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Erbakan Hoca telekonferansla katıldığı Çağlayan’daki muazzam mitingde, İsrail’in
gönüllü yardım gemisine saldırısı nedeniyle: “Böyle zulüm görülmedi!” diye haykırmış ve
artık “müeyyide”den başka çare kalmadığını açıklamıştı. İsrail’in ancak ve sadece
müeyyideden ve güçten anlayacağını dile getirerek: 
“İsrail kurulduğu tarihten itibaren Ortadoğu’da devamlı huzursuzluk çıkardı, sürekli
katliam yaptı. Çocuğuna ilaç ve ekmek getiren insani yardım heyetini ve konvoyunu
Filistin’e sokmadı. Zulmün bu derecesi görülmemiştir, rastlanmamıştır. Biz burada bir
milyon kişi toplandık, laf değil icraat istiyoruz, aksiyon istiyoruz, çözüm istiyoruz. 5
milyar ezilen insan olarak Milli Görüş’ün öncülüğünde Allah’ın yardımıyla bu sonucu
gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz.”
demiş, daha önce yayınladığı taziye ve tebrik mesajında ise:

  

“İnsani ve vicdani bir onur ve sorumlulukla; İslami bir şuur ve duyarlılıkla, İsrail’in vahşi
ambargosunu delmek ve Gazze’ye acil yardımları iletmek üzere yola çıkan ve Siyonist
saldırılar sonucu şehit olan, yaralanan ve tutuklanıp hakarete uğrayan gönüllü
girişimcileri” Hak ve adaletin öncüleri olarak takdir edip alkışlamıştı.

  

Fetullah Gülen ise İsrail’i değil, gönüllüleri suçlamış ve saçmalamıştı.

  

Fetullah Gülen, İsrail ordusunun, Akdeniz’de Gazze’nin ablukasını delerek yardım
götürmeyi amaçlayan filoya düzenlediği operasyonda, 9 Türk'ün hayatını kaybetmesiyle
ilgili görüşlerini şöyle açıklamış ve Bülent Arınç da bunların tamamen doğru olduğunu
vurgulamıştı.

  

Gülen, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a verdiği söyleşide, bir
Türk kuruluşun önderlik ettiği filonun İsrail’in izni olmadan Gazze’ye yardım götürmesini
eleştirip, 
dolaylı şekilde İsrail’i haklı çıkarmıştı.

  

Gazetenin haberine göre Gülen, olayla ilgili izlediği haberler hakkında: "Gördüğüm şeyler
hiç de hoş değildi, çok çirkin şeylerdi” 
diyerek de yuvarlak ve kaypak sözlerle ayıbını örtmeye çalışmıştı.
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Fetullah Gülen, “organizatörlerin Gazze’ye yardım götürmeden önce İsrail’le uzlaşma
yolunu seçmeden harekete geçmelerini: ‘Faydalı sonuçlar doğurmayacak’ şekilde
otoriteye başkaldırmak” olarak tanımlayarak Siyonist ve terörist İsrail’i
“Meşru otorite” saydığını ve uşaklığını açığa vurmaktaydı…
                        

  

WSJ, Gülen’in sözlerinin; “İsrail tarafından iade edilen aktivistlerin Türkiye’de
kahramanlar gibi karşılandığı bir döneme denk geldiği” yorumunu yapmıştı.

  

Gazze’ye yardım götüren gemilerin önder organizatörlerinden biri olan ve 100’den fazla
ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştiren İnsani Yardım Vakfı’ndan (IHH) kısa bir süre
önce haberdar olduğunu söyleyen Gülen, “IHH’nin politik bir amaç güdüp gütmediğini
söylemek kolay değil.” diyerek, zalim ve saldırgan İsrail’i aklamaya ve mazlum Filistin’e
yardım taşıyanları suçlayıp karalamaya uğraşması, onun ayarını ve amacını
yansıtmaktaydı… Fetullah Gülen ayrıca, “Bu olayda suçluyu bulma işinin Birleşmiş
Milletler’e bırakılmasının en iyi seçenek olduğunu” 
söylerken de BM’nin Siyonist hizmetkârı bir kuruluş olduğunu unutmuş olamazdı.[1]

  

“Kendisine İnsani Yardım Vakfı adını koyan ama sivil insanları bile bile ölüme gönderen
bir kuruluşun provokasyonunun ardından Türkiye'nin dış politikasının böylesi marjinal
grupların kontrolüne girmesine karşı çıkan yazılar yazdım. Buna halâ inanıyorum. Birkaç
mollanın, attıkları ucuz sloganların gölgesinde koskoca bir ülkenin dünyadaki ekseni
değiştirilemez.” diyen Akşam’ın Sabataist yazarı Oray Eğin’le Fetullah Gülen’e aynı
yorumları yaptıran hangi odaklardı?

  

Fetullah Gülen’le aynı kanaati paylaşan Vatan gazetesi yazarı Okay Gönensin, "Bir deli kör
kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkartamamış" 
felsefesine dayanarak, açıkça İsrail uşaklığı yapmaktaydı.

  

“Yardım seferlerinin asıl amacı, Gazze dramına dünyanın dikkatini çekmek, İsrail'in
insanlık dışı politikalarını teşhir etmek ve mümkünse Gazze ambargosunda "gedik
açmak"tır. Bu sefer, istenilen sonuca ulaşılmasını fazlasıyla sağladığından yeni bir sefer
için hızla örgütlenme başlamıştır. AKP hükümeti, özellikle Saadet Partisi'nden gelen
"zorlama"lar dolayısıyla, yeni bir seferin "manevi hamisi" tavrını takınırsa, bu tavır
AKP'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı olacaktır. Daha yardım gemisi sefere
çıkmadan İstanbul'da Filistin ve Hamas bayrakları ortaya çıkmış ve İsrail'in haydutluğu
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sayesinde bunlar bol bol kullanılmıştır. Bayrakların birkaç gün önce "satışa sunulmuş"
olması da "birilerinin" en kanlı senaryoya göre hazırlık yaptıklarını gösteriyor. Yurt
dışındaki IHH ve onun içerideki gayri resmi kolu, istedikleri gibi "sivil" protestolarda
bulunabilir, ama bu eylemler Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet olarak "sıkıştırma" ve
"zorlama" sonucunu doğuruyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunlara müdahale hakkı
vardır...” diye yırtınıyordu.

  

Fetullah Gülen’in hakemliğine sığındığı BM de İsrail katliamına ortaktır.

  

BM Güvenlik Konseyi İsrail'in 'özgürlük filosuna' yönelik terörist katliamı üzerine
yayımladığı bildiride, sadece İsrail terörüne karşı tamamen aciz olduğunu ispatlamamış,
İsrail'in ortağı olduğunu da ortaya koymuştu. Bildirinin içeriği şu beş nokta üzerinde
yoğunlaşıyordu: Birincisi, konsey bu iğrenç
katliam ve savaş suçu karşısında karar almayıp bildiri çıkarmakla yetiniyordu. Bildiride geçen
ifadeler hiç kimseyi bağlamıyor, pratik değeri taşımıyordu.

  

İkincisi, bildiri 'can kayıplarına ve yaralanmalara duyulan üzüntüden' bahsediyordu. Yani suçun
iğrençliğine, konseyin savunması ve koruması gerekli bütün uluslararası sözleşmelere karşı
olmasına rağmen, İsrail vahşetini kınama çağrısı gerektirecek bir şey görülmüyordu.

  

Üçüncüsü, bildiri 'İsrail askeri operasyonundan' bahsediyordu. Sanki İsrail meşru bir savaş
yapıyor ve kendini savunuyor gibi davranılıyordu. Dördüncüsü, bildiri yaşananlar için 'tarafsız
soruşturma' çağrısı yapıyordu. Sonuçları bağlayıcı olacak bağımsız uluslararası soruşturma
talep etmiyordu. Tarafsız soruşturma talebi bu misyonun İsrail'e verilmesi anlamına geliyordu.
Amerikalı delege 'İsrail soruşturmasını destekliyoruz ve İsrail'in nezih iç bir soruşturma
yapacağından eminiz' diyerek bu talebi açıkça ortaya döküyordu. Beşincisi, bildiri 'Gazze'deki
şartların katlanılamayacağından' bahsediyor, 'insani yardımların yapılması ve Gazze'de
dağıtılması' çağrısı yapıyordu. Bildiri İsrail oluşumunun Gazze'ye dayattığı zalim terörist
ablukadan hiç bahsetmiyordu.

