Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Said-i Nursi'nin Türk Düþmanlýðý

"Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliþtirip büyütün"
Yalnýzca bir dakika durup düþünün. Yukarýdaki tümceyi kim söylemiþ olabilir? Apo mu? Aklýnýza hemen Apo geldiyse, aslýnda
bakýma baþarýlý oldular demektir. Görünen düþmana karþý Türk&rsquo;ün savaþmasý zor olmaz.

Ama saf Türk halkýnýn görünmeyen sinsi düþmana karþý savaþmasý çok daha zordur. Yukarýdaki tümceyi söyleyen kiþi amans
düþmaný olan ve son soluðuna kadar Türkiye topraklarý üzerinde bir Kürdistan kurma düþüyle ölen Kürt Said ya da çoðunun bild
Nurculuðun kurucusu Said-i Nursi&rsquo;dir.
Bu tümce, bir zamanlar çýkarýlan ve kime hizmet ettiðini herkesin çok iyi bildiði Özgür Ülke gazetesinde yayýnlanmýþtýr. Yine bu
gazetenin ifadesinde ve diðer Kürtçü yayýn organlarýnda Kürt Said için &ldquo;devrim þehidi&rdquo; ifadesinin kullanýlmasý
nurculuðun hangi ereðe hizmet ettiðinin en kesin kanýtýdýr
Nurculuk savaþla ulaþýlamayan bir hedefin sinsi bir düþünce yapýsý ile baþarýlmasý uðraþýdýr. Bu uðraþýn ana hedefini de Tür
doðusunda baðýmsýz bir Kürdistan kurmadýr. Yukarda da anlattýðýmýz gibi bu iþi ilk baþta savaþ ile baþarmaya çalýþmýþlar fak
ordu gelenekleri olmadýðýndan dolayý sonlarý hep bozgun, hezimet olmuþtur.

1876 yýlýnda Bitlis&rsquo;in Nurs köyünde dünyaya gelen Said-i Nursi baðýmsýz Kürdistan çalýþmalarýna II. Abdülhamit zaman
baþlar. Bu zamanlar, Türk topraklarýnýn birer birer elden çýktýðý zamanlardýr. Said-i Nursi de bu durumdan yararlanmak için
Abdülhamit&rsquo;e bir dilekçe ile baþvurur. Dilekçede Kürdistanýn geleceði (!) için Kürdistan olarak adlandýrdýðý bölgede 3 tan
medrese açýlmasýný ve bu burada Kürt gençlerinin eðitim görmesini ister. II. Abdülhamit bunun altýndaki sinsi planý hemen fark
Bu dilekçeden sonra Said-i Nursi&rsquo;yi önce sürgüne göndermeyi düþünür fakat akli dengesinin yerinde olmadýðýný anladýð
týmarhaneye kapatýlmasý kararlaþtýrýlýr. Said, &ldquo;Zalimler için yaþasýn cehennem!&rdquo; sözünü Abdülhamit için söyler.
31 Mart ayaklanmasýnda da Kürt Said, Volkan gazetesi ile beraber yeniden sahneye çýkar. Ýngilizlerin tek bir kurþun atmadan
bir Türk topraðý olan Kýbrýs&rsquo;ý ele geçirmesinden büyük bir sevinç duyarlar. Ýnsanýn midesini bulandýracak þekilde, Volk
gazetesinde Ýngiliz propagandasý yaparlar. Çünkü umduklarý þey Kürdistan için Ýngilizlerden görecekleri yardýmdýr. 31 Mart
ayaklanmasýnda birçok Türk subayýný vahþice katlettikleri halde Hýristiyanlarýn kapýsýna birer nöbetçi koyarak onlarý korurlar.
Yaðmalanan Türkler ise umurlarýnda deðildir. Fakat Mustafa Kemal&rsquo;in kurmay baþkanlýðýný yaptýðý Yýldýrým Ordularý ç
geçmeden bu isyaný bastýrýnca Isparta&rsquo;ya sürülür. Bu andan itibaren Kürt Said Mustafa Kemal&rsquo;i artýk unutamayac
ve onun kurduðu Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ne karþý tüm kinini kusacaktýr.

