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Etki Ajanlarý Nüfuz Casuslarý ve Fethullahçýlýk

Bu satýrlar, "TÜRKÝYE'NÝN BAÐIMSIZ BÝR DEVLET OLDUÐU ÝDDÝASI ÜZERÝNE YAZILMIÞTIR. BU ÝDDÝA YÜCE ATATÜ
ULUSUNA BÝR EMANETÝDÝR".
ETKÝ AJANLARI - NÜFUZ CASUSLARI VE FETHULLAHÇILAR RAPORUNecip Hablemitoðlu
Küreselleþme sürecine uyum saðlamak isteyen ulusal-uluslararasý düzeydeki kurumlarýn pekçoðu kabuk deðiþtiriyor. Hiç þüphe
bu kurumlarýn baþýnda da istihbarat örgütleri geliyor. Deðiþen tanýmlar ve kavramlara koþut olarak, istihbarat ve karþý istihbarat
faaliyetleri artýk nostaljik 007 kalýplarýndan oldukça uzaklarda. Örneðin, dünya üzerindeki her türlü kitle iletiþimini kontrol eden
"Echolon Aðý", uzaydan her türlü görüntüyü saðlayan uydu sistemleri, klasik casuslarýn tüm iþlevini fazlasýyla üstlenmiþ durumd
casusluðu hâlâ önemini korurken, istihbarat terminolojisinde yeni kavramlar, konseptler ön plana çýkmakta: "Sosyal-EkonomikSiyasal-Dinsel-Kültürel Ýstihbarat" kavramlarý gibi. Ýstihbarat ve Karþý Ýstihbarat Servisleri, geliþmiþ ülkelerde eskiden olduðu g
bir gizlilik içinde iþlerini yürüten kurumlar deðil artýk. Þimdilerde, Dýþiþleri, Ýçiþleri, Ekonomi-Maliye, Adalet Bakanlýklarý, Kýzýlh
veren pilot üniversiteler, enstitüler, vakýflar, özel misyonu olan kardinaller, piskoposlar, hahamlar ve tüm misyoner örgütleri,
yurtdýþýnda yatýrým yapan þirketler, yurtdýþýnda temsilciliði olan medya kuruluþlarý ve haber ajanslarý ile de -gerektikçe- içiçe ç
Ýstihbarat servislerinin rolü, koordinasyon, finansman, lojistik destek ve yönlendirme ile sýnýrlý. Artýk hedef ülkelerde özellikle
istihbarat-ajitasyon faaliyetlerinde deþifre olma riskine girilmiyor; bu iþ genellikle doðrudan yada dolaylý olarak servisle iliþkili
yerli iþbirlikçilere, taþeronlara sipariþ ediliyor. Ýþte literatürde bu yerli iþbirlikçilere-taþeronlara "etki ajanlarý", "yönlendirici ajanlar
kapsamlý bir deyiþle "nüfuz casuslarý" deniliyor.

Halk deyimi ile "maþa" olarak da nitelendirebileceðimiz bu etki ajanlarýnýn farklý iþlevleri bulunuyor: Kimi, politikacý, kimi
gazeteci , kimi akademisyen, kimi diplomat, kimi hukukçu, kimi tarikat-cemaat þeyhi, kimi de yüksek bürokrat ya da iþadamý
olarak, önce madden-manen baðlý olduklarý, aidiyet duygusunu ve güvencesini hissettikleri ülke adýna tüm yetkilerini kullanýyorl
Bu bazen, devlet politikasýnýn güdümlü olarak saptýrýlmasý; bazen, halkýn din ve ýrk duygularýna baðlý olarak kin ve husumete
sevkedilmesi; bazen, uluslararasý ihalelerde devlet çýkarlarýnýn gözardý edilerek baðlý ülke þirketlerinin tercih edilmesi; bazen
tahkim örneðinde olduðu gibi çaðcýl kapitilasyonlarýn geri gelmesi amacýna uygun olarak gerçekdýþý bilgilerle kamuoyunun alda
bazen, Türkiye'nin en zengin iþadamlarýndan birinin tüm mesaisini -Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna deðil- Fener Rum Patrikhanesi'
hizmete hasretmesi ya da fethullahçýlarýn Papa, Fener Rum Patriði ve Batý kökenli hristiyan misyonerlerle halvete girmesi;
bazen, kendi halkýnýn can güvenliðinin hiçe sayýlarak Bergama'da olduðu gibi þaibeli þirketlerden yana tavýr konulmasý ya da n
enerji ihalelerinin sonlandýrýlmasýna karþýn sözleþmede olmadýðý halde halkýn kýt kaynaklarýný taraf yabancý þirketlere tazmi
aktarýlmasýnýn önerilmesi; bazen AB örneðinde olduðu gibi, "Kopenhag Kriterleri, TC Anayasasý'nýn üstündedir" gibi söylemlerl
devletin sona erdiðinin, egemenlik-baðýmsýzlýk-ulusal onur-ulusçuluk gibi kavramlarýn modasýnýn geçtiðinin vurgulanmasý; þer
ve bölücülere sýnýrsýz ve koþulsuz özgürlük isteminde bulunularak bunun "demokratlýk" olarak lanse edilmesi; bazen hizbullahç
kanlý örgütlere yýllar boyu gözyumulmasý ya da her türlü organize suç örgütü ile çýkar iliþkisi içinde bulunulmasý; bazen Kaddafi
önünde onursuzca boyun eðilmesi; bazen ABD Baþkaný ile el-göz temasýnda bulunulmasýnýn bile onurmuþçasýna reklam konu
edilmesi; bazen ilgili devlet büyükelçisinin önünde bile bir Türk siyasi liderinin el-pençe divan durmasý; bazen Türk Dünyasýndak
Türkiye'nin çýkarlarýnýn örneðin fethullahçýlar eliyle ABD'ne devredilmesine seyirci kalýnmasý ya da Kuzey Irak'da, Kosova'da,
Karabað'da, Doðu Türkistan'da olduðu gibi soydaþlarýmýzýn insani haklarýna bile sahip çýkýlmamasý; bazen Türkiye'nin etnik-d
haritasýnýn ya da aile yapýsýnýn ortaya konulmasýný öngören dýþ kaynaklý projelerle en mahrem bilgilerimizin bilimsel çalýþma
ilgili ülke istihbarat servislerine aktarýlmasý ve daha pekçok, binlerce, onbinlerce onursuz iþbirliði örneði!..

Kýsaca, etki ajanlarý görüldüðü gibi bir deðil, onbinlerle. Onlar aramýzda, üstelik bizi yönlendiren, yöneten her yerde... Kimi "þer
"ülkücü", kimi "sosyalist", kimi "kürtçü", kimi "ortanýn solunda", kimi "merkez saðda", kimi "kapitalist", kimi "ikinci cumhuriyetçi"!..
Ama nedense hepsi de demokrat, özgürlükçü, entelektüel, insan haklarý savunucusu ve AB yanlýsý!.. Güçleri destek aldýklarý ül
ve iþgal ettikleri konumlardan geliyor. Politikacýysanýz, gidebildiðiniz yere kadar destekleniyorsunuz. Bürokratsanýz,
çýkabileceðiniz en üst göreve kadar yükselebiliyorsunuz. Ýþadamýysanýz, vize dahil "kayýrýlma" statüsüne dahil ediliyorsunuz. D
"ikinci cumhuriyetçisiniz", Türkiye'de sizi okuyacak kaç "ikinci cumhuriyetçi" okurunuz var? Yazarý-çizeri-okuru dahil Türkiye'deki
ikinci cumhuriyetçilerin sayýsýna baktýðýnýzda, birkaç bin kiþiyle sýnýrlý olduðunu görüyorsunuz. Ama kitlesel desteði olmayan,
büyük kesimi tarafýndan adeta lanetlenen "ikinci cumhuriyetçi" yazarlar, Türk Basýnýnýn en büyük gazetelerinde köþe yazarlýkla
sürdürüyorlar. Kim onlara "kamuoyunu oluþturma-koþullandýrma" güç ve desteðini veriyor dersiniz? Bunca tepkiye raðmen, kapit
kimliði ile önplana çýkan medya patronlarý onlarý niçin ve neden hala korumakta? Bu baðlamda, fethullahçýlarýn tanýtýmý için b
gayretler sarfeden ünlü bir medya patronunun, Mehmet Eymür'e yazarlýk önermesi size hiç de þaþýrtýcý gelmiyor. Fatih Altaylý g
Cumhuriyetin temel deðerlerine sahip çýkan kimi yazarlara "MÝT ajaný" suçlamasýyla saldýranlarýn, ikinci cumhuriyetçilere ya da
aidiyet duygusuyla baðlý olduðu yeni vatanýna kaçmak suretiyle deþifre olmuþ etki ajanlarýna ise suskun kalarak bir nevi dayaný
sergilemeleri, Türkiye'deki etki ajanlýðý tehlikesinin boyutlarý hakkýnda bir fikir veriyor...

Türkiye'de kamuoyu, neredeyse I. Dünya Savaþý'ndan bu yana yaygýn biçimde kullanýlan "nüfuz casusu" terimini, ilk olarak
geçtiðimiz aylarda, Ýçiþleri Bakaný Sadettin Tantan'ýn yurtdýþýnda yaptýðý gayrýciddi bir havuzbaþý bir açýklamasýndan öðren
Amerika'nýn yeniden keþfi haberi gibi- konunun adeta üzerine atladý. Ya muhabirlerin ve de redaktörlerin bilgisizliðinden ya da
Bakanýn telaffuz hatasýndan, bu terim bazý basýn kuruluþlarýnda "nüfus casusluðu" olarak okuyuculara aktarýldý, doðal olarak d
ilgisiz-komedi türünden yakýþtýrýcý yorumlar getirildi. Basýnýn duyarlýlýðý, bu terimle, Bakanýn sarfettiði "yeni bombalarýn patla
taahhüdünün iliþkilendirilmesi sonucu daha da katmerlenmiþti. Ancak aradan geçen süre içinde, "Umut Operasyonu" dosyasý
yargýya sevkedilirken, "nüfuz casuslarý" konusu "fos" çýkmýþtý, beklenen bombalarýn hiçbiri patlamamýþtý.. Anlaþýlan, Bakan,
hiç duymadýðý bu terimi bir danýþmanýndan ya da yakýnýndan duymuþ, klasik bir bilgiçlikle anýnda etrafýndakilere duyurmuþtu.
yorum, hiç þüphesiz Bakanla ilgili yapýlabilecek en iyi niyetli yorum; çünkü, Bakanýn Türkiye'deki binlerle ifade olunan "nüfuz cas
ya da "etki ajaný" ya da "yönlendirici ajan" kapsamýnda örneðin fethullahçýlarý da deþifre edip yargýya sevketmesi gerekirdi. Elb
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bu mümkün deðildi: Emniyette ve mülki kadrolarda fethullahçýlara karþý terfi ve taltiften baþka -MGK zorlamasý sonucu birkaç iþ
hariç- somut, kayda deðer hiçbir operasyon yapmayan, þeriatý hiçbir þekilde birinci tehlike olarak kabul etmeyen, sadece 28 Þub
Kararlarýna katýlýyor görünen "dinibütün" imajlý bir Ýçiþleri Bakaný'nýn bu cemaatle geçmiþine yönelik kamuoyundaki þüpheleri
beklenemezdi . Nitekim de öyle oldu... Ayný þekilde, kendi partisi içindeki "Alman Ekolü"ne mensup olmakla tanýnan politikacýlar
da deþifre etmesi gerekirdi ki, sýra ABD, Ýngiltere, Ýran, Suudi Arabistan, Libya ve diðer hasým ülkelerin "etki ajanlarý"na,
"yönlendirici ajanlarý"na gelsin!..

Hedef ülkeler kapsamýnda emperyalist amaçlý ülkelerin istihbarat servislerince dýþ operasyonlarda -tepe tepe kullanýlan- bu
ajanlarýn ya da halk deyimi ile yerli iþbirlikçilerin nasýl kancalandýklarý, nerelerde yetiþtirildikleri ve nasýl yönlendirildikleriödüllendirildikleri-himaye edildikleri, Türk kamuoyunca henüz bilinmiyor. O kadar bilinmiyor ki, bilmeyenler kapsamýna -TSK ve
MÝT hariç- devletin en üst yetkilileri de dahil. Örneðin, Baþbakanlýk Müsteþarý Ahmet Þaðar imzasýyla yayýnlanan son casusluk
genelgesi, bu vurdumduymaz, sorumluluktan uzak bilinmezliðin bir þahikasý (1). Genelgede, devlet görevlilerinin, yabancý
diplomatlarla temastan kaçýnmalarý isteniyor, sanki sorunun çözümüne katkýsý olacakmýþ gibi...

Ýþte, etki ajanlýðý ile ilgili bilinmeyen ya da az bilinen hususlara ait genel çerçevede ele alýnmýþ, teknik ayrýntý boðuntusundan
yalýn bilgiler:

1. "ETKÝ AJANLARI" YA DA "YÖNLENDÝRÝCÝ AJANLAR"IN PROFÝLÝ

Öncelikle kullanýlan ajanlarý üç ana grupta toplamak gerekir: "Profesyoneller", "Satýnalýnabilir Aydýnlar" ve de "Sempatizanlar"
(amatör muhipler). Profesyoneller yurtiçinden ya da yurtdýþýnda yaþayanlar arasýndan seçilir ve bilahare kendi ülkelerinde özel
eðitime tabi tutulur. "Satýnalýnabilir Aydýnlar" özellikle ulus-devlete geçiþ aþamasýnýn sancýsýný çeken toplumlarda, özellikle de
Ülkelerinde en çok rastlanýlan metadýrlar, borsa deðerleri vardýr; özellikle medyada, bürokraside ve siyaset sahnesinde boy
gösterirler. Örneðin, "yönlendirici ajan" statüsünde etkili bir gazeteciye ya da medya patronuna sahipseniz, yüzbinlerce okuyucuy
ve siyasal iktidarý doðrudan etkileyecek bir silâha da kavuþmuþ olursunuz. Keza, bir tarikat-cemaat þeyhini satýn almýþsanýz,
yüzbinlerce müridini de "yularýndan tutma" ve de gelecekte güdümünüzde bir halk hareketi baþlatma gücüne sahip olursunuz.
"Sempatizanlar" ise hedef ülkelere yoðun biçimde yönlendirilen kültürel emperyalizmin kesintisiz silahý olan kitle iletiþim, eðlence
eðitim araçlarýndan (sinema, müzik, moda, internet, televizyon vb.) olumsuz biçimde etkilenen tüketicilerdir. Parasal ya da
siyasal güç için en güçlü bir devletin himayesi altýna girmeye can atanlarýn yanýsýra, örneðin "green card" için ulusal onurundan
gururundan gönüllü olarak vazgeçebilenler de bu gruba girerler. Ýþte bu kesimi sürekli zinde tutabilmek için örneðin ABD'nin her
gerçekleþtirdiði tüm dünyada 50.000 þanslýyý (!) belirleyen lotaryalarý hatýrlamak yeterlidir. Etki ajanlarý, her üç kategoride de öz
kendi ülkesine ve toplumuna aidiyet duygusu zayýf, parasal ve siyasal güç için her türlü iliþkiye girme eðilimli, ulusal bilinci
geliþmemiþ, tercihan da etnik-dinsel (laik sistemde kendilerini ezilen kabul edilen sünni þeriatçýlarla, sünniler karþýsýnda kendile
ezilen kabul eden aleviler ya da süryaniler, nasturiler, bahailer, yehova þahitleri, bahailer vd.) özürlü azýnlýk ýrkçýlarý arasýndan
seçilirler.

Türkiye'deki etki ajanlarýnýn tarihçesi, gerçekte Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son dönemine kadar gitmektedir. Ekonomik, hukuk
ve siyasal kapitilasyonlarla Osmanlý Devleti'nin elini kolunu baðlayan; etnik ayrýlýkçýlýklarý kýþkýrtan; insan haklarýný tek taraflý
istismar ve baský aracý olarak kullanan büyük devletler, az sayýda da olsa kendi etnik ajanlarýný yetiþtirmeyi, böylece kontrol
unsurunu daha köklü biçimde elde tutmayý ihmal etmemiþlerdir. Örneðin, Âli Paþa'nýn, Fuat Paþa'nýn ya da Mahmut Nedim Paþ
hangi hasým devletlerin muhibbi olduklarýný gözönüne aldýðýnýzda, etki ajanlýðýnýn geçmiþi hakkýnda bir fikir edinebilirsiniz. K
Meþrutiyet'te Osmanlý Meclisi Mebusaný'ndaki ayrýlýkçý etki ajanlarýnýn sayýsýnýn nitelik ve nicelik yönünden büyüklüðünü gör
ülkelerin katettiði mesafe hakkýnda bir yargýya varacak olgunluða sahip olduðunuzu kestirirsiniz. Sonra, I. Dünya Savaþý dönem
Anadolu'da 1000'i aþkýn yabancý kolej olduðunu; örneðin Merzifon'daki Amerikan Koleji'nin Pontuscu Rum Çetelerinin,
Tarsus'daki Amerikan Koleji'nin de Taþnak ve Hýnçak Çetelerinin karargâhý olarak kullanýldýðýný öðrendiðinizde, Sivas Kongres
"ille de Amerikan mandasý isteriz" diye tutturan þekilde ulusçu-özde etki ajaný aydýnlarýmýza hiç mi hiç þaþýrmazsýnýz. Sonra M
Kemal Paþa hatýrýnýza gelir, gözünüzde, kalbinizde, tüm hücrelerinizde O'nu hisseder, O'nu daha bir baþka tanýr ve O'nunla on
gururla, sýmsýcacýk bir yurtseverlik duygusuyla, Türklük bilincinizle bütünleþtiðinizi hissedersiniz.