  

Güvenlik Konseyi bildirisi pratikte şehitlerin canlarını ve İsraillilerin Akdeniz'e gömdüğü
uluslararası hukuku hafife alıyordu. Konsey açıkça düşmanla işbirliği yapmış ve terörün ortağı
olmuştu. Güvenlik Konseyi'nin bu alçaltıcı korkak tutumu, İsrail oluşumuna dilediği zaman
katliamlarını ve terörist suçlarını işlemesine yeşil ışık yakıyordu. Doğal olarak Güvenlik
Konseyi'nin bu suçunun arkasında ABD yönetiminin ve Yahudi lobilerinin aldığı tutum ve İsrail'in
kınanmasını engellemek için yaptığı büyük baskılar yatıyordu. Bu yaşananlar İslam ülkelerinin
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ABD'nin çözüm için arabuluculuk rolü oynamasına bağlanan umutların kofluğunu gösteriyordu.

  

Acaba Fetullahçılara göre, Gazze’deki mağdur ve mazlum Müslümanlara insani yardım
taşımak veya İsrail’in vahşetlerini tel’in etmek üzere miting yapmak, “lağviyat-yararsız ve
yaramaz” bir
davranış mıydı? Çünkü tam böyle bir ortamda Zaman Gazetesi onun şu sözlerini
aktarmıştı:

  

“Evet, mü'min maddî-mânevî herhangi bir kazancı olmayan söz, fiil ve davranışlardan
uzak durur. Çünkü o, âhireti peyleme mevzuunda zamanı öyle kullanmalıdır ki, yaşadığı
zaman dilimi, ahirette ona Hazreti Ruh-u Seyyidi'l-Enâm (aleyhi efdalu't-tahiyyât ve
ekmelü't-teslîmât)'la bir sofranın başında oturma ve Allah'ın (Celle Celâluhu) rızasına erip
cemali ba kemalini müşâhede etme lütfu şeklinde kendine geri dönsün. Bundan dolayı o,
vaktini ya kitap okuyarak, dua ederek, sohbet-i cânan eksenli müzakere ve
musâhabelerde bulunarak veya Hak ve hakikat yolunda hizmet ederek, hizmete engel
teşkil eden problem ve açmazları ortadan kaldırmak için çözümler üreterek geçirir ki,
bunların hepsi birer ibadet sayılır.

  

“Mü'minler, sevimsiz, nahoş söz ve tavırlara maruz kaldıklarında hemen karşılık vermek
yerine o çirkinliklere karşı kulak kapatır, göz yumar, söylenenlere aldırış etmeksizin,
"Bizim işimiz bize, sizinki de size." der, yüksek ahlâk ve seciyelerinin gereğini ortaya
korlar. Şöyle ki, Müslümanlar karşı tarafın sergilediği cahilane tavırlara karşı aynıyla
mukabelede bulunacak olurlarsa, hiç istemeseler de, onların dengesiz ve ölçüsüz sözleri
karşısında günümüz ifadesiyle provoke olunabilecek bir zemine kayabilirler… Biz her
zaman karakterimizin gereğini sergilemeli, üslûbumuzu namusumuz bilmeli ve bu
mevzuda asla fedakârlıkta bulunamayacağımız, taviz veremeyeceğimiz ortaya
konulmalıdır.”[2] diyen Fetullah’a hatırlatmak lazımdı:

  

İslam Cihat Dinidir. Yani ülkesinde, bölgesinde ve yeryüzünde Hak ve adalet düzeni,
huzur ve hürriyet dönemini sağlamak Müslümanların temel görevidir. Bu görev muhkem
ayetler ve sahih hadislerle emredilmiştir ve bütün İslam alimleri bu konuda icma
halindedir. Düşman güçlerin ve zalim çetelerin fikren ve fiilen, askeri veya sinsi-siyasi
yöntemlerle ülkelerini işgal etmeye yeltenmeleri durumunda tepkisiz ve gayretsiz bir
Müslüman tipi, emperyalizme demokrat köle karakterli insanlar yerleştirmekle görevli
ılımlı İslamcılar, Dinler Arası Diyalogcular ve BOP Eş Başkanları açıkça hıyanet içindedir.
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Ve asla unutulmasın ki, Mustafa Kemal önderliğindeki Şanlı Kurtuluş Savaşımız da, ne
din düşmanlığına kılıf olarak geçirilen laiklik laklakları, ne de Bolşeviklik-Sosyalistlik
nutuklarıyla değil, İslam alimlerinin “CİHAT FETVALARI”yla başlatılmış ve çok şükür
başarıyla bitirilmiştir.

  

Ilımlı İslam Safsatası ve Mardin fetvası

  

700 sene önceki "Mardin Fetvası"nı tartışmak üzere Artuklu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde,
İngiltere’deki Siyonist Yahudilerin yönettiği "Küresel Yenilik ve Rehberlik Merkezi (GCRG)" ile
Canopus Consulting düşünce kuruluşlarının desteğiyle 'Barış Diyarı Mardin' başlığıyla bir
sempozyum düzenlenmişti. İngilizler, programı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak
yapmak istemişti. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı, yedi asır öncesinde kalmış, Mardin'de bile hiç
kimsenin bilmediği fetvayı, Müslüman teröristler için dayanak noktası kabul etmenin yanlışlığına
dikkat çekerek toplantıya ev sahipliği yapmayı münasip görmemişti. 
Dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in açıklaması da
ilginçti:

  

"11 Eylül'den sonraki şiddet ve terör olaylarının onlarca sebebi ortada dururken, yedi asır
önce Mardin'de verilmiş bir fetvayı ve bu fetvanın sahibi İbn-i Teymiyye'yi sorumlu
tutmak doğru değildir. Anadolu'da kimsenin bilmediği bir fetvaya şöhret kazandırmak da
yanlış ve yersizdir."

  

Türkiye medyasında "Mardin Fetvası kaldırılıyor" diye sunulan toplantı, gün boyunca BBC
ekranından yayınlanmıştı. AKP iktidarının YÖK vasıtasıyla yol verdiği İngiliz sponsorluğundaki
toplantı gerçekten çok önemliydi ama tartışma kamuoyunda gereğince yer bulamamıştı. Bu
toplantının hemen ardından Moskova metrosunda meydana gelen kanlı patlamaları dış basın,
Rus Kommersant gazetesine referans göstererek Türkiye'ye dayandırmıştı. “Çeçen intihar
komandoları hepsi Türkiye'de medreselerde eğitiliyormuş”
manşetleri atmıştı. Kanlı eylemler, Müslüman Çeçenler ve Batıl zihniyetin yüzyıllarca çanına ot
tıkayan ilim irfan yuvası medreseler aynı kareye sokulmaktaydı. Ve Ilımlı İslam Projelerinin
uygulama sahası haline getirilen AKP Türkiye’si, İslam’ın cihat ruhunu körleştirmeye
çalışmaktaydı. Moskova metrosunda bombalar patladıktan hemen sonra Prof. Dr. Mahir Kaynak
bunun bir İngiliz provokasyonu olabileceği yorumunu yapmıştı.

  

Şimdi Mardin Fetvası’nın içeriğini hatırlayalım:
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Tarihler Miladi 1300’ün başlarını gösterirken Moğollar Mardin’i işgal etmişti. Bunun
üzerine ahali, dönemin ünlü İslam bilgini İbn-i Teymiyye’ye gidip Moğollara başkaldırı ya
da mücadele etmenin caiz olup olmadığını öğrenmek istemişti.

  

İbn-i Teymiyye’nin bu soru karşısında İslam adına verdiği fetva şöyleydi: “Mardin için iki
durum söz konusu; İslam hukuku ile yönetilmediği için Darü’l-İslam denemez, ama
yaşayanların tamamına yakını Müslüman olduğu için Darü’l-Harp de değildir. Buradan
hareketle istilaya direnmek caizdir, lazımdır ve hatta cihattır.”

  

Mardin Fetvası Müslümanların cihat ruhunun ve sorumluluğunun meşru dayanağını
sağlayan Kur’ani kuralların gereğidir. 

  

1. Dünya harbinin emperyal gücü İngiltere’ye karşı Anadolu işgaline karşı Atatürk ve
arkadaşlarının başlattığı Kuvay-i Milliye hareketi bu fetva nedeniyle de meşru idi ve Müslüman
ahali tarafından da önemli destek ve katkı verilmişti. Bu toplantı, BOP'un Orta Doğu'da
yaratmak istediği “kapitalist Müslüman” tipinin (Calvinist İslam) gerçekleştirilebilmesi için
önemli engellerden birinin kaldırılması için düzenlenmiştir. Ilımlı İslam projesinin müçtehitliğine
soyunan Prof. Hayrettin Karaman: 
“Afgan halkının Sovyetlerle savaşı cihaddır, Amerika’ya başkaldırısı ise cihad
istismarıdır.” 
sözleriyle Tayyip Erdoğan’ın eşbaşkanlık sözüyle kastettiklerini besleme gafletindeydi.

