıkları da,
İslamcılıkları da, sadece Amerika’nın işine yaramaktadır.

  

8. iddia: “Hizmet 7 Şubat’ta Başbakanı tutuklayacaktı.”

  

“Kendisine yakın medya ve sivil toplum örgütleriyle ülkedeki her türlü demokratikleşme
çabasını ve derin yapıların ve ilişkilerin ortaya çıkarılmasını destekleyen, Ergenekon
soruşturması ve davalarına da bu yüzden destek olan Hizmet Hareketi’ne yakın bazı
medya organlarının, KCK bağlantılı MİT soruşturmasını da bu süreçlerle bağlantılı
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görerek, olumlu bakması, Başbakan’a karşı bir komplonun içinde olunduğu iddiasını asla
doğrulamaz.

  

Hizmet Hareketi’ne gönül verenler, AK Parti’deki hukukçu vekillerin ve yöneticilerin bu
art niyetli iftiraların devam etmesine neden göz yumduklarını bir türlü anlayamamakta ve
gönül kırgınlığı yaşamaktadırlar.”Sözleri ve sitemleri de, Erdoğan’a yönelik komploların ve
karalama kampanyalarının dolaylı bir itirafıdır.

  

9. iddia: “Hizmet, seçimlerde bazı parti ve kişiler ile ittifak yapacak.”

  

“Hizmet Hareketi, bugüne kadar hiçbir parti ile ittifak yapmadığı gibi bundan sonra da
hiçbir parti ya da kişi ile ittifak yapmayacaktır”şeklindeki savunmaları bir paragraf aşağıda;

  

“Hizmet Hareketi, siyasi partilerle ittifaklar yapmamakla birlikte, demokrasi, çoğulculuk,
insan hakları, inanç özgürlüğü, adalet gibi temel ilkelerine uygun politikaları ve
uygulamaları hangi parti tarafından yapılırsa yapılsın, partizan olmadığı için, destekler.
Bu sadece demokratik bir hak değil, aynı zamanda ülkeye ve gelecek nesillere karşı
sorumluluğun gereğidir. Hareket, tersi durumlarda, yine partizan olmadığı için,
siyasetteki uygulamaları eleştirmekten ya da tavsiyede bulunmaktan çekinmez. Bu, ülke
menfaatlerini gözeten, prensipler doğrultusunda olan ve siyasi partiler üstü bir
yaklaşımdır.” Kendi beyanlarıyla yalanlanıp boşa çıkarılmaktadır. Boğazına kadar güdümlü
siyasetin ve Siyonist stratejinin çirkefine batmış bir hareketin, hala çıkıp “biz partiler üstüyüz”
iddiaları samimiyetten uzaktır ve halkı ahmak yerine koymaktır. 

  

“Alternatif iktidara giden yol, Pennsylvania’dan (Fetullah Hoca’dan) mı geçiyor?” diye
soran, Sabataist Mehmet Barlas bile Sabah’taki köşesinde:

  

“28 Şubat Darbesi sürecinde bir müddet Zaman’da yazdığını, ama (Mason) Mesut Yılmaz’ı
eleştiren yazılarının Cemaat kurmaylarınca makaslandığını, o dönemde Mesut Yılmaz’a
gösterilen muhabbet ve hoşgörünün, bugün Erdoğan’dan esirgenmesini bir türlü
anlayamadığını” yazmaktadır. Oysa Sn. Barlas’ın Cemaatin de Hükümetin de, Siyonistlerin ve
Sabataistlerin güdümünde olduklarını ve küresel tahterevallide yöresel denge rolü oynadıklarını
herkesten daha iyi bilmesi lazımdı.
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AKP ve Cemaat gibi gafleti uzun olanların devleti kısa, akıbeti hüzün olacaktır. Mısır’da “dincile
r devrildi, dinsizler sivrildi”
diye bayram edip korkunç katliamları meşru sayan ve her fırsatta İslam’a kin kusan ulusalcı
solcuların ve Pakradun (Yahudilikten Ermeniliğe, oradan da Darwinist sosyalistliğe geçen)
Devrimbazların din istismarcısı ılımlı İslamcılardan ne farkı vardır? Emperyalist Amerika ve
Avrupa’nın tezgâhlayıp arka çıktığı Mısır darbecilerine alkış tutan ulusalcıların bu sahtekârlığı
sırıtmakta ve boyalı maskeleri yüzsüz yüzlerinden akmaktadır.

