
Ana Yurdum
Ata Yurdum

MÜSLÜMAN’IN GÖREVİ

YERYÜZÜNÜ

ISLAH

9
77

13
02

64
90

06

IS
SN

 1
30

2-
64

96

3 36

Dünyayı 
yöneten gizli 
örgütler hakkın-
da bilinmey-
enler

Tezkerenin 
ardından 
Mehmetçik
Libya’ya
giderken... 8

Esir Doğu 
Türkistan halkın-
dan Türk Milleti’ne 
ve hür dünya 
insanlarına çağrı!

ETMEKTİR



Gelen yazılar yayınlansa da yayınlanmasa da geri verilmez. 
Yazıların sorumluluğu yazara aittir. Yazılara telif ücreti ödenmez. 
Yayın kurulu yazılarda değişlik yapabilir. Yayınlanan yazılar Bay-
rak Dergisi’nin izni olmadan başka bir yerde yayınlanamaz. Yayın 
Politikasına Uygunluk Aranır.

Yazılarınız için:
editor@bayrakyayincilik.com 

Reklam 
Arka kapak: 1.000 TL
Kapak İçleri: 750 TL
İç Sayfalar: 300 TL

İç Sayfalar: 1/2 = 250 TL 

Abone 
Tarifesi

6 Aylık
(6 Sayı)

12 Aylık
(12 Sayı)

Türkiye ve 
KKTC 72 TL 144 TL

Yurt Dışı 20 Euro 40 Euro

Abone bedelini yatırıp, adres ve telefon bilgilerinizi 
abonelik@bayrakyayincilik.com 

adresine gönderiniz.
www.bayrakyayincilik.com

bayrak@bayrakyayincilik.com
 

Fiyatı 12 TL  

Bayrak
Yayımcılık Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Vatan Cad. Ş. Pilot Nedim Sk. Evirgenler İşh. No:5 
K:3 Aksaray, Fatih, İstanbul

İmtiyaz Sahibi: 
Aykut EDİBÂLİ

Genel Koordinatör
Rabia Edibâli ALAGÖZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hasan AYHAN  •   Hikmet SOFU

Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet Musa ALP

Baskı
Akademi Matbaacılık / Topkapı

Basıldığı Tarih: 06.01.2020
Sayı: 1310  Yıl: 50

Ayda Bir Yayınlanır, Yerel-Süreli Yayın

Türk Milleti’nin Din, Ahlak, Töre,
Düşünce, Çıkar ve İdeallerine Bağlı

Aylık Haber, Yorum, 
Fikir ve Dava Dergisi

Sunuş
2020 Yılı Yayın Dönemi İçin Müjdelerimiz Var!
 
Yarım asrı aşkın süredir Türk Milleti’nin kadim davasına hizmet etmek 
için yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Bayrak ailesi olarak 2020 yılı yayın 
döneminde hayata geçirmeyi planladığımız çalışmaları sizlere takdim 
etmek isteriz. Sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimizin temel gayesini 
Hakk davanın kulaktan kulağa yayılmasını, çağrımıza icabet eden millet 
evlatlarını bilinçli bir kadro teşkilatlanmasının esaslarına uygun şekilde 
hareket edebilmesine hizmt etmektir. Hakk davanın çağrısını yapmak, 
bizden öncekilere olduğu gibi her dava insanına da ayrı ayrı görevdir. 
Umulur ki dinleyen anlatandan daha çok anlar...
Hakk davanın hizmetkârlığında, çağrılarını, uyarılarını onlarca yıldır 
sürdüren Bayrak; insanlığa ve milletimize ulaşmak için, yeni ve güçlü 
teknikleri, kendi alameti farikası olan, uzun yılların emekleri ile geliştirilen 
hasletleri ile birleştirerek yeni iletişim mecralarında faaliyete başlıyor!

Değerli Bayrak Dostları; Gökmavi Dergisi Geliyor!
Kültür sanat ve yaşam dergimiz “Gökmavi” ocak ayı sonunda yayın 
hayatına başlıyor. Şimdiden milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
dileriz. Milletimizin unutturulan kültür değerlerini, bizi biz yapan 
kıymetlerimizi bir dost edasıyla, hiç duymamış olanlara, bir kenarda 
kalanlara “yumuşak bir söz” olarak ulaştıracağız. Gökmavi; kadim 
davanın yaşama gerçek anlamı veren değerleri farkında olmadan arayan 
millet evlatlarını, anne şefkati ile baba ocağına, kendi değerlerine davet 
için yayına başlıyor. Bayrak dergimiz her ayın başında yayınlanmaya 
devam edecek. Gökmavi dergimiz de her ayın ikinci yarısında okuyucuları 
ile buluşacak. 

Gerçek TV Yeniden Yayına Çıkıyor! 
Bir başka müjdemiz daha var! Geçen senelerde binlerce insana, milli 
meselelerimizi ulaştırmamızı sağlayan sosyal medya ve internet 
televizyonu “Gerçek TV” de yeni yayın döneminde yeniden sizlerle 
olacak. Haydi Bayrak Dostları, Görev Başına! Siz değerli Bayrak 
Bayilerine; Bayrak’ı güçlendirmek için şimdiye kadar ortaya koyduğunuz 
destansı gayret için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ortaya koyulan 
maddi ve manevi desteğin karşılığının da Allah’ın katında olduğuna 
inanıyoruz. Bayrak’ın Türk Milleti adına üstlendiği bu büyük görevi 
yerine getirebilmesi için her bir mücadele ehlini göreve çağırıyoruz. 
Dergilerimizin sayısını arttırmaya, reklam toplamaya, destekçi bulmaya 
davet ediyoruz!
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Esir Doğu 
Türkistan
Halkının 
Çağrısıdır

Bizler, yeryüzünün cehenne-
minden hür dünyaya iltica et-
miş insanlarız. Terk ettiğimiz 
ve kurtuluş yolunda mücadele 
ettiğimiz anayurdumuzda 
10 milyon Doğu Türkistanlı, 
yıllardır tarihin en korkunç 
ve gaddar emperyalizminin 
pençesine terk edilmiştir. 

Hatırlayınız Allah bize 
bir görev vermişti. Bu 
görev farzı ayındır, her 
bir Müslüman’ın ayrı ayrı 
görevidir. Allah’ın her 
Müslüman’a verdiği gö-
rev; emri bil maruf nehyi 
anil münkerdir. 

Müslüman’ın 
Görevi Islah 
Etmektir!

Dünyayı 
Yöneten 
Gizli 
Örgütler

Türk 
Dünyası ve 
Anadolu

Muhteşem 
Türkiye Yolunda 
Muhteşem 
Kongreler

19. yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren dünyayı 
yöneten gizli örgütler; 
Beynelmilel Siyonizm’in 
önderliğinde ve kontrolün-
de kurulan CFR, TİRİLA-
TERAL, BİLDERBERG 
gibi mafyalaşmış büyük 
sermayenin komplo örgüt-
leridir. Şimdi bu örgütleri 
tanımaya çalışalım:

Türk Dünyasının insanı-
mıza tanıtılmama neden-
leri nelerdir? Sorusunu 
kendimize sorduğumuzda; 
karşımıza çıkan sonuçları 
beraber irdeleyim.

Bir yel eser Anadolu’da, gül 
kokusu salar il il, ilçe ilçe 
yurdun her bir köşesine. 
Gönüller sevgiyle dolar. 
Hey hey, yine de hey. Des-
tanlar yazılır Anadolu’da. 

Şevkket Bingöl /

Dr. Hüseyin Tekin /

Bayrak Haber 
Merkezi  / Adana

Bu Sayıda
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Bayrak Panorama

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum 
kesimi, İsrail ile Doğu Akdeniz gazını 
Avrupa’ya taşıması planlanan bin 900 
kilometrelik boru hattının temelini 
oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza 
atıyor.

Yunanistan’dan yapılan açıklamada İtal-
ya’nın da anlaşmayı daha sonraki bir tarihte 
imzalayacağı belirtildi. Üç ülkenin anlaşma-
sı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki 
mutabakatın ardından geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda oyla-
nan, Libya’ya asker gönderilme-
sine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Tezkeresi kabul edildi.

Türkiye’yi Libya’nın Trablus kentinde 
kurulu Ulusal Mutabakat Hükümetini 
(UMH) Tobruk merkezli General Halife 
Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla 
askeri destek vermeye götüren süreç, 27 
Kasım’da iki taraf arasında savunma ve gü-
venlik işbirliği ile deniz yetki alanlarının 
sınırlandırılması muhtıralarının imzalan-
ması ile başladı.

Türkiye, Libya ile varılan deniz yetki alan-
larının sınırlandırılması anlaşmasıyla ABD 
desteğiyle Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır 
ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Ak-
deniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna yanıt 
verirken, bölgedeki hidrokarbon paylaşım 
mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.

Türkiye açısından bu kazanımın korunma-
sı, UMH’nin varlığını sürdürmesine; yani, 
arkasına Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi önemli 
güçleri alan Hafter’e karşı Trablus’u savun-
masına bağlı. Uzmanlar bu denli hayati öne-
me sahip adımların son anda bir oldu bitti 
şeklindeki kararlarla alınmasını eleştiriyor. 
Ve iktidarın Ege’deki Türk adalarının kaybı, 
Kıbrıs davasındaki büyük hataların telafisi 
için dış politikanın baştan aşağı değişmesi 
gerektiğini belirtiyor.

Devlet desteği ile 5 kişilik bir yatırım-
cı grubu tarafından prototipi üretilen 
elektrikli otomobilinin seri üretiminin 
yapılacağı fabrika, TSK’ya ait 1 milyon 
m2lik arazide kurulacak.

22 milyar TL yatırımla inşa edilecek olan fabri-
kaya devlet desteği de sağlanacak. 2030 yılında 5 
farklı modele sahip olacağı ve yılda 175 bin adet 
üretim yapılacağı belirtiliyor. İlk araçların 2022 yı-
lında yollarda olması vaadi ile ön talep toplanılma-
ya başlandı.

Türkiye’nin Yerli Otomobil 
Rüyası Gerçek Oldu Mu?

Tezkere’nin Ardından 
Mehmetçik Libya’ya 

Giderken

Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor
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İran’ın Ortadoğu operasyonlarının ko-
mutanı Tümgeneral Kasım Süleyma-
ni ABD’nin SİHA saldırısı ile Irak’ta 
öldürüldü. İran’ın en yetkili makamları 
intikam yemini etti… 

İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs 
Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldü.

Süleymani, Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan’da 
İran’ın, stratejik operasyonlarının planlayıcısı, ka-
rar alıcı ve uygulayıcısı olarak kabul ediliyordu. 
İran dini liderinin ve Cumhurbaşkanı’nın desteği 
arkasındaydı. ABD’nin provakatif çıkışları sebebi 
ile uzun zamandır İran’ın en popüler askeriydi. 
‘Yaşayan Efsane’ sıfatıyla anılıyordu. Süleymani, 
askeri konularda olduğu kadar politikada da nüfuz 
sahibiydi.

ABD yönetimindeki Trump’ın bölgede yeni 
oyunların peşinde olduğu açıkça görülebilmekte. 
Uzun zamandır “vekalet savaşları” ile süren ABD 
- İran çatışmasının gerçekleştirilen saldırı ile doğ-
rudan çatışmaya dönmesi ihtimalinin yadısınama-
yacağı dile getiriliyor. Bu kanlı oyunun kazananı-
nın bölge insanları ve Müslümanlar olmayacağı 
şimdiden belli. 

Uzun bir süredir ‘Kanal İstanbul’ tartış-
maları gündemi meşgul ediyor. İktidar, 
“isteseniz de istemeseniz de yapa-
cağız. Yap-işlet bulamasak bile milli 
bütçeden yapacağız” diyor… Muhalefet 
ise “felaket ve ihanet projesi” olarak 
görüyor.

Konu hakkında uzmanların veya muhatapların 
düşüncelerine yer veren çok az. Projenin fayda/
zarar kısmıyla ilgilenip, tartışılmıyor. Her mesele-
de olduğu gibi, başta 20 milyon İstanbulluyu ilgi-
lendiren hayati proje için siyasi parti temsilcileri-
nin yaptğı açıklamaları tekrar eden, her konunun 
uzmanı demagoglar, konuyu  evirip çevirip tekrar 
kamuoyuna sunuyor. Devlet bütçeden yapılması-
nın söz konusu olması sebebiyle konu tüm ülkeyi 
ilgilendiriyor.

Hamaney’in sağ 
kolu Süleymani 
ABD Saldırısı 
ile Öldürüldü! 

Ortadoğu’ya 
3500 ABD Askeri

Kanal İstanbul 
Kimin Projesi?

Irak’ta ABD Büyükelçiliğine saldırı 
ve ardından ABD’nin Iraklı General 
Kasım Süleymani’ye gerçekleştirdiği 
saldırının ardından bölgeye 3 bin 500 
asker sevk edileceği öğrenildi. 
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Sakın ola kimse,
Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin sürekli haksızlık ve 

fedakarlığa zorlanması sonucu elde edilmiş suni çözüm-
lere umut bağlamasın.

Kıbrıs Türk liderliğine baskı yapılmasın. Kıbrıs müzak-
erelerini hassasiyetle takip edeceğiz. Namuslu, dürüst, 

Türkiye’nin misyonuna, tarihine ve bağımsızlığına gerçek-
ten inanan bütün vatanseverleri, Türkiye, millet ve Bayrak 

sevdalılarının, Kıbrıs’a sahip olma iradesini kabul e�ire-
ceği toparlanma günüdür! Toplanma günüdür! Gün 

uyanma günü uyandırma günüdür!

A y k u t  E d i b a l i
B i l g e  L i d e r

T a r i h i  E s e r  Y e n i d e n 

Y A Z I L D I

ÇIKTI!
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A Y K U T  E D İ B Â L İ
BAŞYAZI

namaz, sorgulanamaz bir keyfi  yönetim anlayışı 
doğurmuştur. Sormak ve sorgulamak gerekir; 
Yönetici kim oluyor da, Fatih Sultan Mehmet’in, 
Yavuz Sultan Selim’in, Kanuni Sultan Süley-
man’ın ve hatta Hazreti Ömer’in ve Hazreti Ebu 
Bekir’in üstlenmeye cüret etmediği kadar büyük 
yetkileri tekelinde toplamak istiyor? Bu ismini 
saydığımız mübarek ve tarihin seyrini değiştiren 
liderler bilirlerdi ki; bu dünyada da ahirette de 
hesabı vardır. Hazreti Ömer devlet yönetiminde 
olmanın, halkın uğrayacağı en ufak bir kayıptan 
ve sıkıntıdan sorumlu olmayı gerektirdiğine işa-
ret eder. Bu sorumluluk içinde hareket edilmi-
yorsa onurlu bir insana düşen istifa edip, devlet 
yönetimine ehil olan insanların önünde durma-
maktır. Ama sen sürekli yol kesiyorsun.

Mâsiyette İtaat Yoktur!
Bir kişinin, Müslümanların yaşadığı bir ül-

kede “bizden olan emir sahibi” olarak başa ge-
çebilmesi için ilk önce o kişinin akıl sağlığının 
yerinde olduğundan emin olunması lazım gelir. 
Başa geçmesi istenen kişinin dinin temel kural-
larını bilmesi ve onlara riayet ettiğinden emin 
olunması lazım gelir. Yezit zamanında Hazreti 
Hüseyin’in muhalefete geçmesinin sebebi dev-
rin yöneticisinin günahının aşikâr olmasıdır. 
Hazreti Hüseyin’in muhalif tavrı, günahı aşikâr 
olan bir kişinin emir sahibi olamayacağının bir 
örneğidir.

Ülkede İsraftan Geçilmiyor
Bir yöneticinin ahlakî zafi yeti varsa, o yönetici 

alenen günah işliyorsa onun arkasından gidil-
mez. Bir yöneticinin sefi h ve müsrif olmasının 
ispatı, azline sebebiyet verir. Sefi h; fi il ehliyeti-
ne ve yeterliliğine sahip olmakla birlikte harca-
malarındaki ölçüsüzlük sebebiyle kısıtlı sayılan 
kimsedir.1

Biraz dikkatlice son 15 yıllık iktidar hatırlana-
cak olursa, şöyle bir haberlere göz atılacak olur-
sa israf düzeni hemen görülecektir. Söylemleri 

1- Sefi h, Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı anlamına 
gelmektedir.

Müsrif; Arapça’daki ‘musrif ’ kelimesinin dilimize 
geçmiş halidir. Tutumsuz anlamındaki sıfattır.

Müslümanın 
Görevi
Islah Etmektir

Ülkede doğal afetler de dahil doğacak 
tüm maddi zararların ve insanların 
manevi sıkıntılarından doğan zararla-
rın tazmini devletin görevidir. Vatan-
daşlar ülkede ne gibi musibetlerle, 
felaketlerle karşılaşırsa karşılaşsın, 
bunların oluşmasına karşı tedbir 
almak ve hatta ön tedbirleri almak 
devlet yönetiminin işidir. Devleti yö-
neten kişilerin bu sorumluluğunu halk 
çeşitli sebeplerle sorgulamıyorsa bile 
Allah mutlaka sorgulayacaktır.

Yöneticilere bu sorumluluklarının hatırlatıl-
ması gerekir. Bu bilince sahip kadroların iktidar-
lardan millet adına hesap sorması gerekir. Di-
liyorum ki bu hesap sorma, ölçüleri hatırlatma 
görevini, nizamı hakkıyla tesis etme imkanını 
Allah bizlere verecektir. Milletin ve devletimizin 
içerisine düştüğü acz halinden kurtarılması için 
yapılması gereken büyük ve çok önemli bir gö-
revimiz var.

Partimizin programında bu esasları ortaya 
koymuştuk. Ortaya koyduğumuz ilkelerden bir 
tanesi, hatırlanacağı üzere hukuk devletidir. 
“Hukuk Devleti” ilkesi her şeyin temelidir. Hu-
kuk Devleti anlayışı, vatandaşlarına insanca ya-
şayabilme imkânı sağlar. Günümüzde, iktidarın 
keyfi  uygulamaları sebebiyle hukuk devleti orta-
dan kaldırılmıştır. İnsanların adalete olan inancı 
örselenmiş, yüce Türk adaletinin itibarı yerle bir 
edilmiştir. Türk tarihinde eşine benzerine rast-
lanmamış bir sistem icat edilmiştir. İsmi ne kadar 
milletimize mal edilmeye çalışılarak “Türk Tipi 
Başkanlık” denilse de bu sistem keyfi  ve yargıla-
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ne olursa olsun maalesef bu ülkede israftan ge-
çilmiyor. Saraylar, külliyeler, gemiler, şahsi he-
saplardaki hesabı verilemeyen milyonlarca lira, 
lüks araçlar, ismi ilk defa duyulan yemeklerin 
gösterişle yenildiği, yetimin, fukaranın yer al-
madığı görgüsüzlük sofraları, fahiş maaşlı danış-
manlar… Sormak gerekir “Bu israf nedir?” Halk 
fukaralıktan inim inim inlerken, çöpten ekmek 
arayan insanlar sokaklarda gezerken iktidarın 
emanet edildiği kişiler nasıl bu kadar müsrif 
olabilir. Bir taraftan da geçinemediği için şikâyet 
eden kişilerin hapse atıldığı haberleri yürekleri 
sızlatıyor. Bu yapılan israf ve zulümdür. Müslü-
man zulme karşı durur. Biz zulme karşıyız.

Müslüman’ın Görevi Islah Etmektir!
Allah buyuruyor ki; “O, yer yüzünde iş başına 

geçti mi orada fesâd çıkarmaya, ekini ve zürri-
yeti kökünden kurutmaya koşar. Allah fesadı 
sevmez.”2 Yaşadığımız dönem bu hükmün ge-
çerli olduğu bir dönemdir. Tahrif, hırsızlık ve ya-
lancılık hüküm sürüyor. Bunlar ahlaki suçlardır. 
Affedilmesi mümkün değildir. Adaletsizlikten 
ve zulümden Allah bu milleti korusun. Maddi ve 
manevi sıkıntıları ortadan kaldırıp, dini ve ahla-
ki hayatı ıslah etmemiz gerekir. 

Vaktiyle bu düzenin ıslahı için “Islahatçı De-
mokrasi Partisi” demiştik… Çünkü herkesin 
hürriyet içerisinde görüşlerini ortaya koyabil-
mesinin, millî mutabakatın yolu demokrasiden, 
gerçek ve ıslah edilmiş demokrasiden geçer. Ama 
demokrasi sadece oy sayısı değildir. Demokrasi-
nin aynı zamanda dini, ahlaki, insani değerlere 
dayanması lazım. Demokrasiyi ahlaklandırmak, 
İslâm’a uygun hale getirmek için biz ona “ısla-
hatçı demokrasi” demiştik. Zira peygamberimi-
zin ve bütün peygamberlerin yolu ıslahattır. Bi-
zim vazifemiz de o ıslahat görevini sürdürmektir.

İnsanın Görevi
Hatırlayınız Allah bize bir görev vermişti. Bu 

görev farzı ayındır, her bir Müslüman’ın ayrı ayrı 
görevidir. Allah’ın her Müslüman’a verdiği gö-
rev; emri bil maruf nehyi anil münkerdir. Emri 
bil maruf nedir? Doğru, hayırlı ve güzel olanı 
emretmek marufu emretmektir. Nehy anil mün-
ker kötülükleri, yanlışları ortadan kaldırmaktır. 
Bu ne vaazdır, ne nasihattir, bu apaçık bir emir-
dir.

Emir, meşru olarak emretme hakkına sahip 
olan ilim ve ahlak sahibi insanların emridir. 
Yani İslam’ın, ahlakın, haysiyetin, namusun 
devlet haline gelmesidir. Her gün okuduğumuz 

2- Hasan Basri Çantay Meali, Bakara 205. 

Fatiha’yı şerifte “dosdoğru yol” deniliyor. Han-
gi yoldur bu bahsedilen. Bizim söz verdiğimiz, 
“Allah bizi ondan ayırmasın” dediğimiz yol “sı-
ratı müstakim”dir. “Bize hidayet eyle Allah’ım” 
dediğimiz yoldur. Bu yol, kendisine nimet veri-
len peygamberlerin yoludur. Bu yol, gazaba uğ-
ramamışların ve sapmamış olanların yoludur. 
Biliyorsunuz bu dua okunmadan namaz eksik 
olur. (Vacip olduğu için) Okuduğumuz Kur’an’ın 
emirlerine tam uymamız, bu duayı kalbimize 
yerleştirmemiz, anlamını hakkıyla bilmemiz ge-
rekir. Sadece her namazda okuduğumuz Fatiha 
Suresi üzerinde hakkıyla düşünürsek problem-
lerimizden çıkış yolunu buluruz. Doğruyu em-
retmek kötülükten men etmek öylesine büyük 
bir görevdir ki onu ancak hakkıyla iman sahibi 
olanlar üstlenebilir. Bu görev ihmal edilirse bü-
yük facialar, büyük afetler ortaya çıkar buyuru-
yor efendimiz. İyiliği ve doğruyu emredip kötü-
lükten men etme özelliğini kaybetmiş kişilerden 
müteşekkil toplum, İslâm toplumu olma özelli-
ğinden uzaklaşır, hastalıklı bir güruh haline dö-
nüşür.   

Çağımızın fetretinin temel sebebi, sözde, lafta 
kalan İslâm değerlerinin hayatın her anına uy-
gulanmamasıdır. İçinde yaşadığımız, bu en kötü 
dönem, taklit dönemidir. Peygamber efendimi-
zin irtihali sonrasında yaşanan akıl tutulması 
halinde İslam’ın hikmetini ve aklını hatırlatan 
Hazreti Ebu Bekir’in; Hazreti Ömer’i uyardığı 
gibi çağımız insanlarının da uyarılması gerekir. 
Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer’i aklını başına 
devşirmesi için, davayı yeniden hatırlaması için 
uyarmıştı. Biz de uyarmalıyız. Hakkı hatırlatma-
lıyız.

Eğer insan; Allah’ın davasına inanıyorsa, unut-
mamalıdır ki; Allah’ın davası bakidir. Çünkü 
baki olan Allah’tır. Hakkıyla iman eden insan, o 
ölmeyen, o ebedi ve ezeli olan, yüce Allah’ın da-
vasının bayraktarlığını yaptığına iman eder. Bi-
zim görevimiz budur. Hakk davaya inananların 
karşısında taklitçiler de olacaktır, düşmanlar da. 
Bunlar hiç önemli değil. Davaya gerçekten inan-
lar, tüm engelleri aşıp da geçmelidir. Galip olan 
Hakk’tır. Hakk’ın davasına gerçek manasıyla tabi 
olanlar karşısına çıkan tüm engelleri, imkansız-
lıkları aşacaktır.

Görevimiz uyanmak, uyandırmak ve uyarmak-
tır. Ehliyetsiz, liyakatsiz kadroların yerini ehil 
kadroların alması için çalışmaktır.3 

3- Başyazarımız, Millet Partisi Genel Başkanı Sayın 
Aykut Edibâli’nin 29 Aralık 2019, Adana il kurultayı 
konuşmaları esas alınarak yayına hazırlanmıştır.
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İ S A  Y U S U F  A L P T E K İ N

1 — Çin İstilaları
 Bu topraklar üzerinde tarihi emelleri olan Çin-

liler. 1760 yılından itibaren Çln- Mançu İmpara-
torluğu tarafından iki defa, müteakiben Millîyetçi 
Çin ve Kızıl Çinlilerce istila edilmiştir. Her istila 
sayısız mücadeleler ve kurbanlar neticesi bir istik-
lâl ile son bulmuş: fakat her istiklâl; komşu, dindaş 
ve hür ülkelerin himaye etmemeleri ve yardımsız 
bırakmaları, Rusların kalleşçe arkadan hançerle-
meleri neticesinde kanla boğulmuştur.

 İstilaların en vahşisi. 26 Eylül 1949’da başlayan 
Kızıl Çin istilasıdır. Tarihin en korkunç jenosit ha-
reketleri, emperyalizmin en azgın tatbikatı, şove-
nizmin en muhteris, en sadist saldırganlığı Doğu 
Türkistan’daki Kızıl Çin terörü, geçmişin ve gelece-
ğin insanlığına ibret ve utanç verecek en korkunç 
örneğini teşkil etmektedir. Bu müthiş mezalime 
dayanamayan on binlerce Türk, tek tek veya kitle-
ler halinde intihar etmiş yahut her tehlikeyi göze 
alarak -denize düşen yılana kabilinden- Rusların 
esaretindeki Batı Türkistan’a sığınmışlardır. Bir 
kısmı ise uçsuz bucaksız Tibet yaylalarının, Hima-
layaların yalçın ve buzlarla kaplı zirvelerini aşarak 
soğuktan, susuzluktan, gıdasızlıktan, açlıktan ve 
yorgunluktan, yüzlerce kurban vererek hür dünya-
ya iltica etmişlerdir. 

2 — Doğu Türkistan’daki
Jenositten Kimler Mesuldür? 
a) 1933’de kurulan millî ve müstakil Doğu Tür-

kistan Cumhuriyeti, sayıca ve teknikte kendinden 
kat kat üstün Çin sürülerine karşı başarılı savaşlar 
verirken: Çinlilerle anlaşan Ruslar, Doğu Türkis-

*  Doğu Türkistan Kurtuluş Hareketi Merkezi’nin bildirisi olarak 1970 yılında
Yeniden Millî Mücadele dergisinin 1-4. sayılarında yayınlanmıştır.