  

Kurtuluş savaşında da Anadolu halkını milli mücadeleden koparmak adına İngiliz kökenli
düzmece fetvalar verilmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları “dinden çıkan hainler” olarak
ilan edilmişti. Niye dinden çıkan hainlerdi? Tek suçları işgalci İngilizlere ve onların
yardakçılarına karşı vatan için mücadele etmekti. Bugün Fetullah Gülen’in istismar ettiği
Üstad Bediüzzaman Said Nursi, bu fetvayı verenleri hain, Kurtuluş Mücadelesinin ise
cihat olduğunu bildirmişti. Biz de bu son olarak Mardin'de gerçekleştirilen İngiliz
tezgâhına, İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi'nin Kurtuluş savaşını şahlandıran
fetvasını hatırlatarak cevap verelim:

  

Ankara Müftüsü Rıfat Efendi’nin Milli Mücadele fetvası
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Soru: Dünyanın adalet ve hürriyet düzeninin sebebi olan Müslümanların Halifesinin
(Allah onun azametini ve hilafetini kıyamet gününe kadar uzatsın) makamı ve saltanat
merkezi olan İstanbul, Halife’nin rızası hilafına olarak, Müslümanların düşmanları olan
devletler tarafından fiilen işgal edilerek; İslam askerleri silahlarından soyulup bazıları
haksız yere öldürülerek; Hilafet merkezinin korunmasını üstlenen, bütün istihkâmlar,
kaleler diğer harp vasıtalarını zapt ve resmi muameleleri yürütme ve Müslüman askerleri
teçhize memur olan Bab-ı Ali ve Harbiye Nezareti ele geçirilerek; halifeyi, milletin hakiki
faydalarını temin edecek tedbirler almasından fiilen yasaklama, sıkıyönetim ilanı, Divan-ı
Harpler teşkil ederek İngiliz kanunlarına uygun olarak muhakeme ve cezalandırma
suretiyle Halife’nin hükmetme hakkına müdahale ve yine Halife’nin arzusu hilafına olarak
Osmanlı memleketinin bir parçası olan İzmir, Adana, Maraş, Antep ve Urfa havalisine
düşmanlar tarafından tecavüz edilerek, gayrimüslim vatandaşlar ile işbirliği halinde
Müslümanları öldürüp, mallarını soygun ve yağma edip, namuslarına tecavüz ederek
mukaddesatlarını tahkir ettikleri takdirde yukarıda açıklandığı gibi harekete maruz kalan
ve esir olan gayretlerini sarf etmek bütün Müslümanlara farz olur mu?

  

Cevabı budur: (Allah en iyisini bilir ya), elbette OLUR. Düşman saldırdığı zaman onunla
savaşmak herkese farzdır. Bu durumda kadının kocasının izniyle, kölenin de efendisinin
izniyle (hatta izin vermeseler dahi) savaşması gerekir. Kenz ve Bezzaziye adlı eserlerde
“Eğer bir Müslüman kadın doğuda baskına uğrarsa batıdakilerin onu esaretten
kurtarmaları gerekir.” (Bahru’r Raik adlı eserden)

  

Soru: Bu şekilde milletin ve hilafetin meşru haklarını, gasbedilen gücünü ve iktidarını
geri almak ve tecavüze maruz kalan memleketleri düşmandan kurtarmak için cihat edip
savaşan Müslümanlar dinen baği (devlete isyan etmiş) olurlar mı?

  

Cevabı budur: (Allah en iyisini bilir ya) Kesinlikle OLMAZLAR. İsyancı diye gerçek imama
(zulme ve işgale başkaldıran harekâta) itaati haksız olarak tanımayan Müslüman gruba
denir. (Mecmeu’l-Enhur adlı eserden)

  

Soru: Yukarıda yazıldığı şekilde Hilafetin gasbedilen haklarını geri almak için düşmanlara
karşı açılan savaşta vefat edenler şehit, hayatta kalanlar gazi olurlar mı?

  

Cevabı budur: (Allah en iyisini bilir ya) Tabii ki OLURLAR. Şehit şunlardır: “Düşman,
isyancılar ve yol kesiciler tarafından öldürülenler veya ellerinde silahlarıyla düşmana
karşı savaş meydanında bulunup can verenler.” (Zeylei adlı eserde)
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Soru: Bu şekilde cihat edip dini görevlerini yerine getiren Müslümanlara karşı düşman
tarafından Müslümanlar arasında silah kullanıp adam öldüren kişiler en büyük günahı
işlemiş ve fesat çıkarmış olurlar mı?

  

Cevabı Budur: (Allah en iyisini bilir ya) Herhalde OLURLAR. Allahü Taala şöyle
buyurmuştur: “Fitne adam öldürmeden daha kötüdür. Bundan dolayı da fesatçılar fitneye
başvurur.” (Fethül Kadir adlı eserde)

  

Soru: Düşman devletlerin zorlaması ve kandırması sonucu verilen hak ve hakikat ile
bağdaşmayan fetvalara Müslümanların bağlanmaları ve dinen ona göre hareket etmeleri
doğru olur mu?

  

Cevabı budur: (Allah en iyisini bilir ya) Asla OLMAZ. Zorlama rızayı yok eder! (Velvaliceyh
adlı eserde)[3]

  

Cihat, sıkıntı ve sorumluluktan kaçan korkak ve kaypak kişilerin kârı değildir. O, erlerin
işidir, mü’minlerin gayretidir.

  

Mevlana anlatıyor; Allah rahmet eylesin Ayyazî: Yetmiş kere o, şehid olmak ümidiyle bağrı açık
gazalar eylemişti. Şehid olmaktan ümidini kesince küçük cihattan büyük cihada niyet ve halveti
ihtiyar etmişti. Ansızın gazilerin davulunun sesini duyunca nefsi, gazadan yana şiddetli bir
arzuyla zincirini sürüdükte Ayyazî, bu rağbetten dolayı nefsini itham etmişti:

  

Ayyazî dedi ki, "Doksan keredir, çıplak bir bedenle cenge katılıyorum.

  

Kılıç ve oklarla yaralanıp, şahadet müyesser olur diye öne atılıyorum.

  

Ama oklar can alıcı noktalara, bahtlı bir şehitten başkasına isabet etmiyor.
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Vücudum kalbura döndü, ama bu darbeler şahadete yetmiyor.

  

Şehitlik kısmet olmayınca çileye çekildim, halvete koştum.

  

Cihad-ı ekbere azmedip nefsimi riyazete soktum.

  

Gazilerin davul sesleri kulağıma gelip askerin gazaya gittiğini anlayınca coştum.

  

–Nefsim: “Savaş anı geldi, hemen git. Kendini gazada murada erdir” deyince onunla
konuştum:

  

–“A vefasız habis nefis, sen cihattan kaçardın, gazaya meyletmek ne iştir?

  

Nefsim dedi ki: sen beni, her gün öldürüyorsun. Hâlim, aşağılık kâfirlerin hâline
benzemiştir!

  

Kimsenin bu perişan hâlimden haberi yok. Sen beni riyazet ve ibadetle öldürmektesin.

  

Savaşta ölürsem hiç değilse halk da beni kahraman sansın ve namım söylensin. 

  

Dedim ki, Ey nefis, sen, hem nifak içinde yaşıyorsun hem de münafık olarak ölmek
istiyorsun.

  

Beni de iki alemde hem riyakar hem de sahtekarlığa itiyorsun!
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Bense varlığımı Hakka adadım, halka yaranmayı bıraktım. 

  

Artık ölümü öldürdüm, Rabbıma yakın, masivadan ıraktım.

  

Mardin fetvası

  

Bilindiği gibi İbni Teymiyye 700 yıl önce Mardinlilerin isteği üzerine bir fetva yayınlanmış ve
fetvada Moğollara karşı mücadelenin gerekli olduğunu vurgulamıştı. Şimdi ılımlı İslamcılar buna
karşı çıkmaktaydı. Acaba fetvada mı bir sorun vardı, yoksa fetvaya karşı çıkanlarda mı? Öteden
beri İbni Teymiyye cihad meselesindeki fetvalarından ötürü günah keçisi yapılmıştır. Bazıları o
dönemlerde Moğollarda bir kırılma gözlendiğini ve Müslüman olmaya yöneldiklerini söylemekte
ve dolayısıyla İbni Teymiyye'nin bu fetva ile onları ürküttüğünü ileri sürmektedir. Halbuki, Cengiz
Han'ın İslam'a yönelik dessas yaklaşımları ve politikaları oğullarına ve daha sonraki yönetimlere
de sirayet etmiştir. Bununla birlikte derin bir kültürü olmayan Moğollar zamanla İslam'ın içinde
erimişlerdir. Bu doğru olmakla birlikte yine de İbni Teymiyye şek ile yakin zail olmayacağı için
Moğollara karşı ihtiyati yaklaşımı benimsemiştir. O dönem bir geçiş dönemidir ve İbni Teymiyye
de sorumlu bir alim olarak bu yönde fetva vermiştir ve fetvası yerindedir.