  

11. iddia: “Fetullah Gülen neden Türkiye’ye dönmüyor? ABD’de olduğu için ABD
etkisinde.”

  

“Bu, Sayın Gülen’e yapılan çok açık bir hakaret ve iftiradır. Zaten, bu iftirayı dile
getirenlerin çoğu, aynı şeyleri Hocaefendi Türkiye’de yaşıyor iken de çok eski yıllarda da
dile getiriyorlardı.

  

Bu iddia ve iftiraları dile getirenlerin çoğunluğu zaten aynı zamanda ABD’nin dünyanın
her yerine hâkim olduğunu da dile getirmektedirler. Sayın Gülen onların anlayışına göre,
Türkiye’ye dönse de bu etkiden nasıl kurtulmuş olacaktır? Zaten aynı zihniyet ABD’ye
hayatında adımını bile atmamış kişilere de aynı yaftaları ellerinde hiçbir delil olmadan
takmaktadır. Hatta ilk kurulduğu zamanlarda AK Parti’ye bile ABD projesi diyenler
olmuştur.

  

Sayın Gülen’in, Türkiye’ye neden dönmediğine dair defalarca açıklamaları olmuş ve
Türkiye’ye dönüşünün, ‘demokratik kazanımları tersine çevirmek için bazı çevreler
tarafından kullanılacağı endişesini taşıdığını’ dile getirmiş dolayısıyla ‘Türkiye’ye
dönmeyi çok arzu etmekle birlikte endişelerim izale oluncaya kadar dönmeyi
düşünmüyorum’ demiştir.”

  

Sözleri de tam bir safsata ve saptırmacaydı; suçluluk psikolojisinin bir telaşı ve vicdan bastırma
edebiyatıydı. Şimdi herkesin şu konular üzerinde kafa yorması lazımdı:

  

Fetullah Gülen’in, ABD’nin Derin Devleti olan Yahudi Lobilerinin himayesinde olduğu ve Siyonist
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stratejistlerce defalarca ve açıkça sahip çıkılıp savunulduğu kesin miydi? Evet!.. Acaba bu zalim
ve hain kesimler mi insafa ve İslam’a gelmiş, yoksa Fetullah Gülen mi onların safına geçmişti?

  

Hem, Fetullah Gülen’in Türkiye’ye gönderilmesi ve tüm dünyadaki Ilımlı İslamcılık projesinin
ruhani lideri ve Yeni Osmanlıcılık kılıflı, sinsi psikolojik hareketin Halifesi ilan edilmesi ABD’nin
ve Yahudi Lobilerinin bir hedefiydi, Cemaat’in ve Sn. Gülen’in de en tatlı hayaliydi..

  

Ancak… Ne ABD’nin ne de Cemaatin buna güçleri yetmemekteydi! Çünkü Türkiye’de bu
arzularını kursaklarında koyan ve Gülen’in ülkeye gelmesine fırsat tanımayan milli ve hamiyetli
manevi bir merkez, buna izin vermemekteydi!... Ve o merkez, başta ABD ve İsrail, tüm Batılı
güçleri hezimete uğratıp hizaya getireceği Melheme-i Kübra (Tarihi Hesaplaşma) için stratejik
bir sabırla, son hazırlıklarını görmekteydi!

  

Yoksa, Süper Güç Amerika’sı ve Avrupa’sı arkalarında, iktidarları ve bürokratları
yanlarında, onlarca gazete ve televizyonları yayında, bir sürü bankaları, fabrikaları,
Mason Locaları ve sivil organizasyonları kendilerine destek yarışında olmasına rağmen,
Fetullah Gülen’in vatan hasreti ve Halifelik hevesiyle yanıp tutuşmasına sebep olan engel
neydi?!

  

Defalarca söyledik yine söylüyoruz, haydi gücünüz yeterse getirin!