Bizler, yeryüzünün cehenneminden hür 
dünyaya iltica etmiş insanlarız. Terk et-
tiğimiz ve kurtuluş yolunda mücadele et-
tiğimiz anayurdumuzda 10 milyon Doğu 
Türkistanlı, yıllardır tarihin en korkunç 
ve gaddar emperyalizminin pençesine 
terk edilmiştir. Dünyanın en zengin yer 
altı ve yerüstü servet kaynaklarına sahip 
2 milyon kilometrekarelik bu ülkenin asıl 
sahipleri; bu zenginliklerden, ölümü öz-
leten korkunç vahşet sebebiyle bir nebze 
istifade edememektedir. Bu ülke Doğu Tür-
kistan’dır. Moğolistan, Afganistan, Keşmir, 
Tibet ve Çin sınırlı olup, Çinlilerce ‘yeni 
ilhak edilen ülke’ anlamında ‘Sinkiang’ adı 
verilen tarihi Doğu Türkistan’dır. İşte biz 
bu bahtsız ülkenin bahtsız insanları namı-
na  hür dünyayı ziyarete geldik. Gayemiz 
doğru teşhis edilmediği ve kesin tedbir 
alınmadığı takdirde başta Rusya olmak 
üzere insanlığın pek yakın bir geleceğini  
şiddetle tehdit eden ‘Sarı Tehlike’ye kar-
şı hür dünyayı ikaz etmek, bu meyanda 
anayurdumuz Doğu Türkistan’ın kurtuluşu 
için hür dünyanın alakalarını talep etmek-
tir. Doğu Türkistan, Türklerin binlerce 
yıldan beri anayurdudur. Türk devletleri-
nin merkezi, Türk medeniyetlerinin beşiği, 
Türk ordularının hareket üssü ve medeni-
yetin hadimi olan atalarımızın bugünkü 
nesillerimize en büyük armağanıdır. 

Hür Dünya Milletlerine,
Esir Doğu Türkistan
Halkının Çağrısıdır



9
/ Türk Dünyası / 1310

tan’dan elde edecekleri birtakım menfaatler mu-
kabili Çinlilere askerî yardım yaparak Türkleri kal-
leşçe arkadan hançerlemişler ve Türk Devleti’nin 
yıkılması için Çinlilerle işbirliği yapmaktan çekin-
memişlerdi . 1923- 1943 arası ismen Çin’e; gerçekte 
ise Ruslara tabi olan Doğu Türkistan’da on yıl zar-
fında 300.000 Türk tevkif edilmiştir. Bunlara çeşit-
li işkenceler yapılmış, 100.000’i de katledilmiştir. 
Her türlü vahşet metotları ile Doğu Türkistanlılara 
on yıl kan ağlatmışlar, mücadele güçlerini eritmek 
için her çareye bas vurmuşlardır. 1944-1946 arası 
iyice alevlenen millî kurtuluş mücadeleleri neti-
cesinde Doğu Türkistan tekrar kurtulmak üzerey-
ken, Ruslar; Çinlilerle yine işbirliği yaparak millî 
kurtuluşumuza engel olmuşlardır. 1949’da Kızıl 
Çin’in Doğu Türkistan’ı istilasına yine Ruslar yar-
dım etmişlerdir. 

b) O zamana kadar bağımsızlık için çırpınan 
Doğu Türkistan’a muhtariyet dahi tanımayan 
Millîyetçi Çin’e Kızıllar kendisini mağlup ettiği ve 
Millîyetçi Çin yöneticileri Formoza’ya çekilmek 
mecburiyetinde kaldığı zaman: Doğu Türkistanlı-
lara istiklâllerini tanımasını, Doğu Türkistan’daki 
100.000 kişilik Çin kuvvetlerinin silahlarının ya-
rısını Türkistanlılara teslim etmesini teklif ettik. 
Böyle olduğu takdirde Doğu Türkistanlıların, Kızıl 
Çin kuvvetlerine karşı kendi istiklâlleri ve vatan-
larının müdafaası için şevkle ve azimle mücade-
le edeceklerini söyledik. Teklifi miz şiddetle iade 
edildi. Yani, komünist de olsa, can düşmanı Kızıl 
Çin yönetimini Doğu Türkistanlıların kendi top-
rakları üzerinde kuracakları bir Türk yönetimine 
tercih etti. Kızıl kuvvetlere karşı Doğu Türkistan 
da savaşmadan teslim oldu. Eğer istenilen yardım 
kendilerine verilmiş olsaydı savaşçı ve kahraman 
Türkler kendi vatanları olan Doğu Türkistan’ı kızıl 
istiladan kurtarmak için canla başla savaşacaklar-
dı. Millîyetçi Çin’in bu basiretsizliğini tarih kara 
bir leke olarak kaydedecektir 

c) Keza Türkistan’a komşu ülkeler: ellerinde hiç-
bir imkanı olmadığı halde kurtuluşu için müca-
dele bayrağını açan Türkistanlılara en küçük bir 
yardımda bulunmadıkları bu feci akıbete seyirci 
kaldıkları, en küçük bir infi al ve protesto gösterisi 
dahi yapmadıkları, Kızıl Çin gibi azgın ve muhteris 
bir tehlikenin kendi hudutlarına kadar yanaşması-
nı sağladıkları için, bu melun istiladan büyük öl-
çüde mesuldürler. 

d) VIII. yüzyılda  hatta milattan önceki yıllarda 
Orta Doğu ve Ön Asya’yı, Afrika’yı istila amacıy-
la harekete geçen Çin sürülerinin, Çin karasından 
taşmalarını, binlerce şehit vermek pahasına önle-
yen, bu surette İslâm dünyası ve Doğu Avrupa’yı, 
hatta bütün insanlığı kalabalık nüfusu ve çok 
kuvvetli asimile kabiliyeti ile Çinlileştirerek yok 

İsa Yusuf Alptekin
(d. 1901 - ö. 17 Aralık 1995), Doğu Türkis-
tan Cumhuriyetinin genel sekreteri.

1901 yılında Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilaye-
tine bağlı Yenihisar kasabasında doğdu. Öğ-
renimini Doğu Türkistan’da tamamladıktan 
sonra çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu.

1926 yılında Doğu Türkistan millî mücadele 
taraftarlarıyla bağlantı kurar. 1931 yılında 
Hoca Niyaz tarafından Doğu Türkistan İslâm 
Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi sırasında, Çinli 
yetkililerin bölgedeki zulümlerini Çin hüküme-
tine anlatmaya çabaladı. Doğu Türkistan’daki 
yayıncılık faaliyetleri ile Doğu Türkistan’ın 
özerklik haklarını genişleştirmeye çalıştı.

1944’te Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin 
yeniden ilanı neticesi kurulan hükümette 
Kuomintang’ın temsilcisi olarak girdi ve Doğu 
Türkistan meclisi genel sekreterliğine getirildi.

1949’da Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Doğu 
Türkistan’ı yeniden işgal etti.  Alptekin, 1954 
yılında Türkiye‘ye sığındı. Türkiye’ye gelir 
gelmez İstanbul’da Doğu Türkistan Göçmen-
ler Cemiyetini kurarak, Doğu Türkistan’ın Sesi 
dergisini yayınladı. İsa Yusuf Alptekin’in ömrü, 
Doğu Türkistan davasını dünya kamuoyuna 
anlatılmasına çabalayarak geçti.

Yabancı ülke yöneticilerde, uluslararası orga-
nizasyonlarda olduğu kadar Türkiye hükü-
metleri nezdinde de Doğu Türkistan davasının 
anlatılması için mücadele verdi.

“Gönül arzu eder ki, Türkistan meselesinin 
halledilmesi davasında öncülük şerefi, Türki-
ye’nin hakkı olsun...” diyen İsa Yusuf Alptekin, 
17 Aralık 1995 gecesi Türkiye’de vefat etti.
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etmesine meydan vermeyerek insanlığın adeta 
doğu bekçiliğini yapan Türkistan Türkleridir. Bu 
fedakâr milletin feci akıbetine seyirci kalan İslâm 
âlemi ile “hür İnsanlık”, idealini şiar edinmiş hür 
dünya devletlerinin, insanlığın gözleri önünde iş-
lenen bu cinayetlere seyirci kalarak, bir Macaris-
tan, Çekoslovakya, Tibet, Cezayir, Filistin kadar 
alâka göstermemekteki anlaşılmaz ısrarını da tarih 
affetmeyecektir. 

3 – Doğu Türkistan’da 
Rus ve Çin Emelleri 
Doğu Türkistan›ın önemi, sadece buradaki Türk-

lerin kurtuluşu bakımından değildir. Aynı zaman-
da Türkistan Kuzey Asya, Batı Türkistan, Afga-
nistan, İran ve Ortadoğu İslâm ülkeleri ile Güney 
Asya devletleri hatta ikinci derecede Avrupa ve Af-
rika’yı nükleer silahlarla mücehhez çekirge sürü-
sünü andıran yüzlerce milyon Çinlinin müstakbel 
istilası için sıçrama tahtası olması itibariyle dünya 
stratejisi bakımından da çok önemli bir ülkedir. 

Doğu Türkistan açık denizlerden çok uzak, etrafı 
Himalaya, Kara-kurum, Kuenlun ve Altay-Sayan 
Dağları gibi yüksek dağlarla çevrili, kapalı bir hav-
zadır. Bu sebeple Polaris atom menzilinin dışında 
kalır ve hava hücumlarına karşı oldukça mahfuz-
dur. 

Bilindiği gibi dünyanın en zengin ve en kaliteli 
uranyumu Doğu Türkistan’da 6 ayrı ocaktan istih-
sal edilir. Yine Ortadoğu petrol ülkeleri ile yarışa-
cak derecede zengin petrol rezervlerine sahiptir. 
Demir ve kömür bakımından yüzyıllarca işletile-
cek, bitmez tükenmez damarlara sahiptir Bunların 
yanı sıra pek çok zengin maden yatakları bugün 
Kızıl Çin ekonomi ve ağır sanayiini beslemektedir. 
Ülkenin bu kaynaklarını harıl harıl işleten Kızıl 
Çin Doğu Türkistan’ın Lobnor havzasında kurdu-
ğu atom merkezinde atom başlıklı füzeler imaliy-
le meşgul olmaktadır. Burada kıtalararası füzeler 
imaline -balistik füze- girişmiştir. Amerikalı atom 
alimi Ralph Lapp’a göre, Kızıl Çin’in bu füzeleri-
nin sayısı, 1980 yılında 1000 adete çıkacaktır. Bu da 
1980 ABD’sine nazaran 5 mislidir. 

Doğu Türkistan Kızıl Çin’in harp sanayi merkezi 
ve silah deposu olmasının yanı sıra aynı zamanda 
yerüstü zenginlikleri bakımından da tahıl ambarı 
en büyük pamuk ve yün istihsal merkezidir. Yüz-
lerce milyonluk açlar sürüsünü doyurmak ve giy-
dirmek bakımından da Doğu Türkistan Çin’in can 
damarını teşkil etmektedir. 

Doğu Türkistan, tarihin en eski ve en canlı büyük 
ticaret yollarının da kavşağıdır. Tarihi İpek Yolu bu 
ülkeden geçer. Bugün Kızıl Çin bu tarihi yolu aç-

mış, Doğu Türkistan’dan Pakistan’a geçişi kolaylaş-
tırmıştır. Vaktiyle Ruslar da Türk-Sib (Türkistan-
Sibirya) demiryolunu Batı Türkistan’dan başlayıp 
Doğu Türkistan’ı ve Karakurum - Himalayaları 
aşarak Pakistan’a ve Hindistan’a kadar uzatmak 
için projeler hazırlamışlardı. Simdi Kızıl Çin’in 
ipek yolunu açmış olmasından en fazla Rusların ve 
Hindistan’ın ürkmesi sebepsiz değildir. Doğu Tür-
kistan Uzak-doğu ile Avrupa’yı ve Asya’yı, Sibirya 
ile Güney Asya’yı bağlayan yolların kavşağıdır. Bu 
itibarla tarihin ilk devirlerinden itibaren dünya 
imparatorluğu kurmak iddiasında olan “Semanın 
Oğulları” kendilerini  dünyanın efendi milleti ken-
dilerinden olmayanları  da “barbar ve uşak” telak-
ki ederek korkunç yayılma ve asimile kabiliyetinin 
şuuruna ermiş bulunmaktadır. Doğu Türkistan 
üzerinden batıya, kuzeye, güneye yayılma tema-
yülü göstermektedir. Kızıl Çin’in gerçek çehresini 
bilmeyen komşularımızla İslâm dünyası ve hür 
dünya bu sinsi ve yumuşak görünüşlü müstevlinin 
tarihi ihtirasını bilmemektedir. Dostluğuna kan-
makta ve hiç değilse insanlığı tehdit eden büyük 
bir tehlike olmadığına inanmaktadır. Bu yanlış bir 
tutumdur. Bu yanlış tutum düzeltilmedikçe, başta 
Rusya olmak üzere bütün dünya bu gaf!etten uya-
nıp “sarı tehlike”nin yayılma ihtirasını ebediyyen 
kursağında bırakacak köklü bir politika takip et-
medikçe bütün insanlık tehlikededir.

 Geleceğin dünya politikası ve özelikle Asya po-
litikası üzerinde çalışan uzmanların 1957’den beri 
açık şekilde sürüp giden Rus-Çin anlaşmazlığının 
sebeplerine sağlam teşhis koymaları icap etmek-
tedir. Bu iki komünist dev ülkenin çatışma sebep-
lerinin başında başkalarına ait topraklar üzerinde 
hakimiyet kurma gayreti vardır. Bu tamamıyla em-
peryalist bir gayedir Şöyle ki: 

Yukarıda belirttiğimiz çok önemli stratejik mevki’ 
dolayısıyla Doğu Türkistan Asya’nın kalbi ve kilit 
noktasıdır. Uzak doğudan batıya doğru her türlü 
istila hareketleri buradan geçmek mecburiyetin-
dedir. Asya’ya hâkim olmak, Türkistan’a hâkim 
olmakla mümkündür. Hunlar,  Göktürkler ve bun-
ları takip eden büyük Türk imparatorlukları, Tür-
kistan’ın bu mevkiinden ötürü  bütün Asya’ya hat-
ta Avrupa’ya kadar yayılabilmiştir. 752 yılında Batı 
Türkistan’a ve Ön Asya’ya yayılma temayülü gös-
teren Çin sürüleri, Türkler ve müttefik İslâm ordu-
ları tarafından püskürtülerek Doğu Türkistan’dan 
atıldıkları için yayılamamışlardır. 12 asır içinde sü-
kunetle bekleyen bu tehlike  kendisine biraz daha 
zaman kazandırıldığı takdirde artık önü alınmaz 
bir felaket halinde Doğu Türkistan’ı merkez ittihaz 
ederek Asya’nın geri kalan sahalarına taşacaktır. 
Bu maksatla, yıllardır Doğu Türkistan’da hazırlık 
yapmaktadır. Nükleer silahların imal ve tecrü-
be sahası haline getirildiği Doğu Türkistan’da 16 
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Ekim 1949’dan beri 15 Uranyum mayını, 8 termo-
nükleer bomba infilak ettirilmiştir. Afganistan, 
Pakistan, mükemmel şoseler inşa etmişler, Doğu 
Türkistan’da özel eğitimden geçirilen satın alınmış 
ajanları vasıtasıyla  bu ülkelerde  Kızıl Çin lehine 
büyük yeraltı faaliyetlerine girişmişlerdir. Özel-
likle Rus hudutlarında istihkamlar hazırlamışlar, 
radarlar yerleştirmişlerdir. Doğu Türkistan’a mü-
him miktarda hububat vesaire depolayan Kızıl Çin 
Urumçi’ye kadar tamamladığı demiryolu vasıta-
sıyla Pasifik sahilleri ile Rus hududunu bağlama-
ya çalışmışlardır. Son zamanlarda bu demiryolu 
yalnız asker nakletmiştir. Ayrıca, Doğu Türkistan’a 
500.000 muvazzaf asker, 15 tümen  milis —çiftçi— 
askeri yerleştirmiştir.  

Kızıl Çin kendisine ait olmayan topraklar üzerin-
de hakimiyet kurma gayesiyle nasıl nükleer mer-
kezler ve kışlalar kurmaktaysa yılladır aynı emper-
yalist gayelerle Ruslar da zengin ve mümbit Batı 
Türkistan’da aynı hazırlıklarla meşguldürler Rus-
ların gayesi de Doğu Türkistan’ı ele geçirmektir. 
Bu suretle Kızıl Çin’in harp gücünü, ağır sanayiini 
ve ekonomisini besleyen kaynakları Rus menfa-
atlerine kullanarak daha çok güçlenmek, Çin’de 
Moskova’nın kuklası bir yöneticiyi iş başına getir-
mek suretiyle Çin sürülerini Moskova’dan sevk ve 
ve idare etmek istemektedir. Böylelikle karşısında 
beliren bu büyük tehlikeyi bertaraf ettikten sonra 
Doğu Türkistan üzerinden (Afganistan-Pakistan-
Hindistan yoluyla) Hind Okyanusuna inmek: öte 
yandan İran, Irak ve Ön Asya’ya yayılarak Afrika’ya 
sıçramak hülyasındadır. Görülüyor ki her iki dev 
komünistin geleceklerinin bekası ve yayılma isti-
datları bakımından Kızıl Çin için Batı Türkistan’ı 
almak ne kadar hayati bir mesele ise Ruslar için de 
Doğu Türkistan’ı ele geçirmek o kadar hayatidir. 

4 – KİM KAZANIR? 
Bu mücadelede hangi taraf kazanır? Doğu Tür-

kistan’ın asıl sahibi olan Türkler, Çinlilerden nefret 
eder. Zira Doğu Türkistan’da bir tek aile bulunmaz 
ki; dinlerine, millî varlık ve istiklâllerine gaddarca, 
şovenistce tecavüz eden zalim ve kanlı Çin emper-
yalizmine baş kaldırıp şehid edilmemiş bir evIadı 
bulunsun. Burada Çin yönetimine baş kaldırma 
hareketlerinin ardı arkası yıllardır kesilmemiş-
tir. Türk milleti öyle bir millettir ki; Doğu Türkis-
tan’daki bu hareketler;  ya ay-yıldızlı Gökbayrak’ın 
altında hür ve müstakil bir Türk devleti kurulacak-
tır ya da son Türk ferdi şehid oluncaya kadar bu 
amansız ve adaletsiz savaş devam edecektir. Çin’in 
belkemiği olan Doğu Türkistan’daki bu durum Kı-
zıl Çin’in Ruslar karşısındaki dezavantajıdır. Öte 
yandan, teknik üstünlük bugün Ruslardadır. Sayı 
üstünlüğü ise Kızıl Çin’dedir.

Ruslar’ın nükleer merkezi, harp sanayiini bes-
leyen kaynakları Batı Türkistan’dadır. Bu sebeple 
Batı Türkistan’ı Doğu Türkistan’a bağlamak zorun-
lu. Hududa kadar getirilmiş olan Türk-Sib demir-
yolu Buna mukabil Doğu Türkistan asıl Çin’den 
çok uzak olup elverişsiz bir şoşe ve demiryoluna 
sahiptir. Bundan dolayı takviye alması güçtür. Üs-
telik, Dış Moğolistan›daki Rus kuvvetleri bu yolu 
kesebilir. Rusların askeri kuvvetleri arasında Batı 
Türkistanlı cengaver Türkler, önemli bir kuvvet 
teşkil etmektedirler. Ruslar 200.000’in üzerindeki 
Doğu Türkistanlı mülteci Türklerden de 50.000 
kişilik bir “Doğu Türkistan Kurtuluş Ordusu” teş-
kil etmiştir. Ayrıca Rus askerleri Çin askerlerinden 
daha kabiliyetli ve cesurdur. Bu yüzden bugün için 
Ruslar daha avantajlı olmakla beraber Çin’in tek-
nik gücünün sürekli geliştiği nazara alınırsa yakın 
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bir gelecekte teknik güçler eşit olsa bile, sayı üs-
tünlüğü ile Kızıl Çin. Ruslar’ı yenecektir. 

Diğer çok önemli bir faktör de şudur ki; başta Batı 
Türkistan gibi Rusya’nın bekası için hayati önemi 
haiz bir ülkedeki Türkler olmak üzere Rusya nüfu-
sunun yarısı Rus esaretinden kurtulmak için fırsat 
kollayan esir milletlerden müteşekkildir. Çinliler 
çok daha yeknesak bir nüfusa sahiptir ve Ruslara 
nazaran Çinliler, çok daha inatçı ve sefalete alışkın 
bir millettir.

 Bir diğer husus da şudur; Kızıl Çin’in, Batı Tür-
kistanlılara yaptığına karşılık, Ruslar da Taşkent 
ve Almaata’daki radyoları vasıtasıyla bir yandan 
Doğu Türkistanlıları Kızıl Çin’e karşı isyana teşvik 
ederken öte yandan Moskova’da açtığı enstitüler-
de Doğu Türkistan’da kurulacak müstakbel devlet 
için kukla diplomatlar yetiştirmektedir. Yani, Doğu 
Türkistan’ı ele geçirmek gayesiyle ciddi hazırlıklar 
içindedir. 1933, 1937, 1940 ve 1949’dakı hatalarını 
hâlâ idrak edememiş görünen Rusların  bu sav-
sak politikasının insanlığa neye mal olacağını hür 
dünya devletleri iyi hesaplamalıdırlar... 

5 — SONUÇ
Rus-Çin çatışması; yukarıdaki izahlarımızdan da 

anlaşılacağı üzerene Rus ne de  Çinlilere ait olma-
dığı halde, yarısı Rusların, yarısı da Çinlilerin  esa-
retindeki, Asya’nın siyasi, iktisadi, askeri ve etnik 
denge unsuru Türkistan’ın tamamı üzerinde “Asya 
Hakimiyeti” ve “Dünya İmparatorluğu” emelleri-
nin tahakkuku için iki komünist rakibin karşı kar-
şıya gelmesinden başka bir şey değildir. Yani git-
tikçe vahametini artırarak devam eden bu çatışma 
sonucu çıkan harpte iki müstevliden hangisi kaza-
nacak olursa olsun Türkistan’daki 35 milyon Türk 
nüfusu belini bir daha doğrultamayasıya imha 
olacağı bir yana dünya milletleri arasındaki jeo-
politik denge, bu iki dev komünistten birisi lehine 
bozulacaktır. Eğer hür dünya ve ABD, Türkistan’ın 
Rus ve Çinlilerce istila edilişinde olduğu gibi, bu 
defa da kayıtsız kalmakta inat ve ısrar ederlerse bu 
acizce tutumları yüzünden bütün insanlığın mah-
vına sebep olabilirler. Bu felaketin önlenebilmesi 
Rus-Çin çatışmasının asıl sebeplerine yukarıdaki 
doğru teşhisi koymakla mümkündür ve ancak bu-
günkü şartları değerlendirmekle önlenebilir. Bu 
son fırsattır... 

6 – NE YAPILMALI? 
İnsanlığın bu müstakbel faciadan kurtarılabil-

mesinin ancak ve yalnız bir tek çaresi vardır, o da 
Doğu Türkistan’da müstakbel bir Türk devleti ku-
rulmasını sağlamaktır. Bu ise, her devletten fazla 

Rusya’nın idrakine, Rus-Çin savaşı neticesinde 
Çin’in istila etse dahi, pek kısa bir müddet sonra 
kalabalık ve şovenist Çin milletinin Rusları tasfiye 
edip Rusya’nın tamamının çöküşünü hazırlamış 
olacağını uzak görüşte sezecek olgunluktaki Rus 
yöneticilerinin samimiyetle tasvip ve desteğine 
bağlıdır. Zaten bu belanın alt edilebilmesi için 
Rusya’nın başka bir tezi olmaması lazım gelir. Zira 
bunun dışında bir yol takip edecek olursa “Çin’e 
pirince giderken Rusya’daki buğdayından da mah-
rum kalacağını” iyice bilmesi kendi menfaati ica-
bıdır. Kısacası Ruslar Doğu Türkistanlıların Kızıl 
Çin’e karşı yapacakları Kurtuluş Savaşını mütea-
kip, müstakil ve millî bir Türk Devleti kurulması-
na mani olmamak ve Doğu Türkistan’ın istiklâline 
daha evvel yaptığı şovenist müdahaleleri tekrar-
lamamak hususunda garanti vermelidir. Ancak, 
bundan sonradır ki; ABD ve hür dünya Rusya ile 
müştereken, Kızıl Çin’e karşı hareketlerinde Tür-
kistanlılara silah ve mühimmat yardımında bulu-
narak Çinlileri Türkistan’dan atacaklardır. Yoksa 
Türkistanlılar belanın birinden kurtulup ötekinin 
pençesine düşeceklerinden en-dişe ettikleri müd-
detçe şevk ve hırsla mücadele etmeyeceklerdir. 

Ayrıca ABD ve hür dünya devletleri, Millîyetçi 
Çin nezdinde müessir tedbirlere başvurarak Millî-
yetçi Çin’den Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını ta-
nımasını istemelidirler. Hür dünya devletleri Doğu 
Türkistan meselesinin BM’de müzakere edilmesi-
ni temin etmelidirler. 

Hür dünyanın gayret ve yardımlarıyla Türkistan’ı 
tetkik enstitüleri kurulmalı, bu önemli ülke her 
cephesiyle tanıtılmalı. Türkistan Kurtuluş Hare-
ketlerini takip ve destekleme merkezleri kurulma-
lı. Türkistan’daki hareketler sıhhatli bir şekilde ta-
kip edilmeli. Türkistanlıların kurtuluş davalarına 
madden ve manen yardım edilmelidir. 

Ayrıca memleketlerindeki zulüm ve vahşete da-
yanamayıp hür dünyanın çeşitli ülkelerine iltica 
eden Türkistanlıların kabiliyetli çocukları eğitile-
rek Türkistan davasını bilen mücahid devlet adam-
ları ve diplomatlar olarak yetiştirilmelidir. Bu me-
seleye hür dünya gereken önemi vermelidir. 

Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’a akın akın Çinli göç-
men getirip yerleştirmesi, buradaki katliam ve kül-
tür ihtilali, hür dünyaca protesto edilmelidir. 