  

İbni Teymiyye'nin 700 yıl önceki fetvasını kaldırmak, aslında bütün benzeri fetvaları
geçersiz kılmakla eşdeğerdir. Yani İslam'ın köküne ve cihat gayretine kibrit suyu
dökmektir. Bu kime hizmettir anlamak mümkün değildir. Yabancı işgalcilere karşı meşru
bir otorite dahilinde cihat emredilmiştir. Hatta işgal fiili hale gelirse seferberlik hükmü
kendiliğinden devreye girmektedir. Onun dışında İslam'da cihat proaktif ve bütün
boyutlarıyla müspet bir harekettir. Cihat; insanlığın hayrı ve selameti için çalışmak
demektir. 

  

Mardin'de İbni Teymiyye'nin tarihi fetvasını iptal edecek olan toplantının sponsorluğunu
İngiltere'den bir kurumun yapması da dikkat çekicidir. Zira, İngiltere Hayri Kırbaşoğlu gibilerin de
hatırlatmasıyla halen Afganistan ve Irak gibi İslam ülkelerinde fiili işgalci pozisyonundadır ve
fetvanın iptalini de bu ülkede faaliyet gösteren kurumlar istemektedir. Dolayısıyla mesele
şaibelidir. Acaba İbni Teymiyye’nin 'müçtehit sıfatıyla' verdiği fetva kimleri rahatsız etmektedir?
30 yıldan beri İngiltere'de Menhecü'l Kur'an adıyla İslami hizmetler yürüten Pakistan’ın Fetullah
Gülen’i Muhammed Tahir el Kadiri, “İşgalcilere saldıran eylemcilerinin cennete
giremeyeceklerini ve kokusunu bile hissedemeyeceklerini”
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öngörmektedir. Onlarca sayfadan mürekkep gerekçeli bir fetva yayınlamış ve El Kaide ve
benzerlerinin ve mensuplarının mürted olduklarına hükmetmiştir. Evet zaman zaman cihat adına
maksadı aşan eylemler yapıldığı bilinmektedir. Bunlar cihadı sulandırarak karşıtlarının eline koz
vermekte ve zaten çoğu da dış güçlerin güdümünde hareket etmektedir. Ancak Bernard
Lewis'le birlikte Pentagon himayesi altında benzeri fetvalar veren ve görüşler serdeden Hişam
Kabbani ve Fetullah Gülen gibileri, açıkça cihad şuurunu köreltmektedir. Burada ifrat tefrit uçlar
birbirini beslemektedir.

  

O sırada, Yeni Şafak'tan AKP yalakası Hakan Albayrak'ın, Rusya'daki metro eylemi
dolayısıyla ortaya koyduğu tavır hayli ilgi çekici ve münafıklığın saf örneği idi. İki hususta
söylediklerini yan yana koyduğumuzda sinsi niyeti ve çelişkisi net olarak görülmekteydi:

  

"HAMAS, İslami Cihad yahut Lübnan Hizbullah’ı, işgal altındaki Filistin topraklarında
sıradan İsraillileri hedef alan eylemler gerçekleştirirken, "Burada bir işgalin ve işgale
karşı savaşın yaşanmakta olduğunu bile bile dünyanın dört bir yanından gelip
Filistinlilerden gasp edilmiş topraklar üzerinde yaşamayı seçen her Yahudi işgalci
statüsündedir ve bizim tarafımızdan hedef alınmayı peşinen kabul etmiştir" mantığıyla
hareket ediyor; ama Moskova Metrosu'nu kana bulayanlar böyle bir mantığa da
sığınamazlar." diyordu. Peki o zaman Irak ve Afganistan’daki Amerika’yı işgalci saymıyor
muydu? Üstelik bu vahşi işgaller sırasında ve devamında ABD ile işbirliği yapan AKP ne
oluyordu?

  

Oysa Hakan Albayrak gibi kaypaklar da, çok iyi bilmekteydi ki, El Kaide’nin de, Fetullah
Gülencilerin de, AKP hükümetinin de arkasında hep aynı Siyonist merkezler
sırıtıvermekteydi. Yani katı Şeriatçıların da ılımlı İslamcıların da yuları, Yahudi güdümlü
ABD’nin elindeydi.

  

The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan, "Türkiye'nin Siyasi Devrimi" başlıklı,
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ve Lehigh Üniversitesi Profesörü H
enri Barkey
imzalarını taşıyan makalede bu Recep piyonunun Yahudi patronları şunları
söylemekteydi: 

  

"....Türkiye'de görülmemiş bir cesaretle ve ordunun ülkenin siyasi yaşamı üzerindeki
vesayetinin kaldırılmasına doğru götüren siyasi bir irade sergilenmektedir. Eğer
iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), önemsiz dini konularla uğraşmayı bırakıp
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kendi demokrasisini güçlendirerek Türkiye'de tırmanan kutuplaşmayı azaltmada başarılı
olursa İslam dünyası üzerindeki etkisi, dokunulur olmasa da, çok büyük olabilir."

  

Yani AKP İslami hassasiyetlerden vazgeçtiği ve orduyu etkisiz hale getirdiği ölçüde
Siyonistlerden destek görecektir!

  

Evet Ilımlı İslam safsatasıyla İslam Hıristiyanlaştırılmaya ve “Protestan İslam” uydurulmaya
çalışılmaktaydı. E. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Star gazetesine bir mülakat
veriyordu.[4] Gazetenin internet sayfasından izlenebileceği gibi[5] bu mülakatta, Diyanet İşleri
Başkanının "Dinin
yasakladığını devlet serbest bırakabilir"
sözleri aktarılıyordu.

  

Güneydoğu’ya özerklik referandumu hazırlıkları!

  

7-8 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır’daki, BDP’nin 700 kişilik üst kurul delegelerinin
katıldığı kongrede, “Demokratik özerklik ilanı” tartışmaları, PKK’nın bağımsız Kürdistan
talebine resmiyet ve aleniyet kazandırmak için yapılıyordu. İşte AKP’nin açılım
projelerinin de, anayasa paketinin de aslında PKK’nın Bağımsız Kürdistan heves ve
hedeflerine bir nevi taşeronluk hizmeti olduğu ortaya çıkıyordu. Bu nedenle referandum
sonrası süreç için haklı olarak endişe duyuluyordu. AKP “Demokratikleşme, özgürleşme,
vesayet rejimini değiştirme” gibi yaldızlı laflarla asıl amaçlarını saklıyor ve sürekli
toplumu aldatıyordu.

  

AKP Dubai Anlaşmasını gizliyor ve halkımıza yalan söylüyordu

  

AKP, Türkiye’nin Irak’a tek taraflı müdahalede bulunmaması hususunun, Türkiye ile ABD
arasında 22 Eylül 2003’te Dubai’de imzalanan hibe anlaşmasının ön koşulu haline
sokulmadığını ve Türkiye’nin, bu anlaşmayla tek taraflı müdahale konusunda bir taahhütte
bulunmadığını belirtiyordu. Oysa gizli denilen anlaşmayı ABD saklamıyordu. Söz konusu
anlaşmanın Amerikan Hazine Bakanlığı İnternet sitesinde ayan-beyan yayında olduğu
anlaşılıyordu. Gerçekten de sitenin arşivinden 22 Eylül 2003 yılı kayıtlarına girdiğinizde anlaşma
metni karşınıza çıkıyordu: 
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“The two conditions are: (1) Turkey is implementing strong economic policies; and (2)
Turkey is cooperating with the United States in Iraq.”

  

Orada da görüldüğü gibi Türkiye’ye 8.5 milyar dolarlık kredi verilmesi karşılığında, bu
anlaşmanın iki şartı olduğu belirtiliyor ve o zaman “Güçlü Ekonomi Programı” denilen Kemal
Derviş politikalarına devam edilip aksatılmaması ve Türkiye’nin ABD’nin Irak operasyonlarında
yer almaması veya Irak’a yönelik askeri bir operasyonda bulunmaması şart koşuluyordu. Tabii
bu husus nispeten diplomatik bir dille ifade ediliyordu:

  

“Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Irak’ta işbirliği içerisindedir. ABD’nin Irak’taki
barış ve istikrar operasyonlarına Türk askeri katkısı, Türk işbirliğinin belirlenmesi için
gerekli bir şart değildir” deniyordu. ABD Hazine Bakanı John Snow da anlaşmadan sonra bir
açıklama yaparak, söz konusu iki şartı alenen tekrarlıyordu. Demek ki AKP resmen yalan
söylüyordu. Daha sırada Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı iken Powell ile imzaladığı iki sayfalık,
dokuz maddelik gizli anlaşma vardı. O anlaşma daha ağır hükümler içeriyordu.