Osmanlý Devleti Birinci Dünya Savaþý&rsquo;ndan yenik çýkýnca Said-i Nursi tekrar sahneye çýkar. Ýngilizlerin güdümünde Kü
Cemiyeti&rsquo;ni kurar ve Ýngilizlerin iþgal planlarýna uygun olarak Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde yeniden Kürdistan
düþleri görmeye baþlar. &ldquo;Uyan ey Selahattin Eyyübi&rsquo;nin torunlarý Kürtler!&rdquo; diyerek Kürtleri ayaklanmaya çað
16 Eylül 1919&rsquo;da Ýkdam gazetesinde bir bildiri yayýnlayarak, Türk Ulusunu Kuvayý Milliye&rsquo;ye destek
vermemeye, hatta onlara karþý mücadele etmeye çaðýrýr.

Cumhuriyet&rsquo;in ilanýndan sonra da Kürtlerin isyan dalgasý devam eder. Said-i Nursi de bu isyanlara katýlýr.
&ldquo;Biraderi azamým&rdquo; dediði Þeyh Sait&rsquo;in isyanýna katýldýðýndan dolayý yeniden sürgüne gönderilir. Onun
biraderinin, &ldquo;Bir Türk öldürmek yetmiþ gavur öldürmekten daha üstündür&rdquo; sözü Said-i Nursi&rsquo;nin düþünce yap
yoldan bize gösterir. Þeyh Sait Türk Ulusu&rsquo;na karþý bu hainliðinin bedelini daraðacýnda sallanarak öder. Said-i Nursi bunu
asla unutmaz. Hasta yataðýnda yatarken þimdi Hakpar Baþkaný olan Abdülmelik Fýrat&rsquo;a &ldquo;Biraderi azamým Þeyh
Sait&rsquo;in öcünü alacaðým.&rdquo; der. Öcünü almak istediði kiþi, yaþamýný Türk&rsquo;ü sýrtýndan vurmakla geçiren, Ýng
satarak Musul ve Kerkük&rsquo;ün Türklerin eline geçmesini engelleyen, Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;ni parçalayarak bir
Kürdistan kurma düþü olan kiþidir.

Sýkça hezeyanlara kapýlan Said-i Nursi&rsquo;nin bir hezeyaný ise Atatürk ile ilgilidir. Emirdað Lahikasý&rsquo;ndaki
&ldquo;Ulusal Kurtuluþ Savaþý&rsquo;nýn kahramanlýðýný Mustafa Kemal&rsquo;e vermediðim için bana hücüm ediyorlar.&rdq
en koyu ikinci cumhuriyetçilerin bile akýllarýna getiremeyecekleri ve kargalarý bile güldürecek kadar komik bir laftýr.

Ýslam ile çeliþkileri
Said-i Nursi&rsquo;nin düþünce yapýsý da Ýslam inanýþý ile çoðu yerde çeliþki gösterir. Ve bu çeliþkiler Ýslam alimi olmayanlar
bile hemen anlaþýlacak þekilde çok açýktýr. Hiç evlenmemesi, Cuma namazýna gitmemesi, kendisine Kuran öðreten hocalarýna
gösterdiði saygýsýzlýk gibi. Ne Yunus Emre ne de diðer Ýslam büyükleri kendilerini yetiþtiren hocalarýna karþý &ldquo;Sen bir þe
bilmiyorsun.&rdquo; lafýný kullanmamýþtýr. Belki de bundan dolayý Said-i Nursi ders almak üzere gittiði tüm medreselerden
kovulmuþtur. Cuma namazý kalabalýk olarak kýlýndýðýndan ve kendisinin kalabalýk yerlerde namaz kýlmaktan huzur bulmadýðý
söyleyen Said&rsquo;in durumu son derece ilginçtir. Çünkü Cuma namazý inananlar için müminlerin bir araya toplandýðý bir and
cemaat ile kýlýnmasý zorunludur. Üst üste üç Cuma namazý kýlmayan bir Müslümanýn cenaze namazý bile kýlýnmaz.