Kızıl Çin esiri on milyon nüfuslu Doğu Türkis-
tan’ın kurtuluşu bütün dünya insanlığının kurtu-
luşu olacaktır. Bir zamanlar büyük medeniyet ve 
kültür hazinesi olan bir ülkenin ve bu ülke halkı-
nın davalarına hür dünya sahip çıkmalıdır. Aksi 
takdirde insanlık tarihi, bugünkü yöneticilerin ka-
yıtsızlığını insanlığa ihanet olarak kaydedecektir. 
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F e h m i  A r ı k t e k i n

Şimdi Öldüm Ben

Çinli vatanımı işgal ederken 
Yurdum şehir şehir köy köy yanarken 
Fergana, Urumçi isyanlardayken 
Bu kadar kederle yanmamıştım ben. 
Vurulmuştum amma ölmemiştim ben

Uygur yurdu talan edildiğinde 
Namus şeref izzet çiğnendiğinde 
Halkım hayvan gibi sayıldığında 
Bu kadar rencide olmamıştım ben 
Vurulmuştum amma ölmemiştim ben

Osman Batur idam edildiğinde 
Çolpan Ferganadan sürüldüğünde 
Gökbayrak zillete büründüğünde 
Bu kadar ümitsiz olmamıştım ben 
Vurulmuştum amma ölmemiştim ben

Türkiyemin bana ilgisi yokmuş 
Filistin varmış da Türkistan yokmuş 
Kardeşlik insanlık ortadan kalkmış 
Bu kadar işkence çekmemiştim ben 
Vurulmuştum amma ölmemiştim ben

Müslüman duyunca tutuşur derdim 
Kavim kardeş koşar yetişir derdim. 
İnsanlık ölmedi karışır derdim. 
Bu kadar çaresiz kalmamıştım ben 
Vurulmuştum amma ölmemiştim ben

Derimizi yüzmek öldürmez beni 
Kurşuna dizilmek öldürmez beni 
Zindanlık yazılmak öldürmez beni 
Türkün feryadıma sessiz kalışı 
Sessiz ve sedasız öldürür beni
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Doğu Türkistan’ın eski başbakanların-
dan İsa Yusuf Alptekin bütün zorluklara 
rağmen dünyayı dolaşmış, Türkistanlının 
çilesini, derdini anlatmaya çalışmış ve hep 
şunu demiştir:

“Bizler, yeryüzünün cehenneminden hür 
dünyaya iltica etmiş insanlarız. Terk et-
tiğimiz ve kurtuluş yolunda mücadele 
ettiğimiz anayurdumuzda 10 milyon Doğu 
Türkistanlı, yıllardır tarihin en korkunç ve 
gaddar emperyalizminin pençesine terk 
edilmiştir. Dünyanın en zengin yer altı ve 
yerüstü servet kaynaklarına sahip 2 milyon 
kilometrekarelik bu ülkenin asıl sahipleri; 
bu zenginliklerden, ölümü özleten kor-
kunç vahşet sebebiyle bir nebze istifade 
edememektedir. Bu ülke Doğu Türkis-
tan’dır. Moğolistan, Afganistan, Keşmir, 
Tibet ve Çin sınırlı olup, Çinlilerce ‘yeni 
ilhak edilen ülke’ anlamında ‘Sinkiang’ adı 
verilen tarihi Doğu Türkistan’dır. İşte biz 
bu bahtsız ülkenin bahtsız insanları namı-
na hür dünyayı ziyarete geldik. Gayemiz 
doğru teşhis edilmediği ve kesin tedbir 
alınmadığı takdirde başta Rusya olmak 
üzere insanlığın pek yakın bir geleceğini 
şiddetle tehdit eden ‘Sarı Tehlike’ye kar-
şı hür dünyayı ikaz etmek, bu meyanda 
anayurdumuz Doğu Türkistan’ın kurtuluşu 
için hür dünyanın alâkalarını talep etmek-
tir.” (Şubat, 1970)

İşte bu duygu ve düşüncelerle İsa Yusuf 
ALPTEKİN tarafından dönemin Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri U’THANT’a ve-
rilen mektubu (muhtıra) önemi sebebiyle 
ilgi ve dikkatinize sunuyoruz:

B a y r a k  A n a l i z  /  H a y r e t t i n  D u r m u ş

Birleşmiş Milletlere Sunulan

Tarihî Mektup

Birleşmiş Mılletler Genel Sekreteri 
U’thant’a Takdim Edilen Muhtıra* 
Ekselans Bay U’thant, Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri 

Ekselanslarını Birleşmiş Milletler Prensiplerinin, 
medeni milletlerce kabul edilen âlemşümûl hukuk 
esaslarının canavarca çiğnendiği, dünya sulhünün 
çok ciddi bir surette tehdit edildiği. son derece acil 
bir vaka sebebiyle rahatsız etmiş bulunuyorum. 
İnsanlığa büyük bir suikastın hazırlandığını haber 
verirken “Doğu Türkistan” halkı namına ricaları-
mızın dikkat nazarına alınmasını diliyoruz. 

Halen Kızıl Çin emperyalistlerinin istiklal hakkı-
nı iğrenççe gasp ettikleri, köleleştirdikleri ve halkı 
katliamla, terörle, açlıkla, hürriyetsizlikle Çinlileş-
tirmeye çalıştıkları Doğu Türkistan’daki zulmün 
resmen tespit edilmesi, Doğu Türkistan’ı Çinlileş-
tirmek maksadıyla getirilen Çin muhacirlerinin 
geri gönderilmesi, Çinlilerin halka yaptığı işkence 
ve terörün durdurulması ve emperyalist Çin sü-
rüleri tarafından istiklali gaspedilen Doğu Tür-
kistan’a istiklalinin tanınması maksadıyla “Doğu 
Türkistan” meselesinin Birleşmiş Milletler’e inti-
kal ettirilmesini, yok olmak tehlikesiyle karşı karşı-

*Bu muhtıra aynı zamanda Birleşmiş Milletlere üye 
devletlerin New York’taki daimi delegelerine de takdim 
edilmiştir. (Şubat 1970)
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Doğu Türkistan şu an Çin’in muhtaç bulunduğu 
yer altı ve yer üstü zenginliklerine fazlası ile sahip-
tir. Buna Doğu Türkistan’ın stratejik ehemmiyeti 
de ilave edilirse. Doğu Türkistan’ın, Çin emperya-
lizmi için ne kadar hayati bir av olduğu ve Asya’yı 
ve Avrupa’yı istila hareketi için nasıl bir hareket 
üssü olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

Doğu Türkistan’ın zamanımızdan yüzlerce yıl 
önce Çinliler tarafından her ele geçirilişinde. Çin 
müstevlileri Orta-Doğuya kadar gelebilmişlerdir. 
Aynı sebepten M.Ö. iki defa, Miladi VII. asırda ise 
6 defa Hazar Denizine kadar gelebilmişlerdir. Asrı-
mızdaki ulaştırma imkânları nazara alınırsa, tehdit 
ve tehlikenin bu sefer Orda Doğu’da kalmayacağı-
nı ve bütün dünyayı kaplayacağını kabulde zorluk 
çekilmez. 

Doğu Türkistan’ın yüksek dağlarla çevrili bir 
ülke oluşu sebebiyle Polaris füzelerinin tehdidin-
den masun oluşu ve Çin’in atom tesislerinin ve 
askeri yığınaklarının Doğu Türkistan’da bulunuşu 
meselesinin, dünya sulhü’ yönünden ne kadar ha-
yati olduğunu göstermeye yeter sanırız. 

İşte Doğu Türkistan’ın bu stratejik mevkii do-
layısıyla Marksist renkli Rus ve Çin emperyaliz-
mi Doğu Türkistan’da karşı karşıya gelmişlerdir. 
Muhtemel bir Rus-Çin harbi Türkistan Türkle-
rinin -Batı ve Doğu Türkistan- büyük ölçüde im-

ya bulunan mazlum Doğu Türkistan halkı namına 
talep ederim. 

Uzun bir zamandan beri unutulan bu meseleyi, 
hür dünyanın ve Birleşmiş Milletler’in acilen ele 
alması, bugün tam bir zaruret haline gelmiştir. 
Şöyle ki:

 a- Doğu Türkistan stratejik ve ekonomik yönden 
Asya’nın emniyet bölgesidir ve halen Çin emperya-
listlerinin esareti altında inlemektedir. Türkistan: 
batı kesimi Rus, Doğu kesimi Çin emperyalizminin 
çizmesi altında ezilen ve bu emperyalist devletle-
rin askeri ve ekonomik kuvvetlerinin esasını teşkil 
eden; münbit, ehemmiyetli yer altı zenginliklerine 
sahip ve Asya’nın kaderinin bağlı bulunduğu bü-
yük bir memlekettir. 

Tarih göstermiştir ki; Çin daima emperyalist ve 
faşist bir politika takip etmiş, bir defa istila ettiği 
memleketi bile, vatan topraklarından saymış, ken-
disine hediye gönderen devletleri bile kendine tabi 
bilmiş, muhteris. aç gözlü, dostluğuna güvenilmez, 
sinsi, sabırlı, her türlü tazyike tahammüllü bir mil-
lettir. Bu karakterlerine ilaveten asimile kabiliyeti, 
korkunç nüfusu ve Marksist görünüşlü şovenist 
diktatörlüğün kuvveti ve vasıl olduğu askeri ve tek-
nik seviye itibariyle dünya muvazenesini, hür mil-
letler aleyhine alt-üst etmeye hazır bir kuvvettir. 
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hası ile neticeleneceği gibi, dünya muvazenesini 
tamamen değiştirecek bir dünya harbini zaruri 
kılacaktır. Muhtemel bir Çin-Rus harbinde, eğer 
Rusya galip gelirse, Doğu Türkistan yoluyla Rusya 
Hindistan’a inecek, Çin galip gelirse Batı Türkistan 
Çin’in kontrolüne geçecektir. Hangi netice doğarsa 
doğsun, Asya’da yıkılması imkansız ve insanlığın 
karşı koyması güç bir vahşi diktatörlük kurulmuş 
olacaktır.

İnsanlığın XX. asırda yok olmasını zaruri surette 
doğuracak emperyalist harbe ve tedbir alınmazsa 
geçen her saniyenin kendisini güçlendirdiği Çin 
emperyalizmine mani olmanın yolu, Çin esareti 
altındaki Türk, Tibetli, Moğol, Mançur, Yi, Mie, 
Cuang. Tay vs. gibi milletlerin istiklalini tanımak. 
Çin boyunduruğu altındaki milletlere hürriyetle-
rini temin etmek ve Çin’i kendi topraklarına iade 
etmekten ibarettir. 

Dünya sulhünün temelinden sarsıcı bu vahim 
duruma, dünya sulhünü korumakla görevli Birleş-
miş Milletler’in, durumun gerektirdiği ehemmi-
yetle eğileceğini umuyoruz ve bu sene Doğu Tür-
kistan meselesinin Birleşmiş Milletler’e intikaline 
tavassutunuzu talep ediyoruz. 

b- Doğu Türkistan meselesinin Birleşmiş Millet-
ler’e intikalini zaruri kılan bir başka husus da asır-
larca hür yaşamış bir milletin, binlerce senelik bir 
medeniyetin ve bin senelik bir dinin yok olmakla 
karşı karşıya bulunmasıdır. Bu durumu kısaca arz 
etmekte sayısız faydalar mülahaza ediyoruz. 

Kızıl Çin Doğu Türkistan’da Türklerin topyekün 
imhasına h-def tutan bir milli katliam siyaseti ta-
kip etmektedir. Yirmi sene zarfında korkunç me-
totlara başvurularak yüz binlerce Müslüman-Türk 
şehit edildi. Üç merhaleli bir strateji takip etmek 
sur-tiyle, Doğu Türkistan Türklerinin bütün top-
rak, hayvan, mal, mülk, alet ve edevatını müsade-
reyi derpiş eden karar uygulandı. 

Siyaseti hak ve hürriyete, milletlerin dini ve milli 
benliklerine düşmanlık şeklinde de temayüz eden 
kızıllar, bütün hürriyetleri gasp etti. Halkı, nefes 
alamaz hale getiren bir kontrol ve baskı ile koca 
memleketi esirler kampına çevirdi.

Doğu Türkistan halkının bin yıldan beri bağlı bu-
lunduğu İslam Dini kanun dışı ilan edildi. Cami ve 
medreseler yıkıldı, yahut ahır, depo, klüp, sinema, 
tiyatro, otel haline getirildi. İbadet, dini tedrisat ve 
dini merasimler yasaklandı. Dini eserler evlerden 
toplatıldı. Dini kitap yazarları meydanlarda, kendi 
eserlerini yakmağa zorlandı. Din âlimlerine Al-
lahü Teala’nın (haşa) mevcut olmadığı. Mao Tse 

Tung’un “diri ilah” olduğu yolunda propaganda 
yapmaları direktifi verildi. Halka domuz besleme-
leri, ölüleri yakmaları gibi İslami emir ve gelenek-
lere tecavüz teşkil eden hususlarda baskı yapıldı. 

Kızıl Çin’in, Doğu Türkistan’daki nüfus politika-
sı icabı, Müslüman Türk kızları Çinli erkeklerle 
evlenmeğe zorlandı. Kızıl muhafızlarla yürütülen 
bu insanlık dışı kampanya muvaffak olmayınca 
8-10 yaşlarındaki Türk kızları ailelerinden zorla 
alınarak Çin’e götürüldü. Bir yandan da bakir top-
rakları ziraata açmak bahanesiyle Doğu Türkistan 
topraklarına Çinli göçmenler yerleştirildi. 17 mil-
yon dönümden fazla araziye 4 milyon Kızıl Çinli 
iskân edildi. Türklerin bin bir tehditle çalıştırıldığı 
bu münbit ve stratejik ehemmiyeti yüksek araziler, 
birer birer Çin eyaleti haline getirildi. 

1958 senesinde halkı komünlere sokmak için ya-
pılan zulüm ve işkenceler insanlık tarihinin kay-
detmediği vahşetle yürütüldü. Evler, sahiplerinin 
gözleri önünde yakıldı. Birer köleler kampı olan 
komünlerdeki Müslüman Türklere tam bir klan 
hayatının iptidai hayatı yaşatıldı. Bugün komün 
üyeleri günde 18 saat çalıştırılmakta, buna karşılık 
ellerine insanca yaşamağa elverişli hiçbir şey geç-
memektedir. Doğu Türkistan’ın zengin yer üstü, 
yer altı servetlerinin, zorla çalıştırılan Türkistan 
halkı eliyle değerlendirilmesi sonucunda. 38.500 
adet işletme ve fabrika kurulmuş, Kızıl Çin endüs-
trisi Türklerin sırtında geliştirilmiştir. 1800’den 
fazlası büyük işletme olan bu fabrikalar vasıtasıyla 
Türkistan’ın zenginlikleri Çin’e taşınmaktadır. 

Kızıl Çin işgalinin yok etmek istediği hedeflerden 
birisi de, milli dil ve kültür olmuştur. Türk dilin-
de tedrisat yasaklanmış. Türkçe’ye sistemli şekilde 
Çin’ce kelimeler sokulmağa çalışılmıştır. Milli Kül-
tür ve bağımsızlık savaşında öncü olacaklarından 
şüphelenilen milliyetçi münevverlere karşı bir kor-
kutma ve yıldırma politikası takip edilmiştir. “Pan 
Türkist”, “Pan İslamist”, “gerici”, “halk düşmanı”, 
“İnkılap aleyhtarı”, “Amerikan ve Rus casusu” gibi 
ithamlarla 1.200.000 kişi tevkif edilmiş. 300 000 
Doğu Türkistanlı halkın gözü önünde işkencelerle 
öldürülmüştür. 

Çinliler Doğu Türkistan’ı tarihte olduğu gibi Hin-
distan, Pakistan, Afganistan, Batı Türkistan, Orta 
Doğu ve Avrupa’ya yayılmak için bir köprü başı 
olarak görmektedirler. Kızıl Çin’in Doğu Türkis-
tan’da 350.000 muvazzaf, 1.000.000 yedek olmak 
üzere bir buçuk milyona yakın işgal ordusu askeri 
bulunmaktadır. 

Yukarıda çok kısa bir özetini dahi veremediğimiz 
kanlı jenosit hareketinin durdurulması için Doğu 
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Türkistan meselesinin Birleşmiş Milletler’e intikal 
ettirilmesini talep ediyoruz. 

c- Doğu Türkistan halkı asırlardır hür yaşamış bir 
halktan İlkçağlardan beri kurulan Türk İmpara-
torlukların pek çoğuna merkezlik etmiştir. Hiçbir 
zaman istila kabul etmemiş. Çin sürülerinin istila 
ordularını kısa zamanda yok etmiştir. Doğu Tür-
kistan halkı, 1760 tarihine kadar istila görmemiş, 
esaret bilmemiştir. Bu tarihten zamanımıza kadar 
vaki olan 4 Çin istilasını da kısa zaman aralıkları 
içinde kırmış ve püskürtmüştür., Ancak 20 sene-
den beri Kızıl Çin sürüleri halkımızın istiklalini 
gasbetmiş, devletini yıkmıştır. 

Bu hal Birleşmiş Milletler sözleşmesinin, Dev-
letler Hukuku Prensiplerinin iğrençce tecavüze 
uğraması demektir. Bu sebepten, Türkistan’ın is-
tiklalini temin gayesiyle Doğu Türkistan meselesi-
nin Birleşmiş Milletlere intikal ettirilmesini talep 
ediyoruz. Doğu Türkistan halkı, Çin milletleriyle 
ırk, kan, renk, dil, kültür ve din itibariyle hiç alaka-
sı olmayan bir millettendir. Yani Türk’tür. Milletle-
rin kendi kaderlerini tayin hakkı vazgeçilmez bir 
prensip olduğuna göre, Doğu Türkistan halkının 
yani Doğu Türkistan Türklerinin bir devlet sahibi 
olmaları gerektiği açıkça bellidir. Tarihen mevcut, 
hukuken zaruri, dünya sulhü için mecburiyet olan 
Doğu Türkistan’ın istiklali davasının Birleşmiş 
Milletler’e intikaline vasıta olacağınızı ümit ediyo-
ruz. 

Bütün bunlardan başka Doğu Türkistan’ın istik-
lali davasının Birleşmiş Milletler’e intikali, isyan 
veya benzeri bir hareketin varlığına bağlı tutulma-
masının gerektiğini tasvip edeceğinizi ümit ede-
rim. Zira Kızıl Çin gibi 750 milyonluk ve son dere-
ce de mükemmel silahların tazyiki altında inleyen 
10 milyonluk ve sopasından başka hiçbir silahı 
bulunmayan, komşularından ve hür dünyadan 
silah, cephane yardımı görmesine imkan olma-
yan bir halkın toplu isyanını beklemek, o milletin 
tarihe gömülmesini temenni etmek değil midir? 
Hal böyle iken, Doğu Türkistan Türkleri sonunun 
mağlubiyet olduğunu bile bile toplu veya dağınık 
is-yan hareketlerine girmektedirler. Ancak haber 
vasıtaları üzerinde kurulan korkunç hâkimiyet 
sebebiyle, dışarıya hiçbir haber sızmamakta, hür 
dünya devam eden kurtuluş hareketinden haber-
dar olmamaktadır. 

Çin emperyalizminin tazyiki altında ezilen Tibet 
halkının davası, bir kadirşinaslık olarak Birleşmiş 
Milletler’e üç defa getirildiği halde Doğu Türkis-
tan’dan aynı alaka esirgenmiştir. Doğu Türkistan 
meselesine, arz ettiği müstaceliyet sebebiyle hür 

dünyanın gereken alakâyı göstereceğini umuyoruz. 

Şunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz: Çin em-
peryalistleri Doğu Türkistan’ı kendi toprağı. Doğu 
Türkistan halkını da kendi milletindenmiş gibi 
ilan ederek, Doğu Türkistan’ın Çin’in iç mesele-
si olduğunu iddia ve ifade etmektedir. Gerçekte 
Doğu Türkistan müstakil bir milletin, asla Çin’e 
ait olmayan bir vatanıdır. Bu sebepten, bu mesele 
Çin’in iç meselesi olmayıp beynelmilel bir mese-
ledir. 

Yukarıda arz ettiğimiz sebepler 
dolayısıyla, Doğu Türkistan meselesi 
hakkında, Doğu Türkistan Türkleri 
adına aşağıdaki hususları talep ediyoruz: 
1-Doğu Türkistan’da devam eden zulmü önleme, 

Çin müstevlilerini geri gönderme ve Doğu Türkis-
tan’ın istiklalini tanımak üzere, Doğu Türkistan 
Kurtuluş davasının Birleşmiş Milletlere getirilme-
sini,

 2-Doğu Türkistan’daki Kızıl Çin zulmünü ve 
Doğu Türkistan’ı tetkik ve tahkik etmek üzere, Bir-
leşmiş Milletler’in bir tetkik komisyonu kurmasını, 

3- Milliyetçi Çin’in, Kıta Çin’i üzerinde fiilen en 
ufak bir hâkimiyeti yok ise de Birleşmiş Millet-
ler nazarında Kıta Çin’ini temsil hakkı Milliyetçi 
Çin’in uhdesinde bulunmaktadır. Milliyetçi Çin 
şovenist bir politika ile Doğu Türkistan’ın istik-
lalini tanımamaktadır. Böylece Kızıl Çin’in Doğu 
Türkistan’ı yok etme hareketini, hür dünyayı tehdit 
gayesiyle Doğu Türkistan’ın bir saldın üssü haline 
getirilmesini, şovenistçe tasvip etmekte ve imkân 
hazırlamış olmaktadır. 

Zatı devletlerinizce, Milliyetçi Çin’i bu zararlı 
politikasından çevirmenizi, Doğu Türkistan’ın is-
tiklalini tanıdığını ilan hususunda Milliyetçi Çin 
Hükümeti nezdinde müessir teşebbüslere geçil-
mesini, 

4- Çin emperyalizmi tarafından bütün dünyadan 
müstakil bir milletin varlığını gizlemek için kul-
lanılan “Sinkiang” uydurma adının resmi bütün 
neşriyattan kaldırılarak, tarihen sabit “Doğu Tür-
kistan” isminin kullanılmasının teminini, 

5- Mezkûr taleplerimizin Birleşmiş Milletler de-
legelerine intikalinin teminini Doğu Türkistan 
halkı namına, zatı devletlerinden talep ederiz.

0 8  Ş u b a t  1 9 7 0 
İ s a  A l p t e k i n

D o ğ u  T ü r k i s t a n  H ü k ü m e t i 
S a b ı k  G e n e l  S e k r e t e r i
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D r .  H ü s e y i n  T e k i n
G a z i a n t e p  Ü n i v e r s i t e s i

F e n - E d e b i y a t  F a k ü l t e s i  Ö ğ r e t i m  Ü y e s i

TÜRK DÜNYASI

İsrail tarafında, 18 Türk köyü de Suriye tarafında 
olmak üzere 34 adet Türk köyü bulunmaktadır.

Bu kadar geniş alanda yaşayan Türk nüfusu, ne 
yazık ki uzun yıllar Anadolu’ da yaşayan Türkler 
tarafından tanınmamış hatta kabullenilmemiş-
tir. Anadolu dışında yaşayan Türk Dünyasını sa-
vunanlar ise hor görülmüş, suçlanmış ve hapse 
atılmışlardır. Sovyetlerin parçalanmasına kadar 
Türk Dünyasının varlığından haberdar olan onla-
rın dertleriyle dertlenebilen, Anadolu’da yaşayan 
Türk sayısı sınırlıydı. İnsanımız Türk Dünyasının 

Türk Dünyası Neresidir
Türk Dünyası, yaklaşık olarak 10.000.000 km2lik 

alanda yaşayan 200 milyonu aşkın kişiden oluş-
maktadır. Kuzeyde; Sibirya’nın içlerinden tüm Kaf-
kasları, batıda; Macaristan’ın bir bölümünden Bal-
kanları, doğuda; Doğu Türkistan’dan Tataristan’ı, 
güneyde; Afganistan’ın bir bölümünden İsrail’in 
Golan Tepesini, Suriye’nin bir kısmından, Musul-
Kerkük hattına kadar uzanan ve Anadolu’yu Ta-
mamen Çepeçevre saran geniş bir alandır. Golan’ın 
kelime anlamı göl alanıdır. Golan’da 16 Türk köyü 

ve
ANADOLU
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varlığını, Sovyetlerin parçalanmasından sonra ta-
nımaya başlamıştır.

Türk Dünyasının insanımıza tanıtılmama neden-
leri nelerdir? Sorusunu kendimize sorduğumuzda; 
karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır:

1- Sovyetlerin sıcak sulara (Akdeniz) inmek is-
temesi: İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetler, 
Boğazlardan serbest geçiş hakkı isteyip, Akdeniz’e 
inmek istemişlerdir. Bu talebe karşı en büyük tep-
ki Anadolu’da gösterilmiştir. Aynı zamanda, 1944 
Yılında Kırım ve Ahıska Türklerinin, Zalim Stalin 
tarafından, Sibirya’ya ölüm sürgününe gönderil-
mesini protesto eden gençleri, günün Cumhurbaş-
kanı İsmet İnönü, Rusya’nın tepkisini çekmemek 
ve Sovyetlere yaranmak için tutuklatmış, bunları 
Turancılıkla suçlayarak, zindanlara attırmıştır. Bu 
olay Sovyetlere mesaj vermenin yanında, iç kamu-
oyunda da ‘Türk Milliyetçilerini’ öcü olarak gös-
termeye kadar gitmiştir. Özellikle o günün basını 
bunu fazlasıyla kullanmış, günlerce yazılmış ve 
Türk Milliyetçileri, “ülkemizi Sovyetlerle karşı kar-
şıya getirmeye çalışan ve macera peşinde koşan ha-
inler’ olarak ilan edilmiştir. Türk Dünyasıyla ilgili 
konuşmak ve yazmak yasaklanmıştır. Anadolu’da 
bu kadar fakirlik ve geri kalmışlık varken, Türk 
Dünyasının dertleriyle uğraşmanın anlamsız ve 
boş bir hayal olduğu vurgulanmış ve milliyetçiler, 
hor görülerek, insanımızın gözünde değersizleşti-
rilmeye çalışılmış ve maalesef kısmen başarı sağ-
lanmıştır. Uzun yıllar insanlarımız Türk milliyet-
çileri, şovenist, Anadolu’yu düşünmeyen sadece 
yurt dışında yaşayan Türklerle ilgilenen, ırkçı bir 
yaklaşım sergileyen gruplar olarak görmüşlerdir. 

2- Yöneticilerin Sovyet korkusu: Sovyetler uzun 
süre, Boğazlardan serbest geçiş hakkı verilmemesi 
ve Akdeniz’e inmesinin engellenmesi durumunda; 
Kars ve Ardahan’ı işgal edeceği tehditlerini de sa-
vurmakta mahsur görülmeyen, blöflerle dolu söy-
lemi diplomatik dil kullanmıştır. O dönemde Ana-
dolu yoksuldur. Sanayisi ve üretimi yeterli değildir. 
İğneden ipliğe her şey hatta insanların kefenleri 
bile yurt dışından gelmektedir.  ABD ve Avrupa ile 
sağlıklı bir iletişim ve doğru düzlemde geliştirilen 
bir ilişki kuramayan devrin iktidarı, olabilecek Rus 
işgali karşısında çaresizdir. O dönemde, Kafkaslar 
hakkında, zâlim yönetimlerin elinde inim inim in-
leyen Kırım hakkında, Türk Dünyasına dair, kendi 
vatanından sürgüne gönderilen, ölüme terk edi-
len, sınırlarımız dışında kalan yüz binlerce Türk 
ile ilgilenmek, onlar için yazı yazmak şöyle dur-
sun, konuşmak bile yasaktı. Bu konuda sesini du-
yurmak isteyen Türk milliyetçilerinin tutuklandığı 
bilinmekteydi. Bu baskı haberleri, konulara ilgi 
duyanların da en azından pasif kalmalarını sağla-
nıyordu.