Türkiye'de en çok etki ajanýna sahip olan ABD, tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye'de geleceðin yönetici adayý olarak kendi yanda
yetiþtirmede, ilk aþamada pilot vakýf-enstitü-üniversitelerini kullanmaktadýr. Ama önce, adeta kurumsallaþmýþ ve gelenekselleþm
seçimi ABD dýþýndaki tüm ülkelerde ilk gerçekleþtiren Fulbright Vakfýdýr. IQ'su yüksek, ingilizce düþünüp yorum yapabilecek dü
bilgisine sahip gençler, tüm hedef ülkelerde ayný yöntemle belirlenip eðitime alýnýr; ancak kiþiliði uygun görülenler profesyonel e
tabi tutulur. Kýsa bir süre öncesine kadar etki ajanlarýnýn seçiminde ve eðitiminde klasik kalýplara sahip olan bu ülke, çýkarlarý
doðrultusunda sözkonusu kalýplarýn dýþýna çýkmýþ görünmektedir. Çýkarlarý açýsýndan iktidar kadrolarýnýn yanýsýra muhalef
hatta mafya mensuplarýyla bile iliþkiler kuran; her türlü uyuþturucu, siyasal cinayet, ihtilâl ve de silah pazarlamasý gibi kirli iþlere
bulaþan; yine çýkarlarý için devletlerarasý hukuka aldýrýþ etmeksizin hedef ülkelerin egemenlik haklarýný hiçe sayýp tecavüzde
bu ülke, etki ajanlýðýnda artýk "saf-bâkir" niteliðe sahip genç adaylarýn yanýsýra, "kontrol edilebilir istikrarsýzlýk stratejisi" gereði
yarayabilecek muhalefetteki tüm zararlý unsurlarla da dirsek temasý halindedir. Örneðin katý mý katý, yobaz mý yobaz Talibanla
Vahhabiler, Nakþi Araplar ve onlarýn kapýlarý terörün her türlüsüne açýk örgütleri. Kýsaca, þeriatçý, sözde ABD karþýtý tüm yap
Kendisine yönelik tehdidi, kendi kontrolü altýnda hedef ülkelere yönlendirmek, ABD güvenlik stratejisinin temel ilkesidir. Türkiye'd
ise daha düne kadar ABD'yi düþman olarak gösteren malûm siyasal yapýlanmanýn sözde yenilikçi kanadý, her fýrsatta en basit s
kontrolü için bile nedense Houston'a giden politikacýlar, ileri yaþýnda dil öðrenmek için dersaneye gitmek yerine ABD'ni tercih
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 6 June, 2020, 02:23

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

eden, sonra çocuklarýna okul aramak için tekrar tekrar giden siyasiler, keza fethullahçýlar ve daha niceleri: Ayný zamanda,
Almanya istihbarat servislerine büyük sadakatla hizmet verirken ABD'ne de yamanmaya çalýþan süleymancýlar, MHP'nin üst
yönetimine kanca giriþimleri, Fethullahçýlara, dolayýsýyla arkasýndaki ABD.'ne övgüler düzmekte yarýþ yapan saðcý-solcu devle
yöneticileri, marksist olduklarýný önesüren, kapitalizme sözde karþý PKK ve diðer kürtçü terör örgütleri. Hepsi ABD'de ve ABD dý
yalnýzca ABD kontrolünde...

Türkiye için seçilmiþlere (!) bakýldýðýnda, çobanlýktan gelenlerden, kola içmeye para bulamayanlara kadar uzanan yelpazede,
Türkiye'nin iç ve dýþ politikasýný ABD'nin çýkarlarýna endeksleyenlerin yanýsýra, eski deyimle tüyü bitmedik yetimin hakkýný füt
çalacak kadar tamahkâr, þehit cenazelerini sömürecek ölçüde aþýrý muhteris, amacýna ulaþma konusunda "dün dündür" diyebile
fýrsatçý, iþini (!) bilen memurunu elüstünde tutacak kadar erdem ve ahlâk yoksunu, devletin örtülü-örtüsüz tüm kýt kaynaklarýný
kadar hovarda, "prens" ünvanýný alacak ölçüde küçük burjuva hýrsýzý niceleri adeta bir resmi geçit yaparlar, gözlerinizin önünde
hepsini tanýrsýnýz: Kimileri Türkiye'yi soyup tekrar yetiþtikleri yere kaçarlar -ve tabii asla iadeleri sözkonusu olmaz- kimileri de
misyonlarýný -sanki Türkiye'nin deðiþmez yazgýsýymýþçasýna- büyük bir sadakatla yerine getirmeye devam ederler. Diðer taraf
bugün, ABD'de sayýlarý süratle yarým milyona yaklaþmakta olan küçümsenemeyecek ölçüde bir Türk topluluðu oluþmuþtur. Ger
yaþayan bu vatandaþlarýmýzla, öðrenimlerini bu ülkede yapýp da Türkiye'de hizmet veren vatandaþlarýmýzý, bu az sayýdaki "se
maþa" ile karýþtýrmamak gerekir. Her toplumda olduðu gibi bu gerçekten "düþmüþ-düþürülmüþ" maþalarýn bizden de çýkmasýn
makul olacaktýr.

Etki ajanlarýnýn seçiminde ve eðitiminde kullanýlan yöntem, biraz farklýlýklarý ile AB ülkeleri için de sözkonusudur. Kendi ülkele
yaþayan yüzbinlerce Türk iþçi ailesinin temel gereksinimi olan resmi Türk ilkokullarýnýn bile açýlmasýna izin vermeyen, buna kar
Türkiye'de her derecede eðitim kurumuna sahip olan Avrupa ülkeleri içinde baþý Ýngiltere ve Almanya çekmektedir. Ülkemizde
ingilizce, almanca, fransýzca, italyanca gibi dillerin yaygýnlaþmasý hatta eðitim dili olmasý için her türlü çabayý sarfeden AB ülke
etki ajanlarý sayesinde Türkiye'nin olasý tepkisinin ya da misilleme politikasý uygulamasýnýn önüne geçmektedir. Örneðin, dünya
yayýlmýþ ingilizce eðitim veren (haftada 25 saat ingilizce, 3 saat Türkçe) 300'e yakýn okulun sahibi olan fethullahçýlarýn, Ýngilte
Lordlar Kamarasý'nda düzenlenen özel törenlerle hemen her yýl Ýngiliz dili ve kültürüne hizmet yüksek ödülü almalarý sýradan b
deðildir. Ýngiliz istihbarat servisleri MI5 (iç) ve MI6 (dýþ), Türkiye'deki etki ajanlarýný, ingilizce eðitim almýþ ya da Ýngiltere'de yü
öðrenim yapmýþ adaylar arasýndan seçmektedir. AB'ye raðmen ABD'nin müttefiki olarak ön plana çýkan bu ülke, etki ajanlarýný
yüksek öðrenim mezunlarýnýn yanýsýra, Türkiye'deki kürtçülerden, þeriatçýlardan, DHKP-C, TÝKKO militanlarýndan ve hatta uy
mafya babalarý arasýndan da seçmektedir. Almanya ise, etki ajanlýðýnda aðýrlýklý olarak kendi ülkesinde yaþayan 2.400.000 Tü
vatandaþý arasýndaki yüksek öðrenim gençliðini hedef almaktadýr. Humboldt Vakfý, Heinrich Böll Vakfý gibi aracý kuruluþlar, uy
öðrencilerin yanýsýra, maddi çýkar ve sürekli destek karþýlýðý saptadýklarý Türk akademisyenlerini ve yerel politikacýlarý da, Alm
Anayasayý Koruma Teþkilâtý (BfV) ve Dýþ Ýstihbarat Örgütü'nün (BND) kapsamlý eðitim programlarýna dahil etmektedirler. Bug
Almanya'da Türkiye'deki tüm þeriatçý yapýlanmalar (milli görüþçüler, kaplancýlar, yeniasyacýlar, fethullahçýlar, hizbullahçýlar, na
ticaniler, süleymancýlar, kadiriler, ÝBDA-C'ciler, hizbüttahrirciler, nizam-ý alemciler vd.), baðlantýlý ülkücüler, etnik sorunlu ayrýlý
(kürtçüler, pontusçular, arnavutçular, gürcüler, boþnaklar, pomaklar, tahtacýlar, çerkezler vd.) marksist terör örgütleri (DHKP-C, T
vd.) mevcuttur. Tümü de BfV'nin kontrolündedir. Böylece Almanya, üst düzey etki ajanlarýnýn yanýsýra, himayesindeki -daha doð
sevk ve idaresindeki- bu tür Cumhuriyet karþýtý militan yapýlanmalar sayesinde Türkiye'yi de karýþtýrma ve yönlendirme gücüne
olmuþtur. Yunanistan ise Suriye'den farklý olarak, Rum kökenli gençlerimizi özel eðitime tabi tutmak yerine, Türkiye'deki rejim kar
tüm idelojik unsurlara (DHKP-C, TÝKKO, PKK vd.) kucak açmakta; istihbarat servisi KÝP'in sevk ve idaresinde baþta bomba
eðitimi olmak üzere terörist eðitimi olanaðý ve parasal destek sunmakta; sýðýnmacýlara geçici iskân yeri (Lavrion Kampý vd.) ile
Güney Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tüm olanaklarýný saðlamaktadýr. Almanya kadar geniþ kapsamlý olmamakla birlikte, Fransýz DST
DGSE, Ýsveç'in FOE ve SABO, Bulgaristan'ýn DS, Romanya'nýn DIE, Hollanda'nýn BVD servisleri de, kendi çaplarýnda etki
ajaný ve de ajan-provokatör yetiþtirme çabasý içindedirler.

Müslüman ülkelerin Türkiye'de etki ajaný temininde en uygun mekânlarý, tarikatlara ait tekkeler, þeriatçý siyasi kuruluþlar, derne
vakýflar ve de maalesef bazý bölgelerde camilerdir... Türkiye'de sayýsal yönden en çok etki ajanýna, ajan provokatöre ve de eli k
teröriste sahip olan Ýran, bu iþ için istihbarat servisleri SAVAMA ve VEVAK'ý görevlendirmiþtir. Bu servis elemanlarýnýn saptadý
aday öðrenciler, Kum Kentindeki medreselerde dinsel eðitimden geçirildikten sonra askeri ve siyasal eðitime tabi tutulmaktadýr
(2). Þah döneminde sadece Türkiye'den kaçak yollardan giden þiiler (caferiler) profesyonel eðitime alýnýrken, günümüzde mezhe
farklýlýðý "Ýslami Devrim" kýstasýndan hareketle artýk önemsenmemektedir. Suudi Arabistan ise, adaylarý belirledikten sonra C
ve Riyad'daki üniversiteleri ile Mýsýr'daki El-Ezher Üniversitesi'nde eðitime almaktadýr. Suudi Arabistan'ýn, profesyonel eðitimind
týpký Ýran'ýn caferi olma koþulundan vazgeçmesi gibi, vahhabi olma koþulundan, taktik gereði vazgeçtiði gözlemlenmektedir. Bu
ülkenin etki ajanlarý ile iliþkisinin sürekliliði, hac organizasyonlarý ile doðrudan ilgilidir. Suriye Muhaberatý ise, Irak'daki Saddam
karþýtlarýný "Birleþik Cephe" kapsamýnda çok yönlü eðitirken, Türkiye'de -özellikle de Hatay'daki- arap kökenli aday gençlerin eð
de yakýndan ilgilenmekte; rejim karþýtý her türlü ideolojik ve etnik yapýlanmalarýn özellikle askeri eðitimine lojistik destek
vermektedir.

Adaylarý kendi ülkesinde özellikle eðitme çabasý olmayan ülkelerin baþýnda ise Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ile Ý
gelmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ýstihbarat Örgütü olan GRI, yönlendirici ajan adaylarýný, dýþ ülkelerdeki maocu
yapýlanmalardan belirlemekte; birey olarak ele almaktan daha çok, örgütsel disiplini ve kullanýmý öngörmektedir (3). Rusya
Federasyonu, eski Sovyet dönemindeki ideolojik sevk üstünlüðünü kaybetmiþse de, kendi topraklarýnda "askeri eðitim" ve "diplom
koruma" ya da "gözyumma" gibi lojistik destekler karþýlýðýnda PKK gibi belli terörist yapýlanmalara hâlâ söz geçirebilmektedir. Ý
MOSSAD'ý ise, dünyadaki tüm musevilerin birer profesyonel servis ajaný olduðu inancýndan hareketle, ýrkçý yobazlýðýný sürdü
profesyonel etki ajaný yetiþtirmek yerine satýnalýnabilir aydýnlarý kullanmayý yeðlemektedir. Örnekleri çoðaltmak elbette ki müm
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2. TÜRKÝYE'DEKÝ ETKÝ AJANI BORSASI: FETHULLAHÇILAR...

Mevcut þeriatçý yapýlanmalar içinde eðitime, dolayýsýyla insana en fazla yatýrýmý yapan; ABD'nin tüm dünyada tarikatlara öng
ülkemizde en iyi uygulayan fethullahçýlar, laik Cumhuriyetimizin öncelikli en büyük tehdidi konumunda. Arkalarýndaki dýþ desteð
ABD olduðunu bugün artýk Türkiye'de de, dünyada da bilmeyen yok. Bilindiði gibi, bu illegal yapýlanmanýn liderinin müritleri
tarafýndan verilmiþ "hocaefendi" ünvaný da Devrim Yasalarýna göre suç. Ancak, suç olmasýna karþýn ülkemizdeki kimi etki ajan
üstlendikleri tüm resmi sorumluluklara karþýn, sözkonusu elebaþýlarý tanýmlamakta kasden "hocaefendi"yi kullanmakta ýsrar
etmeleri, diðer illegal þeriatçý yapýlanmalar için de özendirici faktör oluþturmuþtur. Artýk, süleymancýlar, nakþiler, vilayet imamla
hocaefendi ünvanýný alenen kullanmaya baþlamýþlardýr. Dolayýsýyla yurtiçinde ve dýþýnda laik hukuk devleti aleyhine faaliyet g
hocaefendilerin yanýsýra, hatta ahirete intikal ettikten sonra bile müritleri tarafýndan bu ünvana lâyýk (!) bulunan hocaefendilerin
sayýsýnda da tuhaf bir artýþ gözlemlenmektedir.

Konumuza dönersek, iþte bu hocaefendilerden biri, bir yýlý aþkýn bir süredir ABD'de "zorunlu ikâmette". Nedeni, þayet dönerse,
bir olasýlýkla, Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesine sýzma giriþimine azmettirmek ve bu amaçla gizli teþekkül oluþturmak suçlamasý
açýlacak davalardan yargýlanacak. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden Yargýtay'a, kendi deyimleri ile adliyeden mülkiyeye, maari
emniyete kadar kadro gücünü kanýtlayan; avrasya ölçüsünde daðýtýmý yapýlan bir gazete ile "yeryüzü kanalý" iddiasýndaki bir t
yýlda 1 katrilyon TL'ný aþan ciro yapan yüzlerce þirkete, yurtiçinde ve dýþýnda 300 civarýnda okula, onbinlerce ýþýkevine, yüzle
yurduna, yüzlerce dersaneye, yurt içinde ve dýþýnda üniversitelere, -çoðu iyi derecede yabancý dil bilen öðretmen ve dýþ ticaret
onbinlerce profesyonel personele, en az 25 milyar dolarlýk bir mal varlýðýna sahip bulunan bu illegal yapýlanmanýn
hocaefendisi, iç ve dýþ desteklerine, DGM'de sýrf vatanýna dönebilmesi için özel (!) surette TCK 313'e indirgenen davasýna raðm
Türkiye'ye dönemiyor. Oysa, dönse, belki de Baþbakan dahil TBMM'nde grubu bulunan tüm partilerin liderleri "geçmiþ olsun"
ziyareti için sýraya girecek. Ama nerede? Ýmralý'da mý, iþte o dönmediði-dönemediði için de hiç kimse ziyaretçi kabul edeceði re
binasý hakkýnda bir tahmin yapamýyor.