Risaleleri ile ilgili söylediði sözler bile Ýslamý nasýl yorumladýðýný bizlere gösterir. &ldquo;Risale-i Nur okumak ona hizmet etme
ibadettir. Ona hizmet üç aylarda yapýlan zikirlere bile tercih edilmelidir.&rdquo; Kýsacasý Said-i Nursi kendi yazdýðý kitaplarý
okumanýn Allah&rsquo;a karþý yapýlan ibadetten daha hayýrlý olduðunu söyler ve Ýslam&rsquo;a yeni bir yorum getirir.
Bu noktada akla Ýngiliz casus Hempher&rsquo;in anýlarý geliyor. Az sayýdaki Ýngiliz casusa verilen &ldquo;Ýslam&rsquo;ý Nas
Yýkarýz&rdquo; adlý kitapta da cihadýn geçici bir farz olduðu ve artýk cihad yerine baþka iþlerle uðraþmasýnýn Müslümanlar için
olduðu propagandasýnýn yayýlarak Ýslamiyetin zayýf düþürülmesi öneriliyordu. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda da Ýkdam gazetesin
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Milliyecilerin Ýngilizlere karþý savaþmamasý için bildiri yayýnlayan Said-i Nursi&rsquo;nin davranýþýnýn bir nedeni de bu olabilir
Said-i Nursi, &ldquo;Risale-i Nur okumak ya da yazmak alim olmak için yeterlidir. Baþka þey istemez.&rdquo; sözü ile
Kuran&rsquo;ý, hadisleri ve diðer tüm Ýslam bilimlerini bir çýrpýda silmiþ temel kaynak olarak kendi risalelerini koymuþtur. Hattâ
Hizbullahýn öldürdüðü Zehra Vakfý&rsquo;nýn bir üyesinin cenazesinde de Kuran yerine risale okuyacak kadar ileri gitmiþlerdir.
Bu ve bunun gibi Ýslamdýþý yorumlarýndan dolayý nurcular, diðer bazý tarikatlar tarafýndan &ldquo;narcýlar&rdquo; yani
cehennemlikler diye adlandýrýlmaktadýr.
Said-i Nursi&rsquo;den sonra Bayrak Fethullah&rsquo;ta

Said-i Nursi&rsquo;nin ölümünden sonra nurcular kendi aralarýnda bölünmüþ Fethullahçýlar, Med Zehracýlar, Kýrkýncýlar, Aczm
gibi çeþitli akýmlar türemiþtir.
Jandarma Genel Komutanlýðý&rsquo;nýn hazýrlamýþ olduðu rapora göre, nurcular dokuz gruba ayrýlmýþ olup, içlerinde en güç
konumda bulunan Fethullahçýlardýr. Ekonomik yönden inanýlmaz bir güce ulaþan bu grubun en tanýnan þirketleri ise Zaman
gazetesi ve Samanyolu televizyonudur. Finans sektöründe Asya Finans eðitim sektöründe ise yurdun her tarafýna yayýlmýþ olan
dersaneler ve Fatih Üniversitesi ile faaliyet göstermektedir. Bu dershaneler ve üniversite Fethullahçýlar için bir numaralý insan
kaynaðýdýr.

Bu çalýþmalar yalnýzca yurtiçinde deðil yurtdýþýnda da sürdürülmektedir. Dünyanýn neredeyse yarýsýnda Fethullah&rsquo;a ba
aracýlýðý ile okullar kurrulmakta ve Ýngiliz kültürü adýna önemli hizmetler verilmektedir. Buna en güzel örnek olarak bir Türk yurd
Yakutistan&rsquo;ý verebiliriz. Ana dili Türkçe olan bu ülkede, Fethullah bir üniversite ve 5 okul açarak Ýngilizce eðitim vermeye
baþlamýþ ve nihayet 1999 yýlýnda ülkenin resmi dili Türkçe yerine Ýngilizce olarak deðiþtirilmiþtir. Ýngiltere&rsquo;nin Kazakista
Büyükelçisi 1995 yýlýnda Fetulla&rsquo;ýn Kazakistan&rsquo;daki okullarý için &ldquo;Bu okullarý açmak suretiyle Ýngiliz kültürü
yaptýðýnýz hizmetler ve Ýngiliz kültürünü yaymakta gösterdiðiniz katkýlar için Ýngiliz milletinin minnettarlýðýný bildiriyor ve teþek
ediyoruz&rdquo; diyordu. Londra&rsquo;da Fethullah için düzenlenen ödül töreninde de Lord Rotherham Fethullahçýlarýn okul
sayýsýný kendi okullarý olarak kabul ile övünerek &ldquo;50&rsquo;den fazla ülkede 500&rsquo;den fazla okulumuz var.&rdquo;
demiþtir. Böylece Said-i Nursi gibi Fethullah&rsquo;ýn da kime hizmet ettiðini tüm Türk Ulusu görmüþtür
Fethullah saf insanlarý etkilemek için üstadýnýn taktiklerini birebir uyguluyor. Sabah gazetesinde yayýnlanan bir röportajýnda,
cehennemin önünde kollarýný acýp beklediðini insanlarýn yýðýnlar halinde cehenneme doðru giderken kendi cemaetinden kimse
olmadýðýný Allah&rsquo;ýn adýný vererek yemin ediyor. Böylece Fethullah Ýslam dünyasýna Hýristiyanlýkta bulunan ruhbanlýð
oluyor. Hz. Muhammed bile sahabelerden en fazla 10 kiþiyi cennet ile müjdeleyebilirken Fethullah tüm cemaatini cennet ile
müjdelemektedir.
28 Þubat&rsquo;tan sonra