3- Batıya özentinin artırılması: Türk soyunun 
doğudan gelmiş olmasını kabullenmeyen, Hele-
nizm yanlısı yeni akımlar türetilmişti. Kafkaslar, 
gerici ve yobaz olarak gösterilmişti. Hatta bu dö-
nemlerde kızlarımızın ‘Batılı erkeklerle evlendi-
rip, modern görüşlü, batıcı düşünen yeni bir nesil 
oluşturmaktan’ söz etme cüretini gösterenle bile 
olmuş. Türk Dünyası, özellikle Kafkaslar çekik 
gözlü, kaba konuşan insanlar topluluğu olarak ta-
nımlanmış, bunları savunan ve sevenler de gerici, 
yobaz damgasıyla damgalanmaya çalışılmıştır. 
Gençlerimizin, geçmişiyle ilgilenmesi, araştırması, 
kendini tanıması istenmemiş. Bu yönde yazılanlar 
toplatılmış ve yasaklanmış. Türk Dünyasını düşü-
nen aydınlarımız baskı altına alınmıştır. İnsanı-
mızda Avrupa’ya özenti, onlar gibi yaşamak ve batı 
kültürünü kabullenme modası oluşturulmuştur. 
Bu şekilde düşünenler entellektüel ve aydın, kişi 
olarak görülmüştür.

4- Radikal grupların Türkleri şamanlıkla suç-
lamaları: Bazı kesimler, Türk Dünyasında yaşa-
yan insanları şamancılıkla suçlamışlardır. Bunla-
ra göre; Türk Dünyasında yaşayan insanlar, kımız 
içip, cirit oynarlar. Dinden uzak, savaşçı bir top-
lum olmaktan öteye gidememişlerdir. Bunlarla 
ilgilenmenin, dinden çıkmayla eşdeğer olduğunu 
belirtip, Türk Dünyasının dışlanması gereken bir 
toplum olduklarını telkin etmişlerdir. Bu durum 
dini bütün olan Anadolu insanında tedirginlik ya-
ratmıştır. Uzun yıllar insanımız, Anadolu’da yaşa-

Balkanlar, Afrika ülkeleri, Ortado-
ğu ve Kafkaslar elden çıkmasına 
karşın Kurtuluş Savaşı niçin baş-
latılmıştır? Son Hedef; Türk ve 
Müslüman nüfusun Anadolu’dan 
atılmasıdır. Bu nedenle aziz şehit-
lerimize minnet ve şükran borç-
luyuz. Düşmanın niyetini çok iyi 
algılayan Gazi M. Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları Kuvay-ı Mil-
liye ruhunu canlandırmasalardı, 
“Size ölümü emrediyorum” diyen 
komutan olmasaydı, “Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir.” diyerek 
hedefi belirlemeseydi, Çanakka-
le’de düşman galip gelseydi, acaba 
şimdi bizler nerelerde yaşıyorduk. 
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yanları, en iyi İslâm olarak kabul etmiş, diğerlerine 
mesafeli durmuştur. Anadolu insanından, İmam-ı 
Buhari, Tirmizi, Eba Müslim gibi hadis âlimleri-
nin Kafkasya’da yaşadıkları, Anadolu’dan önce 
buraların İslâm’ı kabul ettiği gizlenmiştir. Türk 
Dünyasının İslâmî mimarı Ahmet Yesevi’den 150 
yıl önce yaşayan İmam-ı Maturidinin eserleri or-
tadadır. Bilindiği üzere İmam-ı  Maturidi, hayatını 
İslâm’a ve ehl-i sünnet itikatına adamış büyük bir 
âlimdir. Kitab-üt Tevhid ve Te’vilat-ül-Kur’an adlı 
eserleriyle, Kitabımız Kur’an’a hakkıyla hizmet 
etmiş ve İslâm âleminin istifadesine sunmuştur. 
Benzer şekilde, Kitab-ül- Makalat, Me’haz-üş- Şe-
riyye ve Kitab-ül-cedel isimli eserleriyle fıkıh ilmi-
nin öncülerindendir. Bu eserler, günümüzde de 
başvurulan önemli kaynaktırlar. Arap kültürü ile 
İslâm’ın özünü dahi ayırt etme yeterliliğinden yok-
sun kişiler, İmam-ı Maturidi’nin, İmam-ı Azam’ın 
izinden giderek, Kur’an’ı ve onun ilk tatbik edicisi 
olan Hz. Muhammed’in siyerini, idrak edebilmek 
ve çağımızda yeniden yaşanmasını sağlamak için 
en büyük nimet olan ‘aklı’ ve ‘bilimi’ Kur’an’ın işa-
ret ettiği muteber makama yerleştiren eserlerini ya 
okumamışlardır ya da Maturidi’yi ve Kur’an, Siyer 
ve akıl yolunda ilerlemenin yolunu açan eserlerini 
tanımak istememişlerdir.

Türk Dünyasının 
Zenginliklerini Biliyor Muyuz?
Yukarıda sıralananlara yapılacak ilaveler olabilir. 

Özellikle devleti yönetenlerin Türk Dünyasından 
uzaklaşması, basının olumsuz bakışı, okul kitapla-
rına getirilen yasaklar, kamuoyunun ve gençliğin 
bu konuyla ilgili bilgilendirilmesini engellemiştir. 
Ancak, ABD ve Avrupa Türk Dünyası gerçeğini, 
özellikle Kafkasların yer altı ve yer üstü zenginliği-
ni, ileriyi düşünemeyen bizim yöneticilerimizden 
çok daha önce keşfetmiş, kendi çıkarları doğrultu-
sunda ileriye yönelik plan ve programlarını yapıp, 
uygulamaya koymuşlardır.

Hazar Denizinin çevresinde dünyanın en kali-
teli petrolü bulunmaktadır. Burada tespit edilen 
petrol 16milyon m3tür. Henüz tespit edilemeyen 
30-40milyon m3ün varlığından söz edilmektedir. 
Yapılan jeolojik çalışmalar; Hazar Denizinin altın-
da dünyanın en büyük uranyum rezervinin oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Kazakistan, Türkmenis-
tan ve Özbekistan ovalarında, dünyanın en kaliteli 
uzun lifli pamuğu yetiştirilmektedir. Verimli topra-
ğa sahip olan bu ovaların tam olarak değerlendiril-
mesi, dünya gıda sektörü için önemli bir kaynaktır. 

Bu zenginlik ve kaynağın önemini önceden bilen 
Avrupa Birliği (AB), Sovyetlerin 1991 de yıkılaca-
ğını sezmiş ve bizi en zayıf anımızda yakalayarak, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği müracaatını hemen 
kabul etmiştir. Türkiye, 1963 Yılında Avrupa Birli-
ğine müracaat ettiğinde, görüşmelerin ancak 1995 
yılında başlayabileceği söylenmişti. O zaman niçin 
1987 Yılında Türkiye’nin üyelik müracaatı kabul 
edilmiştir? Sorusunu kendimize sormamız gere-
kiyor. Bu sorunun altında yatan en önemli gerçek; 
Bizim Türk Dünyasıyla birleşip, büyük bir güç ola-
cağımız korkusudur. Sovyetlerin yıkılmasından 
sonra komünizm tehlikesi bitmiştir. Türkiye’ye 
biçilen görev sonlanmıştır. Anadolu’yu Sovyetler-
den gelebilecek tehlikeye karşı korur gibi tavır alan 
ABD ve Avrupa’nın gerçek yüzü gözükmüştür. Yıl-
larca ülkemizi silah pazarına dönüştüren, sağ –sol 
kavgası diyerek ülkeyi silahlandırarak, kendi silah 
sanayilerine kaynak yaratan bu ülkelerin, dost gibi 
görünen ama dost olmayan maskeleri düşmüş ve 
gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Kısa vadeli amaç-
ları; ülkemizi zayıf düşürmek, gelişme çabalarını 
engelleyip, büyük devlet olabilme hedefimizi ge-
ciktirmekti.  

Türkiye, 1995 Yılında Avrupa Birliğine tam üyelik 
için müracaat etseydi; arkasında yer altı ve yer üstü 
zengini 200 milyon nüfusa sahip Türk Dünyası ola-
caktı. AB üyelik müracaatında, Türkiye’nin gücü 
daha kuvvetlenecekti. Sovyetlerin dağılmasından 
sonra AB üyesi ülkeler, Kafkas ülkeleriyle birebir 
temaslar kurmuş, onlara yardım adı altında misyo-
nerlik dahil her türlü faaliyetlerini yürütmüşlerdir. 
Türkiye’yi bu ülkelere kötü tanıtıp, bazı ülkelerle 
aramızın açılmasına neden olmuşlardır.

Batı’nın Türk Milleti’ne 
Yönelik Hain Planları
Son yıllarda, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kop-

ma noktasına gelmiştir. Bunun önemli etkenlerin-
den bir tanesi de PKK’dır. ABD ve Avrupa, bölücü 
bu terör örgütünü açıktan desteklemektedirler. 
30-40 yıllık süreden beri bu örgüte her türlü des-
teği vermektedirler. ABD ve Avrupa’nın beslemesi 
bu örgüt 1,5 milyar dolar bütçeye sahiptir. Avrupa 
uyuşturucu trafiği bu örgüte havale edilmiştir. ABD 
bu örgüte ve yandaşlarına her türlü silah, askeri 
yardım ve lojistik destek yanında CIA ve MOSSAD 
kanalıyla istihbarat bilgilerini de vermektedir. 
Amaç; Suriye, Irak, İran ve Türkiye dörtlüsünün 
tam ortasında bir piyon devletçik kurmaktır. Bu-
nun için adı ne olursa olsun, Kürt vatandaşlar kul-
lanılmaktadır. Bizim de tam bu noktada, terör ör-
gütleriyle, Kürt vatandaşları ayırmamız, terörün 
yanında olmayanlarla birlikte olmamız gerekmek-
tedir.  Bu alanda yaşayan milyonlarca Kürt bulun-
maktadır. ABD ve Avrupa bu kadar insan sayısı 
için mi böyle kapsamlı bir yardımı yapmaktadır? 
Onların geleceği, umurlarında bile değildir. Esas 
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ve uzun vadeli hedef; Anadolu’yu Türklerden te-
mizlemektir. Böylece, Türk Dünyasının yer altı ve 
yer üstü zenginliklerine erişeceklerdir. Bu görüş, 
içinde bulunduğumuz şartlar ve ortalama kamuo-
yu bilgisi değerlendirildiğinde birçok kişiye ütopik 
gözükebilir. Ancak bilmek gerekir ki; bugün PYD/ 
PKK’nın elinde bulunan uzun menzilli silahlar, 
uçaksavar ve tanksavarlar ABD menşeilidir. Ve bu 
silahlar ordumuza karşı kullanılmaktadır. Pek çok 
Avrupa ülkesi, terör örgütü sözde yöneticilerinin 
barınması, para toplaması, teröristlerin tedavisi 
gibi her türlü ihtiyacının karşılandığı yerlerdir. Bu-
ralar PKK’nın arka bahçesi konumundadır.  Tür-
kiye’nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliğine üyelik 
müracaatı askıdadır. ABD ve Avrupa kaz gelecek 
yerden tavuğu esirgememe görüşündedir. Yürütü-
len politikanın özeti de budur.

Tarihten İbret Almak
Açık şekilde ortaya koymak gerekir ki; onlarca 

yıldır milletimizin yaşadığı zulümlerin, terörist 
saldırılarının, nihai hedefi; milletimizin birliğini 
parçalamak ve Anadolu’yu Türk İslâm nüfusun-
dan çıkarmaktır. Tarihin ibret sayfalarına bakıla-
cak olursa bunun iki önemli örneği vardır. Bunlar:

1- Endülüs Emevi Devletinin Yıkılması

2- Çanakkale Savaşlarıdır.

Endülüs Emevi Hilafeti: Abdurrahman Bin Mu-
aviye tarafından Kurtuba Emirliği adıyla M.S. 765 
Yılında İspanya’da kurulmuş, daha sonra Endülüs 
Emevi Hilafeti adıyla 275 sene hüküm sürmüştür. 
Eserleri günümüze kadar gelen bu devlet, özellik-
le bilim ve sanat alanında çok gelişmiştir. Avru-
pa’nın bilim ve sanatta ileri düzeyinin, bu devletin 
yıkılmasından sonra, Arapça olan bilim eserlerini 
kendi dillerine çevirip, bunlardan yararlanmasına 
bağlayanlar da bulunmaktadır. Bu Devlet, İspan-
ya’da siyasi güç, ilim ve imar alanlarında çok par-
lak bir medeniyete sahip olmuştur. M.S. 960 yılın-
dan sonra, Emir 2. Hakem döneminde yaptırılan ve 
günümüze kadar gelen Kurtuba Camisi ve Kurtuba 
şehrinden 5 km uzaklıktaki yazlık şehrin güzelliği 
dillere destan olmuştur. Bu şehir “Çiçek Şehri” 
olarak adlandırılmış ve “Medinetüz-Zehra ismiyle 
anılmıştır. O günlerde; ‘’bir gün gelecek Endülüs 
Devleti yıkılacak” denilseydi. Buna kimse inan-
mazdı. Bunu diyenler hayalcilikle suçlanırdı. Ama 
bu devlet, sonunda yıkıldı. Bu devletin en önemli 
yıkılma nedeni, Avrupa’da tek Müslüman ülke ol-
masıdır. Avrupa’da Müslüman bir devletin varlığı, 
Avrupalılar tarafından hiçbir zaman kabullenil-
memiştir. Yıkılmasından 20 yıl önce kendi içerisin-
de iç isyanlar ve taht kavgaları başlatılmış, Berberi 
isyanları teşvik edilmiş, tahttan indirilen her halife 

berberiler tarafından öldürülerek suç, karşı tarafa 
yüklenmiştir. Yeni gelen öncekini öldürmüş. Böy-
lece taraflar arasında kin ve düşmanlık zirve yapıp, 
devlet zayıflatılarak, tüm Avrupa’nın desteklediği 
ve yardım ettiği İspanya ordusunca işgal edilmiş 
ve tüm arşivlere el konulmuştur. Yıkılmaz denilen 
Endülüs yıkılmıştır.

Konumuzla ilgili en çarpıcı örnek; yakın tarihi-
mizde yaşanan, hepimizin bildiği Çanakkale Sa-
vaşlarıdır. Endülüs örneği ile Çanakkale savaşları 
arasında yakın benzerlik bulunmaktadır. Osman-
lı İmparatorluğuna bağlı olan Balkanlar, Afrika 
ülkeleri, Ortadoğu ve Kafkaslar elden çıkmasına 
karşın Kurtuluş Savaşı niçin başlatılmıştır? Son 
Hedef; Türk ve Müslüman nüfusun Anadolu’dan 
atılmasıdır. Bu nedenle aziz şehitlerimize minnet 
ve şükran borçluyuz. Düşmanın niyetini çok iyi al-
gılayan Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
Kuvay-ı Milliye ruhunu canlandırmasalardı, “Size 
ölümü emrediyorum” diyen komutan olmasaydı, 
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.” diyerek, he-
defi belirlemeseydi, Çanakkale’de düşman galip 
gelseydi, acaba şimdi bizler nerelerde yaşıyorduk. 

Günümüzde yaşanan, Çanakkale savaşlarından 
ve o ruh dan farklı değildir. Çünkü düşmanın, 
Anadolu’dan Türk ve Müslüman nüfusu arındır-
ma görüşü ortadan kalkmış değildir. Savaş devam 
etmektedir. Örgütlerin adı ne olursa olsun. Hangi 
soydan gelirse gelsin. Hangi dine mensup olursa 
olsun. Dışarıdan beslenen, ülkeyi bölmeye çalışan, 
Devleti ele geçirip, yabancılara peşkeş çekme pe-
şinde olanların hepsi de bizim için aynıdır. 

Kandırılmış insanlarımızı uykularından uyar-
mak, 

Türk’e göre eğitim sistemi,

Tam demokrasi ve adaletli yönetim,

Silah ve teçhizat yönünden daha donanımlı 
ordu, 

Dışarıya bağımlı olmayan yerli sanayi,

Bilimde üst düzeye çıkmak,

Daha fazla üretim ve ihracatla kazanılan güçlü 
ekonomi,

Yukarıda saydıklarımız, tam bağımsız ve saygın 
Türkiye’ye kavuştuğumuzun işaretleridir. Bir gün 
yukarıda saydıklarımıza gerçek anlamda eriştiği-
mizde, Anadolu gerçek anlamda bizim olacaktır. 
Anadolu’da gelişen Büyük Türkiye, tüm Türk Dün-
yasını kucaklayıp, onların da bilim ve sanayide ge-
lişmelerine, ekonomik özgürlüklerine kavuşarak, 
200 milyon nüfusa sahip Türk Dünyasının hayat 
standardının yükselmesine ve daha demokratik 
yönetimlere erişmelerine katkı verebilecektir.
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H a c ı  A l i  Ö z d e m i r

Hibrit Savaş
İ k i n c i  B ö l ü m

Toplumun ve insanların özelliklerini gösteren bu 
sayılan yapılarının neler olduğu, özellikleri, etki-
leşimleri ve münasebetleri araştırılmak suretiyle 
projelendirilir. Hayatın kapsam alanını oluşturan; 
biyolojik, sosyolojik, antropolojik, etnolojik, psiko-
lojik yapılar ile ekonomik, tarihi ve coğrafi şartlar 
savaşın kaderini belirler. Siyasi yönetimler de sava-
şı komuta eder. 

Toplumun zayıf ilişkileri, güçlü bağları nelerdir? 
Kitle hareketlerine yön veren maddi ve manevi 
oluşumlar nelerdir? Toplumu endişeye ve kaos-
lara sürükleyecek yapılanma nasıl olacaktır? Sos-
yal korkular, kederler ile sosyal sevinçler ve bu 
oluşumları yöneten sosyolojik yapı nedir? Açlık, 
hastalık, umutsuzluk oluşumlarına etki eden feno-
menler nelerdir? Toplum hayatının buhranlardan 
kurtulması konusunda, hangi siyasi çalışmalar ya-

Hibrit Savaşta 
Kullanılan Vasıtalar
Sosyal mühendislik araştırmaları 
topluluk halinde yaşayan insanların 
kendi aralarındaki ilişkilerinin analizi 
ile gerçekleşmektedir. İnsanların ken-
di aralarındaki ilişkiler; sağlık, ekono-
mik, kültürel, ahlaki, ideolojik ve diğer 
sosyal yaşam tarzlarının toplamından 
ibarettir. Bu ilişkilerin hangi ölçülerde 
savaş malzemesi olarak kullanılacağı 
bir sosyal mühendislik konusudur. 
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pılacaktır? Hangi siyasi güçten istifade edilerek he-
defe ulaşılabilir? Siyasi iktidarları kökünden salla-
yarak zor duruma düşürecek olaylar neler olabilir? 
Hibrit savaşta hangi etkilerin ve vasıtaların ne za-
man ve ne şekilde kullanılacağına araştırma sonu-
cunda karar verilir. 

Gayri İnsani Metot
Hibrit savaşın karakteri gereği hedefe varmak 

için, bütün canlı ve cansız varlıkların yok edilme-
si konusunda sınır tanımaz, kural tanımaz. Tarih, 
medeniyet ve milli zenginlikleri yok eder. Tayin 
edilen hedefi ele geçirme konusunda her türlü 
gayri insani metotlar kullanılır. Medeniyetin in-
sanlığa hediye ettiği maddi ve manevi değerlere 
sahip eserler yok edilir. Kurulacak yeni devleti 
güçlü tutmak için eskiye dair eserleri yok etmek, 
tarihi anıları ortadan kaldırmak gerekiyor. Hedef, 
devlet ve rejimini değiştirmek olduğundan mede-
niyete ait her şeyi ortadan kaldırma konusunda 
sınır tanınmaz. Sosyal ve siyasi inkılâbın hedefi 
topyekûn milletin sosyal ve kültürel değişimini 
sağlamak olacağından, yakıp yok etmek için hiçbir 
engel tanınmaz. İnsanların toplu katliamlarla eski 
neslin yok edilerek yeni gelecek genç topluma yer 
hazırlamak gerekecektir. Örnek olarak İŞID terör 
örgütünün Irak’ta yaptığı tarihi yıkım ve katliam-
lar gösterilebilir. Uluslar arası konvansiyonel savaş 
kuralları geçerli değildir. Katliamların belli bir sı-
nırı yoktur.

Sınırsız Vasıtalar
Sibernetik vasıtalar, bu savaşın en gelişmiş araç-

larıdır. İnsansız uçaklar, canlı bombalar, uzaktan 
kumandalı bomba düzenekleri ve dronelar, oto-
matik silahlar, mikrobiyolojik silahlar, siber savaş 
taktiklerinde kullanılan araçlardır. Bunların bir 
kısmı konvansiyonel silahlardır. Bir kısmı da kon-
vansiyonel olmayan silahlardır. Sibernetik savaş 
vasıtalarının özelliği insandan daha güçlü, insanın 
tek başına yapamayacağı işleri kolaylıkla gerçek-
leştirebilen araçlar olmasıdır. Bu silahların tercih 
edilmesi, bu araçları kullananları tehlikeden uzak 
tutmaya uygun ve emniyetli olmasıdır. Bu silahlar 
kullanıldıktan sonra geride delil bırakmadıkları 
için terör saldırılarında tercihle kullanılmaktadır. 

Canlı bomba haline getirilmiş bir insan da ge-
ride delil bırakmadan yok olabilmektedir. Bir in-
san, özel eğitim ile, operasyon ve ilaçlarla robotik 
bir yapıya dönüştürülüp, canlı bomba yapılması 
suretiyle, hiçbir makine ile kıyaslanmayacak mü-
kemmel ve güdümlü silah haline getirilmiş olmak-
tadır. Canlı bomba artık bir insan değil, patlamaya 
hazır öldürücü bir makinedir. Canlı bomba, en iyi 

kamuflajlı ve mükemmel kurgulanmış, hedefe isa-
bet etme kabiliyeti yüksek olan bir silahtır. Canlı 
bomba silaha dönüşen bir insandır. Bu dönüşüm-
le insani özellikler, duygusal nitelikler yok edil-
miştir. Canlı bombanın programlandığı şekilde 
kendini ateşleyebilme özelliğini kaybetme, uyan-
ma ve insanileşmeye dönüşmek suretiyle kendini 
ateşlemekten vazgeçme ihtimaline karşı uzaktan 
kumanda ile tetikleme mekanizması da eklenebil-
mektedir.

İdeolojik Saldırı
İnsanın mutasyona tabi tutularak bir savaş aleti-

ne dönüştürme işlemi gayri insani bir düşüncenin 
eseridir. Bu işte kullanılacak insanların seçilmesi, 
terörist haline getirilmesi gayri insani ideolojik 
yapıya sahip güçlerin düşman olarak gördüğü top-
lumlardan seçilmektedir. Beynelmilel Hıristiyan 
ve Yahudilik inancına göre Müslüman topluluk-
lar düşman olarak seçilmiştir. Orta doğuda, İslam 
dünyasında, BOP projesi kapsamında savaşı baş-
latan George Bush “haçlı seferlerini başlatıyoruz” 
diye talimat vermişti. Tarihte Müslümanları en-
gizisyon mahkemelerine çıkarıp çarmıha gererek 
katleden Haçlı zihniyeti değişmemiştir. Muharref 
Tevrat’a göre Yahudi olmayanlar insan sayılmıyor. 

İnsan öldürme konusunda gangster haline gel-
miş bulunan terörist gruplar mutasyona uygun 
kişiler olup, savaş aletine dönüştürülmektedir. 
Dünyada İslam toplumlarının bulunduğu ülkeler 
hep savaş halindedir. Bu toplumlarda anarşizm, 
silahlı terör saldırıları kol gezmektedir. Beynelmi-
lel Hıristiyanlık ve Yahudilik İslam dünyasının yok 
olması için öncelikle toplumların varlığını tehdit 
eden, ahlaksızlığı, başıbozuk terörist olayları, ma-
nevi değerleri yok etmeyi, anarşinin artmasını sağ-
lamak üzere faaliyette bulunmaktadırlar. İdeolojik 
yıkımın arkasından maddi yıkım ile milletler yok 
oluşa sürüklenmektedirler. 

Hibrit savaş aslında konvansiyonel askeri güç 
(devlet gücü) tarafından yönetilmektedir. Hibrit 
savaş, savaş içinde bulunan toplum tarafından, “bir 
savaş içinde oldukları” algısı oluşturmaz. Hibrit sa-
vaş, toplum tarafından bir savaş algısından ziyade, 
ahlaksızlık, terörizm ve bir takım sosyal kalkışma-
lar olarak algılanır. Toplumda bir seferberlik algı-
sı oluşturmadan, uyandırmadan savaşmak başarı 
için önemlidir. Barışı beyaz renkle, savaşı da siyah 
renkle tanımlarsak hibrit savaş bunun arasında ka-
lan gri renkle ifade edilir. Gri bölgede kullanılan 
gayri askeri güçlerin tesir gücü, konvansiyonel as-
keri güç kullanımından çok daha etkilidir. 
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Siber Uzay
Hibrit savaşta kullanılan sosyal ve psikolojik va-

sıtaların başında, elektronik haberleşme vasıtala-
rı gelmektedir. Televizyon ve radyo yayınlarının 
yanında sosyal medya olarak adlandırılan kitlesel 
iletişim vasıtaları da kullanılmaktadır. Elektronik 
vasıtaların kullanımı uluslar arasında siber savaş 
olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle ekonomik 
alanda hackleme teknolojisi gelişmiştir. İnternet 
üzerinden yapılan ticaret ve ekonomik çalışmaları 
sabote etmek, elektronik sistemleri bozmak sure-
tiyle dolandırıcılık ve hırsızlık işleri yapılmakta-
dır. Bilgisayar ortamında yapılan çalışmaları takip 
ederek sabote etmek ve değiştirmek için hacker 
mesleği oluşturulmuştur. Siber savaş ülke sınırla-
rını aşarak küresel boyuta ulaşmıştır. Küresel et-
kileşimde olmazsa olmaz bir araç olan siber uzay, 
herhangi bir devletin tekelinde değildir ve büyük 
ölçüde yasal düzenlenme altına alınmamış du-
rumdadır. Siber uzayda cereyan eden olaylar sivil 
alt yapı özelliğinden askeri yapıya dönüşerek siber 
uzay savaşı haline gelmiştir.

Elektronik yayın vasıtalarının gelişmesi, kâğıt 
ortamda oluşturulan gazete, dergi ve kitap yayın-
cılığının kullanımını azaltmıştır. Elektronik dün-
yasının sınırları yoktur. Siber uzaya sınır çizmek 
mümkün değildir. Elektronik ortamda yapılan 
yayıncılık kolay ve maliyeti az olan bir iştir. Elek-
tronik ortamda yapılan yayıncılık ile az zamanda 
daha büyük kitlelere ulaşma imkânı vardır. Gazete, 
dergi, kitap gibi yayınlar tam delil bırakan, dağıtı-
mı ve ulaşımı zaman alan ve zor olan araçlardır. Bu 
nedenle hibrit savaşın ikincil vasıtası konumun-
dadır. Yayın vasıtaları kullanılarak, basın ve yayın 
özgürlüğü içine gizlenmeye çalışarak mümkün 
olduğunca delil bırakmadan sinsi psikolojik savaş 
taktikleri hibrit savaşta kullanılmaktadır. Devlet ve 
millet aleyhine yapılan sinsi yayınlarla toplumun 
psikososyal yapısı üzerinde derinden seyreden 
kötü bir etki oluşturulmaktadır. Yalan bir haber 
değişik kanallardan tekrar edilerek, kara propa-
ganda halinde, asılsız olaylar gerçekmiş gibi halk 
tarafından kabul edilmesi sağlanır. 