Sözkonusu hocaefendilerden biri olan malûm zât, kalabalýk maiyeti ile -buna 24 saat yanýndan eksik olmadýðý söylenen
doktorlarý dahil- Pennsylvania Eyaletinde Philedelphia yakýnlarýnda özel bir çiftlikte yaþýyor. Çiftliðin bulunduðu bölgenin FBI
korumasý altýnda, refakat memurlarýnýn (conducting officer) gözetiminde olduðu ve buralardaki çiftliklerde yaþayanlara birinci
derecede özel öneme sahip koruma programýnýn (countursurveillance faaliyeti) uygulandýðý kaydediliyor. Örneðin, telefon
rehberinde hocaefendinin ya da bir baþka Türkün adý yok. Özel çiftlik arazisine girme yasaðýný belirten levhalarý ve de refakat
memurlarýný geçmek mümkün deðil. Gerçekte bu çiftliðin, cemaatin gazetesinin sorumlularýnýn da aralarýnda bulunduðu, ABD
yasalarýna göre kurulan "Altýn Nesil Vakfý" adýna FBI tarafýndan fethullahçýlara 1991'in baþýnda tahsis edildiði ve ayný yýlýn o
YÖK ya da MEB bursu ile bu ülkeye gönderilen fethullahçý yüksek lisans öðrencilerinin bir yaz kampý oluþturarak sözkonusu çiftl
örgütlenme toplantýlarý gerçekleþtirdikleri biliniyor. Üstelik, CIA yetkililerinin Eyalet Valisi ile temaslarý sonucu, cemaatin eyalet
sýnýrlarý içinde bu yýl bir de okul açtýðý gelen -teyidi alýnmýþ- duyumlar arasýnda.

Fethullahçýlar, bugüne kadar A.B.D. derin devleti (NSA, CIA, FBI, SDDS, NSC vd.) ile iliþkilerini inkâr edecek bir açýklama
yapmaktan sürekli kaçýndýlar. Hatta bu tür þüpheleri, hem de hocaefendilerinin aðzýndan "dünya jandarmasýnýn arkalarýnda old
kanýsýný uyandýracak, kamuoyunda kendilerine daha bir olaðanüstü güç hamlettirecek açýklamalarla artýrmak için özel çaba sa
(4).

Diyelim ki böyle bir durum yok, ileride takiyye yaparak bu girift iliþkiyi inkâr edebilirler. Þimdi, fethullahçý yapýlanmasýnýn istihba
tekniðine dayalý kýsa bir irdelemesi, sizleri olasý bir inkârýn tüm dayanaklarýný ortadan kaldýracak verilere götürecektir. Ýsterse
basitinden baþlayalým, daha teknik ayrýntý ve bilgileri DGM Savcýsý ile Askeri Savcýya býrakalým:

a) Hocaefendilerin tümünü "masum" varsayalým: A.B.D.'nde ikâmetin yasayla belirlenmiþ katý koþullarý bulunmaktadýr. Hiç kim
yasal olarak, resmi baþvuru yapmaksýzýn ve de gerekçesini belgelemeksizin -defactor statüsü hariç- bu ülkede altý aydan uzun b
süre kalamaz. Kaldý ki bu hocaefendilerin en ünlüsü, Haziran 1999'da Show TV'de Reha Muhtar'a yaptýðý bir saati aþan açýklam
14 gün sonra Türkiye'ye döneceðini taahhüt etmiþtir. Tabii ki hem de kamuoyuna yapýlan bu taahhüt sahibi tarafýndan bugüne k
hâlâ yerine getirilmiþ deðildir. Hocaefendilerin tümünün yeþil karta sahip olmalarý teknik açýdan olanaksýz, çünkü yasal koþullar
uymamaktadýr. Bu ülkede yaþayanlar, sýradan insanlar için lotarya þansý (!) dýþýnda yeþil kart almanýn zorluðunu ve formalitele
iyi bilmektedirler. Gerçekte, ABD'de derin devlet korumasý altýndaki hocaefendilerin, "kaç!" komutunu aldýklarý andan itibaren
CIA "Ýltica ve Taraf Deðiþtirme Departmaný"nýn acil (exfiltration) planýna dahil olarak kendilerine tanýdýðý kolaylýklardan
yararlandýklarý bilinmektedir. Bu arada, Merve Kavakçý gibi ABD vatandaþlýðýna alýnmýþlarsa o baþka. O zaman her þey apaç
olacaðý için bu irdelemenin ayrýca bir anlamý kalmaz. Bu arada, ABD Büyükelçiði ve Konsolosluklarý, hocaefendilerini ziyaret
amacýyla cemaatten usulüne uygun gönderilen tüm ziyaretçilerin vize problemini -10 yýllýk vize vererek- çözümlemektedir.
Cemaatten sýzan bilgilere göre, cemaate dahil dýþticaretle iþtigal eden tüm þirketler, temsilcilik açarak bu ülkeye sermaye
aktaracaklarý taahhüdünde bulunmuþlardýr. Hocaefendinin haleflerinden biri olan Amerika Kýta Ýmamý ve ayný zamanda cemaa
ABD Baþkaný Ý. Ýsmail Büyükçelebi, -Baþkanlýk (imamet ve riyaset) merkezi New Jersey'de bulunmaktadýr- ülke (yeni vatan)
çapýndaki sistematik örgütlenme çalýþmalarýna 11 Haziran 2000'de ABD'nin en kuzeybatýsýndaki Seattle'daki bölge toplantýsý
vermiþtir. Bugüne kadar daha ziyade saf insanlarýmýzdan para çarpmak için düzenledikleri himmet toplantýlarý, örgütlenme topla
ile çeþitlilik göstermiþ bulunmaktadýr. Ayný toplantýlarýn Kanada'yý da kapsayacaðý, cemaatin burada da sermaye aktarýmý yol
göçmen vizesi kolaylýðýndan faydalanarak koloniler oluþturacaðý önesürülmektedir. Zaman gazetesinden Nuh Gönültaþ'ýn deyim
"Amerika'nýn zorunlu keþfi" baþlamýþtýr. Herhalde hocaefendileri, tarihe pekçok sapkýnlýklarýnýn yanýsýra, müritlerinin ikinci Kr
Kolomb'u olarak da geçme niyetindedir...
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b) Hocaefendilerin aldýklarý ilkokul mezunu emekli maaþý ile bunca süre ABD'de nasýl -hem de Mayo Fethullahçý Kliniði dahiltedavi görüp, 24 saat süreyle doktor gözetiminde nasýl kalabildiðini; çiftlikte rutin harcamalarýn yanýsýra, kâhya, aþçý gibi person
maaþlarýný nasýl ödeyebildiðini; her hafta onlarca, bazen yüzlerce misafirin aðýrlama masrafýný nasýl karþýlayabildiðini kerame
açýklayan müritlere inanmak ne derecede olanaklý?!. Keza, ilkokul mezunu olmanýn verdiði yabancý dil düzeyi (!) ile Ýngilizcenin
güncel terminolojisini de kullanarak "Fountain" dergisine yazdýðý akademik (!) düzeydeki makalelerin kerameti -her ne kadar
inanmasak da- nereden geliyor? Amazon þirketi, ingilizce yazýlmýþ kitaplarýný nasýl pazarlýyor? CIA ile organik dayanýþma için
ABD üniversitelerinden hangilerinde hocaefendilerinin bilimsel (!) çalýþmalarý ile ilgili onlarca doktora çalýþmasý yürütülüyor? Pa
Henze, Graham Fuller, Lois Freeh, Carey Cavanaugh gibi ünlü istihbaratçý ve malûm kiþilerle, hatta çiftlikte beraber kalýp,
eyaletleri birlikte gezdikleri istihbarat memurlarý (handolder) ile hangi dil düzeyi ile iletiþim kuruluyor? Hiç þüphesiz bunlar küçük v
önemsiz sorular.

c) Fethullahçý yapýlanma, CIA'nýn öngördüðü tarikat (sözde sivil toplum cemaati) modeline -Mormon, Moon, Scientology vd. gib
týpatýp uymaktadýr. Modelin amacý, tarikatlarý, birer sivil toplum örgütü (NGO) olarak yeniden yapýlandýrmak; küreselleþme sür
mevcut düzene karþý çatýþma görünümü yaratmadan uysallaþtýrmak... Öncelikle müridin toplumsallaþmasý ile baþlatýlan süreç
atýlmasýyla oluþan halkalar gibi müridi kuþatan çevreler yaratmaya dayanýyor. Bu çevreler;
Sosyal çevre/yakýn çevre olarak ailenin ve müridin içinde bulunduðu bir anlamda özel alan olan cemaat;

Cemaatýn kendi ekonomik, eðitim, saðlýk, teknolojik, politik ve kültürel sistemlerine dayalý kamusal alan (cemaatýn kendi
gereksinimlerini karþýlarken, bu sistemler aracýlýðýyla cemaatin sürdürülebilirliðine, geliþmesine ve yayýlmasýna olanak saðlam
Tüm bunlarý da içine alan, cemaatýn inanç-düþünce sistemine göre oluþturulan yönetim sisteminden oluþmaktadýr.

d) Yönetim sisteminde, kâinat imamýndan, düz müride kadar inen hiyerarþik sýralama önem taþýmaktadýr. ABD için hiyerarþinin
sadece tepesini kontrol altýnda tutmak yeterlidir, çünkü cemaat disiplini nedeniyle tabanda sýkýntý yaþanmayacaktýr. Oysa, ulus
devlet yapýlanmasý içinde sömürüye dur diyenler her zaman var olacaktýr, dolayýsýyla da hedef ülkeye yönelik her yatýrýmýnýn
ve riski yüksek olacaktýr. ABD'nin tarikatlara öngördüðü modelde, önemli olan hiyerarþinin tepesinde yer alan tek karar vericiyi ve
veliahtlarýný-varislerini sýmsýký kontrol altýnda tutabilmektir. Bu modelde, hocaefendinin yanýsýra, kýta imamlarý ülke imamlarý
az sayýdaki danýþman ABD'ne (CIA) muhataptýr. Dolayýsýyla istihbari gizlilik sadece bu üst kesim için sözkonusudur. Daha altta
yer alan bölge imamlarý, il-esnaf-semt-ev imamlarý, ortaokul-lise aðabeyleri, serrehberler ve þakirtler, cemaatin özgün gizlilik
kurallarý çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Örneðin, ýþýkevlerinin gizliliði, en az emniyetteki kadrolarýn gizliliði kadar önem
taþýmaktadýr. Yurtdýþý faaliyet göstermeye tam yetkili muhataplarýn mutlaka kod adlarý (alias) bulunmaktadýr. Örneðin,
hocaefendilerinden birinin Türkçe kod adlarý arasýnda "Abdülfettah Þahin", "***" (üç yýldýz), "Molla", "Dahhak" (arapça gülen
anlamýnda) bulunmaktadýr (CIA nezdinde geçerli ingilizce kod adlarý henüz deþifre olmamýþtýr).

e) Pennsylvania'daki çiftlik adresinin gizliliði, en tepedeki hocaefendinin Türkiye'deki eski ikâmetgahý konusu için de geçerlidir.
Örneðin, resmi makamlara (mahkemelere) hâlâ ikâmet adresi olarak (Accommodation Adress) bir aracý adres verilmektedir.
Adres incelendiðinde, Ýzmir'de faaliyet gösteren cemaate ait bir yayýnevi çýkmaktadýr. Tüm resmi yazýþmalar, Ýzmir Kemeraltý
bu adres üzerinden yapýlmaktadýr. Hatta adýgeçen, ABD'de yaþadýðý halde, bu ikâmet adresinde hala 150.000.000 TL
(yüzellimilyon TL) maaþla redaktör olarak çalýþýyor gösterilmektedir. Ayný kiþinin Ýstanbul'daki resmi ikâmetgahý ise kayýtlarda
yeralmazken, okul, dernek ve vakýf binalarýnda kendisine tahsis edilen özel katlarda kaldýðý, faaliyetlerini buralardan sürdürdüðü
her ziyaretçi grubundan sonra sýk sýk adres deðiþtirdiði bilinmektedir. Legal, devlet karþýtý olmayan, salt dinsel ya da siyasal
faaliyetlerde bile bu olaðanüstü gizliliðe gerek duyulmazken, fethullahçýlarýn bu aþýrý duyarlýlýðýnýn özel nedenleri olsa gerektir
yapý ve gizliliðe verilen aþýrý önem, fethullahçýlarýn bir Ajan Þebekesi (Agent Net) olduðuna iliþkin kuþkularý kuvvetlendirmekte

f) Sayýþtay ve Danýþtay baþta olmak üzere adli ve idari yargýya, Anayasa Mahkemesi'ne, Ýçiþleri ve Milli Eðitim Bakanlýklarý d
devletin stratejik önemi haiz tüm kurum ve kuruluþlarýna ötedenberi sýzma çabasý içinde bulunan fethullahçýlar, Türk Silahlý Kuv
içinse özel bir (infiltration) stratejisi izlemektedirler. Saptanan fethullahçý ajanlarýn ordu ile iliþkisi Yüksek Askeri Þura kararlarý ile
kesilse de, bu stratejinin mimarlarýnýn ve yöneticilerinin yaptýklarý bugüne kadar yanlarýna kâr kalmaktaydý. Þimdi, gecikmeli de
olsa, bu sýzma giriþimlerinin sorumlularý da -baþta hocaefendileri, bölge ve il imamlarý, askeri okul sýnavlarý için özel ders veren
dersane yönetici ve öðretmenleri olmak üzere- geriye dönük olarak hesap vereceklerdir (gelecek sayýda, fethullahçýlara
uygulanacak askeri ceza mevzuatýnýn yanýsýra, Ýmralý ve diðer askeri hapisanelerde --beyazsaray- konuklar için uygulanan gü
program verilecektir. Takip eden yazýlarda da fethullahçý yapýlanmanýn tüm sorumlularý; þûra üyeleri, kýta ve ülke imamlarý, bö
il imamlarý, medya ve eðitim sorumlularý, temsilciler, emniyetçiler ve de üst düzey bürokratlarýn isimleri çarþaf listeler halinde de
edilecektir -N.H.).

g) Bizzat kendi yandaþlarýnýn açýklamalarýna göre, hocaefendileri, yakýn zaman öncesine kadar Türk devletinin istihbarat örgü
ajanlýk yapmaktaydý; bir baþka ifadeyle gerekli ve önemli bulduðu sakýncasýz bilgileri -sýrf gizli iliþkilerin ve amacýn örtülmesine
olarak (second cover)- Türk ilgili makamlarýna iletmekteydi. CIA ile baðlantýnýn geliþmesinden sonra bu tür enformasyon hizmet
(double-agent) statüsü içinde bir süre daha devam etti. CIA baðlantýsý, fethullahçýlarýn ve de hocaefendilerinin yerinde yani ken
vatanlarýnda taraf deðiþtirmeleri (defection in place) sonucuna yol açtý; ta ki bu çarpýk iliþkiyi Türk silahlý Kuvvetleri ve MÝT
farkedinceye kadar kamuoyu onlarý "barýþýn, hoþgörünün, uzlaþmanýn" simgesi olarak tanýmaya devam etti...

