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Bismillâhirrahmânirrahîm
Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse, onu saptıracak ve kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.
Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (SAV) O'nun kulu ve Rasulü'dür. Allah'ım! senin kolay
kıldığından başka kolay yoktur. Ve sen dilersen zor olanı kolaylaştırırsın.
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HALİFELİĞİN YIKILMASI
Hiç şüphe yok ki, Türkiye Avrupa için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Avrupa, iki
kez Viyana kapılarına dayanan ve Leningrad'ın -o zamanki adıyla Petersburg- kapılarını çalan bu büyük devden zarar görmüştü.
Bu nedenle, Türkiye'nin yok edilmesi, Avrupa'yı özellikle de her yere yayılmış olan
ve Yahudilerin -bilhassa Rothschild ailesinin- ellerinde ve bankalarında bulunan
sermayeleri yoluyla batı dünyasındaki siyasi yörüngeleri gizli parmaklarıyla hareket
ettiren Yahudi unsurları meşgul eden bir konuydu.
Türkiye'nin serveti bütün batılı gözlerin hedeflediği bir avdı. Kalplerin, üzerine
nefret ve zehir akıttığı İslam da... Batılılar, İslam'a saldırmak ve onu yok etmek için
uygun fırsatı kolluyordu. Avrupa İslam'ı ortadan kaldırmanın en kolay yolunun
Müslüman olarak isimlendirilen kendi evlatları eliyle gelecek olan öldürücü bir
darbe olduğu kararına vardı. Bunun üzerine, Avrupa'nın bir gün olsun hayalini
kurmadığı şeyi gerçekleştirmek üzere Mustafa Kemal geldi.
Mustafa Kemal gibi bir şahıs, Avrupa'nın hayalini okşayan bir düştü. Sonra bu düş
hayalden daha garip bir gerçeğe dönüştü. Bunun için Avrupa, halkın gözünde onu,
kitlelerin -tenkit edilmesi suç sayılan, kendisini eleştirenlerin perçemlerinden ve
ayaklarından yakalanacağı- idolü olması için insanların seviyesinin üzerine çıkarmaya çalıştı.
Avrupa ayrıca Atatürkçü yıkımın kazançlarını muhafaza etmek için çaba sarfetti.
Eşsiz lider modeli aracılığıyla deneyimini yinelemeye çalıştı ve bunu sürekli olarak
emsalsiz komutan Atatürk'ten bahseden ve onun izinde ilerleyen askeri darbeler
yoluyla yaptı.
Öyleyse, Mustafa Kemal'in övgünün zirvesine nasıl ulaştığını bilmek için bu fenomenin üzerinde uzunca durulması ve etüt edilmesi gerekiyor.
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1. BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1880-1938)
Doğumu
1880 yılında, 80 binini İspanyol Yahudileri’nin, 20 binini de dönme Yahudiler’in (bir başka ifadeyle aslında Yahudi olup Müslüman gibi görünenler)
oluşturduğu 140 bin nüfuslu Selanik’te (Yahudi şehri) doğdu.(1)
Nesebi(2)
Mustafa Kemal’in nesebi resmi olarak Ali Rıza ve annesi Zübeyde’ye dayanıyor. Ancak bu konuda yoğun şüpheler var. Nitekim Mustafa da Ali Rıza’nın babası olduğunu doğrulamıyordu. Ebeveyninin Arnavut kökenli
olduğu söyleniyor.
Mustafa Kemal, Selanik’teki nüfus dairesine müracaat ederek Ali Rıza’nın
baba hanesinden kaydını çıkarttı. Zübeyde’nin de Abdu Ağa isimli bir şahısla yaşadığı evlilik dışı ilişki sonucu Mustafa’ya hamile kaldığı söyleniyor.
Zira Zübeyde, Selanik’teki genelevlerinden birinde çalışıyordu. Böylece bu
7
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yasak ilişkiden Mustafa Kemal dünyaya geldi. Ne annesinin babasının ne
de babasının babasının adını biliyordu.
Ali Rıza ve Zübeyde’nin evliliği, aralarındaki yirmi seneyi bulan yaş farkı,
Zübeyde’nin çok güzel olması ve dosdoğru bir kadın olmaması sebebiyle,
mutsuz bir evlilikti.
Babası, dindar değildi ve batılı görüşlere hayranlık duyardı. 1886’da veremden öldü ve ardında Mustafa ile kız kardeşi Makbule’yi bıraktı.(3)
Ruh Hali
Mustafa Kemal insanlardan soyutlanmıştı. Okul arkadaşları tarafından sevilmez ve öğretmenleriyle çokça münakaşa eder ve problem çıkarırdı. İnsanlara saldırdığında mutluluk duyardı. Nitekim İrfan Orga(4) da onun
hakkında şöyle diyor: “Enver, Talat ve Cavit gibi isimlerin nüfuz ettiği İttihat
ve Terakki Cemiyeti liderleriyle çok tartışırdı. Çünkü kimsenin kendisinden
sorumlu olmasına tahammül edemezdi. Bir keresinde Enver Paşa da İttihat
ve Terakki üyeleriyle terfi ettirilmesi konusunu müzareke ederken, onun
hakkında şöyle demişti: “Bilginiz dahilinde olsun, Mustafa Kemal, paşa rütbesine yükseldiğinde, sultan olmak ister, sultan olduğunda da ilah olmak
ister.”(5)
Öğrenimi ve Askerlik Hayatı
Dini bir okula girdi. Daha sonra annesi onu modern bir okula verdi. Babasının ölümünden sonra da annesi Mustafa’yı kardeşi Hüseyin Ağa’nın Selanik yakınlarındaki çiftliğine götürdü. Çiftlikte kümeslerin temizliği,
hayvanların yedirilmesi ve bekçilikle meşgul oldu.(6)
Daha sonra annesi onu Selanik’te bir okula verdi. Okuldaki öğrencilerle tartışmalarının artması üzerine öğretmeni Mustafa’yı dövdü. Bunun üzerine
Mustafa okulu terketti ve bir daha o okula dönmedi.
1893’te Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girdi ve dört sene sonra bu okuldan
mezun oldu. Daha sonra hilafete karşı isyanların kızıştığı Balkanlar’daki
Manastır Askeri Lisesi’ne girdi.(7)
8
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1899’da Manastır Askeri Lisesi’nden mezun oldu. Sonra İstanbul’daki harp
okuluna gönderildi. Buradan 1902’de mezun olduktan sonra Harp Akademisi’ne (Erkan-ı Harbiye Mektebi) girdi ve 1905’te akademiyi bitirdi. Ve
henüz yirmi beş yaşındayken yüzbaşı rütbesiyle Şam’daki(8) 5. orduya katıldı. Şam’da 30. Süvari Alayı’na atandı. Burada iki sene kalarak süvari alayında stajını tamamladı ve Kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesine terfi etti.
Arkadaşlarının desteğiyle 1907 senesinin yazında Selanik’e geçti ve orada 3.