  

Evet, çok ama çok az kaldı. Biraz daha bekleyin.. Siyonizm’in sömürü ve zulüm
saltanatının çökeceği, ABD ve AB’nin hezimete uğratılıp hizaya getirileceği, İslam ve
insanlık âleminin huzura erişeceği Türkiye merkezli bir Adil Düzen devrimi mutlaka
gerçekleşecek, böylece Kur’an’ın vaadi, Resulüllah’ın müjdesi, tüm müminlerin ve
mazlum milletlerin dua ve ümidi Allah’ın izniyle ve Erbakan’ın hazırlayıp ilgili birimlere
emanet ettiği teknoloji harikaları sayesinde yerine gelecek ve asırlardır ağlayan insanlık
artık gülecektir.

  

Müjdelenen bu kutlu ve mutlu akıbete imanı ve aklı yetmeyen, İslam ve insanlık adına
“Yahu inşallah!” bile diyemeyen ve Deccalizmin dinsizlik düzeni içinde ılımlı İslamcılık
oynamayı yeğleyen sünepeler de, hizmet ne imiş, İslamiyet ne imiş, herkes gibi
görecektir!
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Bu arada:

  

AKP'li İdris Bal'ın 'Başbakan yanlış yönlendirildi' diyen Gezi olayları raporu, parti içinde
tartışma yaratmış, Partinin tepe yönetimi Bal için 'Yolun sonuna geldi' yorumunu
yapmıştı.

  

Başkanlığını AKP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal’ın yaptığı Avrasya Global
Araştırmalar Merkezi (AGAM) tarafından hazırlanan ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Gezi eylemleri konusunda yanlış bilgilendirildiği vurgulanan “Taksim Olayları
Analizi”  başlıklı
rapor, AKP içerisinde bile tartışmalara yol açmıştı. Raporda, Taksim ve Gezi Parkı
protestoları konusunda AKP’nin 
“stratejik hata”
yaptığı ve projenin halka danışılmadan hazırlandığı hatırlatılmıştı. Raporda yer alan bu
ifadeler, Gezi eylemlerinin 
“darbe provası”
olduğu düşüncesinin hâkim olduğu AKP yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı.

  

Gezi eylemcilerine sert müdahale edilmesi ve Başbakan’ın kışkırtıcı söylemleri AKP
içindeki liberal isimlerde ciddi sıkıntılar meydana getirdiği ve bunların cemaat tarafından
desteklendiği ortaya çıkmıştı. Fetullahçı çizgide yayın yapan Taraf gazetesinden Hüseyin
Özkaya’nın haberine göre, AKP’de, eylemler boyunca müdahalelere yönelik eleştirilerini
Twitter üzerinden kamuoyuyla paylaşan ve bu durumu, hükümet kanadında
“memnuniyetsizlikle” karşılanan İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay gibi düşünen 50’ye
yakın ismin bulunduğu açıklanmıştı.

  

Erdoğan’a bağlı kurmayların ise, eylemlerin başından bu yana, kamuoyu anketleriyle
birlikte geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptıkları ve bu değerlendirmeler sonucunda,
partideki ağırlıklı görüşün: “Gezi eylemlerinin demokratik bir tepki olarak ortaya çıktığı,
ancak kısa bir süre içerisinde, AK Parti iktidarına karşı ayaklanmaya dönüştürüldüğü,
eylemlerin ön sıralarında yasa dışı örgütlerin yer aldığı, eylemlerin arkasında dış
mihrakların saptandığı” şeklinde kanaatlerin ağır bastığı anlaşılmıştı. Bu arada,
eylemlerin akabinde partinin oylarının 4-5 puan bandında düştüğü ancak bir süre sonra
yeniden % 50 puan bandına geldiği de hatırlatılmıştı.