Sosyal medya kurumları sosyal mühendisliğin en 
gelişmiş bilgi toplama mekanizmasıdır. Cep tele-
fonlarına ücretsiz hizmet veren her sosyal medya 
programı bunun karşılığını nasıl alıyor? Google, 
Twitter, WhatsApp, Facebook v.b. uygulamaları 
bütün dünya kullanıyor. Sosyal medya arkadaş-
lığı grupları oluşturuluyor. Adını unuttuğunuz, 
nerede olduğunu bilemediğiniz, buluşma imkânı 
kalmamış arkadaşlarınıza internetin sunduğu sos-
yal medya grupları ile kavuşabiliyorsunuz. Kay-
bolmuş tanıdıklarınızı, sizin adınıza bulup haber 
veren sosyal medya programı sayesinde ülke sınır-

larının ötesine ulaşabiliyorsunuz. Saniyeler içinde 
milyonlarca insana ulaşabilen teknoloji ile imkân-
sız dediğiniz işleri başarmanın mutluluğunu ta-
dıyorsunuz. Sosyal medya arkadaşlığının evlilikle 
sonuçlandığını görmek bile internetin gücünü 
göstermeye yetiyor. 

Ücretsiz olarak hizmet veren sosyal medya prog-
ramlarının nasıl devam ettiği merak konusudur. 
Yazılım ve işletim maliyetleri çok yüksek olan bir 
yatırımın gelir kaynağı nedir? Hiçbir hizmet kar-
şılıksız değildir. Kurulan bir arkadaş grubu yıllar 
boyu mesajlaşarak, yazarak yayın yapıyor. Yazı-
lan ve yayınlanan bilgiler ana bilgisayarda top-
lanıyor. Bilgi toplama faaliyeti o kadar büyük bir 
akış hızı ile ve yüklü bir kütle ile yapılmaktadır ki 
hiçbir kişinin tek başına yapa bileceği iş değildir. 
Bir topluluğun yıllar boyu yazdığı ve mesaj olarak 
doldurduğu bilgilerin sosyal analizle işin özüne 
varıldığında elde edilen bilgi topluluk hakkın-
da ulaşılamayacak sonuçları ortaya çıkaracaktır. 
Arkadaşlıklar, birlikte yapılan sosyal etkinlikler, 
kederler, sevinçler, alışkanlılar ve tüm insani özel-
likler ile dolu yayınlanmış bilgilere ulaşılabilmek 
çok kolay hale gelmiştir. Yıllara yaygın bir araştır-
ma raporu ticari bir çalışma olarak uluslar arası 
kurumlara pazarlanmaktadır. Toplulukların alış-
kanlıkları; ekonomik, kültürel ve sosyal yapıları, 
inançları hakkında bilgi toplamak siber uzay vası-
tası ile kolaylaşmıştır. Toplulukların tespit edilen 
yapıları kullanılarak istenilen düzeyde sevk ve ida-
re edilebilme sonucuna ulaşılmaktadır. 

Hukuk Dışı Uygulama
Hibrit savaşta meşru ve nizami silahlı kuvvetler 

kullanıldığı gibi gayrimeşru ve gayrinizamî kuv-
vetler de kullanılmaktadır. Konvansiyonel silahlı 
düzenli güçlerle gayri nizami silahlı güçler, yıkıcı 
bölücü terör unsurları ve sivil siyasi gruplarla, her 
seviyede emsali görülmemiş iş ve güç birliği yapıl-
dığı görülmektedir. Siber uzay gibi devamlı gelişen 
sivil alt yapıya sahip teknoloji askeri alanda kulla-
nılmaya başlanmıştır. Gayrinizamî ve gayrimeşru 
güçlerle nizami kuvvetlerin savaşında üstünlük, 
gayrinizamî güçlerden yana olmaktadır. Nizami 
bir ordunun emir ve komuta ile sınırlı ve nizami 
olarak hareket etmesi karşısında, merkezi emir 
komutaya bağlı olmayan bir yapılanmanın daha 
atak avantajı vardır. Terörizmin bitirilemeyişinin 
nedenlerinden biri bu farklılıktır. Hibrit savaşta 
konvansiyonel kuvvetler değil, taşeron silahlı te-
rör örgütleri kullanılmaktadır. Savaş böylelikle 
uluslar arası hukuk bakımından savaşan güçle-
rin gizlenmesini sağlamaktadır. Böylece gizli bir 
gücü taşeron olarak kullanan meşru güç kendini 
“müttefik” ve “vekâlet” kelimeleri ile de gizlemiş-
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tir. Hibrit savaş ile uluslararası hukuk düzenlemesi 
çalışmalarında henüz yeterli düzeyde bir çalışma 
yapılmamıştır.

Hukuki temelden yoksun hibrit savaş siyasetten 
bağımsız değildir. Bütün savaşlar siyasetin kullan-
dığı araç ve argümanların değişiminden ibarettir. 
Uluslar arası hukukta hibrit savaş kavramı ile ala-
kalı bir tanımlama yoktur. Uluslar arası ilişkileri 
düzenleyen siyasettir. Savaş siyasetten bağımsız ol-
madığından, savaşı düzenleyen hukuk da siyasetin 
içinde yer almak mecburiyetindedir. 

Savaşta insanlar yaralanarak sakat kalırlar veya 
ölürler. Savaştan geri kalanların hayatları zorlaşır 
ve işkenceye dönüşebilir. Netice itibariyle savaş, 
şiddet kullanma işidir. Şiddeti hukuk alanında ta-
nımlamak, meşru kullanımını belirlemek, meşru 
şiddetin toplum tarafından hangi ölçülerde kabul 
görebileceği konuları belirsizdir. Savaş hukuku 
daima egemen toplumun istekleri doğrultusunda 
oluşturulmuş anlaşmalarla sonuçlanmıştır. Savaş 
sonrası oluşturulan hukuka aykırılık yine meşru 
savaş sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hibrit savaşın esasını, taktik olarak konvansiyonel 
gücün (devletin meşru gücü) savaş içerisinde kul-
lanılmadığı anlarda, bu savaş için kullanılan araç 
ve taktikler oluşturmaktadır. Kullanılan bu araç 
ve taktikler saldırıda bulunulan devletin konvan-
siyonel savaşlarda göz önüne alınan uluslar arası 
savaş hukukunu, düzenli ordusunu ve ordusu için 
oluşturulan stratejisini, ikili ittifak ilişkilerini ve 
uluslararası ilişkilerin üst kuruluşu olan Birleşmiş 
Milletler teşkilatının uygulayabileceği yaptırımla-
rı, büyük nispette engellemektedir. Bu kamuflajın 
asıl nedeni ise iki devlet arasındaki savaş duru-
munun ilan edilmiş bir konvansiyonel savaş değil, 
hibrit savaş olarak kurgulanmış olmasıdır. 

Bu süreçte kullanılan savaş araçlarının esnek kul-
lanımından dolayı kiminle savaşıldığı açık olarak 
ortaya çıkmamaktadır. Hibrit stratejinin en önemli 
unsurlarından biri, düşman devlet sınırları içeri-
sindeki ayrılıkçı yıkıcı, muhalif unsurların ve ör-
gütlerin desteklenmesi, ya da desteklenecek bir 
ayrılıkçı, yıkıcı, muhalif örgütün oluşturulması-
dır. Stratejinin ikinci önemli unsuru ise ayrılıkçı, 
muhalif örgüt ve unsurların ağırlıklı olarak bu-
lunduğu bölgeye, tespit edilemeyecek şekilde özel 
kuvvetlerin (ajanların) sevk edilmesidir. Bu özel 
operasyon kuvvetlerinin yönetimi altında ayrılıkçı, 
yıkıcı, muhalif örgütlerin ve oluşumların (illegal) 
sevk ve idaresini elde ederek, istenilen hedeflerin 
ele geçirilmesi için yönetilmesi ise hibrit savaşın 
stratejik boyutudur. 

Terörizm
Hibrit savaşını kullanmaya karar vermiş olan 

güç, terör örgütlerini de bir savaş makinesi ola-
rak kullanmaktadır. Terör örgütleri savaş içinde 
üslendikleri vekâlet görevlerini tamamladıktan 
sonra ortadan kaldırılır veya farklı bir kılıf içine 
alınır. (Örnek olarak İŞID’ın kurulması.) Terör 
örgütü gayrimeşru bir güç olduğundan konvansi-
yonel yapının kabullenmediği bir teşkilattır. Terör 
örgütünü kullanan bir devlet bunu gizli olarak 
yapmaktadır. Görevini tamamlayan örgütün veya 
teröristin yok edilmesine örnek Usame Bin Laden 
gösterilebilir. Usame Bin Laden Afganistan sava-
şında vekâleten görev yaptıktan sonra, onu kulla-
nan güç tarafından tehlikeli bir terörist olarak ilan 
edilmiş ve yakalanıp öldürüldüğü ilan edilmiştir. 
Hibrit savaşta kullanılan gayrimeşru kuvvetler, 
vekâlet savaşı bittikten sonra savaşı yöneten devlet 
tarafından görevi sona eren örgüt cezalandırılarak 
ortadan kaldırılır. Böylece meşru olan yeni bir yö-
netim kurulmuş olur. Cezalandırıcı güç bu suretle 
kendinin haklı ve meşru güç olarak tanınmasını 
sağlamış olur.

Bazen, gayrinizamî savaşta kullanılan terör ör-
gütleri görevlerini yapıp yok edildikten sonra ba-
kiyeleri temizlenemez veya temizlenmez. Özellikle 
lider kadrosundan arta kalanlar, liderler ortadan 
kaldırılmaz. Bunlar muhafaza altına alınırlar ve 

Hibrit savaş aslında konvansiyonel askeri 
güç (devlet gücü) tarafından yönetilmek-
tedir. Hibrit savaş, savaş içinde bulunan 
toplum tarafından, “bir savaş içinde olduk-
ları” algısı oluşturmaz. Hibrit savaş, toplum 
tarafından bir savaş algısından ziyade, 
ahlaksızlık, terörizm ve bir takım sosyal 
kalkışmalar olarak algılanır. 
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daha sonraki operasyonlara hazırlanırlar. Terörist 
olarak yetiştirilmiş, birçok operasyonda denenmiş, 
etkili ve başarılı bu terör malzemesini imal etmek, 
yetiştirmek kolay değildir. Toplumlarda liderler 
enderdir. Liderlik yapay bir üretim değildir. Hibrit 
savaşın liderleri daha sonra da kullanılmak üze-
re muhafaza edilmelidir. (örnek olarak Abdullah 
Öcalan’ın muhafazası). Bazen işlediği suç sebebi 
ile tutuklanıp mahkumiyet alan kişilerin şartlı tah-
liye ile, belli hedefleri yok etmede kullanılabilecek 
hazır, eğitilmiş bir hibrit silahı olarak görevlendi-
rilmesi de mümkündür. Bu görevlendirme birçok 
yönleri bakımından hukuki bir temelden yoksun 
olduğundan gizlenmek suretiyle yapılmaktadır. 
Bu gayrimeşru gücü kullananların, gayrimeşru işi 
yapanların yakalanması halinde onlara sahiplen-
mezler, hatta cezalandırırlar. 

Sürekli Kaos
Hibrit savaş taktiklerinden biri de devletin ele ge-

çirilmesinden önce ülke genelinde kaos çıkarmak-
tır. Kaosun hedefi iktidardaki siyasi güçtür. Toplu-
mun huzursuzluğunun sorumlusu olarak iktidarda 
bulunanları göstermek ve buna karşı eylem plan-
ları yapmak arka plandaki örtülü gücün görevidir. 
Bu uğurda sosyal argümanlar ve vasıtalar kullanı-
lır. Bir işgalci devletin, diğer bir devleti yok etme 
planında kullandığı savaş taktiği konvansiyonel 
bir savaş ilanı ile değil, Hibrit metotla oluşturulan 
güçlerin sevk ve idaresi ile olmaktadır. Müdahale-
ci devlet kendi silahlı güçlerini değil, kendi adına 
müttefik terör örgütlerinin vekâleten savaşan güç-
lerini arka plandan yönetip kullanmaktadır. Buna 
“müttefik kullanma stratejisi” denilmektedir. Bu 
savaş tarzında düzenli ordular değil, dijital ve sivil 
savaş malzemeleri kullanılmaktadır. Hibrit savaşın 
malzemesi olduğunu bilemeden “amaca hizmet 
eden” binlerce kitleler vardır.

Kaosun hedefi; halkı problemler içinde kıvranır 
hale getirmek, bıktırıcı ve acı verici sosyal girdap-
lara sürüklemek üzere kargaşa ortamı oluşturmak 
temel hedef olmuştur. Hedefteki ülkede ihtilallar 
ve örtülü operasyonlar ile renkli devrimler ya-
pılmak üzere kaos meydana getirilir. Sendikalar, 
dernekler gibi sivil toplum örgütlerine eylem yap-
tırılır. İşçi hakları, geçim sıkıntıları grevlerin ge-
rekçeleri olarak ortaya atılır. Sosyal ve ekonomik 
sıkıntılar ülkede kaos oluşturmak, kanlı eylemler 
yaptırmak için önemli nedenlerdir.

Ekonomik ve sosyal problemler çekilmez hale 
geldiği zaman, tıpkı doğum öncesi çekilenler gibi, 
acı ve ızdırabın zirvede olduğu zaman bir kahra-
man kurtarıcı ortaya çıkar ve her şeyi düzelteceği-
ni kabul ettirir. Türkiye’deki her askeri darbe ön-

cesinde milletin içine düştüğü siyasi kaos ortamı 
bunun en bariz örnekleridir. Millet ızdırap içinde 
inlerken, ortaya çıkan kurtarıcılar baş tacı edilir, 
kurtarıcıları kucaklayarak derin bir nefes alınır. 
Bunun arkasından, her kaosun ardışığı olarak yeni 
düzen kurulur, anayasa ve yasalar değiştirilir. 15 
Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı kendi 
siyasi ve hukuki düzenini kuracaktı. Sonuçta bu 
kaostan istifade etmek suretiyle 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünü önlemiş(?) kahraman(?) olarak mev-
cut iktidar, yeni düzenini kurmak üzere anayasayı 
değiştirmeye adım atmıştır. Zihinlerin bulandırıl-
dığı, çözümsüzlüklerin kol gezdiği bir ortam oluş-
turulmuş, kurtuluş reçetesi “evet – hayır” çekişme-
sine indirgenmiştir. Kaosun önlenmesi neticesinde 
rejim değişiklikleri bile gündeme gelebilmektedir. 

16 Nisan Oylaması ülkedeki kaos ortamını değiş-
tirmeye yönelik bir çalışma değildir. Aksine siyasi 
kaosun yeni boyutlarla devam etmesini körükleye-
cek bir çalışmadır. Egemen güç istediği reformları 
yapma konusunda muzaffer konumunu kullan-
mıştır. Bu çalışmaya karşı muhalefet edecek bir 
gücün ortaya çıkmasına da müsaade etmemiştir. 
Egemen güç, aleyhine gelişecek hiçbir oluşuma 
fırsat vermeyerek iktidarda kalmayı sürdürmüştür. 
İktidarı zora düşürecek hiçbir oluşuma, çalışmaya 
imkân vermemek için her türlü meşru veya gayri-
meşru tedbir alınmıştır. 

Kamuflaj
Hibrit savaşın en önemli unsurlarından biri terör 

örgütleridir. Terör örgütleri uluslar arası hukukta 
bütün insanlığın düşmanı olarak tanımlanmıştır. 
Bu nedenle hiçbir ülke terör örgütünü himayesi al-
tına alma hakkına sahip değildir. Böyle bir yapılan-
ma o ülkeye karşı Birleşmiş Milleteler teşkilatınca 
savaş kararı almaya yeterli bir delil olarak kabul 
edilmiştir. Bundan dolayı savaşan terör grupları-
na yardım ve yataklık yapmak da savaş sebebidir. 
Bütün bunlara rağmen terör örgütleri savaş malze-
meleri bulmakta, gizli(?) olarak silahlanabilmek-
tedir. Terör örgütleri varlıklarını devam ettirecek 
ve arka planda gizlenen bir devlet gücünü daima 
bulabilmişlerdir. Diğer bir ifade ile gayri nizami 
savaş içinde bulunan devletler hibrit savaşlarını 
sürdürebilecek bir terör örgütünü himayesine al-
mışlardır. Bu gün Suriye ve Irak’ta bir savaş vardır. 
Bu savaşın tarafları ortada görünmemektedir. Gö-
rünürde savaşan güçler IŞİD, PYD, DEAŞ vb. diye 
adlandırılan ve silahlandırmış terör örgütleridir. 
Asıl savaşan güçler arka planda gizlenmektedir. 

Son dönemlerin en güçlü terör silahı olarak seçi-
len ideolojik akımın İslam Dini olduğu dikkati çek-
mektedir. İslam Dininin esaslarında terör olmadığı 
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halde İslam neden terörizmde kullanılmaktadır? 
İslam akaidinde insanların inandıkları zaman ne 
kadar güçlü bir silah haline dönüştükleri tarih 
boyunca görülmüştür. İslam akaidinin yanlış bir 
öğreti haline dönüştürülüp, dinin temellerini sar-
sacak boyutta farklı yorumlarla bölünme ve parça-
lanmaya neden olan, insan aklının ürettiği o kadar 
büyük akımlar ortaya çıkmıştır ki, asırlarla yoğ-
rulmuş tarih birikimi bunun şahididir. Mezhepler 
tarihi, İslam inancını kabul eden toplulukların, bu 
parçalanmayı ortadan kaldıran barış dünyasının 
nasıl kurulduğunun şahididir. Farklılıkları sulha 
ve kardeşliğe dönüştüren İslam inancının bu eşsiz, 
devasa mucizesi yanında, farklılıkları düşmanlığa 
dönüştüren, İslam ile alakası olmayan ama onun 
adını kullanan terörizm mimarlarının malzemesi 
olmaktan kurtulamayan Müslümanların en acı ve-
rici sonuçları ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

600 yıl boyunca İslam’ın sancaktarlığını yapmış 
olan Türk Milletinin varlığını yok etme planı kar-
şısında, mücadeleden vazgeçmeyen milletimizin 
yok edilmesi planlarında düşmanların geri adım 
atmadıkları unutulmamalıdır. Konvansiyonel sa-
vaş usulleri ile Türk devletini ve milletini yok et-
mek mümkün değildir. İslam’ın dünyaya bakış aki-
desi ile yıkılmaz bir iman haline gelmiş bir sistemi 
yok etmek için daha sinsi planlar kurmak gerektiği 
tespit edilmiş. Bu gün “hibrit savaş” diye adlandı-
rılan savaş taktikleri aslında insanlık tarihi kadar 
eskidir. Yeni olan bu savaşı yöneten imkân ve vası-
taların gelişmiş ve değişmiş olmasıdır. Bu değişim 
ve gelişmeler bir insan ömrüne sığmayacak kadar 
büyük ve geniş kapsamlıdır. Bu devasa gelişme 
karşısında olayları fark eden büyük davayı ömrü-
ne sığdırabilen deha liderler azdır. Tarihimizde 
2. Dünya savaşından sonra başlatılan ve dünyayı 
idare etme planı çerçevesinde geliştirilen emper-
yalist planları parçalayan bir ses 1960 ihtilalı son-
rasında Türkiye’de yankılandı. “Emperyalizmin 
beyni Siyonizm’dir.” çağrısı uyuyan beyinlere bir 
ok gibi saplanan asrın ideolojik, fikir bombası ile 
beyinlerdeki asılsız, çürümüş putları yıkan sesin 
sahibi Aykut Edibali yeni bir aydınlık çağı müjde-
liyordu. Bu ses çağımızın en büyük hibrit kurgusu, 
komünizm, kapitalizm, Marksizm, emperyalizm 
kavramları arkasındaki sinsi yıkıcı ideolojik yapıyı 
bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermiş, başlattığı 
Mücadele Birliği hareketi ile hezimete uğratmış-
tır. “öğrenci hareketleri” olarak hafife alınan vatan 
bölme hareketlerini 30 yıllık bir direniş mücadele-
si ile, Yeniden Milli Mücadele ile yok etmiştir. 

Ekonomik Yıkılış
Bir milletin yok edilmesi planında ekonomik ar-

gümanlar da kullanılmaktadır. Ülkeyi ele geçirme-

den veya parçalamadan önce zayıflatmak, ekono-
mik sömürge haline getirmek üzere uzun soluklu 
ekonomik planlar yapılmaktadır. Ekonominin kü-
resel güçleri tarafından finanse edilen “ekonomik 
tetikçiler” ülke ekonomisini yöneten güçleri arzu 
edilen hedeflere doğru kararlar almaya sinsice 
ikna etmekle görevlidirler. Böylece ülke küresel 
ekonominin sömürgesi haline dönüşmüş ve yıkı-
ma hazırlanmış olacaktır. Bu bağlamda Türkiye 
ekonomisini yok etmek üzere Avrupa Birliği ça-
lışmaları kapsamında 1960 lı yıllarda ortaya atılan 
“Ortak Pazar” anlaşmalarının felaketini haber ve-
ren, “Ortak Pazar millete mezar” diyerek haykıran, 
Mücadele Birliğinin gür sesi Sayın Aykut Edibali 
olmuştur. 

Hibrit savaşın en önemli özelliklerinden birisi 
“sinsi ve gizli” yaklaşımdır. Bu sayede savaşı yöne-
ten güç kendisini kamufle etmiş olur. Konvansiyo-
nel savaşlar bir satranç oyununa benzetilirse hibrit 
savaşın karşılığı poker oyununa benzer. Satrançta 
bütün hamleler ve kurallar açıktır. Oyunu kazan-
mak için ihtimaller hesaplanıp, kayıp ve kazanç-
lar ölçülerek hareket planı yapılır. Hâlbuki poker 
oyunu baştan sona bir aldatma stratejisine daya-
nır. Pokerde durum ne olursa olsun, önemli olan 
rakip oyuncuya karşı elinin güçlü olduğu imajını 
vermektir. Amaç zayıf olduğu halde rakibini “pes” 
ettirmek ve oyunu kazanmaktır. Hibrit savaşın te-
meli hile ve aldatmaya indirgenebilir. Genel stra-
tejiye örnek olarak 2006 yılında Lübnan savaşında 
Hizbullah’ın kullandığı strateji gösterilmiştir.

Türkiye parçalanma stratejisi içinde hibrit kuşat-
ma altında bulunmaktadır. Hibrit savaşın bütün 
taktiklerinin adice uygulanmaya çalışıldığı bir 
arenada bulunmaktayız. Ülkenin içinde bulun-
duğu siyasi kaos ortamının bir savaş hali olarak 
kabul edilmediği müddetçe verilen çabalar sonuç 
vermeyecektir. Bu hileli, sinsi savaş haline yeteri 
kadar hazırlık yapılmadığı, bilişim teknolojisinde 
geri kalmışlık, siber saldırılara yeteri kadar cevap 
verilemeyişi, uluslar arası siber ilişkilerde tekno-
loji eksikliği vatan savunmasındaki zaafları acı-
masız bir şekilde gözler önüne sermektedir. Vatan 
savunmasını üstlenecek yeteri kadar silahlı güç, 
eğitilmiş kadroların tırpanlanmasını, kendini ve 
dünyayı tanıyan özelliklere sahip vatan evladın-
dan mahrum hale sürüklenmeyi durdurmadığınız 
zaman; Muhteşem Türkiye idealinde belirlenen, 
Türk milletinin ideallerinin değişmez devlet poli-
tikası halinde anayasada yer almadığı sürece, küre-
sel güç olmak, küresel lider ülke olmak hayal bile 
edilemeyecektir. 

Devam edecek
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M u h a r r e m  Y a k ı n

Olağandışı Sahne Suriye
şılması istenen hedefi gizlemek, hem de istenilen 
zemini oluşturmak için elzemdir. Buna ilave olarak 
şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki hiç bir terör ör-
gütü, içine yuvalandığı halkın/kesimin haklarının 
savunucusu değil; en büyük düşmanı olmuştur. 
Asala Terör Örgütünün amacı hiç bir zaman Er-
menilerin haklarını savunmak olmamıştır. Asala, 
Türkiye’ye sopa göstermek isteyen emperyal güç-
lerin kanlı bir taşeronu olmuştur. Ermeniler kul-
lanılmak istenmiş, bu gürültü nedeniyle 1915 olay-
ları, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için bir basamak 
olarak kullanılmak istenmiştir. 

Irak’da ve Suriye’de terör örgütlerinin biri gel-
miş, biri gitmiştir. Ypg’ye zemin hazırlamak için 
din maskeli terör örgütlerinden biri gelmiş, öbürü 
gitmiştir. Hikâyenin özeti şudur: Emperyal batının 
şamar oğlanı ypgnin varlığını sürdürmesi için din 
maskeli barbar terör örgütlerine ihtiyaç duyulmuş; 
kurulmuş, ihtiyaç ortadan kalkınca da defterleri 
dürülmüştür. Ancak böyle bir tehlike hep sözko-
nusu olduğu için ypgnin varlığına hep ihtiyaç var-
dır. Onun içindir ki ypgnin banisi emperyal batıya 
göre ypg bir terör örgütü değildir.

Davul Zurna İle Karşılamak
İlginçtir ki tek bir terör örgütü üyesi için dünya 

kamuoyu günlerce meşgul edilebilirken, dünyayı 
güdenler istemiyorsa, bir terör örgütünün tümden 
intikalinin sağlanması, sıradan ve hatta sıradışı bir 
olay olarak silik bir kayıtla geçiştirilebilir. Bunun 
son örneği Deaş’ın tasfiyesidir. Bölgemizi cehen-
neme çeviren Deaş, bugün görevini tamamlamış 
olarak terhis edilmekte ve üyeleri, ülkelerine yolcu 
edilmektedir. Eksik olan tek bir şey kalmıştır: Da-
vul zurna ile yollanmak ve davul zurna ile karşı-
lanmak.

Ortadoğuda taşlar aheste aheste ve özenle dö-
şenmektedir. Suriye’de önce aramızdaki mayınlar 
kaldırılmıştır. Ne kadar güzel değil mi? Mayından 
temizlenen alanlar tarım için kullanılacaktır. Bun-
dan daha iyi ne olabilir? Nerede bir tutam ot varsa, 
orada derin bir uçurum vardır. Emperyal iştiha, 
otun kokusunu bile esirger. Ama uçuruma çekmek 
için bir ot gösterisi yapmaktan da asla geri durmaz.

En büyük uçurumlar, en güzel otlarla kamufle 
edilmişlerdir. Güvenli bölge, bunlardan biridir. 

Terör örgütleri, birbirlerinin varlık 
sebebidirler. Biri, öbürünün doğuşuna 
zemin hazırlamak için sahaya sürül-
müştür. Zemin hazır olunca, çağrılan, 
kendisine biçilen rolü oynamak için 
sahnedeki yerini almakta gecikmeye-
cektir. Bu zincirleme hiyerarşi, istenilen 
son elde edilinceye kadar sürüp gide-
cektir. Proje, bu şekilde kurgulanmıştır. 
Bunun en belirgin görüldüğü ortam Or-
tadoğudur. el-Kaide, Nusra, Işid, Deaş, 
Ypg ve adlarına yetişmenin özel bir 
takip gerektirdiği Suriye Ulusal Konse-
yi, Suriye Demokratik Güçleri, Suriye 
Milli Ordusu... hep yakınımızda ot gibi 
biten örgütler olmuştur.