Ordu Karargahı’na(9) atandı. Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Cemiyette Enver ve Talat gibi, kendisinden daha güçlü rakiplerle karşılaştı. Nitekim aralarında çekişmeler yaşandı. İttihat ve Terakki, 1908
yılında Sultan Abdulhamid’e karşı (Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar’ın
tesviyesi için) Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe konması için ayaklandı.
Harekat başarılı oldu. Mustafa Kemal bu harekata katılmadı.
Aynı sene (1908) uzaklaştırılması amacıyla Trablusgarp’a gönderildi. Daha
sonra 1909 senesinde geri gelerek Sultan Abdulhamid’in düşürülmesi için
Mahmut Şevket’in Arnavutluk harekatına katıldı. Ve o dönemde kurmay
başkanı değil, kurmay subayıydı.(10)
1910 yılında da askeri manevralara katılması için Fransa’ya gönderildi. Fransa’dan döndükten sonra subay okuluna yönetici tayin edildi. Kendisini görmezden geldikleri için ittihatçılara karşı kinle doldu. Bunun üzerine Mustafa
Kemal’i Selanik’teki 38. Piyade Alayı’na komutan olarak atadılar.
Sonra İtalya Libya’ya saldırdı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Libya’ya gönderildi ve binbaşı rütbesine terfi ettirildi. Sonra Balkan Savaşı başladı. Enver,
Bulgarlar’ı yok etmek için bir plan yaptı. Ancak Mustafa Kemal Enver’in
işine karşı çıktı. Böylece planı başarısızlığa uğradı. Nitekim Türkler adına
bir felakete sebep oldu. Bütün bunlar Enver’i kıskandığı içindi. Zira onun
zafer övüncü elde etmesini istemiyordu. Ve ihanetinin neticesinde Edirne
düştü.
Daha sonra kaymakam rütbesine terfi etti. Ancak siyaset sahnesinin dışında
tutuldu. Çünkü İttihatçılar tarafından -Almanlar’dan hoşlanmama noktasında kendisiyle birleşen Cemal Paşa’yla ilişkisi dışında- sevilmiyordu.(11)
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İttihatçılara yönelik eleştirileri çoğaldığında ise askerî ateşe olarak Sofya’ya
gönderildi.
Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Atatürk, Enver’den cephelerden birinin liderliğini kendisine vermesini talep etti. Talebini birkaç kez yinelemesinin ardından Gelibolu yarımadasının güney bölgesinin liderliğini
üstlendi.(12) Burada üstün bir cesaret gösterdi ve büyük bir zafer kazandı.
Müttefiklerin Gelibolu’dan çekilmesinden sonra, zaferiyle övünerek ve gururla böbürlenerek geri döndü. Ne var ki Enver onun bu başarısını görmezden geldi. Bunun üzerine İttihatçılara komplo ve entrika düzenledi. Daha
sonra entrikacılarla birlikte tutuklandı. Enver, Mustafa hariç entrikacılardan
bir grubu idam etti. Mustafa’yı ise 6. ordunun bulunduğu Kafkaslar’a sonra
da 2. ordunun bulunduğu Diyarbakır’a gönderdi. Rusların 1917’de patlak
veren Komünist Devrimi’nin ardından çekilmesi sebebiyle orada önemli bir
nitelik gösteremedi.
Sonra onu Şam’a gönderdiler (1917). Tuğgeneral yani Paşa rütbesine terfi
etmişti.(13) Şam’da 2. Ordu komutan vekili oldu.
Filistin Cephesi’ne komutan olarak atandı
Filistin’de İngiliz komutan Allenby ile el sıkışıldı ve İngilizler Mustafa
Kemal(14) ile Allenby’nin -4. Ordu komutanı(15) Cemal Paşa’nın kendisini
yenilgiye uğratmasıyla El Salt’ın kapılarından başarısızlığa uğramış bir şekilde dönmesinden sonra- sakin ve güvenli bir şekilde girerek dört Türk ordusuna öldürücü bir darbe vurması için geri çekilinmesi üzerine anlaştı. Bu
ihanetin neticesi, Türkiye’nin sonsuza dek parçalanması oldu. Savaşın sonucu ise bir felaketti: Esir alınan askerlerin sayısı -Ermeni dürzülerin(16)
kurşunlarıyla öldürülenler dışında- yüz bine yaklaşıyordu.
Mustafa Kemal’in ihanetinin ve İngilizler ile anlaşma yaptığının kanıtları
Mustafa Kemal’in ihanetini, İslam’ı yok etmek ve Filistin’den çekilmek üzere
İngilizler’le anlaşma yaptığını kanıtlayan birçok delil var.
1- Mustafa’nın çekildiği yer sarp ve çetin bir mevki olan Nablus’un doğu10
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suydu. Geri çekilme 19/09/1917 tarihinde gece gerçekleşti. Bu gece aynı zamanda Allenby’nin de bölgeye girdiği geceydi. Sonrasında Nablus’tan Ürdün’ün doğusuna, Şam’a, Halep’e ve Toros Dağları’na doğru çekilindi. Ve bu
çekilme ışık hızında gerçekleştirildi.(17)
2- Allenby’nin askeri durumu onun bu ezici zaferi kazanmasına imkan verecek bir halde değildi. Lawrence şöyle diyor: “Allenby 5 Mayıs 1917’de bana
şöyle dedi: “İkimiz de yerimizde kalmaya ve ne pahasına olursa olsun bulunduğumuz yeri müdafaa etmeye mecburuz.(18) (Ne olacağımız belirsiz).(19)
Türk General (Put Adam kitabının yazarı) şöyle diyor: “Burada Mustafa
Kemal, İngiliz General Allenby ile gizlice anlaşıyor. Ani bir çekilmeyle Türk
ordusunu iki dayanağından mahrum bırakarak, ordunun düşmanların eline
düşmesine sebep oluyor.(20) Çağdaş Türk subay,(21) “Filistin Cephesi’ndeki silah arkadaşlarım, İngiliz süvarilerinin ordunun Mustafa Kemal’in
komutasındaki cephesini delerek dört ordunun artçılarına ulaştıklarından
ve böylece akla ve hayale sığmayacak bir felaket gerçekleştiğinden bahsediyor” diyor.
Dördüncü Ordu komutanı Cemal Paşa daima hezimetin sorumlusunun
Mustafa Kemal olduğu görüşünü dile getiriyordu.(22) Dr. Ali Hassoun da
şöyle diyor: Mustafa Kemal, 1337 (Hicri) senesinde Filistin’deki ordulardan
birine komutan olarak atandı. İngilizler’le savaşı derhal ve tamamen sonlandırarak, düşmanın herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın kuzeye doğru
ilerlemesine izin verdi. Ve kararlaştırılan plan gereği, kuvvetlerini Halep’in
kuzeyine çekti.