  

Moiz Kohen Tekinalp Hahamının “Müslüman Türkleri ismen ve resmen değil, ama fikren
ve fiilen Yahudileştirmek” adına giriştiği Türkçülük tahribatının, “Türkiye Türklerindir”
şeklinde logosuna yansıtıldığı ve Türkiye’nin Yahudi asıllı Sabataistlere – Beyaz Türklere
ait olduğunun hatırlatıldığı ve İnönü döneminin en meşhur zenginlerinden Yahudi BURLA
BİRADERLER’ce paranın en kıymetli zamanında Sedat Simavi Sabataistine bir milyon
yedi yüz bin lira vererek, Kur’an inancı ve İslam ahlakı aleyhine yayın yapmak şartıyla de
stek çıkıldığı Hürriyet Gazetesinden Ertuğrul Özkök’ün…

  

Ve yine Kuvayı Milliye’ye, yani Milli Mücadele birliklerine, hiçbir işe yaramayıp atılacak kadar
çürük ve eski malzemeyi, çok pahalı fiyatlara yeni ve sağlam mal diye satıp milyonlar kazanan;
ve bu sahtekârlık ve soysuzluğun Meclise taşınıp tartışılması üzerine Atatürk’ün kendisini
çağırtıp: “Sen benim ve Milletimin şerefiyle oynuyorsun. Hangi hain Yahudi şirketini
araştırsak arkasından sen çıkıyorsun. Sen Cumhuriyet isimli bir gazete çıkarmaya layık
bulunmuyorsun, şimdi defol!”  diyerek kapatılan ve altı-yedi ay sonra el ayak
öpülerek tekrar açtırılan Yunus Nadi’nin
Cumhuriyetinden Orhan Bursalı’nın: 
“Kürtlere soralım. Türklerle birlikte yaşamak istemiyorlarsa, ayrılmalarına ve sonuçlarına
katlanmalarına fırsat tanıyalım ve Federasyon dahil her şeyi oturup konuşalım…” 
teklifleri bugüne kadar AKP’ye karşı sözde üniter devleti savunan ve açılımlara karşı
çıkan sahtekârların hem tiyniyetini hem de hıyanetini ortaya koymuştu.
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Fetullahçı Zaman Yazarı Bejan Matur ise özetle: “Elbette hiç kimse birlikte yaşamaya
zorlanamaz. İnsanlara herhangi bir şeyin zorla dayatılması savunulamaz. Türklerle
Kürtlere bu zoraki birlikteliği dayatan Cumhuriyet politikaları artık bırakılmalıdır. Ama bu
yöndeki teklifler, Ertuğrul Özkök’ün kırıcı ve Kürtlere yukarıdan bakıcı tavrıyla değil, daha
ılımlı ve insancıl şekilde yapılmalıdır.”
diyerek, ülkemizin ve milletimizin parçalanmasına değil, bunun yapılış tarzına karşı çıkarak tam
bir münafıklık sergiliyordu.[6]

  

“İslam’ın iman ve ahlak düsturları yeterlidir, Kur’an’ın şeriat ahkâmı ve zulme karşı cihat
çağrısı çok da gerekli değildir” diyerek, Siyonist ve emperyalist sömürü düzenine uyumlu ve
ılımlı bir din uyduran Fetullahçıların bu safsatasını Türkiye’de ilk defa CHP’li Başbakan
Şemsettin Günaltay gündeme getiriyor ve şöyle diyordu: “Kur’
an’ı ikiye ayırmamız; Mekke’de nazil olan iman ve dua ayetlerinden ibaret bulunan kısmı
almamız, ama Medine’de nazil olan ve hayatı düzenleyen hükümler taşıyan kısmını
bırakmamız gerekiyor.”[7]

  

Evet, Mecliste ilk ve ortaokullarda Din dersi okutulmasını Atatürkçülüğe aykırı bularak itiraz
eden Behçet Kemal Çağlar’a, CHP’nin insaf ve iz’an sahibi Başkanı Hasan Saka’nın: “Ben
yirmi beş sene Mustafa Kemal’in arkadaşlığını yaptım ve onu sizden çok daha yakinen
tanırım. Sizin zan ve iddia ettiğiniz gibi, Mustafa Kemal Paşa asla dinsiz değildi ve dini
kaldırmak istemiyordu. Onun yegâne arzusu taassubu kaldırmaktı, dinin istismarına ve
hurafe katılmasına karşı çıkıyordu.”[8] 
sözlerini herkese hatırlatmak gerekiyordu.

  

Mustafa Kemal’in vefatı üzerine kaleme aldığı bir yazıda: “Atatürk öldü ise başımızda
Stalin ve İnönü vardır.”  diyerek
sevinen Falih Rıfkı Atay’ların, Atatürk kovduğu için korkusundan Amerika’ya kaçan ve ancak
öldükten sonra tekrar kapağı Türkiye’ye atan Ahmet Emin Yalman gibi Sabataist şarlatanların
bugünkü şakirtleri hem ulusalcı hem de İslamcı medyada, artık Türkiye’nin parçalanması için
paslaşıyordu. 
İşte Ertuğrul Özkök’ün köksüzlüğü:

  

“Türk tarafının elindeki tek koz!” Kürdistan’a rıza göstermekmiş?..
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Türkiye, tarihinde ilk defa Kürt meselesini en çarpıcı ve en gerçekçi biçimde tartışıyor.
Diyorum ki, artık zamanı gelmiştir. Şarkı söylemenin zamanı da gelmiştir, farklı
söylemenin zamanı da... Kaderin cilvesine bakın ki, farklı şeyi söyleme cesaretini bugün,
Türkiye’de üniter devletin en muhkem kalelerinden biri olan “Cumhuriyet” Gazetesi’nin
bir yazarı gösterdi. Orhan Bursalı bakın ne diyor: “Türk tarafının elinde tek koz var:
Kürtlerin çoğunun ayrılmayı isteyip istemediği. Çünkü doğal veya anormal, tüm
ayrılıkların, herkese bir faturası olacaktır. Bu nedenle, bu kozun güçlendirilmesi gerekir.”
Cumhuriyet Gazetesi’nin yazarı açık açık, “Ayrılma kozunu, Türklerin ve Kürtlerin önüne
koyalım” diyor. “Cumhuriyet” Gazetesi’nin bir yazarı bunu söyleyebiliyorsa, bütün
Türkiye söyleyebilir. Haydi gelin ağzımızı alıştırmak için hep birlikte soralım: “Türklerle
Kürtler birlikte yaşamak zorunda mıdır?”

  

Eğer bu ortak iradeyi gösterip yaşayabileceksek, tabii ki yaşayalım. Tabii ki hem Türkler,
hem Kürtler için en iyisi budur. Ama yaşayamayacaksak? Yaşayamayacaksak, artık adını
koyalım. Bakın Özal 20 yıl önce “Federasyon dahil her şeyi konuşmalıyız” dediğinde yer
yerinden oynamıştı. Şimdi bu soruyu soruyoruz, yer yerinden oynamıyor, yaprak bile
kımıldamıyor. Demek ki, 20 yılda mesafe kat etmişiz. Anayasamız üniter devleti
vazgeçilmez şart olarak önümüze koyuyor.”[9] diyecek kadar küstahlaşan Ertuğrul Özkök, 
“Gelin Türkiye’nin parçalanmasını engelleyen bu anayasayı değiştirelim ve ilk adım
olarak AKP’nin bu değişiklik paketine “EVET diyelim”
demeye getiriyordu.

  

Bu arada: “Turkey in the 1960’s and 1970’s Through the Reports of American Diplomats’- (60’lı
70’li Yıllarda Amerikan Diplomatlar’ın Raporlarıyla Türkiye)
adlı kitapta 1965 yılında kaleme alınan 
“Güneydoğu Türkiye’ye Seyahat (Kürdistan) başlıklı raporda yer alan bir kehanet de
dikkat çekiyordu. Barzani (Molla Mustafa Mesut Barzani’nin babası) Irak’ın kuzeyindeki
Kürt bölgesinde bir otonomi tesis etmeyi başarırsa Türkiye’deki ayrılıkçı Kürt hareketi
canlanacaktır(!)”[10] 
diyordu.

  

Bu karanlık odaklar kimdi? İsrail mi, ABD mi, AB mi, komşu ülkeler mi?

  

Fetullah Gülen, azgınlaşan terör saldırılarıyla ilgili taziye mesajında: Bunun 'daha önce
defalarca görülen karanlık oyunların bir yenisinin sahneye konulmasından ibaret olduğunu'
söylüyordu. Gülen, "M
illetimizin yapması gereken, meydana gelen üzücü olayları, çirkin emelleri için
kullananların kışkırtmalarına gelmemek; insan hakları ve demokratik alandaki
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kazanımlarımızı kaybettirecek düşünce ve hareketlere prim vermemektir."
ifadelerini kullanıyordu.

  

“Buna karşı ortaya konulacak çözüm önerilerinin, bu karanlık olayları planlayanların
amaçlarına hizmet etmeyecek şekilde olması zaruridir. Terörden olduğu kadar,
darbelerden ve olağanüstü hallerden de canı çok yanan insanımız, hainlere en güzel
cevabı sağduyu, dostluk ve kardeşlik mesajları verecektir”[11] diyordu.

