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  Cumhurbaşkanlığı  seçimi süreci:  

  

    1. Anlaşılıyor ki bu makama Turgut Özal vari dışı ılımlı İslamcı içi Amerikancı biris
hazırlanıyor.   

  

    2.Fetullahçıların ve AKP yandaşlarının birlikte desteklediği Özal mevlitleri bunu
gösteriyor.   

  

    3.Bülent Arınç'ın son zamanlarda sık sık Özal'ı övmesi ve Özallığa heveslenmesi de
önemli ipuçları veriyor.   

      
  

  Cumhurbaşkanlığı  seçimi süreci:  

  

    1. Anlaşılıyor ki bu makama Turgut Özal vari dışı ılımlı İslamcı içi Amerikancı biris
hazırlanıyor.   

  

    2.Fetullahçıların ve AKP yandaşlarının birlikte desteklediği Özal mevlitleri bunu
gösteriyor.   

  

    3.Bülent Arınç'ın son zamanlarda sık sık Özal'ı övmesi ve Özallığa heveslenmesi de
önemli ipuçları veriyor.   

  

    4.Recep T.Erdoğan'ın &quot;sürpriz bekleyin&quot; açıklamaları da önemli ipuçları
veriyor.   
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    5.Şimdilik  Nimet Çubukçu Vecdi Gönül gibilerle gönül eğleniyor ve toplum
oyalanıyor.   

  

    6.Bülent Arınç'ın hırsla ve ısrarla 367'ye bakmam vurgulaması da  kendisinin
hazırladığını sezdiriyor.   

  

    7.Bizim Milli Çözüm dergimizde işte bu yüzden Bülent Arınç üzerine aylardır dikkat
çekiliyor.   

  

    8.15 Nisan'da dünyanın en etkili Yahudi kuruluşu AIPAC'ın İstanbul'da gizlice
toplanması bize kim Cumhurbaşkanı olacağını Amerikan Yahudi lobilerinin
kararlaştıracağını hatırlatıyor. Üç ay kadar önce 15 Ocak'ta dış ekonomiye işler kurulmuş
Amerika'da bu AIPAC'la yine özel bir görüşme yapmışlardı.   

  

    9.Recep Tayip beyin Cumhurbaşkanı olabileceği havasıyla Toplum ve sözde duyarlı
odaklar ayarlanmıştır.Çünkü ta başından beri dış güçlerin asıl adayları deşifre edilip
yıpratılmamıştır.   

  

    10.Halbuki Bülent Arınç gibi birisinin Cumhurbaşkanı olmasını Recep Tayip beyden
çok daha tehlikeli buluyoruz. Çünkü Erdoğan gibi kimliği çifte kişiliği ve gizli ilişkileri ve
zafiyetleri bilinen ve tepki gösterilen bir şahsiyet tahribatı topluma ılımlı ve uyumlu olarak
sunulacak yeni bir isimden azdır.   

  

    11.Asıl aşılması gereken soru Türkiye'mizin böylesi şahsiyet ve hükümetten değil
hepsi dış güdümlü ama bazen sağlı bazen solcu bazen de ılımlı İslamcı görüntülü, bu
mevcut Masonik zihniyetten kurtulmasıdır.   

  

  12.İşte bu noktada 367 konusu çok hayati bir önem kazanıyor.   

  

    &quot;Erbakan Hoca Özal'ın adaylığı sırasında 450 milletvekilliğinden oluşan
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parlamentoda üçte iki çoğunluk olan &quot;300 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçiminin
yapılacağı açıklayan isim oldu Erbakan Hoca Özal'ın aday olduğu seçimlerde bir ve ikinci
turlarının yapılmasının ardından, üçüncü tur öncesinde bir basın toplantısıyla açıkladı
Erbakan'ın açıklamaları Özal'ın seçileceği oturuma dört gün kala, 27 Ekim 1989 tarihinde,
Milli Gazetede manşetten yayınlandı. Erbakan görüşünü 96 ve 102. maddelere dayandırdı
her iki maddeyi de okuduktan sonra 96. maddede &quot;toplantı yeter ve karar sayısı için
Anayasa'da başkaca hüküm yoksa&quot; ifadesi bulunduğunu, 102. maddede ise
Cumhurbaşkanı TBMM üye sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir&quot;
hükmü bulunduğunu, bu hükmün toplantı yeter ve karar sayısını açıkça ortaya
koyduğunu belirtti. 1989'da Parlamento 450 milletvekilinden oluştuğu için üçte iki
çoğunluğunun 300 olduğuna vurgu yapan Erbakan 1 ve 2. turlara, 284 milletvekili
katıldığını belirtip, meclisteki partileri uyararak şöyle konuştu:   