3- İngilizler, Filistin’de komutanken bir gün Mustafa Kemal’i arayarak,
ondan saltanata karşı bir darbe yapmasını istediler ve bu hususta kendisine
yardım edeceklerini vaat ettiler. Bunun üzerine Mustafa Kemal hemen meslektaşlarından, kendisine yakın olan iki ordunun komutasını üstlenen, iki
Osmanlı liderini arayarak, bu konuda muvafakatlerini talep etti. İki lider
ise bu haberi duyduğunda hoşnutsuzlukla karşılayarak reddetti ve Mustafa
Kemal’e şöyle dedi: “İdam cezasını gerektiren bir isyana kalkışmadığına
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göre, biz de bu işi gizleyeceğiz. Sana da bu meseleyi unutulmuş saymanı tavsiye ederiz.”(23)
4- Allenby’nin El Salt’ta Cemal Paşa’nın karşısında yenilgiye uğramasından
sonra, Cemal, Türkler ile Araplar arasında barış önerisi sunması için Arap
Kuvvetleri Komutanı Emir Faysal Bin El Hüseyin’e gönderildi. Ki bu barış
gerçekleşseydi, Allenby’nin aynı anda hem Araplar’a hem de Türkler’e galip
gelmesi hemen hemen imkansız olurdu.
Lawrence şöyle diyor: “Faysal’ın bu muhtıraya cevabı, ‘böyle bir anlaşma
yapmak için uygun zamanın geleceği ve Türk Ordusu Amman’ı, peşi sıra
kurulacak bir Arap hükümetine bırakırsa, ordunun Cemal Paşa’ya bağlılığını temin edebileceği’ yönünde oldu.
Lawrence, “Bu mesajlar Türk otoritelere karşı ayaklanan devrimci Mustafa
Kemal’e ulaşır ulaşmaz, Mustafa Kemal derhal Faysal’dan Cemal Paşa’nın
isteklerine uymamasını, ona karşı çıkmasını ve bağımsız bir Arap devleti
kurulması için Şam’ın boşaltılması hususunda başarılı olması durumunda
kendisine destek sözü vermesini rica ediyor.(24)
Burada şu soruyu soruyoruz: Bu gizli konuşmaları Mustafa Kemal’e nakleden kim? İngilizler değil mi? Ve Mustafa Kemal, neden Türkiye’nin yararına
olacak bir barış anlaşmasına engel olmak için çaba sarfediyor?
Perdenin arkasında Mustafa Kemal’e İngilizler tarafından vaat edilmiş bir
şey yok mu? Peki ‘başarması durumunda’ ifadesi ne anlama geliyor? Başarısı, İngilizler’le üzerine anlaşma yaptığı şeye dair değil mi? Yani, İngilizlerin
vaadine ve şeytani emellerine karşılık Osmanlı Devleti’nin yıkılması?
Allenby ile Mustafa Kemal’in sözleri bir. Hedef ve şekil noktasında uyuşuyor.
İngilizlerle savaşan bir Türk komutanın sözü değil, İngiliz cephesini çözülmekten koruyan ve Türk Arapları zaferden mahrum eden bir komutanın
sözü. Nitekim de böyle oldu.
5-Allenby, galibiyetinin ardından İstanbul’a geldi ve yenilgiye uğrayan Türk
devletinden Mustafa Kemal’i -İngilizler’in menfaatlerini ve oradaki güvenliklerini koruması için- İngilizler’in nüfuzunun olduğu, petrol bölgesi Musul
12
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yakınındaki 6. Ordu’ya komutan tayin etmesini talep etti.(25)
6-Mustafa Kemal, Türkiye’yi maruz bıraktığı büyük hezimetin ardından,
döndükten sonra Türkiye’deki İngiliz istihbarat birimlerinin başkanı meşhur
papaz FRID ile irtibat halindeydi.(26)
7-Mustafa Kemal’in Sultan Vahdeddin (6. Mehmet) ile sağlam bir bağı vardı.
Çünkü 1918 senesinin baharında Mustafa Kemal, Vahdeddin’in yaverliğine
atanmıştı. Vahdeddin o zaman veliaht prensti. Mustafa Kemal o dönemde
Vahdeddin’e İttihat ve Terakki’den hoşlanmadığını ve kendisinin Türkiye’nin
menfaati için çalıştığını göstermişti. Kısa zamanda bu ikisi çok yakın iki arkadaş oldu. Derken Mustafa prensin askeri ve sekreteri oldu.
Harb sırasında Sultan 5. Mehmet Reşad öldü. Hilafeti Vahdettin üstlendi.
Böylece Mustafa Kemal’in nüfuzunu artırarak, onu işgalcilerle mücadele
vazifesini üstlenmesi için Anadolu’ya gönderdi ve ona fazla miktarda altın
verdi (Yirmi bin altın lira).(27)
Şeyh Mustafa Sabri(28) şöyle diyor: “Bir İngiliz’in ağzından şu sözü duydum. ‘Sultan, Mustafa Kemal vasıtasıyla İngilizleri oyuna getirmek istedi’.
Ne var ki İngilizler, Mustafa Kemal vasıtasıyla Sultan’ı tuzağa düşürdü. Mustafa Kemal Anadolu’nun batısının savunmasını üstlenmek üzere anlaştı.
Şark cephesinin müdafaasını ise komutan Kazım Karabekir üstlendi.
Kazım şöyle dedi: “Ancak bu planın kurulmasının üstünden 18 gün geçtikten sonra (yani 3 Şubat 1920’de), Mustafa Kemal yönetiminden şifreli bir
mektup aldım. Mektupta şöyle diyordu: Kafkaslar dışında, kötü barış şartlarına karşı silahlı direnişe yer yoktur... Diğer taraflarda ise, yapılabilecek
herhangi bir şey yoktur. Türkiye’nin Kafkaslar’ın ele geçirilmesi hususunda
Bolşevikler’e yardım etmesi ve onlarla gücünü birleştirmesi durumundaysa,
Anadolu -batısından doğusuna- ve aynı şekilde Irak, İran ve Hindistan’ın
kapıları sonuna kadar açılmış olur.(29)
Sonra Halil Paşa (Enver Paşa’nın amcası), Azerbaycan (Kafkasya) halkına
gelerek onlara şöyle dedi: “Türkiye, sizden Rus Ordusu’nun, Türkiye’ye yardım etmek üzere, geçişine izin vermenizi istiyor.” Bunun üzerine Azerbay13
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can halkı şöyle söyledi: “Bizi bu sözle kandırdı. Bir ordumuz ve de savunma
hazırlığımız olmasına rağmen, tarafımızdan hiçbir direniş olmaksızın Rusları ülkemize soktu. Savunma yapmamıza imkan vermedi. Ve böylece bir
kez daha Rus hakimiyeti altına girdik.”(30)
Bu, Mustafa Kemal’in İngiltere düşmanı olarak görünmesi için tasarlanmış
bir İngiliz planıydı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un kardeşi Rawlinson gelerek, Kazım’la bir araya geldi ve ona da aynı planı teklif etti. Kazım,
İngilizler’e karşı düşmanlığını beyan eden Mustafa Kemal’in arzusuyla İngilizler’in arzusu arasındaki garip ve ani tevafuktan dolayı hayrete
düştü.(31)
Rawlinson, Rusya ile karşılıklı bir anlaşma yaparak Müslüman Kafkas halkına kıyım yapmayı planladı. Planlarını işbirlikçileri Mustafa Kemal’e ilettiler. Kazım ve Halil Paşalar da bu planı uyguladı. Ve Müslüman Kafkasya,
komünistlerin eline düştü. Bunun neticesinde ise halkı komünistlerce kıyma
gibi doğrandı. Bu halk bugüne kadar da -altmış küsur senedir- hala kötü
bir azap çekmektedir. Ve sonunda İslam, topraklarından silinerek tamamen
yok edildi. Albay Rawlinson’un Mustafa Kemal ile Erzurum’da bir evde bir
araya gelerek sabaha kadar süren, gayet gizli ve önemli bir toplantı yaptığı
doğrulandı.(32)
8-İngiliz siyasi liderlerinin Mustafa Kemal ile dostluk anlaşmaları yapılmasının gerekliliğine dair açıklamaları..