  

Ama her nedense Fetullah Gülen, aynen Başbakan ve Cumhurbaşkanı gibi, bu “karanlık
odakların” ismini bir türlü koyamıyor. Bunların İsrail mi, ABD mi, AB mi yoksa bazı komşu ülkeler
mi? olduğunu söylemeye imanları ve cesaretleri yetmiyordu. PKK’nın siyasi kanadı olan BDP Eş
Başkanı Gültan Kışanak, aynen Fetullah Gülen ağzıyla: “Kürt sorununun çözümü için
kesinlikle demokratik girişimlerin denenmesini, askeri operasyonların ve OHAL’ın
uygulanması durumunda Türkiye’nin felakete sürükleneceğini”
söylüyordu.

  

BDP’den: “Çözüm bulunamazsa, çatışma süreci kaçınılmaz” tehditleri!    

  

Gültan Kışanak, artan terör olaylarını 'gerçek bir açılım yapılmamasına' bağlıyor, sağduyu ve
aklıselim ile soruna acilen çözüm bulunmaması halinde 1990'lı yıllardaki gibi çatışma sürecinin
kaçınılmaz olacağını söyleyip Türkiye’yi tehdit ediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'çözüm
önerilerine' tepki gösteren Kışanak, "Bu yaklaşımla ancak çeteler, Jitem'ler türer." yorumunu
yapıyor, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
'Kan kanla yıkanmaz.' 
sözüne ise destek veriyordu.[12]

  

Bu arada Zaman yazarı ve ABD yalakası Ali Bulaç da, yine BDP ağzıyla şunları
söylemişti:

  

“Sorunun toplumsal boyut kazanmasının orta vadede karşımıza çıkarması muhtemel iki
tehlikeli gelişme söz konusu: Biri, sorunun ayrışmalara ve giderek çatışmalara dönüşme
istidadı kazanması, diğeri Hakkâri bölgesinden başlayarak sivil yerleşim birimlerinde
Filistin benzeri bir 'Kürt intifadası' olarak halkı devletin güvenlik kuvvetleriyle karşı
karşıya getirmesi. Taş atan çocukların giderek artan sayısı ve hâlâ bu konuyla ilgili bir
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düzenlemenin yapılmamış olması, PKK'nın geliştirdiği "dağlarda gerilla, yerleşim
birimlerinde çocukların öncülüğünde halk ayaklanması" şeklinde özetleyebileceğimiz
doktrine elverişli zemin hazırlamaktadır.”[13]

  

Aynı yazısında Ali Bulaç: “Bazıları da akla ziyan önerilerde bulunup "sınırlarımızın
değiştirilmesi"nden bahsediyor. Bu da bizi bambaşka bir badireye, hatta bir savaşa itme
potansiyeli olan fikirdir. İran'la sınırlarımızda bir düzeltme yaptığımız doğrudur, ancak
1639'dan bu yana istikrarlı olan sınırda düzenleme yapmayı gerektiren konu ve İran'la
ilişkimizin mahiyeti başka, Kürt sorunu, Kuzey Irak Kürt Yönetimi ve Irak'ı işgal ederek
'komşumuz olan ABD'yle olan ilişkilerimiz başkadır. Bizi bu badireden çıkaracak olan
feraset ve basirettir”  sözleriyle;

  

• Kuzey Irak’a müdahalenin Amerika’ya yapılmış sayılacağını, çünkü Irak’ın Amerikan
kontrolünde bulunduğunu belirtiyor.

  

• Dolayısıyla, PKK’nın Amerika tarafından kollanıp kışkırtıldığını da itiraf ediyordu.

  

• Ve böylece “Akdeniz’de İsrail’i otorite sayan Fetullah Gülen” gibi, Ali Bulaç da Irak’ta
Amerika’yı izin alınması ve rızasına uyulması gereken otorite saymak zilletine düşüyordu.
Ve zaten Kürt kökenli Kâmran İnan bile, aslında ABD’ye tapınmak derecesinde hayranlık
duyan ve ABD’ye kafa tutmayı nankörlük sayan birisi olmasına rağmen, PKK’nın
arkasında Amerika’nın bulunduğunu söylemekten çekinmiyordu.

  

Soru: O zaman PKK’nın arkasındaki o büyük güç Amerika olabilir mi?

  

K. İnan: “Amerika başından beri bu işi himaye ediyordu, ama neden? Bize güvenmediği
için... Yoksa Amerika istese Kuzey Irak’ta olaylar 24 saatte biter. Ama Amerika’nın bize
güveni kalmadı. 1 Mart tezkeresine kadar Ortadoğu’daki ekseni, İsrail artı Türkiye idi.
Ondan sonra İsrail artı Büyük Kürdistan oldu. Son olaylar ise malum! New York Times’ta
27 Mayıs tarihli bir makalede; “Türkiye gibi genç demokrasilerin Amerika’ya sırt çevirip,
seçimi bile hileyle alan, insanları idam eden, ‘İsrail’i haritadan sileceğim’ diyen
Ahmedinecad’la kucaklaşmaları kendileri için yapılabilecek en büyük ayıptır” deniyor.
Buna lüzum var mıydı? Gazze için yapılanlar doğrudur, ama Sudan’da 350 bin insan yok
edildi. Onlar için neden ayağa kalkmadık?”[14]
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Gafillerce “Çoluk çocuk şımarıklığı” denilen iç savaş provaları sahnelenmekteydi!

  

Hiç çarpıtmadan gerçeği görmek gerekiyordu. PKK, 5 bin silahlı gücü, ağır silahları,
yerleşkeleri, sağlık tesisleri, enerji santralleri, eğitim bölümleri, büyük ve kirli para
kaynakları, lojistik kanalları, televizyonu, radyosu, basılı yayınları, Avrupa'da, ABD'de
temsilcileri olan bir yaygın örgüt konumundaydı ve süper güçlerin taşeronluğunu
yapıyordu. Birçok ülkenin gizli servisiyle başta CIA ve MOSSAD’la bağlantıları
bulunuyordu. Kendi adına kullandığı başka şiddet örgütlerinden de destek alıyordu.
Dağlarda köylü yandaşlarından, kasabalarda, kentlerde milislerinden, sivil uzantılarından
destek veriliyordu. Üstelik Ortadoğu'nun en büyük Kürt nüfusu Türkiye'de bulunuyordu.
Örgüt o nüfusla "aidiyet" örtüşmesi oluşturmak çabasında maalesef başarılı oluyordu.
Arkasındaki büyük güçler ve Siyonist merkezler de işini kolaylaştırıyordu. Bu çok yönlü
ve büyük bir sorundu.

  

Ama, başka bir "büyük sorun" göz ardı ediliyordu. O da, BDP tarafından sokağa salınan,
eylem koyan, ergenlik-gençlik arası çağdaki çocuklar, maalesef hafife alınıyordu. Bunlar
PKK'nın milis ağının kontrolü dışında sanılıyordu. “Hiçbir yerden talimat almıyorlar,
sadece taş atarak başladılar... Macera ve özenti psikolojisi içinde davranıyorlar”
diyenler yanılıyor veya kasıtlı olarak potansiyel bir tehlikeyi gizliyordu. Çünkü bu
eylemler Türkiye'yi ciddi sokak çatışmalarına sürüklemeyi amaçlıyordu. Her eylem karşı
eylemcilerini üretiyordu. Türkiye, açıkça bir iç savaşa sürükleniyordu. Daha sonra patlak
veren İnegöl ve Dörtyol olaylarını bu süreç tetikliyordu.

  

'ABD, Türkiye’ye karışık sinyaller göndermekteydi!'

  

ABD'de yayımlanan Politico gazetesinde yer alan bir yazıya göre, ABD'nin eski Ankara
Büyükelçisi Eric Edelman, Amerikan yönetiminin “İran konusunda Türkiye'ye karışık
sinyaller”  gönderdiğini söylüyordu.
Gazetedeki Laura Rozen imzalı yazıda, "Türkiye-İsrail ilişkileri bozuldukça, ABD Başkanı
Barack Obama yönetiminin çıkmaza girdiği" yorumunda bulunulmuştu. Kongre üyelerinin,
"özellikle Gazze yardım gemilerine yönelik son saldırının ardından Türk yetkililerin İsrail karşıtı
söylemleri ile BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yeni yaptırımlara 'hayır' oyu vermesi nedeniyle
Türkiye'nin bedel ödemesi gerektiği" yönündeki sözlerini hatırlatıyordu. ABD'nin eski Ankara
Büyükelçisi Edelman da Politico'ya yaptığı açıklamada, "Obama yönetiminin içinde bulunduğu
zor duruma" işaret etti ve "Bana kalırsa, şu ana kadar ele alınmayan temel sorun şu; Türkler bu
aşamada bizim onlara, onların bize ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyacımız olduğunu
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düşünüyor" diyordu.