h) Fethullahçýlar, bir yandan Türk Silahlý Kuvvetleri'ne sýzmaya çalýþýrken, diðer taraftan malûm hasým ülke istihbaratçýlarý ta
öngörülüp geliþtirilen (active opposition) stratejisi çerçevesinde alternatif aktif direniþ oluþumunu da hýzlandýrdýlar. Pompalý tüfe
satýþlarýndaki patlamanýn, yaz kamplarýnda uzak doðu dövüþ sanatlarýnýn öðretilmesinin yanýnda, çok daha etkili olarak Polis
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Kolejlerine ve Polis Akademisine el attýlar. Alternatif silahlý kuvvetler, böylece 1975'lerden itibaren giderek güç kazandý.
Buralardan mezun olan fethullahçýlar, tercihan polis okullarýna, eðitim, istihbarat, personel, bilgi-iþlem birimlerine daðýlýp
kadrolaþtýlar. Emniyet içindeki nakþi-fethullahçý çýkar kavgasýna dayalý anlaþmazlýk sonucunda, yakýn tarihte ilk ve son kez ol
fethullahçýlar aleyhine -eksik de olsa- bir rapor yayýnlandý. Ancak bu raporu yayýnlayanlar, yaklaþýk on yýldýr süregelen ama hi
kimseyi rahatsýz etmediði anlaþýlan "telekulak" skandalý gerekçe gösterilerek tasfiye edildiler. Cüretlerini iyice artýran fethullahçý
emniyetçiler, son kaset olayýndan sonra ABD'ne sýðýnan hocaefendilerine resmi koruma saðlama çabasý sergilediler. Hiç þüphe
hakkýnda DGM tarafýndan hazýrlýk soruþturmasý yürütülen hocaefendiyi devletten maaþ alan emniyetçilerin tabiri caizse -kulaðý
tutup- Türkiye'ye getirmeleri gerekmekteydi. Ama öyle olmadý, devletin parasýyla -hem de tüm yasal harcamalarý karþýlanarakbu ülkeye gönderilen bir baþkomiserin moral anlamda "koruma" görevini üstlenmesi, etki ajanlarýnýn gücünü gösteren bir çeliþkiy
ortaya koydu. Özellikle sözkonusu baþkomiserin görevini uzatma belgesinin altýnda imzasý olan Sadettin Tantan'ýn hâlâ görevin
sürdürüyor olmasý ve de diðer imza sahibinin (dönemin Ýçiþleri Müsteþarý) þimdi Ankara Valiliði görevinde bulunmasý, sözkonus
boyutlarýný gösteren çarpýcý örnek oldu. Bilindiði kadarý ile, gerek basýnda yeralan emniyetçi fethullahçýlara iliþkin haberlere, g
devletin diðer istihbarat kuruluþlarýnýn arþivinde mevcut bilgi ve belgelere ve gerekse de MGK'nýn yakýn takibine raðmen,
Emniyet Disiplin Yönetmeliði, bu þeriatçý organize suç örgütü üyelerine deðil de, onlara karþý olan memurlara karþý iþletildi. Örn
yýlýn sonunda, fethullahçý kadrolaþmaya karþý dikkat çeken Ankara Emniyet Müdürlüðü'nün ünlü raporuna katkýda bulunan em
tamamý dahil, 38 kiþiye çeþitli disiplin cezalarý verilirken, aralarýnda hiç fethullahçýnýn bulunmamasý oldukça dikkat çekiciydi. O
"telekulak" olayýnýn gerçek faillerinin fethullahçýlar olduðunu duymayan kalmamýþtý. Hatta, Alaattin Çakýcý ile Eyüp Aþýk arasý
telefon görüþmesinin kasetlerinin, keza Korkmaz Yiðit ile ilgili kasetlerin hükûmeti sonlandýracak sonuçlar vermesi, fethullahçýlar
MÝT ve Genel Kurmay Ýstihbaratý'na muadil ve alternatif bir sivil istihbarat örgütü kurma çabalarýný hýzlandýrdýðý kaydedilmiþt
(audio surveillance) hizmeti, cemaati gizlemeye yönelik yanýltýcý bilgi (build up material) üretme hizmeti dahil, tüm teknik
hizmetlerini fethullahçý emniyetçilerin yürüteceði, siyasilere ve de hedef kiþilere yönelik tehdit-þantaj amaçlý özel bilgi bankasý gi
çalýþýlacaðý öðrenilmiþti. Bu duyumlarýn üzerine gidildi mi? Kim gidecekti? Baþbakan mý, yoksa yardýmcýlarý mý, yoksa Ýçiþle
Yoksa, diyorsunuz, "mütareke Ýstanbulunun iþbirlikçi Osmanlý devlet adamlarýnýn ruhlarý Ankara'da mý dolaþmakta?!."

i) Fethullahçýlarýn ABD casusu, etki ajaný, yönlendirici ajaný ya da kýsaca nüfuz casusu olmadýðýný bugüne kadar iddia eden ç
Hatta kendi yayýn organlarýnda bile bu yolda bir inkâr sözkonusu olmadý. Fethullahçýlar, hocaefendileri ABD'nde (refugee)
statüsünde kalýcý olmadýðýný iddia etseler de, CIA nezdinde tüm fethullahçýlar, (walk-in) tabir edilen bir kategoride tutulmaktadý
yani kendi ayaklarýyla ve gönüllü olarak ajanlýk hizmetini talep ederek gelmiþlerdir. Fethullahçýlara göre, nasýl Humeyni zorunlu
sürgün sonrasý bir gün Ýran'a dönmüþse, hocaefendileri de öyle anlý-þanlý bir biçimde dönecek ve doðrudan Çankaya'ya oturac
beklentinin devamýnda, ABD ise, küreselleþme önünde en tehlikeli bir ulus-devleti ortadan kaldýrmanýn, yerine kendi ýlýmlý, uys
müslüman patriðini getirmenin nimetlerini görecektir. Ancak çift taraflý bu beklentiler, fethullahçý gerçeðini ifadeye yeterli
olmamaktadýr. Fethullahçýlar, asla ve asla ABD'ye sýðmayacak, CIA ile yetinmeyecek büyük ihtiraslara sahiptirler. "Kâinat Ýmam
hiyerarþide en üst makam olarak kabul eden fethullahçýlar, her konuda olduðu gibi ajanlýk konusunda büyük düþünmekte ve büy
oynamaktadýrlar. Bir yandan ABD ile iliþkiyi sürdüren fethullahçýlar, diðer yandan Vatikan, Fener Rum Patrikhanesi, Musevi
Hahambaþýsý derken, farklý ülkelerin istihbarat servisleri tarafýndan yönetilen-yönlendirilen çeþitli uluslararasý kuruluþlarla da
paslaþmaya baþlamýþlardýr. Kimi zaman Lordlar Kamarasý'nda Ýngiltere Kraliçesi adýna Lord Rotherham'ýn elinden "Ýngiltere'y
Hizmet Ödülü" alan fethullahçýlar, kimi zaman Ýspanya'da "Leaders Club", "Editorial Office" gibi kuruluþlardan ya da Orta Asya'd
faaliyet gösteren "Booruker Vakfý" gibi NGO (!)'lardan ödül almaktadýrlar. Örneðin, Özbekistan'da 21 okulun, Hong Kong'da ise 1
okulun kapatýlmasýndan sonra, gerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve gerekse Özbekistan'ýn üzerinde büyük nüfuz sahibi olan
Almanya ile de temas kuran fethullahçýlar, Alman dýþ istihbarat servisi olan BND'nin tavassutuyla, ilk adýmda Afganistan'daki
okul sayýsýný 6'ya yükseltmiþlerdir. BND baðlantýsý dolayýsýyla Almanya'nýn iç istihbarat örgütü olan "Federal Anayasa'yý Koru
Teþkilâtý"nýn desteðini de otomatikman alan fethullahçýlar, yaklaþýk 2.400.000 vatandaþýmýzýn yaþadýðý bu ülkede, himmet p
ve yandaþ-mürit kazanma amacýna yönelik olarak Köln, Hanover, Münih, Ausburg, Stuttgart gibi Türklerin yoðun olara yaþadýkla
þehirlerde "Y. Burg A.Þ." gibi þirketlerin yanýsýra, "Dost Yolu Derneði", "Türk Alman Akademisyenler Birliði", "Ýslâm Din Birliði" g
sayýda aktif çalýþan örgüte sahip olmuþlardýr. Anlaþýlacaðý üzere, fethullahçýlar sadece CIA hesabýna çalýþan tek taraflý ajan
agent) olarak da piyasalarýný yükseltmiþlerdir. Ýngiltere'de de okul açan ve Londra'da büyük bir merkez binasý satýn alan
fethullahçýlar, Ýngiltere'nin dahilde yabancýlara dönük faaliyet gösteren MI5 ve dýþ istihbarat servisi MI6'nýn Uzak Doðuya yöne
faaliyet gösteren departmaný (CIFE) ve Orta Doðuya yönelik faaliyet gösteren departmaný (MEIC) ile okullar konusunda müþtere
çalýþma yürütmektedirler. Daha çok yakýn zamana kadar Nakþibendiler ve Ýsmailiye mezhebi mensuplarý üzerinde tartýþmasýz
gücüne sahip olan Ýngiltere, fethullahçýlarý desteklemekle Türk müslümanlarý konusunda da söz sahibi olma niyet ve iradesini o
koymuþtur. Örneðin Lord Rotherham, Londra'daki sözkonusu ödül töreninde, fethullahçýlarýn toplam okul sayýsýný kendi okullar
kabul ile övünerek "50'den fazla ülkede 500'den fazla müessese" olarak açýklamýþtýr. Keza, fethullahçýlarýn Balkanlarda Roman
Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerdeki okullarýnýn sayýsýný artýrma çabalarýnýn yanýsýra, Yunanistan'da da okul açm
pazarlýklarý bilinmektedir. Fethullahçýlarýn þirket-okul açma, örgütlenme çabasý içinde olduklarý diðer ülkeler ise aynen þöyledir
Belçika, Ýsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya, Danimarka, Ýspanya, Kanada, Çin ve Japonya. Tüm bu ülkelerdeki okullarýn
açýlmasýnda Türkiye'nin sözkonusu ülkelerle imzaladýðý ikili kültürel antlaþmalar kesinlikle devredýþýdýr. Dolayýsýyla fethullahç
yurtdýþýndaki okullarýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn herhangi bir denetimi de sözkonusu deðildir. Diyelim ki olsa bile bu denetim
yapacak birimin baþýnda hâlâ militan bir fethullahçýnýn bulunmasý, devletin ve sistemin aczi adýna oldukça manidardýr. Dolayýs
bu okullarýn açýlma izni ve denetimi, ilgili devletlerin istihbarat servislerine aittir. Dolayýsýyla, fethullahçýlarýn ikili ajan rolü
oynadýklarýna inanmak da doðru olmaz, onlar multi-ajan statüsü ve iþlevi dahilinde hareket etmektedirler. Fethullahçýlar,
Türkiye'nin hasmý olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasýný oluþturmuþlardýr. Ýyi derecede yabancý dil bilen,
hocaefendilerine "dog" sadakati ile baðlý, okul ve þirket açma izni karþýlýðýnda her þeye, kendi devletine, ulusuna, gerektiðinde
söylemlerine bile ihanet edebilen -örneðin, Doðu Türkistan Türklerini, Kosova Türklerini, Kerkük Türklerini yok sayacak kadar
saðýrlaþabilen- fethullahçýlar, artýk ulusal bir cemaat deðildirler. Olsa olsa uluslararasý bir ajan borsasý: Okul-þirket açma izni ve
istediðin kadar ajaný tepe tepe kullan!..
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3. ETKÝ AJANLARI ÝLE MÜCADELEDE ALMANYA VE ABD ÖRNEKLERÝ

Türkiye dahilinde kontr-espiyonaj faaliyetlerini yürütmek MÝT'nýn asli görevidir. Askeri alanlarda da hiç þüphesiz TSK istihbarat
kuruluþlarý faaliyet gösterme yetkisine sahiptir? Ya etki ajanlarý ya da nüfuz casuslarý için?!. Türkiye'de maalesef böyle bir misyo
olan resmi kurum yok!.. Olmadýðý için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendini savunma mekanizmasý felç olmuþ durumda!..
Ýþte, hedef ülkelerde etki ajanlarýný en yoðun biçimde kullanan ve kendi ülkesinde ise hasým ülkelerin etki ajanlarýna hayat hak
tanýmayan iki örnek: Almanya ve ABD.

1) Almanya Örneði:
Almanya'da kontr-espiyonaj, etki ajanlýðý ve benzeri faaliyetlerle mücadeleyi üstlenen Federal Anayasayý Koruma Teþkilâtý BfV
(Bundesamt für Verfassungsschutz)'ýn yanýsýra, ulusal polis örgütü ve de dýþ istihbarat servisi BND (Bundesnachrichtendienst)
arasýnda koordinasyonu saðlamakla yükümlü ve de geniþ yetkiye sahip -Ernest Uhrlau'nun yönetiminde- ayrý bir birim daha
bulunmaktadýr. Almanya'daki Türklere yönelik olarak bu istihbarat servislerinin koordineli biçimde yürüttükleri faaliyet sonrasýnda
Türkiye'deki siyasal-dinsel ve de etnik bölünmüþlüðün küçük bir modeli oluþturulmuþtur. Almanya'da faaliyet gösteren her türlü þe
mezhepçi, nizâm-ý âlem ülkücüsü, ikinci cumhuriyetçi, bölücü, marksist terör örgütleri, yine Türk kimliðine, Türk Devletine, Cumh
hukuk sistemine, kýsaca Türkiye'ye karþýdýrlar. Yalnýz bir farkla, kuklalaþtýrýlmýþ sözkonusu örgütlerin tamamý, Alman istihbar
servislerince sýmsýký kontrol altýnda -Türkiye'ye karþý- sevk ve idare edilmektedirler. Alman istihbarat servislerinin kontrespiyonaj ve etki ajanlýðý faaliyetlerine karþý kendi ülkesindeki duyarlýlýðý, kabuledilebilir sýnýrlar dýþýnda, adeta paranoya
derecesindedir. Örneðin, kendi vatandaþlarýnýn sorunlarý ile ilgilenmek gibi asli görevlerini yerine getiren diplomatlarýmýzdan
yedisi, bu yýlýn baþýnda, iki grup halinde (önce üç, sonra dört) olmak üzere- casusluk suçlamasýyla sýnýrdýþý edilmek istenmiþt
iþ için bizzat Ankara'ya gelen Almanya Ýstihbarat Servisleri Koordinatörü Ernest Uhrlau'nun baskýlarýna -koþullu da olsa- sonuçt
boyun eðmiþ; diplomatlarýmýz geri çekilmiþtir. Resmi gerekçe her ne kadar, sözkonusu diplomatlarýmýzýn, 350 Türk vatandaþýn
ölümünden doðrudan sorumlu olan PKK'nýn sözde komutaný Cemal kod adlý Murat Karayýlan'ý izleyerek casusluk (!) faaliyetind
bulunmalarý ise de, gerçek gerekçenin bir misillemeden ibaret olduðu yadsýnamayacak ölçüde açýktýr: Önceki MÝT Müsteþarý d
MÝT'i kontrol altýnda tutma ve yönlendirme çabalarýndaki baþarýlarý bilinen BND, halihazýrdaki MÝT Müsteþarý döneminde -ki b
dönemde Almanya'nýn desteðindeki PKK'nýn üst düzey yöneticilerine yönelik iki baþarýlý sýnýrdýþý operasyonu: "Yarasa Opera
(Þemdin Sakýk ve Arif Sakýk), "Safari Operasyonu" (Abdullah Öcalan) gerçekleþtirilmiþtir- kendilerine yönelik tüm bilgi akýþýnýn
kesilmesinden dolayý paniklerken, üstüne üstlük PKK'nýn bir baþka katili olan Cevat Soysal'ýn 21 Temmuz 1999'da Moldova'da
MÝT görevlilerince derdest edilerek Türkiye'ye getirilmesi ile tüm dünya istihbarat servislerinin önünde resmen aþaðýlanmýþtýr. Z
Soysal'ýn yakalanmasýnýn açýklamasý, Almanya'nýn Dýþiþleri Bakaný Joschka Fisher'in Türkiye ziyareti sýrasýnda -özellikle- ya
Alman Bakana, cani Soysal'ýn üzerinden çýkan Mönchengladbach (Eyalet Ofisi-LfV) mahreçli 0790937 No.lu seyahat belgesi
gösterilerek açýklama istenmiþtir. Ve MÝT Müsteþarý, bu geliþmelere tavýr olarak Almanya'ya yapacaðý planlý gezisini iptal etm
kez Türkiye'ye yönelik düþmanca faaliyetlerden dolayý hem de resmi bir belgenin hesabýnýn sorulmasý ve de tavýr konulmasý, i
sözkonusu misillemenin kaynaðýný oluþturmuþtur. Bu konularda Almanya'nýn tek yanlý kuraltanýmazlýðý, diplomatik nezaketsiz
hatta saldýrganlýðý yeni bir olgu deðildir, týpký son olmayacaðý gibi. Hâlâ hatýrlardadýr, 1989'da Stuttgart Baþkonsolosluðumuzd
yapan iki, Berlin Konsolosluðumuzda görev yapan iki, Bonn'da, Nürnberg'de, Hamburg'da ve Köln'de görev yapan birer
diplomatýmýz olmak üzere, toplan sekiz diplomatýmýzýn "casus" suçlamasý ile Türkiye'ye dönmeleri saðlanmýþtý. Keza, 1994'd
Bonn'daki Büyükelçiliðimizde iki, Berlin'de ise bir diplomatýmýz, yine "casusluk" suçlamasý ile geri gönderilmiþti.