  

    &quot;Anayasanın bu sarih(açık) hükümlerine rağmen halen yapılmakta olan
Cumhurbaşkanı seçimleri, 1ve 2. turunda meclis üye sayısının üçte iki çoğunluğu olan
300 milletvekili ile değil, bundan daha az olan üye sayısı ile toplanmıştır.&quot; (284'er)  
 

  

    &quot;Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 1 ve
2. tur seçimler, hukuken geçersiz kabul edilmek durumundadır ve yapılmamış sayılmaları
gerekir.Bundan dolayı 31 Ekim meclis 3. tur için değil, gerçekte Anayasa'ya göre
hukuken, 1. tur için toplanacaktır.&quot;   

  

    &quot;Erbakan açıklamaları çerçevesinde 3. tur oylama öncesi ülke hukukçularının ilk
iki turu geçerli olup olmadığı konusunu tartışıp karar vermeleri çağrısında bulundu böyle
yapılmadığı takdirde seçimlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini
savundu.&quot;   

  

    &quot;Hukukçulara tarafından Cumhurbaşkanı seçiminin 1ve 2. turlarının geçersiz
olduğu ortaya konulmasına rağmen, Özal &quot;Dediğim dedik&quot; diyerek hukuksuz
bir şekilde 3. tur adı altında yeni bir tur yaparak Çankaya'ya oturmaya kalkarsa ne olur?
Bu takdirde Cumhurbaşkanı seçimin Anayasaya aykırı olduğu, Anayasa Mahkemesi'nce
tespit edilir ve Cumhurbaşkanlığı hukuken iptal olur. (ANKA Ajans)&quot;   

  

    13.Bu nedenle Anap ve Doğruyol'un tavrı Ülkemizin geleceği ve güvenliği için tarihi bir önem
kazanıyor. Gerçekten milleti ve memleketi seviyorlarsa; E.Mumcu ve M.Ağar'ın 367'yi bulması
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için AKP'ye dolgu taşı olmamaları gerekiyor.  

  

    MALATYA CİNAYETİ  

  

  1-           Bu üzücü ve ürkütücü olay: Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetlerinin
yeni bir versiyonudur. Asla dini ve Milli değil, siyasi ve Siyonist merkezlidir.   

  

  2-           Figüran tetikçilerden ziyade, senarist ve rejisör odakları ve şeytani
amaçlarını tartışmak gerekir.   

  

  3-           CIA, MOSSAD, Süper Nato, Kontr Gerilla yeniden devrededir.  

  

  4-           Sezilen amaçlar:  

  

  a)           Ülkemizdeki misyonerleri mazlum ve mağdur konumuna düşürüp bu tür
sinsi faaliyetlere daha geniş ve devlet destekli imkanlar elde etmek   

  

  b)           Yüce İslam Dimizi ve Atatürk Milliyetçiliğini; potansiyel tehlikeler ve
törpülenmesi gereken düşünceler gibi göstermek ve ılımlı yani emperyalizme uyumlu
hale getirmek.   

  

  c)           Bush'un Ortadoğu'ya ve İslam Dünyasına yönelik, &quot;Yeni Haçlı
Seferleri&quot;ni mazeret ve meşruiyet kazandırıp desteklemek   

  

  d)           Emniyet ve Bürokrasiye çöreklenmiş CIA organizeli fetullahçı hareketin
&quot;Hoşgörü ve Diyalog&quot; dalaveresinin nedenli gerekli ve önemli olduğu
mesajını vermek   
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  5- Efendim Avrupa'daki Müslümanlar da İslam'ı tanıtma faaliyetleri yapıyor ve pek çok
Hıristiyan rahatlıkla Müslüman oluyor ve kimse ses çıkarmıyor!..   

  

  İddialarıyla bizdeki misyonerlik tahribatlarını masum göstermek, oldukça yanlıştır ve
kasıtlıdır. Çünkü:   

  

  1-           Avrupa'daki veya Amerika'daki islama çağrı gayretlerinin, o ülkeleri
parçalama ve halkı devletine karşı kışkırtma amaçları yoktur, tespit edilmemiştir.   