28 Þubat sürecinde eski hastalýklarý yinelediðinden ABD&rsquo;ye giden Fethullah ne hikmetse bir türlü iyileþememiþ ve ülkesin
dönememiþtir. Aradan 6 yýl geçmiþtir. Ezan sesini ve minareleri çok özlediðini söyleyen Fethullah her ne hikmetse Türkiye olmas
bile baþka bir Müslüman ülkeye gidip bu özlemini gidermeyi akýl edememiþtir. Ýnsanýn aklýna gelen baþka bir soru da insanýn b
emekli maaþý Amerika&rsquo;da nasýl yaþamayý baþardýðýdýr. Bizim emeklilerimiz devlet hastenesine bile gidemezken kendis
Mayo Clinic gibi tüm dünyanýn bildiði bir saðlýk kurumunda nasýl tedavi olduðunu açýklarsa en büyük hizmeti yapmýþ olur.
Fethullah þu an yaþamýný Pensilvanya&rsquo;daki bir çiftlikte CIA tarafýndan en düzeyde korunarak sürdürmektedir. 11
Eylül&rsquo;ün ardýndan tüm dünyada Müslümanlar için sürek avý baþlatan ABD neden Fethullah&rsquo;ý korumak için en üst d
örgütünü görevlendirmektedir?

Bunun nedeni aslýnda çok açýktýr. ABD&rsquo;nin ýlýmlý Ýslam uygulamasý için Fethullah biçilmiþ kaftandýr. Irak-ABD savaþý
ABD&rsquo;yi desteklediðini açýklamasý, savaþta ölen Ýsrailli çocuklar için üzüldüðünü söylerken, Iraklý çocuklar için tek laf etm
Ýslamý Protestanlaþtýrmak için en uygun aday yapmaktadýr. ABD eski baþkanlarýndan Bill Clinton&rsquo;un danýþmaný Eckelm
da Fettullah Gülen&rsquo;i &ldquo;Ýslam&rsquo;ýn Martin Lutheri&rdquo; olarak tanýmlýyor. Vatikan&rsquo;ýn bundan dolayý
Fethullah&rsquo;ý sevmesinden daha doðal birþey olamaz. Vatikan&rsquo;ýn Türkiye temsilcisi Maroviç&rsquo;in, &ldquo;O
þeriatý getirmez çünkü &lsquo;Muhammedun resulullah demeyen de cennetlýktýr&rsquo; dedi. Onun için biz onu çok
seviyoruz?&rdquo; diyerek baðrýna basmýþtýr.
Türk Birliði&rsquo;nin önündeki en büyük engel: Nurculuk