  

 13 / 15



Kuklaların Atışması Veya HÜKÜMETLE CEMAATIN ÇATIŞMASI - EKİM 2013 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Osman ERAYDIN
25 Eylül 2013

15 Ağustos PKK’nın Zafer Bayramı!

  

Kimisi “süreç yürüyor, sıkıntı yok” diyordu; kimisi de “süreç tek taraflı yürümez”, “Apo tek
başına yürütüyor bu işi”
diye sitem ediyordu! Masaya oturulup müzakereler yaşanmış, sıkı pazarlıklar yapılmış ve
“süreç” denen ve ne menem bir şey olduğu hala bilinmeyen bir sinsi projenin peşinde bir millet
uyutuluyordu. Bir tarafta koskoca Türkiye Cumhuriyeti, tüm “stratejik derinliği”, “model ortaklık
kimliği” ve “eşbaşkanlık” gömleğini giyinmiş kahraman bir hükümeti dururken, öte tarafta ise
gözümüze neredeyse “özgürlük müjdecisi ve barış havarisi” olarak sokulacak bir terör örgütü
lideri bulunuyordu.

  

Bu arada, “akil insanlar” denen bir sürü zevat, kendileri de ne yaptıklarını çok fazla bilmeden
sahaya sürülüyor ve adeta vatandaşı bir şeylere ikna etmeye uğraşıyordu. Birtakım
hassasiyetlerin törpülenmesi, toplumun daha önce konuşulmayan bazı hususlara yavaş yavaş
alıştırılması gibi bir durum söz konusu oluyordu. Mesela, “özerklik”, “federasyon”, “Apo’nun
koşullarının iyileştirilmesi / salıverilmesi” gibi konu başlıklarına insanlar yavaş yavaş ısınıyor,
benimsiyordu. 

  

Ortadoğu coğrafyasında müthiş bir hareketlilik yaşanırken, tüm kırmızıçizgilerinden arınmış ve
bunu da marifet belleyen Türkiye olan biteni sadece izliyordu. Bir zamanlar Irak’taki yapay bir
Kürt devleti oluşumunu “kırmızıçizgi” sayan Türkiye, bugün Suriye’de kurulması gündeme gelen
“Batı Kürdistan”a da ses çıkarmıyor, hatta dolaylı destek sağlıyordu. Hedef ortaya konmuş ve
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki Kürt bölgelerinde kurulacak olan devletlerle teşekkül edecek
bir “Büyük Kürdistan”dan söz edilirken, AKP Türkiyesi tam bir “şaşkın ördek” gibi, talimatlar
doğrultusunda kahramanlık edebiyatı üretiyordu!

  

Elbette burada söz konusu edilen ve mahsurlu görülen olgu, Kürtlerin devlet kurmasından öte
bir durumu yansıtıyordu. Göstermelik olarak bölgede kurulacak Kürt devletleri olarak dursa da,
ardında beliren gerçeğin Büyük İsrail’e giden yola taşların döşenmesi olduğu artık ayan beyan
seziliyordu. Gerçi, BOP’u bile hala bir komplo teorisi sanan salaklara bunu anlatmak zordan da
öte imkânsız görülüyordu.

  

Ortadoğu coğrafyasında Türkiye dışında hemen her aktör ciddi bir hesap kitap içerisindeyken,
“süreç” masalları ile uyutulan Türk kamuoyunun 15 Ağustos’unu da kutlamak (!) gerekiyordu.
Şimdilerde “özgürlük gerillası” olarak kabul gören PKK, malum olduğu üzere 15 Ağustos 1984’te
Eruh’ta düzenlediği ilk silahlı saldırısını Batman, Derik, Van, Iğdır, İzmir, Doğubayazıt,
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Güçlükonak, İdil, Mazıdağı, Yalım, Midyat, Dargeçit, Nusaybin, Bismil ve Kızıltepe’de
düzenlenen şölenlerle(!) kutluyordu! Yani, Eruh katliamıyla başlayan terör, 15 Ağustos’un bir
bayrama (!) dönüştürülmesiyle taçlandırılıyordu!

  

Bu arada, AKP yönetimindeki koskoca Türk devleti ne yapıyor; “süreç” masallarıyla kamuoyunu
uyutmaya devam ederken, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin liderini yeni müttefiki olarak
ağırlamakla meşgul bulunuyordu!? [1]

  

  

    

[1]  15 Ağustos 2013 / Milli Gazete / Burak Kıllıoğlu’ndan özet alıntı
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