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon şöyle diyor: “Bu talihsiz işgalden
sonra (İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali) hiçbir Türk’ün, Mustafa Kemal’in milli davasını derinden desteklemekten başka yapacak bir şeyi yoktur.”(33)
Genel Kurmay Başkanı Sir Henry Wilson da, “İngiliz diplomasisinin önünde
Mustafa Kemal’le dostluk kurmaktan başka yol yok.” diyor.
9-Anadolu’daki özellikle de Sakarya, Afyon ve İzmir’deki, -Mustafa Kemal’den şairlerin dahi övdüğü bir harika yaratan- ezici zafer piyesleri... Hatta
Ahmet Şevki mısralarında şöyle diyor:
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Allahu Ekber! Fetihte ne harikalar var
Ey Türk Halid! Arap Halid’i canlandır
Piyes, büyüleyici bir şekilde sahnelendi. İngilizler, aciz ve zayıf görünmesi
için halifeye ağır şartlar empoze ederken, eşsiz bir kahraman gibi gösterilmek istenen Mustafa Kemal’e karşı ise koşullar müsamahakar oldu.
Şeyh Mustafa Sabri şöyle söylüyor:(34) “Paris’te bulunan ve İngiltere,
Fransa, İtalya ve Yunanistan bakanlıklarının başkanlarından oluşan İtilaf
Devletleri Yüksek Konseyi, 14 Mayıs (1919) akşamı bize İzmir ve Yunan ordularının İzmir’e ve Makedonya’ya ayak basmasını hükmeden ve ateşkes ihlali olarak kabul ettikleri direnişe karşı bizi uyaran bir kararı bildirdi. Ertesi
gün yani 15 Mayıs 1919’da Yunan kuvvetleri İzmir’e çıktı.”
Sakarya Savaşı
Müttefikler bir yandan sultana baskı yaparken, Mustafa Kemal’e de Sakarya’da zafer fırsatı hazırladı. Müttefik kuvvetler, Yunanlılar’a Anadolu’da ilerlemeleri yönünde direktif verdiler ve Yunanlı kuvvetler yolun yarısında
müttefiklerden,(35) kesimlerini birbirine bağlayan yolların bulunmadığı
dağların arasında durmaları yönünde emirler aldı. Ve de sağlam bir savunma hattı oluşturamadı.
Yunan hücumu, sabah saat sekizde aniden durdu. Ardından çekilme başladı.
Böylece Türkler, hücuma geçti. Yunanlılar geri çekildi ve nihai Sakarya Muharebesi’nde kahraman galip geldi!!..(36) Ve Yunanistan, bu piyeste mağlup
edildiğinde Ankara’da halk sevinçten deliye döndü. Muzaffer liderleri Mustafa Kemal’i kutladılar ve ona ‘gazi’ lakabını verdiler. Ayrıca kendisine Rusya,
Afganistan, Hindistan, Amerika ve hatta Fransa ve İtalya’dan kutlama telgrafları geldi.(37)
Sakarya’dan zaferle döndükten sonra, TBMM’den kendisine ‘gazi’ unvanı ve
dört milyon lira ödül verilmesini talep etti.
Bu noktada vekiller hiddetlenerek, kendisine gazi yani mücahit unvanını
verdiler; ancak para namına hiçbir şey vermediler.(38)
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Afyonkarahisar’a gelince…
O da bir oyundu. Öyle ki Yunan ordusunun komutanı (Hadjianastassiou)
askerlerini yiyeceksiz, içeceksiz bırakarak onları İzmir’in kahvehaneleri arasında aylakça dolaşmaları için salıverdi. Derken askerler homurdanmaya,
şikayet etmeye başladı ve hamaset ruhunu kaybetti. Böylece Mustafa Kemal
kente girerek Asya tarafında yıldırım hızıyla zafer kazandı.
Ve İzmir...
Asya tarafında İzmir de Yunanlılar’ın elindeydi ve kentteki mevzileri güçlüydü. Buna rağmen tek bir mermi atmadan İzmir’den çekilerek şehri Mustafa Kemal için boşalttılar.(39)
Piyesler ard arda devam ediyordu. Müttefik ordular, savaşı perdenin arkasından yönetmeyi bekliyordu. Öyle ki Yunanlı müttefiklerine önce ilerlemesini emrediyor, sonra da durmasını ve geri çekilmesini.. Derken
gözlerinin önünde Mustafa Kemal ilerliyor ve Yunanlılar’a saldırıyor, düşman tek bir mermi atmadan, birliklerini ve askerlerini dağıtıyor... Hatta düşman askerleri herhangi bir hareket yapmaktan aciz gibi görünüyor.
Ve Mustafa Kemal, İzmir’e girdi ve müttefiklerin, uzun menzilli toplarıyla
limanda mevzilenmiş harp gemilerinin arasından geçti. Ne var ki gemiler
kabir sessizliğindeydi. Hatta Armstrong, bu gemilerin müdahaleden aciz
olduğunu iddia ediyor.(40)
Mustafa Kemal ani ve şiddetli bir saldırı ile İngiliz kuvvetlerinin toplandığı
ve mevzilendiği boğaz bölgesini ve Çanakkale’yi ele geçirdi. Ve askerleri, İngilizler ya da Türkler tek bir atış yapmadan- İngiliz askeri mevkilerinin
etrafındaki dikenli telleri delerek geçti.(41)
Dahası Mustafa Kemal’in savaşta kullandığı silahlar Rusya’dan, boğazdaki
ve Karadeniz’deki İngiliz hatları üzerinden, sel gibi geldi.(42)
10-Müttefikler, halifeye şefkat, Mustafa Kemal’e ise öfke gösterdi. İngilizler
16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler. Müttefikler, halktan halifenin çıkardığı emirlere itaat etmesini istedi ki bu, halifeye duyulan nefretin daha da
artmasına sebep oldu. Buna mukabil, Eskişehir boşaltıldı ve Mustafa Kemal
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tarafından kuşatma altına alındı. Aynı şekilde Konya da en küçük bir çatışma yaşanmadan tahliye edildi ve Anadolu müttefik kuvvetlerden temizlendi. İnsanların ise bu zaferler karşısında nefesleri kesildi.