  

  2-           Avrupa veya Amerika'da İslam'ı tebliğ yapanların arkasında bir devlet
veya küresel bir merkez yoktur. Şahsi, bir gayretten fazla sade bir dernek faaliyetidir.
Ama misyonerlerin arkasında büyük devletlerin ve Vatikan gibi evrensel merkezlerin ve
emperyalist hedef ve projelerin bulunduğu bir gerçektir.   

  

  3-Fetullahçılık hareketi veya Arabistan ve Pakistan merkezli bazı sözde İslami girişimler bile
zaten malum güçlerin güdümündedir.  

  

    4-Bu tür suni gündemlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi, Barzani'nin küstahca tehditleri, ve
ABD'nin İran saldırısı öncesi; Halkımızın dikkatlerini başka yönlere çekme niyetide
sezilmektedir.  

  

    5-Özetle, Türkiye'de Hıristiyan yapılan gençlerimiz &quot;Manevi huzura kavuşsun, ahiretleri
kurulsun, ülkesine, Milletine yararlı insanlar olsun&quot; diye değil  

  

    •Devletine ve Milletine düşman   

  

    •Bölücülük hıyanetine hazır eleman  
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    •Dış güçler hesabına beyni yıkanmış ajan osun diye eğitilmekte ve eğrilmektedir.              

  

  TANDOĞAN MİTİNGİ  

  

    A-Tebrikler ve tarihi tespitler:  

  

    1-14 Nisan Tandoğan Mitingi:  

  

    Bütün korkutmalara ve olumsuz kampanyalara rağmen değişik görüş ve geçmişten
bütün halkımızın; böylesine büyük katılımla, Milli duyarlılıklarını ortaya koymaları ve
tarihi sorumluluklarına sahip çıkmaları, elbette umut ve onur verici bir gelişmedir.   

  

    2-Bu mitingin beklentilerin hatta provakelerin aksine, hiçbir taşkınlık, saldırganlık
yaşanmadan gerçekleşmesi milletimizin psikolojik ve demokratik olgunluğunun yüksek
seviyesini göstermesi bakımından da kayda değerdir.   

  

    3-Bizce en önemlisi, bu miting:  

  

  Türkiye Cumhuriyetini, gizli bir Siyon Devleti yapma hevesindeki Lozan'daki Hayim
Nahom Yahudisinin, sabataist çetenin ve masonik biraderlerin değil, bu sinsi ve stratejik
mücadeleyi Mustafa Kemal'in ve Müslüman Türk Milletinin kazandığının tescilidir.   

  

    Cumhuriyet Devrimini &quot;Batılılaşma ve AB'ye katılıp Haçlılara eyalet olma&quot;
hedefi olarak çarpıtan sahte Atatürkçülerin, utanmaz suratlarına çarpılan:   

  

    •BOP'un Eşbaşkanı Cumhurbaşkanlığına gelemeyecektir.  
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    ÕWashington'un, Brüksel'in emrine girmek bağımsızlığımızı devretmektir.  

  

    •Ilımlı İslam emperyalizme hizmetçiliktir  

  

    •Amacımız; Ne ABD ne AB.. Tam bağımsız Türkiye'dir.  

  

    •Turuncu demokrasi, Soros'cu bürokrasi istemiyoruz.  Darbe değil devrim gereklidir.  

  

    •Türkiye laiktir, laik kalacaktır. Din istismarına fırsat verilmeyecektir.  

  

    Sloganları Milletimizin ve Milli Güçlerin ortak görüşü ve kırmızı çizgileridir.  

  

    4-Bu gerçekleri, hain odaklar ve kiralık medya ve yazarlar da fark etmişler ki, bu soylu
diriliş ve direniş mitingine ilgisiz davranmış, kör, sağır ve dilsiz olmayı tercih etmişlerdir.
 

  

    Milli Çözüm ekibi arkadaşlarımız daha bir gün öncesinden Ankara'daydı.
Gözlemlerimiz: Papa'nın kötü niyetli ziyaretine ve Batılı gavurların Hz. Peygamberimize
hakaretine karşı yapılan milyonluk Çağlayan Mitingleriyle Tarihi Tandoğan Mitingi, aynı
şuurlu hedef ve heyecanı yansıtır gibiydi. Yüzler ve sözler farlı görülse de, özler ve
özlemler aynıdır ve birdir.   