Hiç bir terör örgütü, dillendirdiği tezleri gerçek-
leştirmek için ortaya çıkmış değildir. Onları sahaya 
sürenler, ağızlarına verdikleri nakaratı tekrarlama-
yı da bir görev olarak vermişlerdir. Bu, hem ula-
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Emperyal batı, ypgnin bir terör örgütü olduğunu 
kabule bir türlü yanaşmamaktadır. En üst perde-
den müttefiklik platformu olan Nato’da dahi bu 
anlayışı sürdürmüşlerdir. Ypgnin varlığına son ve-
rilmemektedir. Sadece yer ve zaman mesafesi ko-
nulmuştur (güvenli bölge). Yeri ve zamanı gelince 
plan tamamlanacaktır. Planın tamamlanması için 
gerekiyorsa, yeni bir olay ve yeni bir bahane örgüt 
icat edilmesi mümkündür.

Güvenli bölge masalı, Irak’ın kuzeyindeki uçuşa 
kapalı 36-42 parelelleri (36-42 kuzey parelelleri ile 
26-45 doğu meridyenleri) arasındaki uygulamanın 
Suriye’deki adıdır.

Bizi Tongaya Düşürmesinler
Bir önemli konu da; terör örgütünün ne olup ol-

madığıdır. Bunun çeşitli tanımlamaları yapılabilir. 
En kısası; meşru devlet yönetimine baş kaldıran 
yasadışı oluşumlar olmasıdır. Bunu esas aldığımız-
da, Suriye’deki hükümet karşıtı her yasadışı olu-
şum, potansiyel bir terör örgütüdür. Bu niteliklere 
sahip örgüt ya da yapılanmalardan birini yararlı 
terör örgütü, öbürünü zararlı terör örgütü olarak 
yaftalayamazsınız. Böyle bir tuzağa düşmek, ta-
miri imkânsız yaralara neden olabilir. Suriye Milli 
Ordusu adlı bir yapılanmayı, arkanızda emperyal 
güç olsun olmasın desteklerseniz, bir başkası da 
bir başka yapılanmayı destekler ve durum içinden 
çıkılmaz bir hal alabilir. Yarın, emperyal politikala-
rın, sizin dirsek temasında olduğunuz yapılanmayı 
emsal göstererek kendi destek verdiği yapılanmayı 
aklama girişiminde bulunması, şaşırtıcı olmama-
lıdır.

Bölgedeki satranç turnuvası durmaksızın devam 
etmektedir. Irak’da bir hamle, sonra orayı unutul-
muşluğa terket, Suriye’de bir hamle, sonra dikkat-
leri başka tarafa çekerek Türkiye-İran sınırında 
mayın taramayı gündeme hazırla, sonra güvenli 
bölgeyle güven vermeye devam et. Ama piyonlar, 
atlar ve filler sahada yol almaya devam etsinler. Ve 
“arz-ı mev’udun varisleri”, oyunu büyük bir iştiha 
ile seyretsinler(?)

Ne Doğu Türkistan’da ne Afganistan’da ne Ye-
men’de ne Irak’da ne Suriye’de ne Libya’da ne 
Filistin’dene Kıbrıs’da ne Myanmar’da ne de dün-
yanın başka bir köşesindeki hiç bir zulüm, zulüm 
karşısındaki tepkimizi ve isyanımızı baskılayamaz. 
Mazlumun gözyaşlarını silmek ahdimizdir. Cesa-
retimizin temelinde Hakk vardır. Ve Zafer; Hakk’ın 
ve Hakk’a inananlarındır.

Derin uykuya ve büyük oyuna rağmen Milletimiz 
yaşayacak, düşmanları kahrolacaktır. Allah yar-
dımcımız olsun.

Türkistan’da ağıtlar arşa ki dayanmış
Gök mavidir bayrağı siyaha boyanmış
Hürriyetin özlemi zalimce kanlanmış
İşkenceyle vahşetle ağlıyor Türkistan

Lime lime edilmiş sönmekte ocaklar
Aileler tarumar mahzunca bucaklar
Yalnızlıktan boynunu bükmüş de sancaklar
Kurtuluşu müjdeyi bekliyor Türkistan

Kaygısız mı insanlık bu vebal taşınmaz
Kör mü dünya esaret zulümle yaşanmaz
Türkiye’den başka dost kardeş de bulunmaz
Kucak açar davana milletim Türkistan
  
Gül çiçekler hasretle baharı bekliyor
Yetim kalan bebekler anneyi özlüyor
Gök bayrağın nazlıca rüzgârı gözlüyor
Boynundaki zincirler kırılsın Türkistan

Türkistan’ım kalbimde her daim kandaşım
Gurbetteki Türklüğüm otağım candaşım
Zulme kafa kaldıran feryadım dindaşım
Zafer yakın çığlığın dinecek Türkistan

İçimdeki kanayan yarayı harlarsın
İstiklale hasretle inançla koşarsın
Gönüllerde imanla umudu yaşarsın
Kutlu sefer beklemez yakındır Türkistan

Bir seher ki güneşin ufuktan doğuyor
İnancınla azminle çilen son buluyor
Türk milleti birlikte zalimi boğuyor
Mücadelen zaferle taçlansın Türkistan

Türkistan’ım dağlarda çiçekler açacak
Gök bayraklı atların dörtnala koşacak
Al bayrağım çileli feryadın duyacak
Hürriyetin kızılca şafakta Türkistan

Y a h y a  D e m e l i

TÜRKİSTAN’IM!
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A h m e t  Ç u v a l d ı z

Suriye Konusunda Görmemiz Gereken
Barış Pınarı Harekâtından 4 gün önce, yani 5 

Ekim’de Senatoda bir komite toplantısı. Senatör-
ler Steve Daines, Mitch McConnel, Elizabeth War-
ren, Charles E. Schumer ve Gary Peters’in Albay 
Patrick Ryder, İstihbarat Suriye-Irak Masası Şefi 
Albay Myles Caggins ve Suriye’de PYD PKK’yı giz-
lemek için Suriye Demokratik Güçlerini kuran Ge-
neral Raymond Thomas’a yönelttikleri sorularla 
bu sorulara verilen cevaplar tam kan donduracak 
cinsten.1

McConnel: Müttefikimiz YPG’nin savaşçı sayısı, 
onlara verdiğimiz maaşlar hakkındaki doğru bilgi-
ler nedir?

Gen. Thomas: 15 binini çok iyi eğitip donattığımız 
tam 38 bin YPG savaşçısı var. Kişi başına 400 dolar 
maaş veriyoruz. Ama örgüt maaşın 200 dolarına el 
koyuyor. Ayrıca bu örgüte, Suudi Arabistan’a ulaş-
tırılan Suriye petrolünden bir miktar da muhafız-
lık payı ödüyoruz…

Sn. Schumer: Suriye kuzeyinde operasyona ha-
zırlanan Türk Ordusu karşısında YPG’li savaşçıla-
rın şansı nedir?

Albay Caggins: Arkalarından çekilirsek şansları 
yok. Türklerin baskısına dayanamayarak Trump’ın 
da onay verdiği güvenli bölgeden de çıkmak zo-
runda kalabiliriz. Bu durumda planımız YPG’yi 
çok kayıp vermeden daha güneye kaydırmak.

Schumer: Bir süre daha orada kalmalarını ve 
Türklere olabildiğince zarar vermelerini sağlamak 
varken YPG’yi güneye kaydırmanın anlamı nedir? 
Irak’tan sonra şimdi de Suriye’de de Kürdistan’ı 
kurduğumuz görülüyor. İki Kürdistan’ın bir ara-
ya getirilmesi sorun değil, peki ama Türkiye ile 
İran’daki Kürdistan parçaları ne olacak?

Alb. Caggins: Trump, Pentagon’un hazırladığı 
güvenli bölgenin başka hesaplar için Türklere bı-
rakabileceği planına onay vermişti. Suriye’deki 
petrol yatakları da Türklerin istediği güvenli böl-
genin güneyinde kalıyor zaten. Böylece hem ora-
sını korumuş olacağız hem de zamanı geldiğinde 
YPG savaşçılarının yarıya yakınını İran sınırına 
kaydırabileceğiz. ABD ve İsrail için oldukça hayati 
bir önem taşısa da Büyük Kürdistan›ı kısa vadede 
oluşturmak öyle kolay değil!

Peters: Kontrolümüzdeki Rakka’dan çıkan DA-

1-  “ABD’nin Şeytanî Türkiye Planı”, Burhan AYERİ, 6 
Kasım 2019, Yeniçağ Gazetesi

ÇUVALDIZ

Evveeet değerli okurlar, yazarınız Ah-
met Çuvaldız bir ay sonra tekrar kar-
şınızda. “Hani bizim yanımızdaydın 
tekrar niye karşımıza geçtin?” diye 
sormayın suç sizde. Yanınıza geçtim 
de ne oldu? Hiçbir yakınlık görmedim. 
Ehh, ben de yine karşınıza geçeyim 
dedim ve dokundum bilgisayarın tuşla-
rına. Buyurun bakalım, bu sefer nelere, 
nerelere dokunmuşum…
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EŞ’lileri neden kullanmıyoruz bu iş için? Liderleri 
El Bağdadi’nin Haseke’deki üssümüzde yaptığımız 
estetik ameliyattan sonra Afganistan’a götürüldü-
ğü söylenmişti. Ama şimdi İsrail’de olduğundan 
şüphe ediliyor.

Albay Ryder: ABD ile iş birliği yapmayı kabul 
eden 12 bin DAEŞ’liyi hava yoluyla Afganistan’ın 
İran sınırındaki Herat’a taşıdık (Umarım işitmesi 
gerekenler, bizim İŞİD dediğimiz DAEŞ’in Ameri-
kan işi olduğunu işitmişlerdir.) 

İsrail, DAEŞ’in Afganistan’a götürülüp oradan 
İran’ın vurulması önerisinin sahibidir. Böylece Su-
riye’de İsrail sınırına yerleşmiş olan İranlı milisle-
rin de geri çekilmesi sağlanmış olacak.

McConnel: DAEŞ’i kolladığımıza yönelik bu tür 
bilgiler dünya kamuoyunda itibarımızı zedeler.

General Thomas: Daha önceki komite toplantı-
sında da söylemiştim. Biz zaten DAEŞ’i gereken 
yerlerde gizlice kullanıyoruz. Şimdiki hedefimiz, 
YPG’yi Irak sınırından, DAEŞ’i de Afganistan sını-
rından İran’a saldırtmak!

Schumer: Bütün bunları gizlemek için, başta Er-
meni soykırımı olmak üzere, Kıbrıs işgali, askerî ve 
ekonomik yaptırımlar ve benzerlerini kullanaca-
ğız. YPG ise sadece Pentagon bünyesindeki toplan-
tılarda yer alacak.

Libya Mutabakatı 
Doğu Akdeniz’de Bir Zafer Mi?
27 Kasım’da Libya ile imzaladığımız Akdeniz’de 

Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İliş-
kin Mutabakat Muhtırası sonrasında basının bir 
kısmında Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ve Yunanistan’ın AB’yi de arkasına alarak Türki-
ye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana 
sıkıştırmaya yönelik siyasi oyunları bozup çöpe at-
tık açıklamasıyla yeni bir zafer ilan edildi. Öyleyse 
vur davulcu davula, çal zurnacı zurnayı… 

Ortada gerçekten davula vurulacak, zurnaya 
“peşrev” çektirilecek bir durum var mı?

İktidara sorarsanız var. Her hezimetleri gibi bu da 
bir zafer. Peki ya işin uzmanlarına sorarsanız? İşte 
o zaman ortada öyle iddia edildiği gibi bir zafer 
değil, maalesef yine bir hezimet olduğunu görür-
sünüz. Nasıl yani Sayın Çuvaldız diyorsanız sözü 
erbabına bırakayım.

Bakın bu konuda Millî Savunma Bakanlığı eski 

Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım 
ne diyor:2

Libya ile imzalanan Muhtırada, münhasır eko-
nomik bölgenin (MEB) batı sınırının 25, 30’ Doğu 
boylamından geçirildiği ve Yunanistan’ın 2014’te 
satışa çıkardığı 7 parselden sadece 15’nci parselin 
bir kısmına sınırlı giriş yapıldığı görülüyor. 

Bu sınırla Girit Adası’nın etrafındaki 5 Türk Adası 
ile bu adalara ait 74.860 km2’lik bir Türk Kıta Sa-
hanlığı Yunanistan’a terk edilmiş oluyor. Dışişleri 
Bakanlığı’nın paylaştığı yeni haritayla Türk kıta sa-
hanlığının batıda yaklaşık bir boylam daha doğuya 
çekildiği ve sınırın 26ᵒ 20’ Doğu boylamından ge-
çirildiği görülüyor. 

Bu harita ile Türkiye’nin kıta sahanlığı kaybı, 
74.860 km2’den, 80.000 km2’nin üzerine çıkmış 
oluyor. Bu yeni düzenleme ile Türk Dışişleri Ba-
kanlığı, Kıta Sahanlığı ve MEB sınırlarını, Yuna-
nistan’ın 2014’te satışa çıkardığı Türk parselleri-
nin de doğusuna çekmiş oluyor. Böylece yabancı 
petrol şirketlerinin Girit’in güneyindeki Türk Kıta 
Sahanlığında petrol ve doğalgaz için arama veya 
sondaj yapmasının önündeki bütün engeller kal-
dırılmış oluyor.

İşte son zaferin açıklaması bu. Hadi Reis bu işleri 
pek bilmiyor, kolayca da aldanıyor. Peki yüzlerce 
boş danışman ne yapıyor? Onlar oturuyor, Reis sü-
rekli aldanıyor ve Lozan’da bize verilmiş olan Ak-
deniz’deki bu hakta da elimizden çıkıyor. Olmaz 
olsun böyle zafer...

2- “Yeni haritalar… Yeni kayıplar...”, Ahmet TAKAN, 4 
Aralık 2019, Sözcü Gazetesi
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Muhteşem
B a y r a k  H a b e r  M e r k e z i 

A d a n a  T e m s i l c i l i ğ i

Bir yel eser Anadolu’da, gül kokusu salar il 
il, ilçe ilçe yurdun her bir köşesine. Gö-

nüller sevgiyle dolar. Hey hey, yine de hey. 
Destanlar yazılır Anadolu’da. 

“Millet bizim, toprak bizim, yurt bizim;  
Sevinç bizim, keder bizim, dert bizim; 

Sarsılmaz bu iman, sönmez bu azim, diyen, 
aziz milletimizin arasına yad ellerin katıl-
masını istemeyen millet evlatları Gazian-
tep’te, Kilis te Şahinbeyler, Karayılanlar; 

Adana’da, Osmaniye’de İbo Osmanlar,  Ka-
rafatmalar Rahime Hatunlar, Tufan Beyler, 
Saim Beyler; Ankara’da, Seymenler; Bur-

dur’da, Kütahya’da zeybekler... Halay çeker, 
harmandalı oynar, horon teperler. Şahlanır, 

milletçe el ele il, ilçe kurultayları yapılır, 
Muhteşem Türkiye’nin kurulması yolunda. 

Muhteşem Türkiye Yolunda

Kurultaylar
19 Kasım Manisa Salihli, 20 Kasım İstanbul Be-

yoğlu, 9 Aralık Kilis, 10 Aralık Ankara Altındağ 11 
Aralık Kilis, Gaziantep Nizip, 12 Aralık Şahinbey, 13 
Aralık Eskişehir Odunpazarı, 14 Aralık Ankara il, 
14 Aralık Burdur Bucak, 21 Aralık Kilis İl, 21 Aralık 
Burdur İl, 22 Aralık Kütahya Simav kurultayları ta-
mamlanır arkası arkasına. Bozok Yaylasından ses 
gelir. ‘Biz de varız!’ der, Millet Mücadelesinde Yoz-
gatlılar il teşkilatını kurarlar. Karadenizliler sefer-
dedir il teşkilatlarını kurmak ve tamamlamak için. 
“Bu didiniş bu kurtuluş çilesi 

Hiçbir zaman bize melâl vermesin.
Vazifemiz millet mücadelesi,
Allah, bu payede zeval vermesin.”

Güneyin incisi, bolluğun ve bereketin simgesi 
Adana ve Adanalılar da durur mu, onlar da yer 
alır bu kutlu kervanda. Millet Partisi Adana 11. İl 
Olağan Kurultayı 29 Aralık 2019 tarihinde yeni bi-
nasında yoğun bir katılımla yapıldı. Kurultaya çok 
sayıda delege üye ve davetliler katıldı. Gaziantep, 
Hatay, Mersin ve Osmaniye gibi yakın illerden de 
temsilci Millet Partililer teşrif ettiler. Bir kısım da-
vetliler salon almadığı için kongreyi salon dışında 
takip etmek zorunda kaldı. 

Hayatın her alanında ‘Yerli ve Millî’ diyenlerin, 
‘Zafer Hakkın ve Hakka inananların’ diyenlerin, 
‘Davamız Türk Milletinin Varlık ve Beka Davasıdır’ 
diyenlerin bir araya gelip, birlik ve barış mesajla-
rının verildiği, dostluk, kardeşlik duygularının yo-
ğun olarak yaşandığı, Millet Partisi Adana İl Kurul-
tayı coşkulu bir ortamda geçti. 

Divan Başkanlığını Gaziantep İl Başkanı Ali Ba-
kım’ın yaptığı Kurultay saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı ile başladı. Ali Geçioğlu, Hakkı Öğüt, Meh-
met Çetiner, Yaşar Akkuş ve İdris Taşpınar söz ala-
rak yaptıkları birbirinden güzel konuşmalarıyla 
ülkemizin içinde bulunduğu sorunları ve çözüm 
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yollarını dile getirdiler. Bütün sorunların Millet 
Partisi iktidarında çözüleceğini vurguladılar.

Genel Başkan yardımcımız Ali Geçioğlu açılış ko-
nuşmasını yaparak kurultayın hayırlara vesile ol-
ması dileklerinde bulundu. Üyelerimizden Hakkı 
Öğüt Yeniden Milli Mücadele Birliğiyle başlayan 
hareketin, Millet Partisi ile taçlandığını, devlet bü-
rokrasisinde görev alan çok değerli insanlar yetiş-
tirdiğini vurguladı. Yaşar Akkuş Millet Partisinin 
önemine değinerek çok çalışmamız gerektiğini ve 
üye sayısının her geçen gün çoğalması gerektiğini 
belirtti. MKYK üyemiz Mehmet Çetiner bir anısını 
anlatarak Muhteşem Türkiye sevdalılarının mutla-
ka iktidarda olmaları gerektiğini vurguladı.

Genel Başkanımız bilge lider Aykut Edibali te-
lekonferansla kurultayımıza katıldı. Sayın Genel 
Başkanımız ülkede tüm olanlardan devleti yöne-
tenlerin sorumlu olduğunu, uğranılan zayiatların 
ortadan kaldırılması, problemler karşısında ge-
reken tedbirlerin alınması gerektiğini, hepsinin 
yöneticilerin görevi olduğunu, insanların maddi 
ve manevi sıkıntılarının da devlet tarafından kar-
şılanması gerektiğini, karşılanmaması halinde 
halkın yöneticileri sorgulaması gerektiğini, sorgu-
lanmıyorsa da mutlaka Allah’a karşı hesap vere-
ceklerini vurguladı.

Yeni devlet başkanlığı sistemine de değinen Ge-
nel Başkanımız Türk tarihinde eşine ve benzerine 
rastlanmamış bir başkanlık sistemi icat edildiğini, 
bu sisteme “Türk Tipi Başkanlık” sistemi denildi-
ğini, bu ismin milletimize mal edilmeye çalışılarak 
bu sistemin yargılanmaz, sorgulanmaz bir keyfi 
yönetim anlayışı doğurduğunu belirterek “yö-
netici olması istenen kim oluyor da, Fatih Sultan 
Mehmet’in, Yavuz Sultan Selim’in, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın ve hatta Hz. Ebu Bekir’in ve Hazreti 
Ömer’in üstlenmeye cüret edemediği kadar büyük 
yetkileri elinde toplamak istiyor ?” diyerek uyarılar-
da bulundu. Bu sistemi getirenlerin sorumlulukla-
rını yerine getiremediklerini, ehil olan insanların 
yolunu kestiğini, sorumluluklarını yerine getire-
meyenlerin istifa etmelerini gerektiğini belirti. 

Adana il kurultayının hayırlara vesile olması te-
mennisinde bulunan Genel başkanımız kurulta-
yın hazırlanmasında emeği geçen il yöneticilerine 
teşekkür ederek, tüm üye ve davetlileri selamlayıp 
konuşmasını nihayetlendirdi.

Genel Başkanımızın ardından söz alan İdris Taş-
pınar; Umudunu her zaman diri tutan, Muhteşem 
Türkiye sevdalısı Millet Partisi’nin saygıdeğer dele-
gelerihitap özetle şu şekilde hitap etti:

Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar tam 96 yıl 
geçmesine rağmen tarihte devletler kuran 38 ayrı 
milleti adalet ve hoşgörüyle idare eden bu aziz mil-

let bugün maalesef dünya genelinde kalkınmada 
öncelikli ülkeler içerisinde yani geri kalmış ülkeler 
statüsünde. 

Türk Toplum Yapısı Ne Halde?
Asırlardır tek yürek, tek yumruk ve ses olan bu 

aziz milletin ülkesinde bombalar patlamakta. Ci-
nayetlerin ardı arkası kesilmemekte. İnsanı kö-
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tülüklere götüren bütün yollar ve kapılar sonuna 
kadar açılmış. Uyuşturucu ve alkol kullanımı her 
geçen gün artmış. Hırsızlık yüz kızartıcı suç olmak-
tan çıkmış. İyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden 
âlimler tükenme noktasına gelmiş. Kul hakları fü-
tursuzca çiğnenmiş ve çiğnenmeye devam etmek-
tedir. 

Toplumumuz son derece gergindir. Ruh sağlığı 
bozulmuştur. Cinayetler yaygınlaşmış, tecavüzler 
ve çocuk istismarları artmıştır. Ürünlerimiz bo-
zulmuş, nesillerimiz ve gençliğimiz tehdit altına 
girmiştir. Hastaneler ve hapishaneler, tıklım tıklım 
doludur. Öte yanda ülkemiz ateş çemberi içerisin-
dedir. Asırlık düşmanlarımızın saldırısıyla karşı 
karşıyadır.

İslâm Dünyası İşgâl Altında!
Bugün diğer İslâm ülkelerinin durumu da yürek-

ler acısıdır. Kendilerini savunacak durumda değil-
dirler. Ellerindeki pek çok teknik alet ve kendilerini 
savundukları silahlar ikinci sınıf ithal ürünlerdir.

İslâm ülkelerinin bu zaafını ve dağınıklığını çok 
iyi bilen, dünyayı sömüren emperyalist güçler ve 
başta İsrail çocuk ve kadın demeden masım halkı 
katletmekte, adım adım Filistin’i işgal etmekte-
dir. Kudüs’ü başkent ilan etmiştir. Diğer taraftan 
Çin’de Uygur Türk ve Müslüman kızlarını ken-
di erkekleriyle evlenmeye zorlamaktadır. Her 
Türk’ün evine bir Çinli erkeği yerleştirmektedir. 
Müslüman Uygur Türk âlimleri hapishanelere 
atılmakta ve öldürülmektedir. 40 milyon Uygur 
Türk’ü Türkistan’da kan ağlıyor. Rusya her gün 
Suriyeli Müslüman kardeşlerimizin üzerine bom-
balar yağdırıyor. Kahraman ordumuz Kuzey Irak’ta 
ve Suriye’de savaşırken ABD ve İngiltere Suriye ve 
Irak petrollerini sömürüyor. PKK ile de paylaşıyor.

Şimdi düşünelim: Soydaşlarımız, dindaşlarımız 
bu durumda iken, biz ne kadar hürüz. Hürriyet ve 
bağımsızlık nerede? Müslümanların yaşadığı Or-
tadoğu emin belde olmaktan tamamen çıkmış.

Ülkemizdeki ve İslâm coğrafyasındaki son gö-
rüntüler, yaşanan zilletin resmi gibidir. Bunun tek 
sebebi vardır: Müslümanların, adalet, ahlak ve hu-
kuk temelinden uzaklaşmaları.

Akan Kanın ve Göz Yaşının 
Müsebbipleri Kimler?
Gerek İslâm coğrafyasının ve gerekse ülkemizin 

bu hallere düşmesinin müsebbipleri kimler? İkti-
dar sahipleri. O iktidar sahipleri ki; Ahmet Cevdet 
Paşanın ifadesiye “Tarih bilmeyen devlet adamı, 
pusula okumasını bilmeyen gemi kaptanına ben-
zer, nasıl ki gemi kaptanı kendi gemisini batırırsa, 
devlet adamı da devleti batırır .” diyor. 

Müsebbipler belli. Yıllardır ülkeyi yönetenler her 
geçen gün ülkemizin gerilemesine sebep oldular. 
Asırlara hitap edecek temel politikalar hazırlama-
dılar. Sadece günü birlik kendilerini kurtarma ve 
iktidarda tutma politikaları güttüler.

Emanet Ehline Verilmedi
Ehliyetli ve liyakatli insanlara güvenmediler. Be-

nim adamım düşüncesiyle yandaşlarını kayırdılar. 
Kritik pozisyonları iş bilmez insanlara devrettiler. 
Yandaşlarının rant elde etmesini sağladılar. Dev-
letin bekasını sağlayacak kurumların gücünü sı-
fırladılar. Sürekli toplumu gerip kutuplaştırdılar. 
Algı operasyonları ile toplumu sindirdiler. Üreti-
me dayalı büyüme yerine, ithalata dayalı büyüme 
yöntemini seçtiler. Faizleri yükseltip, piyasadaki 
para akışını azalttılar. Dış politikada tüm ülkeler 
ile kavgalı oldular, komşularımız ile sürekli gergin-
lik yaşattılar. Faizi kaldırmak yerine herkesin faize 
bulaşmasına neden oldular. Kumarı millileştirerek 
piyango, loto, toto, at yarışı gibi isimlerle fakir fu-
karanın elindeki üç beş kuruşu da aldılar. Zengini 
daha zengin, fakiri daha fakir ettiler.

Uyuşturucu kullanma yaşını ilkokul seviyesine 
kadar düşmesine seyirci kaldılar. Terör olayları 
bitmediği gibi sürekli artmakta, hemen hemen 
her gün şehit haberleri gelmekte. Akaryakıt fiyat-
larını ise neredeyse günlük artırmakta. Çiftçinin 
ve köylünün mahsulü para etmeyince tarımı biti-
rerek dışa bağımlı bir ülke haline getirdiler. Alış 
veriş merkezlerinin ekmeğine yağ sürerek zengine 
destek verip küçük esnafı bitirildiler. Denk bütçe 
yapamadıkları gibi bütçe her yıl açık verir oldu 
ve cari açık giderek arttı. Ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak ağır sanayi fabrikaları yapılmadığı gibi 
devletin ana ekonomi damarları olan fabrikala-
rı satıp dışa bağımlı hale getirdiler. Fetö ile ilgili 
gerekli önlemleri almayıp devletin her türlü im-
kânları tam 11 yıl boyunca onlara peşkeş çekildi, 
Komşularla sıfır sorun deyip sıfır komşu netice-
sine getirdiler ülkemizi. İsrail’in Filistin zulmüne 
dur diyemediği gibi aksine İsrail bizden çekinmek 
yerine Filistin üzerindeki zulmünü artırdı.