Sovyetler Birliði&rsquo;nin daðýlmasýndan önce ABD, ortaya çýkacak yeni durumu çok iyi deðerlendirmiþ, tüm Türk dünyasýnýn
altýnda birleþmesinin kendisi için en büyük tehdit olacaðýný anlamýþtýr.
Ýþte tam bu noktada doðan boþluðu doldurmak üzere Fethullah devreye girer. Orta Asya ülkelerinde birbiri ardýnca Ýngilizce eð
veren okullar açýlýr.
Katledilmeden önce Necip Hablemitoðlu, Fethullah&rsquo;ýn ABD adýna üstlendiði rolü de yazdýðý bir rapor ile ortaya çýkarmýþ
&ldquo;Bizzat kendi yandaþlarýnýn açýklamalarýna göre; hocaefendileri yakýn zamana kadar Türk devletinin istihbarat örgütlerin
ajanlýk yapmaktaydý. Bir baþka ifade ile gerekli ve önemli bulduðu sakýncasýz bilgileri -sýrf gizli iliþkilerin ve amaçlarýnýn örtülm
yönelik olarak (second cover)-Türk ilgili makamlarýna iletmekteydi. CIA ile baðlantýnýn geliþmesinden sonra bu tür enformasyon
hizmeti, (double-agent) statüsü içinde bir süre devam etti. CIA baðlantýsý, Fethullahçýlarýn ve de Hocaefendilerinin yerinde yani
kendi vatanlarýnda taraf deðiþtirmesi (defection in place) sonucuna yol açtý. Ta ki bu çarpýk iliþkiyi Türk Silahlý Kuvvetleri ve MIT
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farkedinceye kadar! CIA nezdinde tüm Fethullahçýlar (walk-in) diye tabir edilen bir kategoride tutulmaktadýr. Yani kendi
ayaklarýyla ve gönüllü olarak ajanlýk hizmetine talip olmuþlardýr&rdquo;

Kýsacasý kendi gizli amaçlarýna ulaþmak için Fethullah, Türk Silahlý Kuvvetleri&rsquo;nin ve MÝT&rsquo;in iþine yaramayacak
bilgiler veriyor ve bu arada gerçek görevi olan CIA ajanlýðýný sürdürüyordu. Kýsacasý çift taraflý oynuyordu. Türk tarihinde devle
ulusunu satanlarýn sonu her zaman bellidir.
Rapordaki bir tümce son derece dikkat çekicidir:

&ldquo;Fethullahçýlar, Türkiye&rsquo;nin hasmý olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasýný oluþturmuþlardýr&rdquo
Ýngiliz kültürüne yaptýðý çok büyük katkýlardan dolayý ödül alan, yüzlerce yýllýk Türk yurdu olan Yakutistan&rsquo;ýn ana dilini
olmasýný saðlayan Fethullah&rsquo;tan bunlarý beklemek hiç garip olmasa gerek.

Fethullah&rsquo;ýn eðitim alanýndaki hizmetleri yalnýz yurtdýþý ile sýnýrlý deðildir. Fethullah Heybeliada&rsquo;daki ruhban
okulunun açýlmasýnýn en büyük destekçilerinden birisidir. Bu konudaki çalýþmalarý için Patrik Bartholomeos her seferinde ona t
etmekte ve &ldquo;Ona bir emrimiz deðil ancak bir ricamýz olur.&rdquo; diyerek gözlerimizi yaþartan bir dostluk tablosu
sunmaktadýr. Ayný Fethullah ise Batý Trakya&rsquo;da yaþayan Türk yurttaþlarýmýzýn eðitim hakký için en ufak çaba
göstermemektedir. Hoþ! Aslýnda bu çabayý gösterse ne için olacaðý da oldukça açýktýr.

Fethullah Türk milliyetçileri arasýna girerek onlarý bölmeye çalýþmakta ve nabza göre þerbet verme ustalýðýný en iyi þekilde
kullanmaktadýr. Askerliðinde Cemal Tural adlý komutanýnýn milliyetçi olduðunu öðrendikten sonra bir anda milliyetçi söylemlere
baþlayan Fethullah tüm Türkler için &ldquo;Peygamber Ocaðý&rdquo; sayýlan ve bu görevi tamamlamayanlara kýz bile verilmey
askerlikten yýrtmak için neler yaptýðýný anlatýr. Ona göre askerlik yýllarý tüm yaþamýnýn en kabuslu yýllarýdýr. Korkulu bir rüya
olarak askerliðinin bitmesini beklediðini söyler. Herkesin 24 ay askerlik yaptýðý bir zamanda 17 ay askerlik yaptýðýný böbürlener
anlatýr.
Zaman kime hizmet ediyor?