  

İşte bu yüzden Türkiye’ye bir gözdağı verilmesi ve bu maksatla NATO’dan çıkarılmakla
tehdit edilmesi gerektiği konuşuluyordu.

  

İsrail’in iktidardaki Likud Partisi’ni destekleyen Ortadoğu Forumu’nun (MEF) tartışmalı
direktörü Daniel Pipes ise National Review’ün internet sitesinde JINSA’nın Ankara’nın
NATO’dan çıkarılması yönündeki çağrılarını yineliyordu. Bunun anlamı; Türkiye’nin Irak
ve Afganistan gibi işgale uğrayabileceği, uyarısı yapılıyordu. Zaten ünlü Amerikalı
Gazeteci Seymund Hears 1993’te yazdığı, Medeniyetler Çatışması Kitabında: “Türkiye AB
hayaliyle oyalanadursun, Türkiye’nin NATO’dan bile çıkarılması için hazırlık çalışmaları
başlatıldığını”
yazıyordu!

  

Referandum “Kürtlere Özerklik” oylamasına dönüşmekteydi!..

  

“AKP’nin Anayasa mücadelesi ve Gazze işinin altından Güneydoğu’ya “özerklik”
çıkacağı “paranoyasına” kapıldım” diyen Müyesser Yıldız haklıydı:

  

AB ve ABD, Kürt kökenli insanlarımız için en başından beri “azınlık” hakları talep ediyordu. Öte
yandan tüm global raporlarında, “Kürt ulusunun dünyadaki devletsiz en büyük ulus”
olduğunu, o “ulus”un en büyük parçasının da Türkiye’de yaşadığı vurgulanıyordu. Bakın
geçenlerde ülkemizde ağırlanan, Erdoğan’la “sıcak diyalog”lar yapan “Güney Kürdistan
Başkanı” Barzani nasıl bir üslup kullanıyordu?.. Ağzından bir kez Türk Milleti ifadesi çıkmıyor,
“Türkiye halkı, Türkler” deyip duruyordu. Buna karşılık bolca, 
“Biz Kürt milleti… Kürt milletinin kaderi” 
vurgusu yapıyordu!.. Başbakan Erdoğan ve Barzani’nin görüşlerinin başka konularda da
örtüştüğü görülüyordu.

  

Türkiye ziyaretinde Barzani de, “PKK’nın davranışlarından ben sorumlu değilim. 100 bin
peşmergemiz var, doğru. Ama Türkiye’nin 1 milyon askeri ve güvenlik gücü var. Türkiye
kendi sınırlarını koruyabiliyor mu?” sorusunu sorup
küstahlaşıyordu. Üstüne üstlük,
“Türkiye’den, Irak’a terörist geçişlerini engellediği” 
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için Ankara’ya teşekkür ediyordu. Barzani TRT-Türk ekranından,
“PKK liderlerinin teslim edilmesi konusunun asla müzakere edilmediğini
”
de resmen duyurmuş oluyordu.

  

Bir vakitler DTP öncülüğünde, “Öcalan siyasi irademizdir” kampanyası yapılıp toplandığı öne
sürülen milyonlarca imza BM’ye gönderilmişti. Sahi o imzalar BM’de nasıl bir işlemden
geçirilmişti? Yine Başbakan Erdoğan, Sivas’tan öte hat çekmişti… DTP-BDP’li Pervin Buldan
mahalli seçimlerden sonra, “Kürdi
stan’ın sınırlarını çizdiklerini”
söylemişti. DTP-BDP’li belediyeler uzun süredir zaten 
“özerk”
gibiydi. Şimdilerde bunu 
“resmileştireceklerini”
ilan etmişlerdi. Gül, Erdoğan ve iktidarın diğer sözcüleri, 
“Ne pahasına olursa olsun Kürt açılımını sürdürme”
kararlılığını yinelemekteydi.

  

Bir de KCK iddianamesinde, “DTP’lilerin, dönemin Adalet Bakanı, (TBMM E. Başkanı)
Mehmet Ali Şahin’le yaptığı bir görüşme dikkat çekmekteydi”.
Şahin, 
“Bazı konularda bazı şeyler yapmak istiyoruz, ama durumları da biliyorsunuz”
diyerek biraz beklemelerini önermekteydi. Üstelik Devlet Bahçeli; 
“Terör, alan hakimiyetini arttırıyor”
sözünü telaffuz etmesi ilginçti!.. Tüm bunları alt alta koyduktan sonra, raportör 
Osman Can
’ın, 
“Anayasa Mahkemesi kararını tanımayalım”
önerisi ve iktidarın bu konudaki tutumu çerçevesinde soralım:

  

Acaba birileri, Doğu-Güneydoğu’da sandık koyup, “özerklik” referandumu yaptırırsa ve o
sandıktan bir şekilde “evet” oyu
çıkartırsa ne olacaktı? OHAL ve Sıkıyönetim mi uygulayacaktık, yoksa askeri operasyonları mı
yaygınlaştıracaktık?

  

İyi de şimdi Çankaya’da, Dışişleri Bakanı iken, “Özgürlüklerden geri gidemeyiz. OHAL ağza
alınacak şey değil”  görüşünü savunan… Daha
önce beraberinde Kazakistan’a götürdüğü BDP’li Şerafettin Halis’e, 
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“Devlet cephesinden de bazı kesimler operasyon yapılmasını istemiyor. Doğrusu asker
de operasyon yapmaya çok istekli görünmüyor”
dediği öne sürülen bir 
“Başkomutan”
(Cumhurbaşkanı) vardı!.. 

  

Ya Erdoğan? RP İstanbul İl Başkanıyken ve ABD Büyükelçileriyle sıkı-fıkı iken 2. Cumhuriyet
tartışmaları kapsamında “Bazı grupların, örneğin Kürtlerin ayrılık isteğinde bulunma”
ihtimali için 
“Onun kararını halk verecek. Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey
yapılabilir”
demiş bir başbakan bugün Güneydoğunun özerkliği için Anayasa referandumundaki gibi, 
“Millet ‘Evet’ diyorsa, ona da kimse hayır diyemez”
şeklinde okumak lazımdı. Abdullah Gül, Abdullah Öcalan, Mir Dengir Fırat, Emine Ayna ve
Osman Can’ın buluştuğu ortak bir nokta vardı; Hepsi de 1921 Anayasa’sının en 
“özgürlükçü”
Anayasa olduğuna inanıyor ve bunun uygulanmasını istiyordu. T.C.’nin kuruluşu öncesine ait bu
Anayasa’da ne mi vardı?

  

a- “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” maddesi…

  

b- Bir de, “Eyaletlere özerklik”!.. maddesi bulunmaktaydı… 

  

Oysa bu maddeler 1921 anayasasına yerli ihtiyaçlar ve milli amaçlar için koyulmuşlardı. Ama
şimdi Sevr’in uygulanması ve milli birlik ve dirliğimizin parçalanması için istismara
çalışılmaktaydı. Sözde demokratik eylemler, söylemler, hukukla mücadeleler… Her yol adeta bu
zemini hazırlamaya çıkıyordu. Ama sanki “zamanlamada” bir anlaşmazlık yaşanıyordu. Birileri,

“Aman, seçime kadar dayanalım”
mesajı veriyor, diğerleri ise sanki “seçimde ne olur, ne olmaz?” düşüncesiyle, 
“Hemen, şimdi”
diyordu!.. 

  

Peki, Türkiye bu kadar çaresiz miydi?
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Hayır, “çare vardır ve Adil Düzendir” diye haykırmamız gerekiyordu. "Zalim dünya
diktatörlüğünün"  ve "t
erör"
ün gücü nereden geliyordu? Birincisi: 
İsrailoğullarının dolarları ABD ordusunu güçlü kılıyordu...
İkincisi: 
ABD ordusu da doları dünyanın tek parası hâline getiriyordu...

  

Dünyayı ve ülkemizi terörizme boğan, insanlığı zulüm içinde inleten bu güce son vermenin iki
yolu bulunuyordu: 1- Dünyadaki "zalim düzeni ve terörizmi" sona erdirmek üzere bunların ana
sermayesi olan doları ortadan kaldırmak için ABD ordusunu ortadan kaldırmak veya ikinci yol
olarak ABD ordusunu ortadan kaldırmak için doları ortadan kaldırmak icap ediyordu...

  

Bir şeyi ortadan kaldırmak için de önce onun alternatifini getirmek gerekiyordu. Çünkü
Hak gelmeden Bâtıl zâil olmuyordu.

  

ABD silahlı gücü, dünya silahlı güçlerine karşı her bakımdan hâkim durumda görünüyordu. Bu
gücün dünyadaki hava ve deniz üstünlüğü ise "para/dolar"a dayanıyordu. Bu para/dolar da
geçmişte olduğu gibi günümüzde de ABD'de basılıyordu. Demek ki ABD 
"para/dolar"
sayesinde dünya hava ve deniz hakimiyetini kurmuştu, 
dolayısıyla dünyadaki tüm ekonomiye de hâkim oluyordu.