Bu Felakete Gidişi Milet Durdurur!
Elbette ki ülke yönetiminde millete de büyük gö-

revler düşmektedir. Her ne kadar ülke yönetimini 
milletvekillerine vekâleten verse de ülkeyi yöne-
tenlerin yegâne denetleyicisi milletin ta kendisidir. 
Millet siyasetin bizzat içerisinde olmalıdır. “Siyaset 
umumi hayattır. Siyasete karışmam, siyasete karış-
ma demek vatan işine, millet işine karışmam ve 
sende karışma demektir ki, son derece tehlikeli bir 
durumdur.” Millet siyasetin içinde olmalı, millet-
vekillerinden hesap sorabilmelidir.

Millet Partisi olarak ülke yönetiminde doğruları-
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nın tasdikçisi yanlış politikalarının da uyarıcısı ve 
yol göstericisiyiz. 

Şuna inanıyoruz ki; “Bu ülkenin sorunlarını, yine 
bu ülkenin insanları çözmek zorundadır. Dindar, 
dine kayıtsız, düşünce zevk ve menfaatler bakı-
mından farklı öbeklerde toplanmış insanlarımız 
çözecek. Ama sağlıklı ve isabetli çözümlerin ilk 
şartı, milli mutabakattır… Bu ülkenin insanları, 
yüzlerle, belki binlerle, milyonlarla ifade edile-
bilecek farklılıklarıyla karşılıklı saygı içinde, asla 
vazgeçilmez, ihmal edilmez uzlaşmaları sağlamak 
mecburiyetindedir. Türkiye’nin dününü, bugünü-
nü, yarınını birleştiren mukaddes bağları kurmak, 
milyonlarca insanı birbirine bağlayan mübarek te-
meller, ölçüler, hedefler üzerinde anlaşmak mec-
buriyetindedirler.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece iktidarda 
bulunan partinin ve gurubu bulunan partilerin 
kendi görüşlerini şov yaparak beyan ettikleri bir 
kürsü haline gelmemelidir. Milli iradenin mükem-
mel bir şekilde temsil edildiği yer olmalıdır. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi hâkimler meclisi gibi 
vakur, azametli, ciddi, âlim ve ince fikirli olmalıdır. 
Onun için Türkiye’yi kuran, yöneten, istiklâle ka-
vuşturan gazi ve kahraman meclis geleneği unu-
tulmamalıdır… 

Olumsuzluklar saymakla bitmez. Elbette uçu-
rumun kenarına yaklaşan ve batmak üzere olan 
bu gemiyi kurtarmakta hâlâ mümkündür. Bunun 
çaresi de tektir: Uzlaştığımız adalet, ahlâk ve hu-
kuk temeline geri dönmek! Millet Partisi kadroları 
olarak bu ölçüler doğrultusunda yönetime talibiz. 
Gayemiz halka ve Hakk’a hizmettir. Halka hizmet 
Hakk’a hizmettir.

Genel başkanımız Aykut Edibali’nin ifadesiyle; 
Ülkemizin problemlerinin altından kalkmanın 
yegâne yolu “birliği sağlamak ve samimi olmaktan 
geçer.” Bu da ancak Millet Partisi’nin iktidar olma-
sıyla mümkündür. Hepimiz milletimizi uyarma-
mız ve partimiz saflarına katmamız gerekiyor. Köy 
köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşmamız gerekiyor. 
Sesimizi her halukârda duyurmamız, millet evlat-
larını partimize üye yapmamız gerekiyor. Milleti-
miz Muhteşem Türkiye sevdalılarını bekliyor.

Taşpınar, “Selam olsun umudunu diri tutan Muh-
teşem Türkiye sevdalılarına” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Kurultay sonunda nöbeti eğitimci İdris Taşpınar, 
Hasan Demircioğlu’ndan devraldı. Üç dönemdir 
görevini büyük gayretle yerine getiren Hasan De-
mircioğlu beye teşekkür eder yeni başkanımız İd-
ris Taşpınar beye ve değerli yönetimine de görevle-
rinde üstün başarılar dileriz.
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Ş e v k e t  B i n g ö l

D ü n y a y ı  Yö n e t e n
Gizli Örgütler

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyayı yöneten gizli örgütler; Beynelmilel 
Siyonizm’in (Yahudiliğin) önderliğinde ve kontrolünde kurulan CFR, TİRİLATE-
RAL, BİLDERBERG gibi mafyalaşmış büyük sermayenin komplo örgütleridir. Bu 
örgütlerin nihai amacı; Büyük İsrail Devletini kurmak ve bütün dünya milletlerini 
kendilerine tabi olmuş köleler olarak Siyon İmparatorluğu altında yönetmektir. 
Şimdi bu örgütleri tanımaya çalışalım:
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CFR üyeleri; eski ve yeni ABD başkanları, dışişle-
ri bakanları, büyükelçiler, Wall Street yatırımcıları, 
uluslararası bankerler, spekülatörler, vakıf yöneti-
cileri, Think-Thank yöneticileri, lobici hukukçular, 
Pentagon ve NATO generalleri, büyük sanayiciler, 
medya patronları, medya yöneticileri, üniversite 
rektörleri, kilit profesörler, senatörler, Temsilciler 
Meclisi Üyeleri, yüksek ve federal mahkeme yar-
gıçlarından oluşmaktadır. Sayıları 3.500 civarında-
dır.

Bu üyeler; Rockefeller, Carnegie, Hudson ve Ford 

CFR ÖRGÜTÜ
(Council on Foreign Relations= 
Dış İlişkiler Konseyi)

Vakıflarını, Standart Oil of New Jersey (Exxon), 
Mobil, General Motors, IBM, Texaco, Chase Man-
hattan Bank, City Bank, Du-Pont, Boeing, Lockhe-
ed-Martin, CNN ve CBS gibi uluslararası tröstleri, 
ABD hükümetini, Cumhuriyetçi ve Demokratik 
Partiyi yönetirler. Başta Batılı emperyalist devlet-
ler olmak üzere, diğer devletler üzerinde; vakıflar, 
Think-Thank’lar, BM, Dünya Bankası, IMF, Dünya 
Ticaret Örgütü, OPEC ve NATO gibi kuruluşlar 
aracılığıyla doğrudan veya dolaylı bir şekilde de-
netim kurarlar. Bu kurum, dünyanın en önemli 
vakıflarını yönetir ve kurulduğu günden beri CIA 
onların kontrolü altındadır. 

İkisi de Yahudi kökenli olan İsviçre-Basel’deki 
Rothschild ailesi ile ABD’deki Rockefeller ailesi 
dünyadaki küresel sermayenin iki ana koludur. 
Bunlar CFR’nin hem kurucuları, hem de en önem-
li üst düzey yöneticileridir.

Bu aileler sadece siyaset ve ekonomiyi kontrol 
etmez, dünyanın sosyal güçlerine de hâkim olmak 
için düşünce merkezleri, NGO’lar, vakıflar kurar-
lar ve hayırseverlik (!) işlerine de el atarlar. 

Türkiye’deki zenginlerin önemli bir kısmı (üye 
olmayan zenginleri tenzih ederiz) onların frans-
chising (bayi) uzantılarıdır. Birlikte hayırseverlik 
ödülleri düzenlerler. Sanırsınız ki hayatlarını in-
sanlığa adamışlardır. Hâlbuki hedefleri kendile-
rine hizmet eden tek bir dünya devleti kurmak ve 
dünya nüfusunu azaltarak, ırkları ayıklamaktır. Bu 
yüzden moleküler biyoloji, nano-teknoloji, gen bi-
limleri, klonlama, genleri değiştirilmiş yiyecekler 
(GDO), yeni aşılar; onların marifetleri ve kurduk-
ları vakıf ve araştırma merkezlerinin ana çalışma 
alanlarıdır.

CFR örgütü, 1921 yılında David Rockefeller 
tarafından New York’ta kurulmuştur. (CFR) 
adlı kuruluş, ABD merkezli ve dünya ege-
menliğini amaçlayan, üst düzey elitlerin 
üye olduğu küresel bir masonik kuruluştur. 
Dünyanın en zengin ailelerinin üye olduğu 
CFR, dünyayı yönetme arzusundaki Siyo-
nizm’in gözle görülebilir en önemli yapı-
lanmalarından biridir.
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Rockefeller* ve Rothschild** imparatorluğu…
Sekiz dev Amerikan finans şirketi (J.P. Morgan, 

Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman 
Sachs, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon ve 
Morgan Stanley) %100 oranda 10 hissedar aile tara-
fından kontrol edilmektedir. 

Dört büyük (Black Rock, State Street, Vanguard ve 
Fidelity) şirket bütün kararlarda daima yer almak-
tadır. Federal Rezerv Bankası bu dört büyük özel 
şirket tarafından kontrol edilmekte ve bu şirketler 
aynı zamanda ABD ve dolayısıyla dünya para poli-
tikalarını da belirlemektedir. (2) Bu sistem, İsviçre 
Basel’deki BIS (3) (Uluslararası Ödemeler Bankası)
(4) tarafından yönetilir. 

Rothschild ailesi; Bank of England, Federal Re-
zerv Bankası, Avrupa Merkez Bankası, IMF, Dünya 
Bankası ve BIS’i kontrol etmektedir. Londra Altın 
Borsası’na ilave olarak dünyadaki altının çoğuna 
sahiptir. Altının günlük değerini belirleyen ailenin 
başında olduğu BIS, IMF ve Dünya Bankası’ndan 
para beklemekte olan ülke merkez bankalarına 
“köprü borçları” verir. (5) Merkez bankaları diğer 
ülkelerin hükümetlerini bir daha kurtulamayacak 
şekilde borçlandırırlar. Bu borç o ülkenin parasına 
ve varlıklarına el koymak için meşruiyet sağlar. 

Rothschild’e ait olan İsviçre bankaları Vatikan’ın 
ve Avrupa’nın diğer asillerinin kirli servetini sak-
lar. 

Birleşmiş Milletler’in New York City’de kuruldu-
ğu yer, John D. Rockefeller tarafından inşa edilmiş-
tir. Arkasında birkaç aile hanedanının olduğu bir 
avuç yatırım bankası küresel ekonomiyi; üçüncü 
dünya ülkelerini borçlandırmak, şirketleri birleş-
tirmek ya da parçalamak, ekonomideki boşluklara 
göre yeni şirketler kurmak, stokları ve değerli kâ-
ğıtları sigortalamak, özelleştirme ve küreselleşme-
yi desteklemek sureti ile kontrol ederler. (6) Bu dü-
zende kara para ile ak parayı ayırt etmek oldukça 
güçtür.

Ünlü araştırmacı yazar William Blase, CFR’yi 
şöyle anlatır; “CFR, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin Yönetici Elitinin promosyon koludur. En 
etkili politikacılar, akademisyenler ve medya şah-
siyetleri buraya üyedirler. Roosevelt döneminde 
CFR, Amerikan siyasi hayatını ele geçirdi. CIA, 
kuruluşundan beri neredeyse hep CFR kontrolü 
altında olmuştur. CFR, yüzlerce programın spon-
sorluğunu yapmaktadır. Medyadaki, eğitim ve 
eğlence alanındaki CFR üyeleri, “hümanizm” ve 
dünya kardeşliği propagandalarını yayıyorlar. “Bir 
dünya hükümeti altında hepimiz barış içinde yaşa-
malıyız ve milliyetler ve vatanperverlik gibi bencil 

Küresel sermayenin en büyüklerin-
den biri olan Rockefeller’in bankaları, 
ABD’deki en büyük 50 ticari bankanın 
varlıklarının %25’ini, 50 büyük sigorta 
şirketinin varlıklarının %30’unu kontrol 
eder.

Rockefeller ailesi ve Rothschild ailesi 
iki ana bankayı kontrol etmektedir; 
Barclay Bank ve State Street Bank. Bu 
iki aile, ana bankaları kontrol ederek 
FED’i, FED ise ABD ekonomisini kon-
trol etmektedir. (1)



(*)-Rockefeller: Rockefeller ailesi, 1800’lü yılların or-
talarında John D. Rockefeller tarafından Amerika’da 
(Newyork) kuruldu. John D. Rockefeller, 1863 yılında 
efsanevi petrol şirketi Standart Oil’i kurdu. 1874 yılın-
da Cleveland’daki Yirmi bir rafi nerici ile birlikte Na-
tional Rafi nery Association’u kurdu. Kısa süre sonra 
demiryollarını da sahiplendi. 1882 içinde “Standard Oil 
Trust” kuruldu. Petrol alanında ABD’nin en büyük şir-
ketler topluluğu idi. Petrolden endüstriye çok geniş bir 
alana yayılmış ve oldukça güçlü bir sermayenin sahibi 
olmuşlardır. Aile’nin Beyaz Saray için stratejiler hazır-
layan ve ABD’nin en önemli think-tank kuruluşların-
dan birisi olan Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfl arı da 
bulunmaktadır. Rockefeller Ailesi’nin kontrol ettiği para 
konusunda kesin bir tahmin yapılamamakla birlikte 5 
ila 15 trilyon dolar civarında bir rakamdan söz edilir. 
Rockefeller Ailesi›nin sadece New York›ta bir trilyon do-
larlık gayrimenkulü olduğu bilinmektedir. 

Garry Allen, The Rockefeller File adlı kitabının 19. say-
fasına düştüğü dipnotta, Malcom Sten’in The Grande-
es: America’s Sephardic Elite kitabından yaptığı alın-
tıyla bir gerçeği ortaya koymaktadır ki, Rockefeller’lar 
Sefarad Yahudilerindendir. Rockefeller’lar, Protestan 
bir görünüm altında gerçek kimliklerini koruyan bir 
“Yahudi dönmesi” hanedanıydı.

(**)-Rothschild: Ailenin geçmişi 16. yüzyıla dayanıyor. 
Aile İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini 
yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Rothschild’ler, 
18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa’nın çeşitli 
merkezlerinde bankalar kuran Alman kökenli Yahudi 
bir aile. Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst 
organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi’nin günümüz-
deki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu’na 
yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran ya-
pıdır. Rothschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında 
ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile fertlerinin her biri, 
dünyanın gelişmiş ya da gelişecek olan ülkelerinde, 
çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır. 
Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelişmeyi, İsrail 
devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenle-
mek en kutsal görevleridir. İngiliz tarihçilerin ‹›Kara 
eylül›› diye nitelendirdiği bu olay ile Rothschild ailesi 
adeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir. 
Rothschild ailesi bugün dünya genelinde yapılan elmas 
ticaretinin yüzde 90’ını, elmas üretiminin yüzde 40’ını, 
kömür-bakır-uranyum-alüminyum ticaretinin de yüz-
de 15’ini gerçekleştirmektedir. Ailenin günümüzde en 
ünlü şirketleri HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, 
Banco Santander, De Beers, Rio Tinto, ING Group ve 
Aviva’dır. Ailenin serveti yaklaşık 2009 verilerine göre 
4-5 trilyon dolardır. Kontrol ettiği para ise 15 trilyon 
dolar civarındadır. (https://www.takvim.com.tr/galeri/
dunya/tarihin-karanlik-aileleri-rockefeller-ve-rothsc-
hild-kimdir-nereli 02.02.2019) 

şeyleri de unutmalıyız. Kendi sorunlarımızı çöze-
biliriz. Tanrıya veya moral değerlere ihtiyacımız 
yok” şeklindeki inanç ve masonik fi kirlerini dün-
yaya yaymaya çalışırlar.”

American Airlines, American Express, BMW 
of North America, Chevron Citibank, Coca-Cola, 
Ford Motor Company, General Electric, General 
Motors, Hilton Hotels, IBM Corporation, J. P. Mor-
gan & Co., Mitsubishi, New York Times, Pepsi Co., 
Phillips Petroleum, Siemens Corporation, Sony 
Corporation ve Toyota Motor Corporation gibi 
binlerce marka ve şirket CFR’nin üyesidir.

CFR; Piramit, Süleyman mabedi, tek hükümetli 
dünya, Sion’un oğullarının vaat edilmiş birleşik 
krallığı, evrensel kardeşlik gibi fi kirleri savunan 
gizli cemiyetlerin bu ideolojisini ilk harekete resmi 
olarak geçiren kuruluş olmuştur.

Siyonizm’in en güçlü lobisi ve derin yapılanma-
sı olan Council on Foreign Relations, (CFR) – Dış 
İlişkiler Konseyi’nin Türkiye ayağı da kurulmuştur. 
Türkiye’de Global İlişkiler Forumu (GİF) adı ile ör-
gütleniyor. GİF, CFR’nin “Konseyler Konseyi” ola-
rak nitelendirdiği yapılanmanın Türkiye ayağıdır. 

Küresel sermayenin para planlama ve aklama 
merkezi Londra City’dedir. Aksiyon merkezleri ise 
Wall Street, Belçika Brüksel ve Singapur’dadır. Bu 
sistemin tamamı BIS tarafından 600 bin terminal 
ile kontrol edilir. BIS, sadece ABD ve Avrupa’nın 
değil dünyanın tüm ülkelerinin merkez bankaları-
nın merkez bankasıdır. (7) 

CFR’nin amacı; aynı örgüt üyesi Paul Warburg ta-
rafından açık bir şekilde şöyle ortaya konmuştur: 
“İyi olsun ya da olmasın, bir dünya hükümetine 
sahip olacağız. Tek sorun, bunun savaş yoluyla mı 
yoksa anlaşma yoluyla mı kurulacağını bilmek.” 
(17 Şubat 1950 tarihinde ABD senatosunda yapılan 
açıklama)

Trilateral ve Bilderberg Grubu, CFR’ye bağlı alt 
örgütlerdir. Örgüt yapılanmaları masoniktir. Üye-
lerinin tümü yüksek dereceli masondur. CFR ve 
alt örgütleri; Illimunatı, Skulls and Bones Saciety, 
Bohemian Grove ve Rose Croix (Gül Haç) gibi gizli 
masonik örgütlerle iç içedir. (Erol Bilbilik, Dünyayı 
yöneten gizli örgütler, s.14)
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Trilateral; (üç yön, üç kenar) anlamına 
gelen bu örgütün kuruluş fikrini orta-
ya atan kişi Zbigniew Brzezinski’dir. 
Polonyalı ve yahudi asıllı olan bu Ame-
rikalı, 1970’li yılların başında dünya-
nın en gelişmiş üç bölgesi olan ABD, 
Avrupa ve Japonya gibi demokratik ve 
sanayileşmiş ülkeler arasında entelek-
tüel bir yakınlaşma kurulmasını planlar. 
ABD’de Colombia Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve eski 
Başkan Jimmy Carter başkanlığında da 
“Milli Güvenlik Konseyi” patronluğuna 
getirilecek olan Brzezinski’nin amacı, 
“dünya barışını korumak ve uluslara-
rası işbirliğini güçlendirmek (!)”dir. O 
sırada Manhattan Bank’ın güçlü patro-
nu Rockefeller bu çok özel kulübe ilgi 
duyar (!) ve Trilateral Komisyonu 1973 
yılında resmen kurulmuş olur. 

Trilateral Örgütü; Amerikalı, Avrupa’lı ve Japon-
ya’lı 14 ülke üst düzey vatandaşlarından toplam 
320 üyeden meydana gelen ve üyelerinin de Cum-
hurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, İşadamları, 
politikacılar, gazeteci ve yüksek bürokratlar ve yö-
neticiler olduğu etkili bir teşkilattır.

“Görünmez dünya hükümeti” , “Dünyanın gerçek 
yöneticisi” , “Dünyanın aile konseyi” gibi isimlerle 
teşkilat tanıtılmaya çalışılır. Dünyanın en gizli, en 
güçlü, en esrarengiz teşkilatı olarak değerlendiril-
mektedir.

Üyeleri arasında; dünya çapında tanınan ve bili-

nen Henry Kissinger (ABD Dış işleri eski bakanı), 
George Bush (ABD eski başkanı), Alexander Haig, 
Japonya’dan Kiicki Miyazama, Gioanni Agnelli 
(FİAT’ın patronu), Akio Morita (SONY’nin patro-
nu), Roberto Goizueta (Coca-Cola’nın patronu), 
Fransız üyelerinden; Raymond Barre (Eski Fransa 
Başbakanı), Simon Weil (Bakan), Michael Albert 
(Bakan), Lazard Kardeşlerden patron Michel Da-
vid Weil, Thomson firmasının sahibi Alain Gomez, 
Baron Edmond de Rothschild, Büyükelçi François 
de Rose, Uluslararası ilişkiler direktörü Thierry de 
Montbrial, EDF Başkanı Marcel Boiteux, Le Point 
Dergisi yöneticisi Claude Imbert, Ekonomist Alain 
Cotta, Bankacı Hewç de Carmoy, George Berthain 
ve bunların başında Butros Gali ‘den, Raymond 
Barre’ye kadar daha birçok ünlü bankacı, diplo-
mat, ekonomist ve üniversite hocaları vardır. Örgü-
tün uluslararası düzeydeki toplantısı yılda bir defa, 
milli seviyedeki toplantıları ise yılda birkaç defa 
kapalı kapılar ardında yapılmaktadır. (8)

İşte dünyayı planlayan, stratejilerini belirleyen, 
insanların günlük yaşantılarını bile tayin eden ana 
merkezler, Beynelmilel Siyonizm’in kontrolünde 
kurulan bu gizli örgütlerdir. Bunlar bir yandan 
komünist düzenleri desteklerken, diğer yandan da 
yıkmaya çalışan aynı teşkilatlar ve aynı kişiler ol-
muşlardır.

Bugün ABD’de üslenmiş bulunan finans oligarşi-
sinin denetimindeki bu gizli örgütlenmelerin hep-
si Avrupa menşelidir. Çünkü emperyalizmin ana 
vatanı Avrupa’dır. Bu örgütlenmeleri uzun bir süre 
İngiliz emperyalizmi yönetmiştir. Kısa bir dönem 
Hitler Almanya’sının emrinde oldukları saptanı-
yor. Esas olarak ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
dünya merkezinin ABD’ye taşınmasıyla birlikte 
Atlantik ötesi egemenlik kurulmuştur.

Tirilateral Örgütü 
(Üçlü Komisyon)

Bilderberg Grubu
Bilderberg grubu, Trilateral’den daha eski, daha 

özel ve daha gizli bir teşkilattır. 1954’de Hollanda 
Prensi Bernhard ve İngiliz-Hollanda çok uluslu 
Unilever Şirketinin patronu Paul Ryskers tarafın-
dan kurulmuştur. Bilderberg ismi, 1954’de ilk top-
lantının yapıldığı Hollanda’nın Oosterbeek Şeh-
rinde bulunan otelin isminden dolayı konmuştur. 
İlk toplantısını Bilderberg isimli otelde yapan teş-
kilatın daimi üyesi 30’u geçmemektedir. Üyeleri 
ekseriyetle Batılı ülkelerin önde gelen isimleridir. 
Yılda iki defa toplanırlar. Üyeleri; devlet adamları, 
politikacılar, iş adamları, bankacı, üniversite men-
supları, gazeteciler ve diplomatlardır.

Yürütme grubunda, Trilateral’in de daimi üyele-
rinden olan David Rockefeller, Henry Kissinger ve 
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Gioanni Agnelli yer alır. Bilderberg’in amacı; küre-
selleşmiş bir ekonomi ve ona ait bir politikayı tesis 
etmektir. Bilderberg’ciler, Trilateral’ciler ve bunla-
rın önde gelen isimleri aynı zamanda Davos’un da 
daimi üyeleri gibidirler.

11 Mayıs 1990’da Amerika’nın New York şehri ya-
kınlarında Gleen Cove’daki Harrison Konferans 
Merkezinde yapılan toplantıda bir araya gelen 120 
Bilderberg’ci, üç gün boyunca dünya meselelerini 
görüşmüşlerdir! Bilderberg toplantılarına yaban-
cıların girmesi, katılımcıların not tutması ve dışa-
rıyla görüşmesi yasaktır; dünya ile her türlü ilişki 
kesilir.

Bu toplantıdan bir yıl sonra Bilderberg’ciler, 8-9 
Haziran 1991 tarihinde, bu defa Almanya’nın Ba-
den şehrinde toplandılar. 1991 toplantısına Lord 
Carrington başkanlık etti. Toplantıda NATO’nun 
ve Rusya’nın geleceği konusuna ağırlık verildiği 
için, NATO eski genel sekreteri de seçilerek ka-
tılmıştı. Hollanda ve İspanya kraliçesi, Belçika, 
Lüksemburg, Hollanda Başbakanları, İspanya Baş-
bakan Yardımcısı, İtalya Milli Savunma Bakanı, 
Yunanistan Ticaret Bakanı, büyükelçiler, gazeteci-
ler ve bilim adamları da oradaydılar. 100 civarında-
ki seçkin davetli listesinde, bir de sürpriz bir isim 
vardı; Arkansas Valisi Bill Clinton. Bill Clinton’ın 
ABD’nin gelecekteki başkanı olması yolundaki 
onayın, Baden’deki 1991 Bilderberg toplantısında 
verildiği anlaşılıyor.

Henry Kissinger ile David Rockefeller, bütün 
toplantılara daimi üye olarak katılmışlar ve gö-
rüşmeleri yönlendirmişlerdir. Bilderberg toplan-
tılarından önemli kararlar çıkar. NATO ile ilgili 
düzenlemeler, Rusya ile Doğu Avrupa ülkeleri iliş-
kileri, Almanya’ların birleşmesi gibi önemli karar-
lar bu toplantılarda kesin şeklini almıştır. Gorba-
çov’un gidişine ve Yeltsin’in gelişine de onlar karar 
vermişlerdir. (9)

Türkiye’de ilk Bilderberg toplantısı 18-20 Eylül 
1959’da Yeşilköy’deki Çınar Oteli’nde yapılmış ve 
toplantıya Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, 
Muharrem Nuri Bilgi ve Selahattin Beyazıt ka-
tılmışlardır. İkinci Bilderberg toplantısı ise 25-27 
Nisan 1975’de Çeşme Altın yunus Tatil Köyü’nde 
yapılmış ve toplantıya; Selahattin Beyazıt, Semih 
Akbil, İhsan Sabri Çağlayangil, Süleyman Demi-
rel, İhsan Doğramacı, Bülent Ecevit, Turhan Fey-
zioğlu, Oğuz Gökmen, Hasan Işık, Kamuran İnan, 
Gülten Kazgan, Memduh Yaşa, Halil Tunç ve Sel-
çuk Yaşar gibi isimler katılmışlardır. (10)

Bilderberg toplantıları, kurulduğu zamandan 
beri dünyanın muhtelif ülkelerinde her yıl yapıl-
maya devam etmektedir.

Dünyayı yöneten gizli örgütleri, araştırma kay-

naklarının verileri ölçüsünde, anlatmaya, tanıt-
maya ve özetlemeye çalıştık. Elbette anlatılanlar, 
açıklananlar bununla sınırlı değildir. Bilgilerin 
tamamını buraya aktarmaya çalışmak, yazımızın 
dergideki boyutunu aşacaktır. Bu nedenle, daha 
geniş bilgi için araştırma kaynaklarına müracaat 
edilmesi elzemdir. 

Bu şer örgütlerinin nihai amaçları yazımızın baş-
langıcında da belirttiğimiz gibi, Yahudiliğin hü-
kümran olduğu Büyük İsrail Devletini kurmak ve 
dünyayı Siyonizm İmparatorluğu altında tekelden 
yönetmektir. Din olarak yok etmek istedikleri en 
büyük hedefleri de İslam’dır. Millet olarak da asıl 
yok etmek istedikleri, Allah indinde tek din olan 
Yüce İslam Dini’nin asırlardır bayraktarlığını ya-
pan ve bütün dünyaya adaletle yayan yüce Türk 
Milletidir. 