  

  6-Ülkemiz ve geleceğimizle ilgili, tehdit ve tehlikeler de çok doğru tespit edilmişti:  

  

    •AB uşakları  
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    •ABD şakşakçıları  

  

    •Soros'un kiralıkları  

  

    •Karen Fog kuklaları  

  

    •Auro-Dolar vurguncuları  

  

    •Parayı vatanından çok seven fırsatçı işadamları  

  

    •Soyguncu sermaye baronları  

  

    •Küreselcilik mahkumları  

  

    •Bölücülük piyonları  

  

    •İkinci Cumhuriyetçilik sahtekarları  

  

    •Din istismarcıları ve Taliban hayranları  

  

    Kısaca bu miting: Resmen laik ama aklen ve ahlaken Müslüman kesimlerin; fiilen ve
şeklen Müslüman ama fikren Yahudi ve Hıristiyan olan kimselere, bir edep dersidir.   
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    B- Tandoğan Mitingiyle ilgili tenkit ve temennilerimize gelince:  

  

    1- Bu gerekli ve görkemli birliktelik, eğer siyasi bir bütünlük ve üstünlüğe çevrilmezse,
kalıcı ve akılcı sonuçlara gidilemeyecektir. Çünkü hissi ve fevri hareketler, fikri ve fiili
birlikteliğe dönüştürülemezse, su üstüne yazı hükmündedir.   

  

    Umarız: &quot;helal olsun hepsine, herkes eski partisine!&quot; yanlışından
vazgeçilecektir.   

  

    2- Mitinge katılanların %95 samimi, iyi niyetli, vatansever kimselerdi. Ancak kürsüde
ve vitrinde görünen %5 kadar bazı istismarcı ve hedef saptırıcı kişilerin, parsadan büyük
pay kapma cinliklerine fırsat verilmemeliydi.   

  

    •Recep T. Erdoğan'ın BOP Eşbaşkanlığı, ABD ve AB figüranlığı, siyonizme ve
emperyalizme hizmetkarlığından ziyade &quot;hanımının türban takmasını, kendisinin
İmam Hatip okumasını&quot; öne çıkarıp, bir nevi Müslüman halkımızı bu güdümlü
iktidarın ve din istismarcılarının tuzağına iten yaklaşımlar gereksizdi ve kötü niyetliydi.   

  

    3- Recep T. Erdoğan'a: &quot;Çankaya'ya çıkma!&quot; uyarısı yerindedir ve etkili
olacağa benzemektedir. Ama ordumuzu ve G.K. başkanımızı, Cumhurbaşkanlığı sürecine
direk müdahaleye davet edici söylemler yanlıştı ve yersizdi. Zaten Sn. Büyükanıt'ta bu
dolduruşa gelmemiş, basın toplantısında sadece: Anayasaya ve toplumun ihtiyacına
uygun nasıl bir Cumhurbaşkanı arzu edildiğini dile getirmiştir.   

  

    4- Ulusal Kanal'da, Ufuk Ötesi programında bu mitingi değerlendiren Yeni Çağ yazarı
Arslan Bulut ve yine Rıza Zelyut'un hiçbir ilgisi ve gereği yokken, hala &quot;AKP ile Milli
Görüşü aynı gösterme&quot; gayretleri de, hem çirkindi, hem de aydın ve bilgiç
geçinirken, toplumun bile çok gerisine düşmektir ve toplumu yanlış yönlendirmektir.   

  

  [1] Kastamonu Lahikası, s. 70; Şualar, s. 549  
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  [1] Emirdağ Lahikası Elyazma, s. 661  

  

  [1] Mektubat, s. 373  

  

  [1] Şualar, s. 748  

  

  [1] Gençlik Rehberi, s. 240  

  

  [1] Kastamonu Lahikası, s. 70  

  

  [1] Şualar, s. 549  

  

  [1] Şualar, s. 549  

  

  [1] Sünen-i Ebu Davud, 5/92  

  

  [1] Şualar, s. 365  

  

  [1] Emirdağ Lahikası, s. 247-250  

  

  [1] Muhakemat, s. 52  

  

  [1] Münazarat, s.84; Tarihçe-i Hayat, s. 228; Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme
Müdafaları, s.18  
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  [1] Kastamonu Lahikası, s. 139  

  

  [1] Sözler, s. 343-344  

  

  [1] Mektubat, s. 56-57  
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