Gelelim Türkiye'deki "Almanya"ya. Türkiye'nin Almanya'nýn ulusal bütünlüðü aleyhine hiçbir amacý ya da giriþimi yok. Almanlarý
irredandist-þoven ýrkçýlýðý ise, sadece insan haklarý ve de iþçilerimizin can güvenliði ile sýnýrlý olarak takip ediliyor, hepsi o kad
Türkiye'nin 2.400.000 vatandaþýnýn mevcudiyetine karþýn, Almanya'da geçerli bir etki ajaný programý bile bulunmuyor. Her ne
kadar tek yanlý çalýþan Gümrük Birliði Anlaþmasý dolayýsýyla aksi mümkün olmasa da, Alman þirketlerine yönelik ihale ya da ith
kýsýtlamasý sözkonusu deðil. Kýsaca hiçbir olumsuz önyargýmýz olmadýðý gibi, olumsuz yaptýrým politikamýz da yok. Türkiye'n
Almanya'daki vatandaþlarýnýn ulusal kimliklerinin korunmasý, huzur ve can güvenliklerinin saðlanmasý yolunda izlemede
bulunmasý sadece bir hak deðil, uluslararasý mevzuata göre de kabul edilmiþ bir yükümlülük. Týpký, Almanya'nýn Türkiye'de yaþ
100.000 civarýndaki etnik Alman vatandaþýný izleme, koruma, hak ve hukukunu savunma yükümlülüðü gibi. Türkiye Almanya'ný
yükümlülüðüne saygý duyuyor. Almanya ise asla. Almanya, Rusya Federasyonu, ABD, Çin, Ýran gibi stratejik önemi olan ülkeler
Türkiye'de de görev yapan tüm diplomatlarýný (Büyükelçi, Müsteþar, Baþkonsolos ve tüm Konsoloslar, her derecedeki Sekreterle
Basýn-Eðitim-Kültür Ataþeleri) BND kadrosundan atamaktadýr. Askeri ataþelerinin bile ANBw (Amt für Fernmeldwesen
Bundeswehr) mensubu olduðu tüm ilgililerce bilinmektedir. Örneðin, bu ülkenin Ankara Büyükelçiliði'ne bu yýlýn baþýnda atanan
Rudolf Schmidt'in ilk iþi, KDP'nin Ýrtibat Bürosu'nda (sözde Kürdistan Büyükelçiliði) verilen izinsiz nevruz resepsiyonuna katýlma
olmuþtur. Arkasýndan, Alman Dýþiþleri Müsteþarýnýn "artýk kürtler için federasyonun tartýþmaya açýlmasý" talebi gelmiþtir. Büy
27.6.2000'de, Diyarbakýr'da 39.5 milyon DM'a malolacak atýksu arýtma tesisinin temel atma törenine, "kürdistan" mizanseni
içinde katýlarak þov yapmýþtýr. Bir baþka deyiþle, bölge halkýna ülkesi adýna doðrudan destek mesajý vermiþtir. Akabinde, Alm
Kalkýnma Enstitüsü Baþkaný Prof.Dr. Peter Trevner baþkanlýðýndaki heyetin sözde yatýrým amaçlý gezisi -hem de iki ay içinde
sözkonusu olurken, bunu diðer Alman heyetleri izlemiþtir. Nedense ziyaretler, Mondros Mütarekesi ile Sevr Antlaþmasý'nda
yeralan "vilayat-ý sitte"ye yapýlmaktadýr, yoksa ekonomik açýdan çok daha geri olan Kastamonu'ya, Bolu'ya, Yozgat'a deðil.
Türkiye'deki þeriatçý yapýlanmalarla doðrudan iliþki içinde bulunan BND ajanlarý, bir baþka koldan "misyonerlik" kisvesi altýnda d
faaliyet sürdürmektedirler. Alman Sefaretinin diplomatik dokunulmazlýðý ile gerçekten dokunulamayan BND misyonerleri,
binlerce Türk vatandaþýný Ýslâmiyetten koparmayý baþarmýþlardýr. Örneðin, sözde depremin yaralarýný sarma gibi son derece
amaçlarla izin alarak Adapazarý'na gelip de burada psikolojik sorunlarýný devam eden depremzedelere din deðiþtirme telkinatý
yapan BND baðlantýlý üç örgüt: "Alman Protestan Kilisesi", "Federal Alman Kilisesi" ve "Türkiye-Alman Kiliseleri Birliði", yýkýcý
faaliyetlerini el'an sürdürmektedirler. Türkiye, bugüne kadar hiçbir Alman diplomatýný ve de görevlisini sýnýrdýþý etme irade ve k
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gösterememiþtir. Bu, nasýl bir sorumsuzluk ve onursuzluktur?

Kaydedilen o ki, BND'nin kontrolünde Türkiye'de etki ajaný bulan-yetiþtiren, sevk ve idare eden "Humboldt Vakfý", "Konrad
Adenauer Vakfý", "Heinrich Böll Vakfý" gibi vakýflarýn yanýsýra, gazeteci, araþtýrmacý, arkeolog, sosyolog, iþadamý, çevreci vb.
kimliðinde -yüzlerce deðil- binlerce BND ajaný Türkiye'de, Türkiye aleyhine faaliyet yürütmektedir. Ama Türkiye, misilleme politika
uygulamamaktadýr; daha doðru deyiþle, -karar mekanizmalarýna yuvalanan Alman etki ajanlarýnýn engellemesiyleuygulayamamaktadýr. Hatta o kadar ki, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 24.3.2000 tarihinde yürürlüðe koyduðu, Türkiye'ye girilmesine izin
verilmeyecek 56 kiþilik sakýncalýlar listesinde, Yeni Zellanda'dan Romanya'ya kadar pekçok ülkeden isim bulunurken bir tek
Alman'ýn ismine rastlanýlmamaktadýr (5). Bunun adý, vatanseverlik ya da devlet adamlýlýðý deðildir. Baðýmsýzlýðýn, baðýmsýz
olmazsa olmaz türünden en önemli ilkesinin biri ulusal güç kaynaklarýný harekete geçirmekse, en az onun kadar önemli olan bir
diðeri misilleme yapmaktýr. Hem ulusal güç kaynaklarýný harekete geçiremeyeceksiniz ve hem de misilleme politikalarýný üretip
yürürlüðe koyamayacaksýnýz. Bunun adý, olsa olsa manda zihniyetli maþalýktýr, etki ajanlýðýdýr ya da gafil olmaktýr.
2) ABD Örneði:

Dünya ülkelerinin tümünde, en çok etki ajanýna sahip olan ülke ABD'dir. Bu ülke, dünyada en çok devletlerarasý hukuk ihlâli yap
hedef ülkelerin egemenlik haklarýný hiçe sayan; insan haklarý konusundaki olumsuz siciline karþýn diðer ülkeleri bu konuda
eleþtirmeyi dünya jandarmalýðýnýn gereði kabul eden; dünyayý sömürmeyi Tanrý'nýn kendilerine verdiði bir hak olarak gören, po
ekonomik megolomaniye sahip bir ülkedir. Örneðin, ABD'deki klu-klux-klan örgütü gibi ýrkçý örgütlerin kanlý eylemleri; zencilere v
kýzýlderililere ve de hispanik kökenlilere uygulanan ayrýmcý muameleler; Vietnamda 5000 masum köylüyü katleden cani teðmen
(My Lai Katliamý) verilmeyen idam cezasýnýn, özellikle hispaniklere ve zencilere -son örnek Mumia Abu Jamal- verilmesi;
kýzýlderililere yapýlan insanlýk suçunun -tarih boyunca soykýrýma maruz býrakýlan bu halkýn bugün tamamý tecrit kamplarýnda
(rezervation camp) tutulmakta olup, nüfusunun % 56'sý iþsiz, % 44'ü ise alkoliktir. Ortalama yaþam, kamplarýn olumsuz koþullarý
nedeniyle, beyazlarýn yaþam süresinden 20 yýl daha kýsadýr- hala devam ettirilmekte olmasý; derin devlet olgusundan
kaynaklanan siyasal suikastlar ve yasadýþý operasyonlar; kadýnlara uygulanan ayrýmcý ücret-terfi politikalarý ve daha nice
örnekler... ABD'nin etki ajanlarýnýn çabalarý sayesinde, bu eksiklikler, ihlâller -bir iki istisna dýþýnda- tüm dünyada tartýþýlmaz,
irdelenmez, hatta gündeme bile getirilmez.

Tüm dünyada profesyonel iliþkinin sürdürüldüðü yüzbini aþkýn ABD etki ajanýndan sözedilmektedir. Sadece Kuzey Irak'da, güve
gerekçesiyle Türkiye üzerinden götürülen ajan sayýsýnýn 5.000'in üzerinde olduðu dikkate alýnacak olursa, tüm ülkelere ait bu ta
rakamýn abartýlý olmadýðý anlaþýlacaktýr. Ayný ABD, kendi ülkesinde yabancýlara çalýþtýðý kuþkusu hissedilen etki ajanlarýna
hayat hakký tanýmamaktadýr. Bu tür þüphelilerle mücadele görevi, FBI (Federal Bureau of Investigation), DIA (Defense
Intelligence Agency), NSA (National Security Agency)'dir. Ayrýca ABD vatandaþý olmayan þüpheliler için SDDS (State
Departmen Diplomatic Security) de devreye girmektedir. Býrakýnýz ABD'nde yabancý bir devletin etki ajaný olmayý, en
belgesel bir eleþtiri getirmeniz halinde bile size yönelik derin devlet yaptýrýmlarýnýn arkasý gelmeyecektir. Örneðin, bir ABD
vatandaþý olan Dr. Michael Parenti, ABD sistemini yargýladýðý "Kirli Gerçekler" gibi kitaplarý nedeniyle takibata maruz kalmýþ; ö
ya da devlet üniversitelerinde ders vermesi yasaklanmýþtýr. Bu ülkede, ancak CIA ile baðlantýlý olmak koþuluyla Dr. Chomsky g
seçilmiþ sözde muhaliflere rejimi muvazaalý biçimde eleþtirme (!) hakký tanýnmaktadýr. Son olarak, Arlington'da faaliyet göstere
"Turkish Cultural and Political Center"ýn yayýn organý olan elektronik dergide, bu merkezin yöneticisi Sayýn Atilla Ongun
tarafýndan yazýlan küçük ama çok önemli bir haber-yorum yazýsý dolayýsýyla, hakkýnda DIA tarafýndan soruþturma açýldýðý d
gelmiþtir. Asýl acý olaný, ihbarýn üç Türk vatandaþý tarafýndan aidiyet duyduklarý ABD'nin çýkarlarýna duyarlýlýk gösterilerek ve
yapýlmýþ olmasýdýr. Hiç þüphesiz, bu üç Türk vatandaþýnýn, gerçekte ABD etki ajaný olduklarý muhakkaktýr. Sayýn Ongun, Tü
çýkarlarýna sahip çýkýp haklý uyarý yaparken, yaþamýný sürdürdüðü ABD'ne de herhangi bir saygýsýzlýkta bulunmamýþtýr (6).
makamlara verilecek olan bu üç iþbirlikçi etki ajanýnýn biri, son derece ünlü bir gazetecidir. Önce rusçu, sonra FKÖ militaný, sonr
maocu, sonra humeynici, sonra koyu özalcý ve þimdi de ikinci cumhuriyetçi-amerikancý olarak tanýnan ve büyük bir gazetemizde
köþe yazarlýðý da yapan bu gazetecimizin yanýsýra, bir diðer muhbir, büyük bir iþadamlarý derneðinin Washington Temsilcisi,
sonuncusu ise Washington Büyükelçiliðimizde sözleþmeli olarak dýþarýdan görev yapan bir kadýn personeldir.

Kuruluþu olan 1947'den itibaren Türkiye'deki casus ve etki ajanlarýný sevk ve idare eden CIA (Central Intelligence Agency)'in
Ankara'daki istasyon þefliði, günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karþý en büyük suçlarý iþlerken, bugüne kadar hiç m
takibata uðramamýþtýr. Hatta o kadar ki, CIA hesabýna casusluk yaparken suçüstü yakalanan MÝT üst düzey sorumlularýndan
Muzaffer Savaþman yargýlanýp mahkûm edilirken, onu çalýþtýran, yönlendiren Amerikalý diplomat casus, görevini hiçbir þey olm
gibi sürdürmeye devam etmiþtir. Bir baþka ifadeyle, sýnýrdýþý edilen ya da ülkesine geri çaðrýlma talebinde bulunulan bir CIA gö
Türkiye tarihinde henüz sözkonusu olmamýþtýr. Diðer taraftan, Türkiye'deki etki ajanlarýnýn özellikle radikal kürtçü kesimi, en itib
ve kazançlý-verimli dönem olarak sanýrýz son bir yýllýk James Jeffrey dönemini hatýrlayacaklardýr. Resmiyette Büyükelçilik Siya
Müsteþarý olarak görev yapan CIA Ýstasyon Þefi Jeffry, özellikle HADEP ve Refah benzeri þeriatçý yapýlanmalarla, kendisinden
bu görevde bulunan Francis Ricciardone'den daha pervasýz iliþkilere girmiþtir. Kendisi gibi diplomatik teammüllere saygý
göstermeyen, Türkiye'nin etnik ve dinsel açýklarýný alenen istismar eden Büyükelçi Mark Parris ile uyum (!) içinde çalýþan Jame
nihayet ülkemizden ayrýlmaktadýr. Yeni Büyükelçi Robert Pearson'ýn en önemli yardýmcýsý hiç þüphe yok ki yeni Ýstasyon Þefi
Jones olacaktýr. Kaldý ki, Jones'un sadece bu görevi yenidir. Kendisi, uzunca bir süredir Adana Konsolosu olarak görev
yapmaktadýr, dolayýsýyla Güneydoðu ve Kuzey Irak konusunda hayli deneyimli bir istihbaratçýdýr, pardon diplomattýr.

Türk Devleti ve halký, bugün içindeki ABD güdümlü etki ajanlarýný rahatlýkla tanýyacak-ayýrdedecek bilgiye deneyime ve belleð
sahiptir. Siyasileri, gazetecileri, akademisyenleri, diplomatlarý, bürokratlarý, iþadamlarý, kimi meslek kuruluþlarýnýn yöneticileri ile
aramýzdaki ABD etki ajanlarýný az buçuk tanýyoruz. Onlarý, ABD Büyükelçiliðindeki resepsiyonlarda, konferanslarda, özel
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davetlerde; ABD ile Türk adýnýn birlikte anýldýðý dernek ve konseylerde; ABD tezinin desteklendiði tüm platformlarda, kürtçüler,
þeriatçýlar, ikinci cumhuriyetçiler arasýnda görebilirsiniz. Ayný kýstaslar, Ýngiltere, Ýran, Suudi Arabistan, Fransa, Çin gibi ülkele
istihbarat servislerince sevk ve idare edilen içimizdeki diðer etki ajanlarý için de geçerlidir.
ETKÝ AJANLARI SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun, Türkiye'nin baðýmsýzlýðý ve geleceði ile doðrudan ilgilidir. Önce, devletin yapýsal deðiþikliklere gereksinimi bulunmaktad
Devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmezliðini korumak için önce savunma mekanizmasýndaki gedikleri kapatmasý gerekmektedir. Etk
ajanlarýnýn, klasik casuslarda olduðu gibi polisiye önlemlerle bertaraf edilmeleri günümüzde kesinlikle sözkonusu deðildir. Ýþbirli
TCK'da karþýlýðý olmayan bir suçtan dolayý nasýl takibat açýlamazsa, sýrf ABD ya da Almanya ya da herhangi bir ülkenin çýkar
savunduðu, söylemlerini dile getirdiði, politikasýný desteklediði, kýsaca maksatlý da olsa salt görüþ bildirdiði için gözaltýna bile al
mümkün deðildir. Demokrasi ve insan haklarýnda giderek yükselen uluslararasý normlar dikkate alýndýðýnda, etki ajanlarýna kar
alýnacak önlemler, uluslararasý düzeyde tepkiyi de beraberinde getirecektir. Önemli olan bu tür tepkileri karþýlayacak saðlam bilg
belge ve gerekçelere sahip olmaktýr. Bir de, olasý tepkilere karþý misilleme politikalarý üretmek ve en uygun zamanlama ile
bunlarý uygulamak önemlidir. Etki ajanlarýnýn temizlenmesi demek, Türkiye'nin gerçek Cumhuriyet aydýnlarý tarafýndan yeniden
yönetilmeye baþlamasý demektir. Ýþte sorunun çözümüne yani etki ajanlarýnýn radikal biçimde etkisizleþtirilmesine somut katký
saðlayacak önerilerden birkaçý:

- Türkiye, güçlü ve köklü bir demokrasiye sahip olmak istiyorsa, önce ve öncelikle, en az ABD'nde, Ýngiltere'de, Almanya'da oldu
kadar güçlü bir hukuksal yapýya sahip olmalýdýr. Bunun için, etki ajanlarýnýn her fýrsatta örnek gösterdikleri bu hedef ülkelerin, ö
kamu düzeninin korunmasýna iliþkin mevzuatlarýnýn Cumhuriyetin ilk yýllarýnda olduðu gibi süratle çevrilmesi, Türkiye'ye
adaptasyonu saðlandýktan sonra da süratle TBMM'den geçirilmesi gerekmektedir. Öylesine gerekmektedir ki, TCK 312. Madde
dahil olmak üzere Türk yasalarýný antidemokratik bulan hasým ülkeler, çok daha sert olan kendi mevzuatlarýnýn yürürlüðe girme
durumunda olaylarý istismar edemesinler. Örneðin, Almanya'nýn siyasal partilere ve illegal örgütlere yönelik mevzuatý, Ýngiltere'
terör ve basýn özgürlüðü ile ilgili mevzuatý, Fransa'nýn azýnlýklara yönelik mevzuatlarý gibi.