Aynı dönemde Şeyhul İslam, Mustafa Kemal’i ve grubunu kafir olarak vasfeden bir fetva yayınladı. Bunun üzerine insanların sultana ve müftüye duydukları öfke daha arttı.
Sevr Antlaşması
Mustafa Kemal mevkisi sarsılıp, düşmenin eşiğine geldiğinde, müttefikler
onu Sevr Antlaşması’yla kurtardı. Bu antlaşma gereği, Türkiye Avrupalılar
arasında paylaşıldı. İstanbul devlet oldu (Osmanlı Devleti artık yalnızca İstanbul’u ve Anadolu’nun küçük bir bölümünü kapsıyordu). Arap ülkeleri
Türkiye’den çıktı. Trakya ve Ege Adaları Yunanistan’ın egemenliğine verildi.
Ermenistan’ın bağımsız bir devlet olarak tanınması hükme bağlandı. Kürdistan’a özerklik verildi. Boğazlar uluslararası bir komisyonun denetimine
bırakıldı.
Ordudaki asker sayısı sınırlandı, ordunun -mali kontrolün verildiği ve eski
ayrıcalıklarını muhafaza eden- müttefiklerin denetimi altında tutulması kararlaştırıldı. Hristiyan azınlıklara ilave özel haklar verildi. Daha sonra Sevr
Antlaşması’nın metinleri geniş kapsamlı olarak yayınlandı ve kamuoyu, halifeye ve onun başbakanına karşı kışkırtıldı. Ve İngilizler’den şiddetle nefret
edilmeye başlandı.
Buna karşılık Mustafa Kemal’e dair zafer haberleri ise kesintisiz ve artarak
devam ediyordu. Kemal onlara, ‘Ya kazanın ya da düşman cesetlerinizi çiğnesin’ diye bağırıyordu. Onlar da alkış fırtınası ve yolunda duranı silip süpüren coşkulu uygun adımlarıyla karşılık veriyordu.
Böylece Yunan ordusunu durdular. Padişahın destekçilerinin tetiklediği
ayaklanmaları bastırdılar ve Ankara’yı olası yakın bir tehlikeden kurtardılar.
Sonra Maraş’a hücum ederek kentteki Fransız garnizonunu ve Fransızlar’ın
silahlandırdığı Ermeniler’i yok ettiler. Daha sonra Kürtlerin gücünü kırdılar.
Konya’daki demiryolu boyunca mevzilenen İtalyanlar’ı temizlediler, Eski17
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şehir demiryolundaki İngiliz garnizonuna saldırarak onları denize ittiler.
Müttefiklerin -içeride ele geçirmeyi başardıkları- bütün denetim subaylarını
tutukladılar ve Malta’da tutuklu bulunan delegelere karşılık rehin olarak ellerinde tuttular.
Mustafa Kemal, plan uygulanırken öfke çanağını İngilizler’in üzerine boşaltıyordu: “Bu İngilizler, bizim kendileri gibi olduğumuzu, hatta onlardan
çok daha iyi olduğumuzu görecekler ve bize eşitlik ölçüsüne göre muamele
edecekler. Bir gün olsun onlara başımızı eğmeyeceğiz. Medeniyetlerini başlarına yıkmak için tek kişi kalana kadar onların karşısında duracağız.”
Ve İngilizler, Atatürk’le yaptıkları gizli anlaşmalarla İstanbul’u boşaltmaya
karar veriyor. İstanbul’daki müttefik askerlerinin sayısı birkaç bine düşürülmüştü. Başkomutan hemen planını kurdu ve acil tahliye esasına göre
bütün ekipmanı hazırladı. Dokümanlar yakıldı, depolar yıkıldı, cephaneler
imha edildi, ihtiyaç halinde patlatılması için taş köprülere mayınlar döşendi
ve donanma gemileri ayrılmak üzere tam hazırlıklı bir şekilde Haliç’te (Altın
Boynuz Körfezi) yerini aldı.
Bunun da ötesinde, müttefikler, Yunanlılar’ı, müttefikleri olmasına rağmen,
Trakya’dan (Türkiye’nin Avrupa yakası) çıkarmaya ve en sonunda -kendileri
de- Türkiye’den ayrılmaya karar verdiler. Bu ise, bütün Avrupa’nın -devam
etseydi- yapabileceğinin kat kat fazlasını kahraman yapsın diye idi..!!
Yıkım Planı
Bu plan, kesinlikle Mustafa Kemal’in İngilizler ve müttefiklerle arasındaki
yakın ilişkiyi gözler önüne seriyor ve Mustafa Kemal’in bariz bir şahıs kılınmasının ve müttefik ordularının çekilmesinin sırrını net bir şekilde açığa
çıkarıyor.
Mustafa Kemal’in yakın dostu ve sekreteri Mazhar Müfit Kansu, bu sıkı ilişkiyi
anı yazılarında şu sözlerle ortaya koyuyor: “7 Temmuz 1919’da Erzurum’da
fecre doğru Mustafa Kemal bana bir sırrı açtı ve sık sık bu sırrın gizli tutulmasının zorunluluğunu vurgulayarak şöyle dedi: ‘Bu defter; sen, ben ve Süreyya (Şevket Süreyya Aydemir) arasında sonsuza dek sır olarak kalacak.’ ”
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Sırrın saklanacağına dair kendisini temin etmemizden sonra şöyle dedi:
“Öyleyse ilk olarak tarihi kaydet...”. Mazhar, ‘Tarihi 7-8 Temmuz 1919, sabaha doğru olarak kaydettim’ dedi. Tarihi sayfaya kaydettiğimi gördükten
sonra da şöyle dedi: “Güzel! Yaz ve takip et. İlk olarak: Zaferden sonra hükûmet şekli Cumhuriyet olacak. Bu bir. İkincisi: Padişah ve ailesi hususunda
gerekli tedbir zamanı geldiğinde alınacak.
Üçüncüsü: Kadınların örtüleri kaldırılacak. Dördüncüsü: Fes kaldırılacak
ve yerine diğer medeni milletlerde olduğu gibi şapka giyilecek.
Mazhar Müfit şöyle dedi: Burada kalem elimden istemeden düştü. Ona baktım. Bana bakıyordu. Bana ‘Neden durdun?’ diye sordu. Ben de ona ‘Ütopik
bir tarafınız olduğunu söylersem bana kızar mısınız ey Paşa?’ dedim. Bana
gülerek şöyle dedi: “Zaman bunu gösterecek, sen yaz.” Ben de yazmaya
devam ettim.
Beşincisi: Latin harflerini alacağız... Yeter Ey Paşa yeter...!
Sonra yıkım planını yaptı. Planın bir kısmını tamamladıktan sonra göz
ucuyla Mazhar Müfit’e bakarak ona şöyle dedi: “Aziz Mazhar Müfit Bey, kaçıncı fıkraya ulaştık? Muhtıra defterine bir bakar mısın?