  

Mesela, İran hep olduğu üzere bugünlerde de dünya siyasetinin gündeminde ya; şöyle
düşünelim ve sorumuzu soralım bakalım: İran, ABD'nin izni olmadan petrolünü satabiliyor
muydu? Veya satmak üzere uluslararası sularda nakledebiliyor muydu?

  

ABD istese bir uçakla petrol gemisini batırıyor, İran ve Arabistan hiçbir şey yapamıyordu.

  

Kritik bir soru daha: İran dolardan bağımsız bir para çıkarabiliyor muydu? Bazen dolara
alternatif para çıkarılması  gündeme geldiği için bu soruyu sordum. İran
böyle bir para çıkarsa petrol ona dert olmaya başlıyordu. Amerika Irak’ı, Arabistan’ı başına bela
ediyordu. İran bugün kafa tutuyorsa veya kafa tutuyormuş gibi görüntü veriyorsa; bunu ancak
küresel sömürü sermayesi buna izin verdiği ölçüde yapabiliyordu. Hatta böyle olmasını istediği
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veya böyle olması işine geldiği için izin veriyor ve bu durumu kullanıyordu. Böylece diğer etkin
devletleri bu sayede denetim ve kontrol altına alıyor, bütün dünyanın gözleri önünde tiyatro
oynanıyordu.

  

Öyle ise tek çare kalıyordu. Erbakan Hocanın temel şifrelerini hazırlayıp ilgililere bıraktığı,
Milli Savunma Sanayimizle ilgili teknolojik projeleri tamamlamak, ABD ve İsrail dahil
bugün Akdeniz’e yığılan ve Suriye bahanesiyle Türkiye’yi kuşatan Haçlı donanmalarını
batırmak, böylece zulmün ve küfrün belini kırmak gerekiyordu.

  

Yüreğimiz yanıyor. Kimse kusura bakmasın. Sanayi ve teknoloji hamleleri için hayatını
adayan, ama mel’un güçler ve malum işbirlikçiler tarafından sürekli ayak takılan Erbakan
Hoca’ya destek yerine köstek olan asker ve sivil herkes vebal altında bulunuyordu.

  

Genç Erbakan'ın çabaları

  

28 Şubat (1997) dönemi Başbakanı Prof. Necmettin Erbakan, siyasete ilk adımı attığı
günlerde (1969), İzmir'de çıkan Tekyol dergisi adına yaptığım mülâkatta kendisine yönelttiğim
"Neden siyaset?" sorusuna -mealen- şu cevabı veriyordu: 
"Memlekette yapılacak çok şey vardı. Bilim adamı olarak zorladım, olmadı. Odalar
Birliği'nde genel sekreter sonra başkan olarak zorladım, yine olmadı. Yapmak
istediklerimi gerçekleştirmenin tek yolu siyaset kalmıştı."

  

27 Mayıs (1960) darbesi sonrasında kurulan Bakanlar Kurulu'nun tutanaklarını gözden
geçirirken karşıma çıkan gerçek: Necmettin Erbakan henüz gencecik bir doçent iken, ülkemizde
otomotiv sanayii kurulması (ve savunma teknolojilerinin hazırlanması) için büyük çaba
gösteriyor; önce Odalar Birliği'ne rapor ediyor, aynı raporu Planlama'ya iletiyor, ardından
Bakanlar Kurulu toplantısına çağırılıp, orada da bunları savunuyordu.

  

Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Cemil Koçak'ın son hayırlı hizmeti, '27 Mayıs Bakanlar Kurulu
Tutanakları' adlı eser
oluyordu... İki koca cilt halinde Yapı Kredi Yayınları (YKY) tarafından yayımlanan eserde, darbe
sonrası oluşmuş Bakanlar Kurulu'nda (BK) konuşulanlar yer alıyordu. Necmettin Erbakan 4 Mart
1961 tarihli BK toplantısına katılıyor. Toplantı 9.45'te başlayıp 11.50'ye kadar sürüyordu.
Kendisine ayrılan zaman diliminde, Doç. Erbakan, ülke sanayiinin durumuna ve neler yapılması
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gerektiğine dair görüşlerini anlatıyor, sonra da otomobil üretimi konusundaki düşüncelerini
açıklıyordu. (II. cilt, s. 949-969)...

  

Türkiye'de o günlerde 84 bin motorlu araç bulunuyor, bunlardan sadece 38 bini otomobil
oluyordu... İthali yasak otomobil, ancak bedelli ithalât yoluyla gelebiliyordu. O günlerde Türk
sanayiinin ne durumda olduğunu merak edenlerin öğreneceği çok şey var tutanaklarda.
Erbakan 'araştırma-geliştirme' alanına öncelik tanınmasını, sanayi için ithalâttan fon ayrılmasını,
yerlisi üretilebilen makinaların ithalâtının kısıtlanmasını, üniversite-sanayi işbirliğini ve bunların
çıkarılacak yasalarla takviye edilmesini savunuyordu. Erbakan: "Bizim memleketimizde önce
demir-çelik sanayii kurulmalı, ondan sonra makine tezgâhları kurulmalı ve ondan sonra
da imalât yapacak fabrikalar tesis edilmeli böylece yerli ve milli üretim başlatılmalıdır” 
diyordu
.

  

Toplantıya bakan olmayan iki yüksek rütbeli asker de katılıyordu: Sami Küçük ve Sıtkı Ulay...
Toplantı bitip ayrılırken konunun önemine binaen Erbakan’a 15 gün sonra yeniden çağıracakları
söyleniyordu. BK olarak aynı konuda başka toplantılar da yaptıkları ve o toplantılarda adı da
geçtiği halde kendisi bir daha çağrılmıyordu, masonlar engel oluyordu.

  

Bakanlar önünde tezini savunurken Erbakan'ın ABD ve İsrail dahil başka ülkelerden örnekler
verdiği görülüyordu. O sırada Türkiye ile aynı milli gelire sahip Brezilya'nın kendi otomobilini
üretmeye başladığını birkaç kez tekrarlıyordu. (Brezilya bugün kendi uçağını da üretiyordu.)
"ABD'de kullanılan Volkswagen arabalarının yüzde 95'i Brezilya'da üretilmektedir" diyen
Erbakan; "Otomobil üretiminde kullanılacak kaliteli tekniker ve işçimiz bulunduğunu” da
hatırlatıyordu. "Bugün Türkiye'de 300 bin sanat okulu mezunu, mühendis, teknisyen ve
sanatkâr vardır; bunların yüzde 5'i sanayi sahasında, yüzde 95'i başka sahalarda
çalışmakta, çeşitli yerlerde kâtiplik, biletçilik yapmaktadır." "İmalât nasıl olacak?"
sorusuna cevabı da şu: "İlk senelerde otomobil imalâtında kullanılacak malzemenin
yarısını Türk malı olarak imal etmek mümkündür. Otomobil için yeni bir yatırım
yapılmasına da lüzum yoktur; bu hususta lüzumlu fabrikalar mevcuttur. Ancak bunlar
bugün yüzde 10 kapasite ile çalışmaktadırlar. (..) Böyle bir imalât belki montaj
fabrikalarından da istifade edildiği taktirde ufak yatırımlarla tahakkuk ettirilebilir" 
diyen Erbakan Siyonist merkezleri ve işbirlikçilerini ürkütüyordu.

  

Erbakan "Devletin önderliğinde yapılmalıdır otomobil imalâtı" görüşünde olduğunu, şartların ve
ihtiyaçların gerektirdiği ortamda özel sektörün de bunu yapacağını da belirtiyordu.
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Sunumun ardından başlayan soru-cevap ve tartışma bölümü ise kimi (Kemal Kurdaş)
doğrudan:
"Biz geri kalmış bir memleketiz, otomobil yapamayız" 
demekten utanmıyor, 
"Zaten Brezilya bir deli tarafından idare ediliyor"
diyecek kadar küçülüyordu. Kimi (
Mehmet Baydur
) 
"Çimento ve şeker fabrikaları kurduk da ne oldu? Bunlar bugün sırtımıza yük, memlekete
hayır değil, felâket getiriyor"
diyordu... Prof. Koçak, 'Devrim' adlı otomobille ilgili ilk toplantının Erbakan'ın BK'da
konuşmasından sadece üç ay sonra yapıldığını da not düşüyordu... Görüyorsunuz, şu dünyada
hiçbir şey gizli kalmıyordu.[15]

  

Yani 28 Şubat darbesiyle Erbakan’ı devirip yerine Erdoğan’ı hazırlayan, böylece iyice
yıpranıp artık yama tutmayan Kemalizm yerine İslam jelatinli Tayyibizm’i ayarlayan
Siyonist odaklar işini biliyordu!
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