Tüm bu süreç içinde Zaman gazetesi, Türk tezlerine yeteri kadar yer vermezken Ermeni ve Kürt tezlerini fazlasýyla yer
bulmaktadýr. Sayfalarýnda Ermeni soykýrýmý masallarýný büyük puntolarla duyuran Zaman, þehit haberlerini ise küçük puntolar
köþeye sýkýþtýrma gayreti içindedir. Sabrýnýn sýnýrlarý zorlanan Türk halkýnýn Bözüyük&rsquo;te PKK sempatizanlarýna hak e
vermelerine &ldquo;Provokasyona gelmeyin&rdquo; diyen gazete, Türk insaný ile bir avuç PKK sempatizanýna eþit uzaklýkta
durduðunu son derece net þekilde göstermektedir. Türk insanýnýn PKK yandaþlarýna nasýl davranmalarýný bekliyorlardý? Davu
calýp kurban keserek mi? Bazý Zaman gazetesi yazarlarýnýn Ermeni sözde soykýrým anýtýna çelenk koyduðu da unutulmamalý
Samanyolu Televizyonu ayný yolda Türk insanýna hizmetlerine (!) devam etmektedir. Bilal Ercan adýný çoðunuz duymamýþ
olabilir. Bu adam PKK propagandasý yapan ve Türk Devleti&rsquo;nin kapatmak için büyük uðraþ verdiði Danimarkayý defalarca
uyardýðý Kürtçü ROJ TV&rsquo;de düzenli olarak program yapan bir adam. Berat Kandili nedeniyle Samanyolu televizyonu bu
adamý programýna çaðýrýyor. Ve bu adamýn kasetlerinin reklamý, Fethullah&rsquo;a baðlý kýrtasiye maðazalarýnýn vitrinlerini
süslemekte. Bir PKK sempatizanýný Samanyolu neden ekrana çýkarýyor dersiniz? Yanýt oldukça basit. Çünkü Fethullah&rsquo;
þiirlerinden birini bu adama bestelemiþ. Bundan dolayý bu adama sponsor oluyorlar. Etraflarýnda herhalde PKK sempatizaný
olmayan bir besteci bulamamýþ olsalar gerek... AB üyeliði uðruna Apo&rsquo;yu salýverdiklerinde de Samanyolu&rsquo;nda
kahramanlýk türküleri okuturlar artýk.

22 Eylül 2005 tarihli Zaman gazetesinde þöyle bir yazý geçmekte: &ldquo;...Bize karþý yapýlanlara karþý devleti bir sorgulamaya
kalksak çoðu zaman dengeyi koruyamayýz. Farkýnda olmadan devletine karþý milletin güvenini sarsmýþ oluruz...&rdquo; Bu söz
kime ait olduðunu hemen anladýnýz herhalde. Yani Fethullah diyor ki: Bu devlet bana karþý haksýz davrandý, ben bana yapýlan
haksýzlýklarý açýklarsam millet galeyana gelir, devletinden soður. Doðrusu gözlerim yaþardý. Ne yurtsever ne mazlum insanmýþ
Fethullah. Ama burada ince bir nüans var. Fethullah aslýnda aba altýndan sopa gösteriyor. Yazýnýn devamýnda milletin güvenin
sarsýlmasý halinde anarþi doðacaðýný söylüyor. Yani bana yapýlan haksýzlýklarý bir açýklarsam Türkiye Cumhuriyeti anarþiye b
Hocaefendi.
Artýk Türk gencinin böyle laflara karný tok. Atatürk&rsquo;ün dediði gibi içteki düþmanlar hiç ara vermeden calýþmaktadýr. Eðer
birinde Türk topraklarý üzerinde bir Kürdistan görmek istemiyorsak, nurculuk gibi ABD çýkarlarýna hizmet eden sapýk tarikatlarýn
oyunlarýna karþý dikkatli olmalýyýz. Bu yurdu atalarýmýzdan aldýðýmýz þekilde çocuklarýmýzý da bir Türk yurdu olarak býrakma
hareketi engellemek her Türk için bir namus borcudur.
S.Baðrýþen
Haziran 2007

Hamiþ: Nurcu basýn kurumlarý artýk sadece Zaman&rsquo;dan ibaret deðildir. Baþka isimlerle yayýn yapan, TSK&rsquo;yý
hedef gösteren yazý ve çeteyle alakalý birçok uydurma haberin bulunduðu malum basýn kurumlarýný da gözardý etmemeli, onla
haberlerinin ne maksatlý yapýldýðýný iyi çözümlemeliyiz.

http://turkcutoplumcu.org
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