Kahramanların nasıl yaratıldığını gördün mü? Halkın -onlar canilerine ‘çok
yaşa’ diye tezahürat yaparken ve cellatlarını alkışlarken- ödediği yüksek vergilerin nasıl ortaya çıktığını gördün mü? İslam alemi, İslam karşıtı medyanın
kendilerinden tarih yapan ve milletin medeniyet çizgisini hareket ettiren
kahramanlar yarattığı bu insanlar gibi kaç tanesiyle karşılaştı? Kader bize
askeri darbeler yoluyla Atatürk gibi daha nicelerini gönderdi? Kader bize Alîm ve Hakîm olan Allah’ın takdiri ile- cömertçe nice ruveybidalar (kamunun işleri hakkında konuşan (söz sahibi olan) ahmak ve adi kişi)
gönderdi de o ahmaklar milletin geçim kaynaklarını kontrolleri altına aldılar, milletin geleceği ile ilgili kararları kendileri verir oldular. Milletin kanı,
canı ve malı söz konusu olduğunda istedikleri gibi davrandılar. Efendilerinin sayesinde yegane hükümdar, benzersiz bir lider, öngörüye sahip bir
önder ve eşsiz bir dahi olduktan sonra kendilerini yönetmeyi beceremeyen
nicelerine katlandık ve hala da katlanıyoruz..!!
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Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’tan üç şey istedim. Bunlardan
ikisini verdi; birini vermedi. Allah’tan ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini
istedim, bu talebimi kabul etti. Ümmetimi boğarak helak etmemesini istedim, bunu da kabul etti. Üçüncü olarak da ümmetimin birbirine düşürülmemesini istedim, bunu kabul etmedi. ”(43)
Müslim, Sevbân’dan (ra) şöyle rivayet etmiştir: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: ‘’Muhakkak ki Allah yeryüzünü benim için dürdü (gözlerimin önüne
serdi). Böylece yeryüzünün doğusunu ve batısını gördüm. Ümmetimin
mülkü bana gösterilen yerlere kadar ulaşacaktır. Bana iki hazine verildi; biri
sarı, biri kırmızı. Rabbimden ümmetimi umumi kıtlıkla helak etmemesini
ve kendilerinden olmayan, onların köklerini kurutacak harici bir düşmanı
onların başına musallat kılmamasını istedim. Rabbim ise şöyle buyurdu:
“Ey Muhammed! Kesinlikle hüküm verdim, bu hüküm geri çevrilip değiştirilemez. Ümmetin için sana şu müjdeyi veriyorum; onları genel bir kıtlıkla
helak etmeyecek ve kendilerinden olmayan, köklerini kurutacak bir düşman
gücünü onların başına musallat kılmayacağım. Hatta ümmetine karşı dünyanın dört bir tarafından bir araya gelseler bile.. Fakat sonunda onlar, yani
senin ümmetin birbirini kıracak ve birbirini esir edecektir...” ‘’(44)
Allah bu ümmeti, düşmanlarının, -her taraftan gelseler de- üzerine musallat
olmasından korudu; ancak bu milletin felaketini, ‘Müslüman’ ünvanını ve
müslümanlığın alametlerini taşıyan kendi evlatlarının elinden kıldı. Zira
Mustafa Kemal, ümmetin her şeyini, ekini ve nesli helak edenlerdendi.
Mustafa Kemal’in İngilizler’le olan bağlantısı ve ilişkisine işaret etmek için
bir bölüm sunduktan sonra, onun İngilizler’e olan bağlılığını ve onlara duyduğu sevginin ibadet derecesinde olduğunu ortaya koymamız gerekiyor.
Ölene kadar da bu böyle devam etti. Öyle ki ölüm döşeğinde de İngiltere
Büyükelçisi Percy Loraine’e cumhurbaşkanlığı görevini vasiyet etmeyi tasarlamıştı.(45)
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Mustafa Kemal’in İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine’e Türkiye’nin
Cumhurbaşkanlığını Vasiyet Ettiği Belge
El Ahram Gazetesi’nin Sunday Times Gazetesi’nden naklederek 16 Zil Ka’de
1387 Hicri senesinde (15 Şubat 1968 Perşembe) ‘Kemal Atatürk, kendisini
Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı görevine getirmek üzere İngiltere Büyükelçisi’ni çağırtıyor’ başlığı altında yayınladığı belgenin tam metnini size sunuyoruz.
Sunday Times Gazetesi, ‘Adamımız Türkiye’yi yönetmeyi nasıl reddetti’
manşetiyle diplomasi tarihinin en garip sayfalarını yayınladı. Gazete şöyle
yazdı: 1938 Kasım ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk ölüm döşeğinde yatıyordu. On beş sene boyunca zorluğuna rağmen Türkiye’yi sıkı
bir diktatörlüğe sürüklemeye ve 20. yüzyıla uydurmaya çalıştı. Fes ve başörtüsü giyilmesini yasakladı, dinin gücünü kırdı. Latin harfleriyle Türk Dili
sistemini getirdi.
11- Atatürk, ölüm döşeğine yattığında, yerine, başladığı bu işi devam ettirebilecek birini bulamamaktan korkuyordu. Bunun için İngiltere Büyükelçisi
Percy Loraine’i İstanbul’daki başkanlık sarayına çağırttı. İkisi arasında geçenler
ise 30 yıldan fazla bir süre sır olarak kaldı. İşte bugün bu sır Piers Dixon’un
babası Pierson Dixon’un hayatı hakkında yazdığı bir kitap (Double Diplomat:
The Life of Sir Pierson Dixon) sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Piers Dixon’ın
dökümanları arasında Percy Loraine tarafından İngiliz Dışişleri Bakanı Lord
Halifax’a gönderilmiş bir telgraf da vardı. Ve belki de bu telgraf, muasır İngiliz
tarihindeki en ilgi çekici belgeydi. Loreine bu belgede, ölmekte olan diktatörle
yaptığı enteresan görüşmenin detaylarını anlatıyordu. İşte o belge:
Yanına vardığımda ekselanslarını yatağında birkaç yastıkla desteklenmiş bir
şekilde oturur bir halde buldum. Etrafında doktor ve hemşireler vardı. Ben
girer girmez, doktor ve iki hemşireyi, kendilerine ihtiyaç duyması halinde zili
çalacağını söyleyerek uzaklaştırdı. Daha sonra ekselansları benimle yavaş
yavaş fakat dikkatli bir şekilde konuşmaya başladı. Bana, benden acil bir talepte bulunma isteğiyle beni çağırttığını söyledi ve kendisine kat’i bir suretle
cevap vermemi rica etti.
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En çok benim nasihatlerime ve dostluğuma güveniyor ve değer veriyordu.
Çünkü benim kendisiyle dostluğum kalıcıydı. İşte bunun için -sanki ben Türk
Bakanlar Kurulu’nda bir bakanmışım gibi- birçok durumda özgürce bana danışırdı. Cumhurbaşkanı olarak, ölümünden önce, kendisinden sonra yerine
geçecek kişiyi seçme yetkisi vardı. En büyük arzusu kendisinden sonra benim
başkanlık koltuğuna oturmam idi. Bu yüzden böylesi bir teklif karşısında vereceğim tepkiyi bir an önce öğrenmek istiyordu.