- Türkiye, güçlü ve köklü bir demokrasiye sahip olmak istiyorsa, önce ve öncelikle, en az ABD, Ýngiltere ve Almanya'daki kadar g
bir devlet yapýlanmasýna sahip olmalýdýr. Türkiye'nin güvenlik ve devlet politikasýnýn sürekliliði açýsýndan en büyük eksikliði, E
Genel Müdürlüðü ile MÝT arasýnda, Anayasal düzeni, kamu güvenliðini iç ve dýþ tehdit odaklarýna karþý hukuk devleti sýnýrlarý
kollayacak bir devlet kuruluþunun bulunmayýþýdýr. ABD'nde FBI, Ýngiltere'de MI5 (CIS, CID dahil), Almanya'da ise Federal
Anayasa'yý Koruma Teþkilâtý BfV, güçlü devlet olgusunun temel dinamiðini oluþtururken, Türkiye'de bu konuda yaþanmakta olan
ortadadýr. Türk Devletindeki bu zaafý giderecek bir Türk Anayasayý Koruma Kurumu gibi isim alabilecek bir yapýlanmaya
þiddetle gereksinim duyulmaktadýr. Þeriatçý, bölücü örgütler baþta olmak üzere, organize suç örgütleri, kamu düzenini etkileyece
toplu kaçakçýlýk (vergi, narkotik, silâh, kara para aklama, siyasal rüþvet, büyük ihalelere fesat karýþtýrýlmasý, haksýz teþvik vb.)
mücadele; etki ajanlarýnýn etkisizleþtirilmesi (deþifre ile teþhir); dýþ ülke istihbarat servislerinin Türk vatandaþlarýný kullanarak y
sosyal-ekonomik-toplumsal ve de dinsel istihbarat faaliyetlerin izlenmesi ve önlenmesi; Türkiye'de ve hedef ülkelerdeki insan
haklarý ihlâllerinin takibi ve deðerlendirilmesi; ulusal "think-thank" iþlevi nedeniyle Türkiye'nin içte ve dýþta izleyeceði ulusal
politikalarý ve misilleme stratejilerini belirleme; MGK'nýn tüm kararlarýný izleme ile sonuçlandýrma; devletin stratejik önem taþýya
kurum ve kuruluþlarýnýn -Sayýþtay dýþýndaki- tüm denetleme ve doðal afetlerde kriz koordinasyon iþlevini üstlenme; TRT dahil
medyaya doðru bilgi akýþý saðlama ve "chicken feed" türü yanlýþ yönlendirme amaçlý haber malzemelerinin ayýklanmasýna yar
olma; yargýya bilgi ve belge hizmeti sunma; stratejik öneme haiz görevlere atanacaklarý belirleme ve izleme gibi görevleri
üstlenecek böylesine bir kurumun örgüt þemasýnýn, AB standartlarýna uygun olarak Almanya'nýn Federal Anayasayý Koruma
Teþkilâtý'ndan aynen kopya edilmesinde hiçbir sakýnca bulunmamaktadýr. Böyle bir kurumun mutlaka Cumhurbaþkanlýðý kamp
içinde yer almasý; yöneticilik ve danýþmanlýk görevlerine ise devlete ve laik hukuk devletine baðlýlýðý kamuoyunca da bilinen, b
ifadeyle bugüne kadar etki ajanlarýnýn hedef gösterip saldýrdýklarý isimlerden, örneðin Vural Savaþ, Kemal Yavuz, Yekta Güngö
Özden, Coþkun Kýrca, Osman Olcay, Mümtaz Soysal, Fatih Altaylý, Emin Çölaþan, Ýsmet Solak gibi ödünsüz cumhuriyet aydýn
getirilmesi; personel atamalarýnýn özel bir yasayla -politikacýlarýn etki alaný dýþýnda- gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. Böylece
parlamento ya da cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin sonuçlarý ne olursa olsun, hatta hizbullah sempatizanlarý bile iktidara gelse,
devletin temel iç ve dýþ politikalarýnda en ufak bir sapma meydana gelmeyecektir. Böylece, demokrasimiz sarsýntý geçirmeksizi
ya da askýya alýnmaksýzýn, mevcut etki ajanlarý, kamuoyunu yönlendirmeye, politikalarý þekillendirmeye iliþkin tüm güç ve
avantajlarýný kaybedeceklerdir.

- Türk Devleti, etki ajanlarýna inanýlmaz güç saðlayan medya patronlarýný disipline etmek zorundadýr. Medya patronlarý, çýkarl
gereði etki ajanlarýný nasýl kullanýyorlarsa, yine vergi, teþvik, kredi vesair yasal kozlar kullanýlmak suretiyle istihdam ettikleri
özellikle de ikinci cumhuriyetçi olarak tanýnan bu kiþilerin iþlerine son vermek durumunda býrakýlmalýdýr. Türk Devleti sadece bu
sonucu alsa bile, etki ajanlarýnýn tasallutundan ve kamuoyunu yanlýþ yönlendirme giriþimlerinden büyük ölçüde kurtulmuþ olaca

- Türkiye'deki Cumhuriyet yanlýsý tüm sivil toplum örgütleri, rejime ve ülkeye sahip çýkma doðrultusunda Milli Güvenlik Kurulu
kararlarýna -her türlü demogojiden uzak- destek vermelidirler. Kendi ülkesinde yetkileri kýyaslanamayacak kadar daha geniþ
olan Ulusal Güvenlik Konseyi'ne (NSC) sahip ABD'nin yanýsýra AB ülkeleri de, demokratikleþmenin önünde en büyük engel olara
MGK'nu görmekte, þiddetle eleþtirmektedirler. Bu düþmanlýðýn göstergeleri bile, MGK'nýn baðýmsýz Türkiye için ne denli öneml
ortaya koymaya yeterlidir. Etki ajanlarýnýn henüz giremedikleri ya da çok az nüfuz edebildikleri Türk Silahlý Kuvvetleri, Atatürk ilk
ve devrimlerinin bekçisi olan tek ulusal kurumumuzdur. Ancak, bugüne kadar Yüksek Askeri Þûra kararlarýyla bu kuruma sýzmýþ
olan þeriatçýlarýn tasfiyesi peyderpey mümkün olurken, hâlâ varlýðýný korumayý baþaranlara karþý MGK'nýn daha duyarlý olma
ifadeyle önce kendine çeki düzen vermesi- gerekmektedir. Örneðin, MGK'da (TÝB) ve Milli Güvenlik Akademisi'nde görev yapan,
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ders veren ya da mezun olanlar arasýnda çok sayýda fethullahçý danýþmanýn bulunduðu duyumlarýnýn üstüne gidilmeli; sivillere
olmak için gereði öncelikle yerine getirilmelidir.

- Türk Devleti, etki ajaný yetiþtiren ya da yönlendiren ABD ve AB -özellikle Almanya- vakýflarýnýn Türkiye'deki tüm faaliyetlerini
süresiz durdurmalýdýr. Yasak kapsamýna, Güney Kore, Ýngiltere, ABD ve özellikle de Almanya misyonerlik kuruluþlarý dahil
edilmelidir. ABD'nde yarým milyon, AB ülkelerinde ise dört milyona yakýn vatandaþýmýzýn yaþadýðý dikkate alýndýðýnda, MEB
açma izni vermeyen tüm ilgili devletlerin Türkiye'deki okullarýnýn da kapatýlmalarý gündemde tutulmalýdýr. Karþýlýklýlýk (muadi
ilkesi çerçevesinde, Türkiye'deki okullarýný muhafaza etmek isteyen ya da sayýsýný artýrmak isteyen ülkeler, ayný miktardaki Tü
okuluna kendi topraklarýnda açma izni vereceklerinin bilincinde olmalýdýrlar. Almanya'nýn eðitim alanýnda daha etkin olmak için
yaptýðý son giriþimi, bir Alman Üniversitesi'nin kurulmasý yolundadýr. Hiç þüphesiz, karþýlýðýný almadan vermek, yalnýzca Tan
maalesef Türkiye'ye- mahsustur. Uluslararasý iliþkilerde geçerli en önemli ilkelerden biri çýkarlarýn karþýlýklý gözetilmesi ilkesidi
Dýþpolitikasýnda bu ilkeye, Atatürk'ten bu yana gereken özen gösterilmemektedir.

- Etki ajanlarýnýn sayýsal açýdan artýrýlmasýnda, belirlenmesinde ve yurtdýþý eðitiminde hedef ülkelere en büyük desteði maal
yapmýþtýr. Yurtdýþýna master ve doktora yapmak üzere gönderilen Türk öðrencileri, -ki MEB bursu ile gidenlerle birlikte sayý bin
ifade edilmektedir- ilgili istihbarat servislerinin ve de bölücü-þeriatçý yapýlanmalarýn paylaþýmý olgusu ile karþý karþýya kalmýþ;
önemli bir bölümü, tüm masraflarýný üstlenen kendi devletine yabancýlaþtýrýlmýþ, hatta düþmanlaþtýrýlmýþtýr. Halihazýrda YÖK
Kemal Gürüz'ün müdahalesi ise geç kalýnmýþ bir müdahale olmuþtur. YÖK'nun bu ihmaldeki sorumluluðu büyüktür. 12 Eylülden
üniversitelerdeki yaklaþýk 1700 Cumhuriyet aydýný öðretim elemanýnýn tasfiyesi ile baþlayan antidemokratik uygulamalar, özelli
Anadolu'daki üniversitelerin þeriatçý kadrolarýn eline geçmesiyle sonuçlanmýþtýr. Benzer kadrolaþma çabalarý köklü üniversitele
sözkonusudur. Cumhuriyet düþmaný þeriatçý kadrolarýn tasfiyesi, yine onlarý bu konuma getiren 2547 sayýlý yasanýn aynen
korunarak ama mevcut sürecin tersine iþletilmesi ile mümkün olacaktýr. Türban konusunda þeriatçýlarýn eleþtirilerini alan YÖK, s
rektör seçimlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne özel "ilgi" gösterirken, örneðin Ondokuz Mayýs Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi'n
eksik-duyarsýz inceleme yapýldýðý kanýsýný uyandýrmýþtýr. Bu zaafiyeti gözönüne alarak, üniversiteleri bilimsel öncü kurumlar
getirmenin en önemli koþulunun, ancak yöneticilerinin ödünsüz Cumhuriyet aydýný olmalarý halinde yerine geleceðine inanmak
gerekir. YÖK için düþünülebilecek Prof.Dr. Kemal Alemdaroðlu, Prof.Dr. Türkan Saylan, Prof.Dr. Nur Serter gibi laik hukuk devlet
baðlýlýðý kanýtlanmýþ, korkutulmasý-satýnalýnmasý olanaksýz akademisyenlerin mevcudiyeti, devlet açýsýndan önemli bir þans
kýt kaynaklarýnýn yurtdýþý eðitimleri için sorumsuzca ve hesapsýzca heba edilmesinin önüne geçilmesi ve de yurtdýþýndaki öðr
sözkonusu tehlikeye maruz býrakýlmamalarý için, alternatif uygulamalar yapýlabilir. Örneðin, ODTÜ, Boðaziçi, ÝTÜ gibi köklü ün
eðitim iþlevini üstlenebilir. Maliyetin küçük bir bölümünün sarfýyla en ünlü yabancý öðretim üyelerinin bu üniversitelerde istihdamý
olabilir. Hem de kaynak aktarýmý ile güçlenecek bu üniversiteler, dünyanýn sayýlý üniversiteleriyle boy ölçüþebilecek; yabancý ö
çekecek düzeye ulaþabilir. Ayrýca, YÖK, tüm üniversiteleri denetleyerek, ABD ve Alman üniversite ve vakýflarýnýn, Türk
akademisyenlerle yürüttükleri projeleri kontrol etmeli; sosyal bilimler dalýnda Türkiye'yi kritik açýdan ilgilendiren konulardaki
projelere kesinlikle izin vermemelidir.

- Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, yukarýdaki kurum ile hükûmet arasýndaki koordinasyonu saðlayacak, halkýn
bilgilendirilmesini ve bu doðrultuda kamuoyunu oluþturulmasýný olanaklý kýlacak baðýmsýz bir Bakanlýk haline dönüþtürülmelidi
tanýnan tüm özerklik, bu bakanlýða baðlanacak TRT'ye de tanýnmalý; özellikle baþta teröre iliþkin haberler olmak üzere, kamun
doðrultusunda Batýnýn kabul ettiði yayýn sýnýrlamalarý aynen uygulanmalýdýr. TRT'nin bir devlet kurumu olarak baþýna, özel
kanallarla rekabet edebilecek deneyime, cumhurbaþkaný eskilerinden azar yemeyecek gurur ve onura sahip bir Cumhuriyet
aydýnýnýn getirilmesi saðlanmalýdýr. Keza, etki ajanlarýnýn tezleri ile ilgili hazýr toplanmýþ ve deðerlendirilmiþ bilgi ve belgelerin
kamuoyuna maledilmesi, bu Bakanlýðýn görevi olmalýdýr. Örneðin, çaðcýl kapitilasyon örneklerinden uluslararasý tahkimi savun
ajaný politikacý, gazeteci vesairenin taahhütleri neydi? Türkiye'ye hemen girmesi gereken yüz milyar dolarlýk yabancý sermaye
taahhüdünün kaç milyar dolarý girdi ya da girmedi? Kamuoyunu yalan haberle korkutarak ya da özendirerek iðfal edenlere nasýl
bir hukuksal yaptýrým uygulanacak? Gümrük Birliði ekonomik olarak Türkiye'ye ne kazandýrdý, ne kaybettirdi; kaç iþyeri kapandý
iþsiz sokaða çýktý? IMF, DTÖ, AB ya da Dünya Bankasý'nýn dayatmalarýna teslim edilen Türk tarýmýnýn geleceði ne olacak? K
kaçýnýlmaz biçimde kentlere akacak iþgücü potansiyeli nasýl deðerlendirilecek ya da konut açýklarý nasýl kapatýlacak? Kitlesel
tahmini süresi ne olacak ya da genleriyle oynanmýþ tarým ürünlerinin halk saðlýðýna iliþkin etkileri nasýl giderilecek? Gelir denge
yarattýðý sosyal patlamalarýn önüne nasýl geçilecek? Ülkenin enerji yatýrýmlarýný ihmal ederek yabancý enerji lobilerine teslim
bu baðlamda ekonomik ve çevresel maliyeti diðer enerji türlerine karþý kýyaslanmayacak ölçüde yüksek olan nükleer enerjiyi get
çalýþanlar; alternatif siyasal ve ekonomik alternatiflerine karþýn Türkiye'yi daha pahalý olan ve Rusya Federasyonu'na baðýmlý
kýlacak mavi enerji hattýný yaþama geçirenler, kimlerden oluþmaktadýr; çýkar iliþkileri, kiþisel servet beyanlarýndaki deðiþiklikler
sözkonusu mudur? Fransa'da tarikatlar yasaklanýrken, ABD'nde Davidian tarikatýnýn þeyh ve müritlerinden -bir kýsmý bebek ve
kadýn- 80 kiþi FBI elemanlarýnca yakýlarak öldürülürken ve de bu olayý ortaya çýkaran hukukçu faili meçhule kurban giderken,
Japonya'da ve Güney Kore'de tarikatlara ciddi kýsýtlamalar getirilirken, neden Türkiye'de þeriatý açýkça istemek, þeriat için terör
baþvurmak "demokratiklik" kavramý içinde mütalaa edilmekte ve dokunulmazlýk önerilmektedir? ABD ve AB ülkelerindeki insan
haklarý ihlâlleri; Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde bu ülkeler aleyhine alýnan kararlarýn, yine bu ülkelerdeki hapisanelerin
durumlarý, Türk vatandaþlarýna ya da Türk kökenlilere yönelik ayrýmcý uygulamalarýn çarpýcý örnekleri ne, ne kadarý kamuoyu
yansýtýlýyor? Kaç Türk parlamenteri ya da gazetecisi ya da insan haklarý uzmaný, ABD ya da AB ülkelerindeki hapisanelerde te
etti? Kaç tanesi IRA, ETA gibi ayrýlýkçý örgütlerin militanlarý ile görüþüp haklý istemlerini ve maruz kaldýklarý derin devlet baský
kamuoyuna duyurmaya aracýlýk etti? Kendi ülkesinde idamý kaldýrmayan, siyasal nitelikli faili meçhulleri aydýnlatamayan ABD,
týpký diðer AB ülkeleri gibi, 37 Cumhuriyet aydýnýný Sivas'ta yakan þeriatçý caniler ya da hizbullahçý caniler için deðil de, neden
Abdullah Öcalan için idamýn kaldýrýlmasý talebinde bulunmaktadýrlar? Fanatik Türk düþmaný Ermeni Tarihçi Hovenisyan'ý Boð
Üniversitesinde tek taraflý soykýrýmý (!) anlattýran ya da gözyumanlarýn yanýsýra, týrmanan Türk aleyhtarý Ermeni kampanyala
bir önlem alamayan; Türk düþmanlýðý ve Ermeni, Rum ve Kürt lobilerine yakýnlýðý bilinen CIA elemaný Henri Barkey'e Washing
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Türk Büyükelçiliði'nde resepsiyon düzenleyerek onu onurlandýran (!) sorumlular kimlerdir? Türkiye'deki bölücü ve þeriatçý terörü
destekleyerek insanlýk suçu, çifte standart uygulayarak hukuksal cinayet iþleyen ülkelerin terör örgütleri iliþkilerinin ayrýntýlý boy
nelerdir? Bu sorularý ve daha onbinlercesini yanýtlarýyla birlikte kamuoyunun bilgisine sunmak, Türkiye'deki etki ajanlarýnýn
söylemlerinin içinin boþalmasýna, dolayýsýyla etki yitirmelerine yeterli olacaktýr.