Bu nedenle, yeryüzündeki bütün Türk-İslam 
dünyasının; bu emperyalist örgütlerin gerçek yüz-
lerini görerek gaflet uykusundan uyanması, kardeş 
olduklarını hatırlamaları ve büyük bir birlik içe-
risinde bu zalim emperyalist şer odaklarını Hak 
ile yeksan etmesidir. Bu Türk-İslam milletlerinin 
boynunun borcudur. Ancak mü’minler bir bina-
nın tuğlaları gibi kenetlendiklerinde, Yüce Allah 
bu topluluğa zafer vaad etmektedir. Zafer ancak, 
Hak’kın ve Hak’ka inanarak mallarıyla, canlarıyla 
mücadele edenlerindir.

Kaynaklar ve dipnotlar:
(1)-Antony C.Sutton:Wall Street and the Rise of Hitler, GSG 
&Associates Pub,(1976), p.119.

(2)-Lisa Karpova:The Large Families that Rule the World, Prav-
da. Ru,(November 18, 2011).

(3)-http://english.pravda.ru/business/finance/18-10-2011/119355 
The_Large_Families-that_rule_the_ world 0/8 Bank for Interna-
tional Settlements-(Prof.Dr.Sait Yılmaz)

(4)- BIS, 17 Mayıs 1930’da 1. Dünya Savaşı sonrası Versay Anlaş-
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üzere kuruldu. Bu banka dünyadaki en gizli ve güçlü küresel 
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M u s t a f a  K a b c ı  /  E m e k l i  M ü f t ü

hiç eksik olmayacak. Bu topluluğa Muhalif olanlar 
(bunlara yardım etmeyerek davalarıyla baş başa 
bırakanlar) hiçbir zaman bunlara zarar veremeye-
ceklerdir”

(Sahih-i Buhari cilt: 1, sayfa: 77-78, hadis no: 64)

Allahü Teala Hazretleri her yerde, her 
asırda yüce dini İslamı anlayarak, anla-
tarak, yaşayarak tebliğ edecek gerçek 
peygamber varisi dâhileri yaratmış ve 
yaratacaktır. 

Gerçek peygamber varisi ve dahi olduk-
larına inandığımız değerli son dönem 
Osmanlı alimlerimizden bazılarını siz 
okuyucularımıza takdim edip sizlerle 
tanıştıracağız. 

Gerçek peygamber varisleri dâhiler; iman, ilim 
ve hareket (dava) adamları bu saygıdeğer kimse-
lerden ibaret değildir. Ülkemizde ve İslam dünya-
sında sayılamayacak kadar çoktur. Biz son asırda 
dini ve milli hayatımızda etkili olan çok hayırlı 
hizmetler sunan telif ettikleri eserleri en çok oku-
nan, elden ele dolaşan, kütüphanelerimi süsleyen, 
gerçek peygamber varislerinden bir kısmını örnek 
almamız için hayatlarından ve eserlerinden kısaca 
bahsedeceğiz. 

Aslında Allah’ü Teala Hazretleri Müminlere böy-
le değerli kimselerin yetişmesini, yetiştirilmesini 
emretmektedir. 

“Sizden öyle bir cemaat (topluluk) bulunmalıdır 
ki (onlar) herkesi hayra çağırsınlar (İslâm’a davet 
etsinler) iyiliği emretsinler, kötülüklerden vaz ge-
çirmeye çalışsınlar. İşte onlar kurtuluşa erenlerin 
ta kendileridir. “

(Al-i İmran s. Ayet: 104)

Rasulullah (sav) hazretleri de Allah dostu gerek 
peygamber varislerinin kıyamete kadar geleceğini, 
her devirde bulunacağını müjdelemiştir.

“Ümmetimden daima Hak üzere olan bir topluluk 

B i r i n c i  B ö l ü m

Gerçek Peygamber Varisi
Âlimlerimizden Bazıları

1 - Elmalılı Hafız 
Muhammed Hamdi Yazır    
( 1878-1942 ) Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinin 
Yazarı 

 2- Ömer Nasuhi Bilmen 
(1883-1971) Fıkıh Ve Tesir Âlimi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Beşinci Diyanet İşleri 
Başkanı

 3 - Baban Zade Ahmed Naim 
(1872-1934)  Müderris Mütercim Fikir Ada-
mı ve Yazar

4- Kamil Miras 
(1575—1957) Sahih-İ Buhari Tecrid-İ Sarih 
Tercemesi İle Tanınan Son Dönem Türk 
Alimi Ve Siyaset Adamı 

5 - Hasan Basri Çantay 
(1887—1964) Kur’an-I Hakim Ve Meali 
Kerim Adlı Kur’an Tercemesinin Yazarı 

6 -- Ahmet Hamdi Ahseki 
( 1887—1951) Türkiye Cumhuriyetinin 
Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı



4 3
 / İnanç / 1310

1- ELMALILI HAFIZ 
MUHAMMED HAMDİ YAZIR 
Çağdaşları arasında benzerine az rastlanan geniş 

kültürlü değerli bir alimimizdir. 

Eserleri 
Muhammed Hamdi YAZIR’ın beş tane eseri (ki-

tabı) vardır. Bilinen en meşhur eseri “ HAK DİNİ 
KUR’AN DİLİ “ 9 ciltlik muhteşem tefsiridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1925 yılında Türkçe 
bir Kur’an tefsiri ve bir Türkçe Hadis Kitabı yazıl-
ması için karar almıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsir yazılması görevini 
Hafız Muhammed Hamdi YAZIR’a , hadis yazılma-
sını ise Babanzade Ahmet NAİM’e tevdi etmiştir. 

Milletvekilliği
2. Meşrutiyetten sonra Antalya Mebusu olarak 

İstanbulda meclise girmiştir. Merhuma asıl ünü-
nü kazandıran milletvekilliğinden çok “HAK DİNİ 
KUR’AN DİLİ” adlı meşhur tefsiridir. 

Hayatını ve eserlerini sizlere sunduğumuz mer-
hum Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, zilzal 
suresinin 8. Ayetini:

“Her kim zerre miktarı bir şey işlerse onu (cezası-
nı) görecektir.” diye açıkladıktan sonra ZERRE’yi 
şöyle tarif etmiştir. 

 ZERRE görülür görülmez derece de gayet 
küçük karıncadır. ZERRE’yi şöyle de tarif edebili-
riz; güneşin ışınlarında da sezilebilen küçük cisim-
cikler de zerredir. 

Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, 
‘ZERRE’yi böyle açıkladıktan sonra “gerçi bizim 
bir zerre dediğimizin içinde bile bir âlem vardır.” 
diyerek belki de ilk defa ATOM’la ilgili açıklamada 
bulunmuştur. Çünkü Araplar ATOM bombasın-
dan KUNBÜ’LETÜ-ZZERRİYYE diye bahsederler. 

2 – ÖMER NASUHİ BİLMEN 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Beşinci 
Diyanet İşleri Başkanı Olan Değerli Din 
ve Tefsir Alimidir
 Türkçe’yi çok iyi bilen, Arapça, Farsça ve Fran-

sızca’yı da tercüme yapacak kadar iyi bilen Ömer 
Nasuhi BİLMEN hoca 1934 de İstanbul Müftülüğü 
Müsevvid’liğine (Müftü yardımcılığına) tayin edil-
di. 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına ge-
tirildi. Henüz bir yılını doldurmadan 1961 yılında 
emekliye ayrıldı. Erken emekli olmasının gerçek 
sebebi o günkü iktidarın Türkçe Ezan okunması ve 
namazda surelerin de Türkçe olarak okunması ile 
ilgili olarak yaptığı teklif ve baskıdır. Halbuki Tür-
kiye Cumhuriyeti Laiklikle idare edilen bir ülke 
idi. Yani din devlete, devlette dine karışmayacaktı. 
Din devlete karışmadı ama ne yazık ki devlet dine 
karıştı. Ömer Nasuhi BİLMEN 12 Ekim 1971 yılında 
İstanbulda Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

Eserleri 
Osmanlı devleti zamanında bir çok tefsir, hadis, 

hukuk ve fıkıh kitabı yazılmıştır. Ancak bunlar 
Osmanlıca olduğundan Cumhuriyet nesli bu eser-
lerden faydalanamamıştır. Bundan dolayı 1926 ta-
rihinden itibaren yeni harflerle tefsir, hadis, fıkıh 
dalında kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Bu saha-
da Türkçe eser yazanlardan biri de merhum Ömer 
Nasuhi BİLMEN’ hocadır. Merhumun yazdığı on 
tane eseri vardır. 

Önem Sırasına Göre Eserleri Şunlardır
1- KUR’AN-I KERİMİN TÜRKÇE MEALİ ALİSİ 
VE TEFSİRİ (8 CİLT)
2- HUKUK’U İSLAMİYE VE ISTILAHAT-I 
FIKHİYYE (8 CİLT)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 
1947 yılında bastırılmıştır. 
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3- 1950 li yıllarda basılan “BÜYÜK İSLAM 
İLMİHALİ” bugüne kadar 2,5 milyonun üstünde 
basılarak rekor kırmıştır.
4- BÜYÜK TEFSİR TARİHİ (2 cilt)
5- KUR’AN-I KERİMDEN DERSLER VE 
ÖĞÜTLER (2 CİLT)
6- -HİKMET GONCALARI 500 HADİS
7- MUVAZZAH İLM-İ KELAM
8– YÜKSEK İSLAM AHLAKI
9– MÜLAHHAS İLM-İ TEVHİD VE AKAİD-İ 
İSLAMİYE
10-DİNİ BİLGİLER 
11- SURE-İ FETH’İN TÜRKÇE TEFSİRİ İTİLA-
YI İSLAM İLE İSTANBUL TARİHÇESİ

Merhumun Önemli Bir Başka Hizmeti de 
Şöyledir:
BABALIK İDDİASINA ÇÖZÜM EMEKLİ DİYA-

NET İŞLERİ BAŞKANI MERHUM ÖMER NA-
SUHİ BİLMEN’İN ZEKASI VE İLMİ DEHASI SA-
YESİNDE YAPTIĞI DÜNYA TARİHİNDEKİ İLK 
DNA TESTİ

1940’lı yıllarda Amerika’da bir olay cereyan edi-
yor. Zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl son-
ra bir kadın yanında bir çocukla mahkemeye baş 
vuruyor. Çocuğun ölen adamdan olduğunu iddia 
ediyor. Ölüden DNA testi yapılamayan bir dönem-
de Amerika Hukuk sistemlerinde bu olayın bir 
karşılığının bulamayınca başka sistemlere müra-
caat ediyorlar;

Roma, Yunan, Hind ve uzak doğu hukukuna 
müracaat etmişlerse de bir çözüm bulamamışlar-
dır. Bunun üzerine bir heyet Türkiye’ye geliyor. 
İslâm’ın konuyla ilgili görüşünü öğrenmek üzere 
Ömer Nasuhi BİLMEN’İN kapısını çalan Ameri-

kalı bilim adamları öğrendikleri sonuç karşısında 
şok geçirdiler. Dönemin İstanbul Müftüsü Ömer 
Nasuhi Bilmen’e yönlendiriliyorlar. İlk başta an-
lam veremiyor gelen ekip. Gönülsüz de olsa görü-
şüyorlar.

Bilmen, onlara ölen adamın kemiklerinin durup 
durmadığını sorduğunda şaşkınlıkları iyice büyü-
yor. Durduğunu söylüyorlar. Ömer Nasuhi Hoca 
onlara kuyruk sokumu kemiğinden bir yer tarif 
ediyor. Tarif ettiği yere çocuğun bir damla kanını 
damlatmalarını eğer o kemik kanı emerse çocuğun 
o adamdan olduğunu aksi olursa kadının yalancı 
olduğunu ve buna göre hüküm verebileceklerini 
anlatıyor.

Gelen ekip görüşmeden memnun olmaksızın 
şaşkınlıkları devam ederek ülkelerine dönüyorlar. 
Bir müftünün böyle bir tıp bilgisine nasıl hâkim 
olabileceğine ihtimal veremiyorlar. Ekipteki bir 
doktorun ise kafasını kurcalıyor bu mesele. Müf-
tünün yanlışlığını ispat etmek için mezar açtırılıp 
adamın bedeni çıkarılıyor. Tarif edilen kemiğin 
üzerine önce kendi kanını damlatıyor. Kan, kemi-
ğin üzerinden akıp gidiyor. Sonra çocuğun kanını 
damlattığında gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kemiğin 
kanı emdiğini gördüğünde hayretini gizlemiyor.

Görüşmede Ömer Nasuhi Bilmen’in yanında 
olanlar da ilk duymuş olacaklar ki heyet gittikten 
sonra bu meseleyi nereden bildiğini soruyorlar. 
Adı geçen kemiğin sadece kendi neslini kabul et-
tiğini uzun uzun anlatıyor. Oradaki küçük bir par-
çanın önemine değiniyor. Vücuda ne yaparsanız 
yapın o kemiği yok edemediğinizi, kıyamete kadar 
hiçbir gücün de buna muktedir olamayacağını, 
zira mahşerde insanlar o kemik parçasından yeni-
den diriltileceğini anlatıyor.1

Müşrikler biri Hz Peygambere elinde ki bir çürü-
müş kemiği göstererek şöyle sordu. Onun sorusu-
na Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyle cevap verdi.

“Gökleri ve yeri yaratan (Allah) 
onlar gibisini yaratmaya kadir değil 
midir?” Elbette (kadirdir) O, (bütün 
kainatı ) yaratandır. (her şeyi) hak-
kıyla bilendir. Onun emri (işi), bir 
şeyi dilediği zaman, ona ancak “ol” 
demesinden ibarettir. O da oluverir.”

Yasin Suresi ayet: 81-82 

1- 19 kasım 2016 Niyazi KAPTAN, (bilim&teknik, dini, 
hikayeler, ibretli hikayeler, makaleler)
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İ d r i s  T a ş p ı n a r

Kimler Ağlasın

Zaman ahir zaman bıçak sırtında
Perişan haline kimler ağlasın.
Herkes bir yol tutmuş çıkar derdinde
Perişan haline kimler ağlasın.

Güller açmaz oldu ötmez bülbüller
Pamuk ipliğiyle bağlı gönüller
Muhabbet havası çalmıyor teller
Perişan haline kimler ağlasın.

Harama uzanmış eller kokuyor
Hedefe varmayan yollar kokuyor
Her gün darbelenen diller kokuyor
Perişan haline kimler ağlasın.

Seher vakti gayrı esmiyor yeller
Yağmurlar eksildi akmıyor seller
Goncalar açmadı kokmuyor güller
Perişan haline kimler ağlasın.

Anne yuvasında güven bulmazsa
Evlat aileden sevgi almazsa
Evlerde saadet huzur kalmazsa
Perişan haline kimler ağlasın.

Hayâsızlık dibe dalmış gidiyor
Yolsuzlar yolunu bulmuş gidiyor
Yüreklere korku salmış gidiyor
Perişan haline kimler ağlasın.

Cömertlik azalmış bencillik önde
Kalpleri kofl aşmış bedenler zinde
Kurtlar kemirirken çınar içinde
Perişan haline kimler ağlasın.

Aydan arı yüzler soluyor her gün
Başıbozuk bir yol buluyor her gün
Zihinler zehirle doluyor her gün.
Perişan haline kimler ağlasın.

Sular boz bulanık hayat çar naçar
Muhabbet bağından bülbüller 
kaçar
İşini bilmeyen gök ekin biçer
Perişan haline kimler ağlasın.

Gidiş gidiş değil mesuller nerde?
Çözümler bulmalı her türlü derde
Hesap verilecek elbet ahirde
Perişan haline kimler ağlasın.

Ey millet evladı halin nicedir
Hayatın çözülmez bir bilmecedir
Gafl et uykusunda tansız gecedir
Perişan haline kimler ağlasın.
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Y A Ş A M

Bir vesile ile yolumun düştüğü yerleşim yerlerin-
deki kültürel mekânları şartlar el verdiği müddet-
çe ziyaret edebilmeyi seviyorum ve önemsiyorum. 
Neredeyse 1 sene önceydi, Denizli’ye gittiğimizde 
Türkiye’nin ilk bez bebek müzesini ziyaret etmeye 
niyetlenmiştik. Ancak mevsim kış, vücut hali hem 
bende hem oğlumda hastalık olunca, nasip olma-
mıştı. Kısmet, bir kaç hafta evvel gidebilmekmiş...

Emekli öğretmen olan Zeynep Karaaslan 7 yıl 
içinde 1.000’e yakın bez bebek üretir el emeği ile 
emek ilmek... Bir kısmını farklı şehirlerde sergile-
me imkânı bulur, bir kısmını dağıtır. Geriye kalan 
800’e yakın bebeği Denizli Belediyesi’ne bağışla-
maya karar verir. Balcı  Evi olarak bilinen tarihi 
Denizli evi belediye tarafından restore edilir ve 
folklorik bebek müzesi olarak 2013 yılında ziyarete 
açılır. İsmi de Balcı Evi Zeynep Karaaslan Folklorik 
Bez Bebek Müzesi olarak anılmaya başlanır. Tür-
kiye’nin ilk bez bebek müzesi olma sıfatını da hak 
etmiş olur. 

El sanatlarına düşkün olan emekli öğretmeni-
miz, çocukluğunu annesinin diktiği bez bebeklerle 
geçirdiğini ifade eder. Bez bebeklerin geçmişi ol-
dukça eskiye dayanmaktadır. Ve üretildiği yörenin 
kültürel özelliklerini de belirgin bir şekilde yansı-

tır. Zeynep Öğretmen bu sebeple bez bebekleri çok 
değerli görür ve kültürel mirasın gelecek nesillere 
aktarılması için birer köprü olduğunu düşünür. 
Denizli yaşantısını anlatan bez bebeklerin yanı 
sıra farklı malzemelerden yapılmış bebekler de 
müzede sergilenmektedir.  Saksı bebekler, düğme 
bebekler, kuklalar, yün bebekler, süpürge otun-
dan, su kabağından, çoraptan ve şişeden yapılmış 
bebekler gibi... Elma kurusundan yapılan bebek 
dahi mevcut, varın siz düşünün çeşitliliği. 

Babası ile uçurtma yapan çocuk, Eski Şeytan Pa-
zarı’nda kurutulmuş kışlık sebze satan kadınlar, 
yufka ekmek yapan yaşmaklı teyzeler, Denizli’nin 
meşhur sesi Özay Gönlüm’ün türküsü olan çoban 
Çözde Mustafa Ali’nin eşi Hatice, kış için kurut-
malık sebze çizen kadınlar, tarhana yapan bacılar, 
bohçacı kadınlar, namaz kılan dede, mehter takı-
mı, bebek mevlüdü, ahilik töreni, Denizli efeleri, 
Denizli yöresi gelin götürme merasimi, kurşun 
dökme, kına yakma, bayramlaşma, kupa çekme, 
eski düğün ve kına gecesi gibi farklı konuların can-
landırıldığı bebekler camekân dolaplar içerisinde 
ziyaretçilere sunuluyor. 

Kınalı saçlı, çiçek fi stanlı, üç etekli ve şalvarlı kı-
yafetiyle yaşmaklı kadınlar, beyaz sakallı dedeler 
ile köy odasında semaver başında sohbet eden em-
mileri izlemek insanın içini çocuksu bir coşku ile 
dolduruyor.

Balcı Evi’nin küçük ve sevimli bir de bahçesi var. 
Bahçede hem açık alanda hem de kapalı kısımda 
oturarak bir şeyler atıştırabilmek mümkün. Tostla-
rı gayet lezzetliydi. Daha da güzel olanı, Ege bölge-
sinde yaygın olarak pişirilen keşkek yemeğinin de 
yemek listesinde yer alıyor olmasıydı. 

Müzeyi ziyaret zamanımız, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından bu yıl ilk kez uygulanan kasım ayı ara 
tatiline denk geldi. Belki o sebeple, bilemiyorum, 
küçük çocuğunu elinden tutup gelen annelerin 
sayısı bir hayli fazlaydı. Genç kızlar, anneanne/ba-
baanne yaşındaki hanım teyzelerimiz de hararetle 
müzeyi geziyordu.

Müzeye giriş ücretsiz. Belirli günlerde randevu 
ile müzeyi ziyaret eden okul öğrencilerine Büyük-
şehir Belediyesi tiyatro sanatçıları tarafından kukla 
gösterileri de yapılıyormuş. Ayrıca atölye kısmında 
çocuklarla kukla ve bez bebekler de yapma imkânı 
mevcutmuş. Bu hali ile mekân kültürel olarak ger-
çekten güzel bir amaca hizmet ediyor. Çocukların, 
gençlerin bu şekilde etkinliklerle hemhal olması, 
yerel değerlerini unutmaksızın dünya kültürüne 
de katkı sağlaması çok değerli. Dilerim ki yerel yö-
netimlerin ya da imkanı olan bireysel girişimcile-
rin bu tarz projeleri nitelik ve sayı olarak artarak 
çoğalır.

B e y z a  A y d ı n

Türkiye’nin 
İlk Bez Bebek 
Müzesi
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G ö k m e n  K a h r a m a n

cerilerimizi,  kişisel özelliklerimizi 
ve karakterimizi güçlendirmek, bir 

anlamda yolumuzu açmak için bal-
tamızı bilemektir.  

İnsan tek yönlü değil, bir bütün olarak 
geliştiğinde mutlu ve başarılı olabilir. 

Matematik bilmek kadar hayatın prob-
lemleriyle baş etmeyi bilmek de gerekir. İletişimin 
denklemlerine, insanın kimyasına, gönül coğraf-
yasına hakim olmak gerçek mutluluğun kapısını 
açabilmek için önemli becerilerdir. Birkaç üniver-
site bitirilse de, büyük unvanlara sahip olunsa da 
gerçek başarı kendini ve insanları tanımak, hayatı  
doğru okumaktır. Bunun farkında olmamıza rağ-
men akademik başarı üzerinde ciddiyetle durulur-
ken sosyal becerilerin kendiliğinden öğrenilmesi 
bekleniyor. Aileler ve eğitimciler tarafından tüm 
çaba, daha çok soru çözmeye  yönlendirildiğinden 
ders-test kitapları dışında başka bir uğraşısı, bece-
risi olmayan bir çocuğun baltasını bileme imkanı 
yok gibi görünüyor. Oysa konuşma, dinleme, ile-
tişimi başlatma ve sürdürme, işbirliği yapma, baş-
kalarının görüşlerine-farklılıklarına saygı duyma, 
kendi duygularını tanıma ve ifade etme, empati 
kurma, uzlaşma, karar verme, amaç oluşturma 
gibi yaşamsal beceriler de bilgi ve deneyim ile 
öğrenilen becerilerdir.

Davranış gelişimine önem vermek, okul ve ders-
ler dışında başka uğraşılar-hobiler edinmesine, 
farklı ortamlarda bulunmasına olanak sağlamak, 
sosyal beceriler edinmesine fırsat vermektir.  
Oyun oynamasına, arkadaşları ile vakit geçirme-
sine, hata yapmasına, kendi kararlarını vermesi-
ne, sorumluluk almasına izin vermek, duyguları 
paylaşmak, bir sorun yaşadığında çözüm üretmesi 
için desteklemek, anlaşmazlıkları nasıl çözebile-
ceği konusunda örnek olmak, baltasını bilemeyi 
öğretmektir. 

Son olarak; Çocuklarımızın gelişimi için uğraşır-
ken kendimize de zaman ayırmayı unutmamalı-
yız. Bilgi ve becerilerimizi artırmak, körelmiş yan-
larımızı fark etmek, yenilenmek için biraz durup 
kendimizi dinlemek, dinlenmek, bilenmek ebe-
veynlerin de hakkı.

Baltamızı Bilemek
Çocuklarımıza mutlu bir gelecek sağ-

lamak amacıyla anne-babalar olarak 
maddi, manevi özveride bulunuyoruz. 
Aklımızın bir köşesinde, gelecekte ço-
cuklarımızın nasıl bir hayata sahip ola-
cakları, mutlu olup olamayacaklarına iliş-
kin sorular var. 

Son yıllarda çocukların başarılarının ders not-
ları, yıl sonu ortalamaları ve  girdikleri sınavlarla 
değerlendirildiğini görmekteyiz. Buna bağlı olarak 
da  çocuklar; kurslar, dersler, dershaneler arasında 
mekik dokur oldular. Aileler de bütün olanakla-
rını çocuklarının eğitimi için seferber ediyor. Eği-
timden beklenen yarar; mutlu bir hayatın temel 
etkeni görülen “saygın ve bol kazançlı bir meslek” 
sahibi olmayı sağlamak şeklinde tanımlanıyor. El-
bette eğitim şart.  İyi okullarda okumak, meslek 
sahibi olmak çok önemli. Statü ve maddi olanak-
ların konforumuzu artırdığı bir gerçek. Fakat tüm 
bunlar yaşam mutluluğu için yeterli mi acaba? 
Çocuklarımızın başka nelere  ihtiyacı olacak hayat 
yolculuğunda? 

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci 
adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye 
başlıyormuş; bir ağaç devrilirken hemen diğerine 
geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor, ne öğle ye-
meği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da 
arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bıra-
kıyormuş. İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve 
hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir 
hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne ka-
dar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Sonuç: 
İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. 

Birinci adam öfkelenmiş: 

“Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Sen-
den daha erken işe başladım, senden daha geç 
bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin 
sırrı ne?” İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt 
vermiş,

“Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken 
ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin 
baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir...”

Bu öyküdeki “balta bilemek” ifadesini, “kendimi-
zi geliştirmek” olarak kabul edebiliriz. Sosyal be-
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C F Z R S B E R O R A B L F E E Z F Z W
X D H E T A M H K E R U İ Ç M R İ D İ Q
Z K A Z R E N İ U L E R V A İ G Ğ L Ş Ç
İ A R V A S B S Z İ L G A Z R E N O F Ö
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L L A D C İ C R N N M Z K L Ö E A G T N
K I L E A Ş X Ş B İ N Ş Ö K Y O D O İ B
J G İ R D L Z L V V B L Y J M V A Z H V
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G Ç E S Ğ J Ş J X R C J N G B S N L Ö X
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K I R K L A R E L İ  •  OT U Z D O KU Z  •  K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R Sİ T E Sİ  •  LÜ L E B U RG A Z  •  P I N A R H İ S A R  •  P E H L İ VA N KÖY 
•  V İ Z E  •  KO F Ç A Z  •  B A B A E SK İ  •  D E M İ R KÖY  •  I ST R A N C A D A Ğ L A R I  •  E RG E N EOVA SI  •  E RG E N E N E H R İ  • 

R E Z V E D E R E Sİ  •  İ Ğ N E A D A  •  H A R D A L İ Y E  •  LO N G O Z  •  K A N L I G EÇİ T  •  FAT İ H D Ö KÜ M H A N E Sİ

B U L M A C A
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Dünyayı 
yöneten gizli 
örgütler hakkın-
da bilinmey-
enler

Tezkerenin 
ardından 
Mehmetçik
Libya’ya
giderken... 8

Esir Doğu 
Türkistan halkın-
dan Türk Milleti’ne 
ve hür dünya 
insanlarına çağrı!
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