Büyükelçi bir müddet derin bir şekilde düşündükten sonra özür dileyerek
teşekkürlerini sundu. Bu red cevabı karşısında müteessir olan işbirlikçi ise
büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla tekrar arkasındaki yastıklara gömüldü.
12-Atatürk, cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması için meclisle çatıştığında temsilcilerden biri (Albay Halil) İsmet İnönü’ye saldırdı. Bunun
üzerine Mustafa Kemal’in taraftarlarından biri mecliste onu kurşun sıkarak
öldürdü.
Ali Şükrü Mustafa Kemal’in politikasına sözlü saldırıda bulundu. Atatürk’ün
baş muhafızı Osman Ağa da bu yüzden kendisini boğarak öldürdü. Bu olay
ortaya çıktığında ise Mustafa Kemal’in pozisyonu epey kötüleşti. Bunun
üzerine İsmet İnönü’yü başbakanlık görevinden aldı -ve yerine Fethi Okyar’ı
tayin etti-; ancak muhalefetin hiddeti daha da arttı. Bu yüzden Atatürk, köşeye sıkıştı ve üzgün bir halde sarayında kalarak kendini tamamen alkole
verdi.(46)
Bu noktada Atatürk’ü kurtarmak için İngiltere harekete geçti (ve Atatürk
Musul’u geri istedi) ve Atatürk’e harici düşman İngiltere’ye karşı insanları
birleştirmesi için bir fırsat verdi. Keza doğuda Kürtler ayaklandı. İngilizler’in
Atatürk’ü kurtarmak amacıyla Kürtler’i harekete geçirip geçirmediğini bilmiyoruz; ancak Atatürk’ün bu isyanları kendi menfaati doğrultusunda kullandığı sabittir.
Zira halka şöyle seslenmiştir: “Türkiye tehlikededir. Esas yabancı düşman İngiltere-, Kürtleri desteklemekte, onlara para ve silah sağlamaktadır.”(47)
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Bunlar, işbirlikçileri -yer, ayaklarının altından kayıp giderken - kurtarmanın
en başarılı yollarıdır. Bu nedenle Atatürk’ün bu oyunla nasıl tekrar yegane
lider olduğunu gördük.
Armstrong şöyle diyor:(48) “Bütün Türkler, silah tutmak için harekete geçti
ve halkın milliyetçiliği bütün siyasi ayrılıkları ve dini direnişi eriterek yok
etti. Ve Gazi’ye Türkiye’nin her tarafından ve muhtelif kesimlerinden telgraf
yağdı. Bu telgraflarda insanlar Atatürk’e olan bağlılıklarını ve kendisine gönüllü olarak destek olmak istediklerini bildiriyorlardı. Zira Türkiye tehlikedeydi ve ancak ve ancak Gazi, ülkeyi içinde bulunduğu bu tehlikeden
kurtarabilirdi…!!
Yunanlılar ile oynanan oyun gibi, bu da bir oyundu. Bu yüzden isyan bastırıldıktan sonra, İstiklal mahkemelerini kurdu, ki bu mahkemeler çok sayıda idam, sürgün, hapis ve işkence hükmü vermiştir. Diyarbakır’dan 46
kabile liderini astı. O liderlerin en sonuncusu, isyanı başlatan Şeyh Said,
muhalefetin tasfiyesi için bir bahaneydi. Atatürk onları, İngilizler’le bağlantılı olmakla suçladı. Vekilleri de kendisine muhalif olan bu insanlara karşı
kışkırttı. Bunun üzerine ülkeden kaçtılar. Millet Meclisi, Anayasa’nın durdurulmasını ve ülkeyi kurtarması için Gazi’ye tam yetki verilmesini onayladı.
Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı, basına katı bir sansür getirildi
ve hükümete karşı herhangi bir eylem ya da sözlü eleştiri, İstiklal Mahkemeleri’nin idamla cezalandıracağı bir vatana ihanet suçu haline geldi.
13- Bütün yetkileri elinde topladıktan sonra, görüşmeleri üç ay süren (1922
Kasım ila 1923 Şubat) Lozan Antlaşması geldi. Lozan Antlaşması Atatürk
için kendisini içinde bulunduğu kritik durumundan kurtaran bir çözümdü.
Zira ülkede ve millet meclisinde kendisine karşı muhalefet daha da şiddetlenmişti. Lozan Antlaşması’nın şartları Türk halkı için oldukça sertti. Ne
var ki, antlaşmanın gerçek şartları (halifeliğin kaldırılması ve geri getirilmesi
için yapılan her türlü girişimin kırılması, Türkiye’deki İslami ibadetlerle
savaş ve İslami kanun yerine Avrupa kanununun alınması) gizlendi.
Antlaşmanın bu şartları Türk halkından saklanırken, gösterilen yalnızca İn23
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giliz işgal ordularının -kuyrukları bacaklarının arasında- başkentten ayrıldığı oldu. Lozan müzakerelerinde Atatürk’ün temsilcisinin İsmet İnönü ve
Haham Hayim Nahum olduğunu bilmemiz yeterlidir.
İngiltere Dışişleri Bakanı Curzon ile İsmet İnönü arasındaki müzakereler
zora girdiğinde, o vakit ülke dışında olan Nahum dönüşünü bildiren bir telgraf gönderdi. Telgrafta ayrıca şöyle diyordu: “Arkadaşım İsmet emrime
itaat eder ve benim sözümü çiğnemez”.
Lozan Antlaşması’ndan sonra Mustafa Kemal’in adı parladı ve muzaffer
lider olarak göründü. Daha sonra Cumhuriyet’i ilan etti. Hilafetin sonlandırılması için ilk adım olarak halifeye baskı yapmaya başladı. Ancak bu ciddi
operasyona hazırlık amacıyla yeni bir oyun kaçınılmazdı. Nitekim İngiltere,
işbirlikçilerinden İsmailiyye Mezhebi Lideri Ağa Han ve bir diğer işbirlikçi
Emir Ali’den halifeye ve hilafet makamına karşı kötü muamelesinden ötürü
Mustafa Kemal’e bir itiraz mektubu göndermelerini istedi. Sanki Müslümanlar arasında Ağa Han (taraftarlarının kendisini elmas ve platinle kıyasladığı, alkol ve kadın düşkünü adam) dışında biri yokmuş gibi… Böylece
Mustafa Kemal’in Ağa Han’ın geçmişini ifşa etmesi için uygun fırsat yaratılmıştı. İngiltere’ye ve Ağa Han gibi işbirlikçilerine saldırmaya başladı. Millet Meclisi’ni de kışkırttı. Böylece milletvekilleri de halifeliğe, din adamlarına
ve muhalefet liderlerine karşı şiddetli bir kampanya başlattılar. Sonrasında
da Cumhuriyet’e yönelik her türlü muhalefet ve devrik sultana meylin
ölümle cezalandırılacağını hükmeden bir kanun çıkarttılar.