- Türk Milli Eðitiminde, eðitim ve öðretim birliði esas alýnmalýdýr. Dinsel eðitime mutlaka son verilirken, bilimsel ölçütlerde din gö
yetiþtirecek öðretim kurumlarýndaki tüm öðretmen ya da öðretim elemanlarýnýn laik hukuk sistemine baðlý, þeriatçý yapýlanmala
olmayan Cumhuriyet aydýnlarý arasýndan seçilmeleri saðlanmalýdýr. Cumhuriyet, kendini savunacak din adamlarý kadrosunu
mutlaka oluþturmak zorundadýr. Dinsel kökenli etki ajanlarýnýn söylemlerinin çürütülmesi için gerçek anlamda Ýslâmiyeti çok iyi
mezhep ya da tarikat sapkýnlýklarýný reddeden; öteden beri Türkiye düþmaný olan Ýran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin ihanetler
tarihsel boyutta çok iyi bilen Cumhuriyetçi din görevlilerinin yetiþtirilmesi -dinsel sömürünün önüne geçmek için- bugünkü koþullar
olmuþtur. Türkiye bir din, dolayýsýyla bir mezhep devleti deðildir. Dýþ istismarýn önünü kesmek için, þeriatçý yapýlanmalarla mü
zayýf kaldýðý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Diyanet Vakfý ise Türk kadýnlarýna ve de laik hukuk
için lâðvedilmeli; sahip olduðu yaklaþýk 200 trilyon lira tutarýndaki tüm malvarlýklarý devlete devredilmelidir.

- Etki ajanlarý tarafýndan yönetilen malûm bölücü ve þeriatçý çizgideki insan haklarýna iliþkin dernek ve vakýflar, yasadýþý eylem
ile kapatýlmayý binlerce kez hak etmiþlerdir. Yerlerine insan haklarýnýn savunmanýn devlet ve rejim düþmanlýðý ile yabancý ülk
lehine beþinci kol faaliyeti yapmak demek olmadýðýna inanan kadrolarýn kuracaðý dernek ve vakýflar ikâme ettirilmelidir; hatta
Devlet Bakanlýðý'na baðlý Ýnsan Haklarý Üst Kurulu ile TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu üyeleri yeniden hassas bir deðerlendi
geçirilmelidirler. Okullarda insan haklarýna iliþkin temel eðitime özel önem verilmeli; bu kavramý istismar eden etki ajanlarýnýn
söylem ve eylemleri de anlatýlarak, öðrencilerin ulusal güvenlik konularýndaki duyarlýlýklarý artýrýlmalýdýr. Ýnsan haklarý konus
ayrýca pilot seçilmiþ bir ya da birkaç üniversitede (A.Ü. S.B.F.'nde mevcut), enstitü ya da anabilimdalý kurulmalý; tüm dünyadaki
haklarý geliþmeleri ve ihlâllerine iliþkin bilgi ve dokümantasyon merkezi oluþturulmalýdýr. Ýngiltere'den bir heyetin diyelim, Ilýsu
Barajýnýn insan haklarý boyutu ile ilgili bir ziyareti sözkonusu olduðunda, mevcut diðer devlet ihalelerinde Ýngiliz firmalarý devred
býrakýlmalý; bu da yeterli deðil, Kuzey Ýrlanda'daki insan haklarý ihlâli kamuoyunun gündemine getirilmeli; hemen arkasýndan
faraza mütareke döneminde Ýstanbul'un resmen iþgali sýrasýnda Ýngiliz askerlerince Þehzadebaþý Karakolu'nda uyurken
yataklarýnda kurþunlanan þehitlerimizi yadeden etkinlikler düzenlenmelidir. Fransa için Cezayir'de, Uzak Doðu'da ve de
mütarekede Çukurova bölgesinde gerçekleþtirdikleri soykýrým (jenosit) anma etkinlikleri ve de anýtlarý; Almanya için Yahudi
soykýrýmý; ABD için Vietnam dahil tüm dünyadaki hukukdýþý saldýrýlarda (My Lai, Hiroþima, Nagazaki vd.) ölen sivil kurbanlarý
yanýsýra, tipik bir örnek olmak üzere, 1-7 Kasým tarihleri arasýnda Kýzýlderili Haftasý gündemi iþgal edebilir. Hatta, ABD'deki
kýzýlderililere -özgürlük deðil- sadece insanca yaþama hakký istediði için 1977'de tutuklanan ve hâlâ hapiste tutulan Kýzýlderili L
Leonard Peltier için af kampanyalarý açýlabilir. Ya da faili meçhule kurban giden Kýzýlderili liderlerin katillerinin bulunmasý talep
edilebilir. Eðer insan haklarýndan murat, tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerini saðlamak ve buna iliþkin hukuksal normlarý
yüksek tutmaksa, hiç sorun yok. Ancak, insan haklarý sicili son derece bozuk olan ABD ve AB ülkelerinin bu konusu istismar
ile Türkiye'ye yönelik bir baský ve müdahale aracý olarak kullanmalarýna geldiðinde, misilleme yapmak da baðýmsýz devlet olma
bir gereði.

- Türkiye'deki etki ajanlarýndan tabaný olan tek kesim fethullahçýlar olduðuna göre, öncelikle bu dýþ odaklý ajan yapýlanmasýný
daðýtýlmasý þart olmuþtur. Cumhurbaþkaný tarafýndan hükûmete iade edilen memurlarýn görevden alýnmalarýn kolaylaþtýran K
Hükmündeki Kararname, bir an önce yasalaþarak Meclisten geçirilmelidir. Fethullahçýlar, bu kararname ile baþta Emniyet olmak
üzere stratejik kurum ve kuruluþlardaki yandaþlarýnýn memuriyetten uzaklaþtýrýlacaðýný "içeriden" istihbar etmiþ olacaklar ki, Ý
Terakki Partisi döneminde çýkarýlmýþ, aradan geçen zaman nedeniyle iþlevini yitirmiþ Memurin Muhakematý Usulü Kanununa s
çýkmaktadýrlar. Yasa çýkýncaya kadar, devletin ilgili kuruluþlarýnýn yanýsýra, þahsým gibi tüm Cumhuriyet aydýnlarý da -tek tek
sivil toplum örgütleri aracýlýðýyla devlet kurum ve kuruluþlarýnda saptadýklarý fethullahçýlarýn listelerini oluþturmalarý ve kesin l
ancak bu toplanan listelerin resmi makamlarca radikal ve titiz bir deðerlendirmeden sonra netleþtirilmesi gerekmektedir.
Fethullahçýlarýn devletten tasfiyesi ile eþgüdümlü olarak bir piþmanlýk yasasýnýn çýkartýlmasý, bu þeriatçý yapýlanmanýn daðý
katkýda bulunacaktýr. Tüm bu operasyonlarýn takipçisi ve güvencesi, 28 Þubat Kararlarýnýn uygulayýcýsý ve takipçisi olan MGK
Zira mevcut hükûmetin fethullahçýlar ya da diðer þeriatçý yapýlanmalarla mücadelede siyasal niyet ve kararlýlýk zaafiyeti
hissedilmektedir. Bu hükûmetin düþmesi de sorunun çözümü için yeterli deðildir; önce erken bir genel seçimle TBMM'nin parti da
sonra da Türkiye'de var olan politikacý profilinin deðiþmesi gerekmektedir. Türkiye'nin, AB adaylýk kapýsýnda sonsuza kadar
beklemesi pahasýna ulus-devlet bütünlüðünden ödün veren; uluslararasý tahkimi tartýþmasýz kabul ile çaðcýl kapitilasyonlarýn k
tam baðýmsýzlýktan vazgeçmenin Cumhuriyete en büyük ihanet olacaðýný algýlayamayan; bölgesel ittifaklara yönelik alternatif
politikalar üretmek yerine, sonuçlarý ne olursa olsun AB'ne koþulsuz teslimiyetçiliði yeðleyen; sömürge valisi görünümlü lider ve
politikacýlardan kurtulmak zorundadýr...

SONUÇ:

Sonsözü, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Atatürk, "Gençliðe Hitabesi" ile söylemektedir. Büyük Atatürk, sanki bugünün fotoðrafýn
saptamalarýnda. Ne var ki, O'nun döneminde düþmanýn topu ve tüfeði ile mücadele ediliyordu. Þimdilerde, kitle iletiþim araçlarý,
borsalarý, IMF'i, Dünya Ticaret Örgütü ve her türlü ekonomik ve teknolojik olanaklarý var düþmanýn. Sevr'i uygulatmak için top ve
Türkiye'ye güç yetiremeyen düþman, þimdilerde elindeki tüm olanaklarý kullanýyor, ayný amaca ulaþmak için. O'nun döneminde
bir Vahdettin, bir Damat Ferit, bir Ali Kemal, bir Dürrizade Abdullah vardý, þimdilerde ise binlerce Vahdettin, Damat Ferit, Ali
Kemal, yüzbinlerce Dürrizade Abdullah var aramýzda iþbirlikçi olarak. Ve bizi yönetiyorlar; kaynaklarýmýzý, onurumuzu, umutlarý
geleceðimizi, baðýmsýzlýðýmýzý, ulusal bütünlüðümüzü parça parça peþkeþ çekiyorlar düþmana. Büyük Atatürk'ün ilke ve devri
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duyuyoruz yeni bir kuvayý milliye ruhuna.

ATATÜRK'ÜN GENÇLÝÐE HÝTABESÝ
Ey Türk gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni, bu
hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þ
nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn bütün kaleleri zapt edilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ord
daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu elim þeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hýyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri
þahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düþmüþ olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdý! Ýþte, bu ahval ve þerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç oldu
kudret, damarlarýndaki asil kanda mevcuttur!

DÝPNOTLAR :

1. Baþbakanlýk Müsteþarý Ahmet Þaðar imzasýyla yayýnlanan 1 Mayýs 2000 gün ve B.02.0.PPG.O.12.320-7380 sayýlý genelg
bir halk deyiþiyle sýra savma kabilinden, içi boþ, afaki, kendi içinde tutarsýz talimatlar yeralmýþtýr: "... Ülkemizde görevli yabancý
misyon yetkililerinin çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnýn özellikle alt düzey görevlileri ile sýk sýk görüþmeler yaptýklarý ve sosya
girdikleri, bunun sonucunda da birtakým önemli bilgileri elde ettiklerine dair duyumlar alýnmaktadýr. Bu tür sakýncalý temaslarda
son günlerde önemli bir artýþ kaydedildiði, ilgili kuruluþ ve bakanlýk temsilcilerinin katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen üst düzey toplan
dile getirilmektedir.... Resmi yollarla ulaþýlamayan bazý bilgilerin alt kademelerdeki memurlardan elde edilebilmesi, birçok
sakýncayý beraberinde getirmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi ise kamuda görevli personelin bu tür temaslardan
kaçýnmalarý ile mümkün olacaktýr. Tüm kamu personelinin istihbarat ve istihbarata karþý koyma önlemleri hususunda
bilgilendirilmesi ve yönetim kadrolarýndaki görev deðiþiklikleri gibi aksamalarýn önüne geçilebilmesi açýsýndan bu konudaki dökü
devir-teslim evraký arasýnda yer almasý saðlanacaktýr.... Ayrýca ülke güvenliði, çýkarlarýnýn korunmasý bakýmýndan önem taþ
bilginin, yetkili olmayan kiþilerin eline geçmesi ve izinsiz açýklanmasý önlenecek ... gerekli tedbir alýnacaktýr.... Bu çerçevede giz
dereceli yazýlarýn iþleme konulmasý ve korunmasýnda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bu talimatýn tüm personele imza kar
teblið ile bu konularda ihmali görülenler hakkýnda yasal iþlem yapýlmasýnýn gereðini rica ederim".

Bu genelgenin neresi düzeltilebilir ki? Önce Müsteþarýn casusluk kavramýndan ne anladýðý belli deðil. Sadece üzerinde "gizli"
damgasý basýlý olan evrak mý önemli olan? Sorumluluk ve duyarlýlýk, sadece "alt düzey görevlileri" için mi sözkonusu? Her türlü
casusluk itham ve isnadýndan ve de sorumluluktan azade, istediði yabancý misyon yetkilileriyle görüþmesinde, bilgi-belge
aktarmasýnda sakýnca olmayan dokunulmaz üst düzey yetkilileri içine kimler girmekte? Bu koþulsuz "güvenilir" üst düzey
yetkililerinin ayrýcalýðýnýn yanýsýra, alt düzey yetkililerine potansiyel casus gözü ile bakmanýn hukuksal ve mantýksal dayanaðý
Sonra, bu konu diyelim ki daðýtým listesinde neden MTA Enstitüsü'ne gönderiliyor da, yasayla kurulmuþ Ýstanbul Barosu'na
gönderilmiyor? Onlarýn bilgilendirmeye gereksinimleri yok mu? Belki de daha fazla var. Baþbakanlýk Müsteþarlýðý kendi bünyes
bu duyarlýlýðý gösterip eðitim veriyordu da, Ýran'a bilgi aktaran hizbullahçý memur nasýl oldu da Baþbakanlýðýn en gizli bilgileri
bulunduðu Bilgi-Ýþlem Dairesinde uzun süreyle görev yapabildi? Baþbakanlýk Müsteþarý, bölücü ve þeriatçý yapýlanmalarla tem
olan ve bunlarý destekleyen malûm ülkelerin heyetleriyle ile görüþen, davetlerine katýlan, ödül alan milletvekillerini,
akademisyenleri, -HADEP'liler dýþýndaki- belediye baþkanlarýný, kýsaca tüm kamu görevlilerini de izlemekte midir? Bu genelge,
diyelim ki üniversitelerde görev yapan tüm öðretim elemanlarýna imza karþýlýðý teblið edilmemiþse -ki þahsýma böyle bir teblið s
olmamýþtýr- sorumlularý hakkýnda ne gibi yasal iþlem uygulanacaktýr? Bu sorularýn yanýtý gereklidir; yoksa eski bir deyimle, ge
abesle iþtigaldir, ciddiyetsizliktir.

2. Ýran'ýn istihbarat servislerinin saptadýklarý Türk þeriatçýlarýný eðitme ve yönlendirme faaliyeti, aþaðýdaki sözde NGO, gerçe
devleti oluþturan kuruluþlar üzerinden yürütülmektedir: Onbeþ Hurdad Vakfý, Kudüs Savaþçýlarý, Ýslami Teblið Teþkilâtý, Þehid
Mustafadlar Vakfý, Kültür Ýnkýlâbý Yüksek Þûrasý, Ýslâmi ve Kültürel Baðlar Teþkilâtý vd.
3. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yönelik beþinci kol faaliyetleri için bkz. Dr. Necip Hablemitoðlu, "Hükûmet-Çin-Doðu
Türkistan", Yeni Hayat, 57, Temmuz 1999, s. 5-6.

4. Geniþ bilgi için, imaj için bir ABD vatandaþý tarafýndan yazýldýðý iddia edilen ancak kendileri tarafýndan kaleme alýnan ve Fe
yayýnlarý arasýnda çýkarýlan sözkonusu kitap için bkz. Ann Lyn Web, Ýftiranýn Deðiþmeyen Mantýðý, (Ýstanbul: 1999). Ayrýca
gazetesindeki köþe yazýlarýnda, ABD'ni özgürlükler ülkesi olarak takdim eden ve övgüler yaðdýran; bu ülkenin onayý ve desteði
hiçbir þey yapýlamayacaðýna iliþkin çok sayýda makale yayýnlanmýþtýr. Artýk cemaat içinde ABD'ni "þeytan" olarak niteleyen hi
kalmamýþtýr; tüm müritler bu büyük dünya jandarmasý devlet önünde gönülden "biat" ederek fahri vatandaþý (!), etki ajaný aday
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olmuþlardýr.

5. Mart 2000'de Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak sýnýr kapýlarýna bildirilen 56 kiþilik listedeki isimler arasýnda bir tek
vatandaþýna yer verilmemesi, Ýçiþleri yetkililerinin unutkanlýðý ile deðil, olsa olsa Alman etki ajanlarýnýn gücü ile açýklanabilir. Ö
sakýncalý ilân edilerek ülkeye giriþ tahdidi konulan problemli yabancýlardan Avusturyalý Zoolog Irenaus Eibelfeldt, Türkler ve
Türkiye aleyhine yayýnlarýyla dikkat çeken N-3 adlý TV kanalýnda, "Türkler ve Hayvanlar" konulu bir program yaparak ünlenmiþt
Programýnda Türklerle hayvanlar arasýnda aþaðýlayýcý, tahkir edici benzetmeler yapan germen faþisti Eibelfeldt'in adýna listede
yer verilirken, Alman N-3 TV sorumlularýna giriþ tahdidi getirilmemesinin makul bir açýklamasý bulunmamaktadýr. Listede yer
alan problemli þahýs statüsündeki sicilli Türkiye düþmanlarýnýn adlarý, milliyet ve meslekleri þöyledir:
Eric Lubbock (Ýngiliz-Parlamenter), Anrew Penney (Ýngiliz-Gazeteci), Sheri Laizer (Yeni Zellanda-Londra Kürt Derneði
Yönetim Kurulu Üyesi), Pamela O'toole (Ýngiliz-BBC Muhabiri), Claus Ther (Avusturya-Yazar), Irenaus Eibelfeldt (AvusturyaZoolog), Michael Feeney (Ýngiliz-Papaz), Jonathan Sudken (Ýngiliz -Af Örgütü Üyesi), Kathryn Porter (ABD-Ýnsan Haklarý Kons
Üyesi), Angelika Faukhauser (Ýsviçre-Parlamenter), Estella Schmid (Ýngiliz-Parlamenter), Panayotis Sguridis (YunanParlamenter), Dimitrios Vunatsos (Yunan-Parlamenter), Leonardos Hatziandreu (Yunan-Parlamenter), Ionnis Statopulos
(Yunan-Parlamenter), Madria Mahera (Yunan-Parlamenter), Kostas Baduvas (Yunan-Parlamenter), Andonis Naksakis
(Yunan-General), Damiano Frisullo (Ýtalyan-Gazeteci), Hristodopulos Paraskevaidis (Yunan-Baþpiskopos), Klaus
Slavensky (Danimarka-Parlamenter), Soren Sondergaard (Danimarka-Parlamenter), Villa Sigurdsson (DanimarkaParlamenter), Gert Petersen (Danimarka-Parlamenter), Lasse Budtz (Danimarka-Parlamenter), Kai Cleibak (ÝsviçreGazeteci), Thomas Clmarke (Ýngiliz-Gazeteci), Laroline Anne (Ýngiliz-Gazeteci), Kaija Reýkko (Finlandiya-Gazeteci), Tom
Kankonev (Finlandiya-Gazeteci), Richard Wayman (Ýngiliz-Gazeteci), Gunnar Nilsson (Ýsveç-Gazeteci), Said Zerevan (ÝsveçGazeteci), Ake Hedman (Ýsveç-Gazeteci), Van Der Meer (Hollanda-Af Örgütü Üyesi), Gunnar Hybertsen (Hollanda-Gazeteci),
Maria Wagenaar (Hollanda-Af Örgütü Üyesi), Montreo Lange (Ýspanya-Af Örgütü Üyesi), Zabala Booudana (Ýspanya-Af Örgütü
Lechuga Jimenez (Ýspanya-Af Örgütü Üyesi), Martorel Perez (Ýspanya-Af Örgütü Üyesi), Edwin Davies (Ýngiliz-Avukat), Giula C
(Ýtalya), Marcello Musto (Ýtalya), Ramon Montovani (Ýtalya-Parlamenter), Walter De Cesaris (Ýtalya-Parlamenter), Giovanni
Bianchi (Ýtalya-Parlamenter), Paulo Cento (Ýtalya-Parlamenter), Marco Pezzoni (Ýtalya-Parlamenter), Evgeni Mavtchenkov
(Rusya-Parlamenter), Bovrdouku Pavel (Rusya-Parlamenter), Boc Ekhian (Lübnan-Parlamenter), Panos Kamenos (YunanParlamenter), Dimitri Samdu (Romanya-Parlamenter). Bu sakýncalýlar listesinden, Yunan Hükûmeti'nin daha sonra araya
girmesiyle Yunan Ortodoks Kilisesi Hristodopulos Paraskevaidis'in adý çýkarýlmýþtýr. Hiç þüphesiz, bu listenin, Avrupa ve ABD'n
militanlýk düzeyinde Türkiye karþýtý parlamenter, gazeteci, akademisyen, diplomat ve istihbaratçýlar gözönüne alýndýðýnda son
eksik hazýrlandýðý göze çarpmaktadýr. Sadece Köln'deki Türkiye karþýtý faaliyet gösteren ýrkçý BfV elemanlarýnýn sayýsý bile
ve kat üstündedir.

ABD Ýstihbarat Servislerini harekete geçiren sözkonusu önemli haber-yorum yazýsýnýn metnini, bu ülkeyi demokrasi ve düþünc
özgürlüðünün beþiði olarak takdim eden etki ajanlarýna ve bir de kendi vatandaþýný ABD çýkarlarý için jurnalleyen Amerikan ma
ithaf ediyorum -N.H.-.

6. ABD Ýstihbarat Servislerini harekete geçiren sözkonusu önemli haber-yorum yazýsýnýn metnini, bu ülkeyi demokrasi ve düþü
özgürlüðünün beþiði olarak takdim eden etki ajanlarýna ve bir de kendi vatandaþýný ABD çýkarlarý için jurnalleyen Amerikan ma
ithaf ediyorum -N.H.-.
HENRI BARKEY VE "TESÝR AJANLIÐI"! BU DEVLETÝN SAHÝBÝ YOK MU? ATÝLLA ONGUN

"Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaþlarýnýn Türkleri tarih sahnesinden silmek için Batý
Emperyalizmine karþý verilen bir Kurtuluþ Savaþý sonrasý kurulmuþtur. Osmanlý'nýn son döneminde, aþaðýda Sayýn Yargýtay
Vural Savaþ'ýn belirttiði gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin son on yýlý ile bir paralellik arz etmektedir. Bu paralellik, Vural Savaþ'ýn
ifadesindeki "neredeyse bize ne mutlu Türküm diyene demeyi yasaklayacaklar" cümlesi ile Osmanlý'nýn son döneminde Türk'e
"KÖPEK" yakýþtýrmasý yapan azýnlýk ýrkçýlarýnýn günümüz izdüþümüdür. Osmanlý'nýn emperyalizm tarafýndan parçalanmas
tarafýndan Anadolu'nun paylaþýmý karþýsýnda zor þartlarda Yüce Atatürk arkasýna aldýðý Türk Ulusunun desteði ile baþarýya u
tarihte Göktürklerden sonra ikinci defa Türk adýyla bir devlet kurulmuþtur. Fakat bütün bu zor þartlar altýnda Yüce Atatürk'e karþý
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde AMERÝKAN MANDACILIÐINI savunan "tesir ajanlarý" çýkmýþtýr ki, benzerleri günümüzde dah
açýk, korkusuz ve pervasýz bir þekilde propagandalarýný yapmaktadýrlar. Bunlar Türkiye'de yaþayan nüfusu beþ bini geçmeyen
topluluklarýn bile "insan haklarýný" savunurken, Türkün insan haklarýna ilgisizdirler, çünkü gerçek amaçlarý aslýnda insan haklar
Atatürk'ün kurduðu Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, güçsüz býrakmak ve Amerikan Emperyalizmine karþý tam baðýmlý kýlmaktýr

Amerika'nýn Türkiye'ye karþý uyguladýðý amansýz psikolojik savaþ, yoðun bir þekilde devam etmektedir. Bu gizli savaþta deðiþ
yöntemler kullanýlmakta olup, bunlardan en önemlisi, Türkiye'de bulunan gazeteciler, diplomatlar ve bazý bilim adamlarý vasýtas
ile Türk kamuoyunu ve devlet görevlilerini yönlendirme faaliyetleridir. Bu yönlendirme faaliyetleri içine ne yazýk ki bazý "T.C.
devlet görevlilerinin de" bulaþmasý, oyunu daha kirli hale getirmektedir. Yabancý istihbarat örgütlerinin 1980 öncesi izledikleri
yöntem olan Türkiye'deki bazý gazete yazarlarý ve bilim adamlarýný tesir ajanlýðýnda toplumu yönlendirmede kullanmasýnýn ya
son yýllarda "yönlenmemesi gereken bazýlarýnýn da" yabancý istihbarat örgütlerinin etki alanýna girdikleri açýk bir þekilde
izlenmektedir.

Etki alanýna giren bu kiþilerin bir çoðu ABD'de Merkezi Ýstihbarat Teþkilâtý ile (CIA) dolaylý ve dolaysýz iletiþim halinde olan
Amerikalýlar ile kontak halinde bulunan þahsiyetlerdir. Türkiye üzerine çalýþan ve CIA ile iletiþim halinde bulunan Amerikalýlarýn
birçoðunun Türkiye karþýtý lobiler ile çok yakýn temaslarý mevcut olup, bu lobileri Türkiye'ye karþý mümkün olduðunca kullanma
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desteklemektedirler. Yukarýdaki baþlýkta belirtildiði üzere, ABD'de yukarýdaki tanýmlamaya uyan en önemli isimlerden sadece
birisi, Türkiye'ye karþý her türlü saldýrgan ve nefret faaliyetinin arkasýndaki kiþi olan HENRI BARKEY'dir. HENRI BARKEY, Türk
karþýtý faaliyetler içinde Kürt sorununda PKK'yý desteklemekte, Abdullah Öcalan'ýn Roma'da olduðu dönemde CIA eski görevlis
Graham Fuller ile birlikte terörist lideri ziyaret etme giriþiminde bulunmuþ fakat Öcalan'ýn Ýtalya'dan zamanýndan önce ayrýlmas
sonucu bu giriþim baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. BARKEY, PKK'nýn siyasallaþma sürecinde çok aktif bir rol almýþ ve bu teröris
Türkiye'de yasallaþmasý için yoðun bir propaganda yapmýþ, makale ve kitap çýkarmýþtýr. Barkey, Ermeni soykýrýmý masalý içi
ve Türk insaný karþýtý faaliyetlerine devam etmiþ, bu amaçla ABD Kongresi'nde Ermeni masasýndan eþinin Türkiye karþýtý
faaliyetlerinden ötürü Türkiye'ye girmesi yasaklanmýþ Türk düþmaný Illinois milletvekili ABD Kongresindeki Türkiye karþýtý lobini
John Porter ve eþi ile defalarca görüþmüþ; Türk Silahlý Kuvvetleri aleyhine Washington'da lobi yapan Türkiye'deki radikal dinci
gruplara destek vermiþ; onlarýn ABD programlarýný hazýrlamýþ, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý ile görüþmelerinde randevularý almýþ
sadece HENRI BARKEY'in "bu satýrlarda açýklanabilen" Türkiye karþýtý faaliyetlerinin sadece küçük bir kýsmýdýr.

Azerbaycan'ýn seçimle iktidara gelmiþ bir Cumhurbaþkaný olan, Atatürkçü kiþiliði ve demokrasiye inanmýþlýðý ile bir simge kon
Ebulfeyz Elçibey ile görüþmeyi reddedenlerin, HENRI BARKEY gibi tesir ajanlarýna Türk elçiliklerinde kokteyl vermeleri ve bu þa
oralara davet ederek meþruiyet kazandýrmalarý üzüntü vericidir. Bazý Türk devlet görevlilerinin Türk'e olan alerjileri, Yüce Atatür
amerikan mandacýlýðýný savunanlar ile ayný paraleldedir. Bu þahýslar sadece Elçibey'e mi önyargýlýdýrlar? HAYIR. Daha iki ha
evvel Washington'da bulunan Kýrým Türklerinin lideri Mustafa Cemil Kýrýmoðlu'na da ayný "ilgiyi" göstermiþlerdir.

Bunlar Ermeni lobisine karþý büyük bir mücadele veriyoruz masalýný Türkiye'ye yutturmaktadýrlar. Oysa Ermeni karþýtý çalýþm
yapmaya baþladýklarý günden beri ABD Kongresi ve eyaletlerinde ardýsýra Ermeni Soykýrýmý tasarýlarý geçmektedir. Zaten,
Türkiye'nin Ermeni sorunu yoktur, olmayan bir sorunla uðraþtýklarýndan çalýþýyormuþ izlenimi yaratmaktadýrlar. Türkiye'de Erm
olmadýðýndan, Ermeni sorunu da yoktur, olmayan bir soruna karþý mücadele edenlerin esas amacý çýkar, mevki, para, kýsaca
kendi kiþisel menfaatleridir. Ayrýca bu soruna baþka bir perspektiften bakarsak, acaba Ermeni Soykýrýmý tasarýsýnýn ABD
Kongresinden geçip geçmemesi o kadar önemli midir? Acaba bu "sorunu" biraz da bundan "MADDÝ ÇIKAR ELDE EDEN
ÇEVRELER MÝ" büyütmektedirler? Kiraladýklarý lobi þirketlerine yoksul Türk halkýnýn parasýný saçmakta, lobi þirketleri ise Tür
yolunacak tavuk gibi görmektedirler. Yunan lobisinin en önemli ismi olan Andrew MANATOS'un þu cümleleri gerçekten üzüntü
vericidir, ama ne yazýk ki gerçektir: "Türkiye lobi yapmýyor, sadece kendi halkýnýn parasý ile bazýlarýný zengin ediyor". Bunu
söyleyen bir Yunanlýdýr. 1998 Yýlýndaki Türk lobi þirketi, daha evvelki senelerde Türkiye aleyhine çalýþan bir lobi þirketidir. Hiç t
araþtýrmadan Türkiye'nin lobisini üstlenecek bir kuruma 2.5 milyon dolar verenler, yýlýn yarýsý olmadan ayný lobi þirketinin bir 2
milyon daha talep etmesi karþýsýnda bozguna uðramýþlardýr. Oysa Türkiye'de 17 Aðustos depremi ile hâlâ çadýrlarda yaþayan
bu yöneticilere lâyýk deðildir. Atatürk'ün ve Kurtuluþ Savaþýný verenlerin ve bu ülke uðruna þehit olanlarýn üzerine soðuk su içip
zevkleri için kokteyl verenlerin, HENRI BARKEY gibi ajanlarý Türk elçiliklerine davet etmemeleri gerekir. Çünkü orasýnýn parasýn
yoksul Türk halký vermektedir. Türk Elçilikleri, Türkiye aleyhine çalýþanlarýn evi deðil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn ulus
koruyan bir müessesedir.

ABD yasalarýna göre Amerikan Hükûmetinin önemli görevlerinde çalýþanlar, baþka bir devletin vatandaþý olamazlar. Ya Türkiye
HENRI BARKEY'e davet verenlerin acaba býrakýn birinci derece akrabalarýný, kendi aile fertleri içinde Amerikan vatandaþý
olanlar var mýdýr? Varsa bile ne yapýlmaktadýr?

Türkiye'de Türkleri hor gören, Azerbaycan'daki, Batý Trakya'daki, Kuzey Irak'daki, Çeçenistan'daki, Bosna'daki insanlarý veya
diðer Türk topluluklarýný hor görmesi gayet doðaldýr. Çünkü kendisi azýnlýk ýrkçýsýdýr, kiþisel menfaatleri herþeyin üzerinde tut
Türk Halký, parazit, hýrsýz, soyguncu, kendi kültürü ile barýþýk olmayan yöneticilere lâyýk deðildir, hele ki tesir ajaný konumunda
hiçbir ülkenin insanlarý lâyýk deðildir.

Bu satýrlar, "TÜRKÝYE'NÝN BAÐIMSIZ BÝR DEVLET OLDUÐU ÝDDÝASI ÜZERÝNE YAZILMIÞTIR. BU ÝDDÝA YÜCE ATAT
ULUSUNA BÝR EMANETÝDÝR".

(Not: Sayýn Atilla Ongun, Türkiye'den binlerce kilometre öteden Türkiye'nin acýsýný yaþamak, ABD'den Türkiye'yi savunmak bu
denir. Türkiye'den ya da Türk sefaretlerinden ABD'yi savunanlarýn, olmayan gurur ve onurlarý dýþýnda eksiklikleri ya da kayda
deðer sorunlarý yok, yalnýzca ekonomik fazlalýklarý var. Diyelim ki bu kategoride bir Türk diplomatýysanýz, diyelim ki ABD dönüþ
emekli maaþýna mahkûm olmuyorsunuz, fethullahçýlar kendi TV kanallarýnda sizi derhal danýþman (!), etki ajaný konumundaki
medya patronlarý da köþe yazarý yapýveriyorlar... Yazýk ki yazýk!.. Çok yazýk!..).

http://turkcutoplumcu.org
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