Ağa Han’ın mektubunu yayınlayan gazeteciler mahkemeye çıkarıldı. Mustafa Kemal, Konstantiniyye valisine, namaz esnasında halife alayını çevreleyen ihtişam ve debdebe gösterilerinin sona ermesi yönünde kesin emir
gönderdi. Halifenin maaşını en aza indirdi ve taraftarlarını da onu terk etmeleri gerektiği hususunda uyardı.(49)
Halifeliğin Kaldırılışı
Ve 3 Mart 1924’te Halifelik Kaldırıldı.
Atatürk, halifeliğin kaldırılmasını, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl24
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masını ve eski mahkemelerin ve kanunlarının modern mahkeme ve kanunlarla değiştirilmesi gerektiğini hükmeden bir kararname sundu.
Din adamları yetiştiren medreselerin de yerini dini olmayan hükümet okullarına bırakması gerekiyordu. Millet Meclisi görüşmeksizin kanunu çıkarttı.
İki gün sonra da Mustafa Kemal, eski dönemin prens ve prenseslerini topladı. Ülkeden ayrılmaya zorlandılar. Bundan bir gün önce de halifenin kovulması için bir karar çıkarttı.
Mustafa Kemal, bu yüksek binayı -O bina ki, beş yüzyıl boyunca Türkiye
topraklarındaki Müslümanlar’ın minaresi olarak kaldı- temelinden söktü.
On dört yüzyıldan beri Müslümanlar’ın sığındığı İslam bayrağını parçaladı.
Ve insanlar, karanlık ve yağmurlu bir gecede yolunu kaybeden koyunlar
gibi, farklı yollara dağıldı. Ve kurtlar bu dağılmış insan topluluklarını dişlemeye başladı. Herkes istediğini, istediği gibi öldürmek için silahını çeker
ve kılıcını kınından çıkarır oldu.
Bu, Atatürk’ün İngilizler’le olan ilişkisinin, anı yazıları, bir takım açıklamalar ve gizli belgelerin yayınlanması aracılığıyla görebildiğimiz kesitidir. Gizli
kalanları ise Allah Subhânehu ve Teâlâ, sırların yoklanacağı gün şüphesiz
ortaya çıkaracaktır.
Mustafa Kemal’in Yahudiler ile bağlantısı
Mustafa Kemal’in Yahudiler’le sıkı bir ilişkisi vardı. Yahudiler’le olan ilişkisi
İngilizler’le olan ilişkisinden fazla değilse de, daha az da değildi. Türkiye’de
İslam’ın yıkılmasında Yahudiler’e önemli derecede hizmet etti. Yahudiler’le
doğrudan bağı hesaplanamayacak kadar çoktu. İşte size onlarla güçlü bağlarından bir nebze:
1- Mustafa Kemal, bir Yahudi kenti olan Selanik’te doğdu. Bu, nesebi hususunda büyük bir soru işareti oluşturuyor. Zira Selanik, bahsettiğimiz gibi,
yüz kırk bine ulaşan toplam nüfusunun yüz binini Yahudiler’in oluşturduğu
bir Yahudi şehridir.(50)
2- Mustafa Kemal’in nesebini Yahudiler’e dayandıran ve ırkı, soyu ve yaptıkları itibariyle onun bir yahudi olduğunu söyleyen birçok tarihçi ve yazar
25
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bulunuyor. Hristiyan Fransız yazar Sebir Gepas (Uluslararası İsrail Cumhuriyeti’ isimli kitabında), Gibran Chami ve Abdullah El Tal (İslam’ın Kalelerindeki Yahudi Engerek Yılanı adlı eserinde) ve Enver El Cundi
(Arapçılık ve İslam kitabında) Mustafa Kemal’in Yahudi olduğunu belirten
isimlerden bazıları. Aynı şekilde Mustafa Sadık El Râfiî de ‘Vahyu-l Kalem’
adlı eserinde ‘Yahudi tomarı onun beyninde’ diyor.(51)
3- Her daim Yahudiler’in bulunduğu Türk beldesi Şişli’de subaydı.(52)
4- 1923 yılı Ağustos ayında dönme yahudi ve masonların partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurdu.(53)
5- İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir üyesi ve önde gelen liderlerinin çoğu
Yahudi idi. Stone Watson da Mustafa Kemal’in mason olduğunu söylüyor.
Dr. Ernest Ramzer de bunu teyit ediyor.
Bino Mishan da şöyle diyor: “Mustafa Kemal masonluğa resmen intisab
etmiş ve Nidana locasına katılmıştır.”
Mason Ansiklopedisi’nde ‘Masonların arasında Atatürk’e benzer kim var’
deniyor.(54)
Masonluğun yahudiliğin simgelerinden biri olduğu ve gizli parmakların masonluk aracılığıyla çalıştığı bilinmektedir. Masonluğun sembolü, (pergel ve
gönye sembolü ve içinde altı köşeli yıldız yer alıyor) Davud’un yıldızıdır -ona
ve Peygamberimize salat ve selam olsun-. Davud aleyhisselam onlardan berîdir.
5-Bu yıldız, Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın yerine inşa etmeyi hedefledikleri
tapınağın -ki Yahudiler, Davud’un oğullarından birinin bu tapınağın üzerine
oturup, arşının üzerinden dünyayı yöneteceği günün hayalini kurmaktadırbir sembolüdür.
Masonluğun ve kollarının ağlarına çok sayıda insan düşmüştür. Yahudiler
isteklerini hayata geçirmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için bu insanları
kullanmaktadır.
Lions, Rotary ve B’nai Brith (Ahitin Çocukları) kulüpleri mason localarının
alt örgütlenmelerindendir.
26
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7- Yahudiler’in prestijleri Mustafa Kemal döneminde oldukça arttı. Mustafa
Kemal, onları ülkenin yönetimine getirdi; hükümetin, siyasetin, ekonominin, eğitimin, kültürün ve tanzimin dümenini onların eline verdi. Bunların
başında da -Atatürk tarafından Türkiye’nin yıkılmasından sonra Mısır’a
giden ve orada da İslam’ın yıkılması için çalışan- Türkiye’nin hahamı Hayim
Nahum Efendi yer alıyor. Nahum’un Abdul Nasır döneminde Mısır’ın yönetiminde de çok etkili bir konumu vardı.
Elie Levy Abou Asal ‘Yahudi Dünyasının Uyanışı’ adlı kitabında (253-259)
Mustafa Kemal’in Yahudiler’le ilişkisini şu sözlerle ortaya koyuyor: “Gazi
Türkiye’nin kapılarını Yahudiler’e açtı: (Türkiye’nin kapılarını onlara sonuna
kadar açtı) ve Türk üniversitesinin organize edilmesi, bir başka deyişle İslam
ve Müslüman karşıtı bir yaklaşımla yönetilmesi için onlara itimat etti.” Yahudi yazar şöyle diyor: “Üniversitede büyük bir ilim kalesi kurulmasını hedefleyen meşhur bilim adamı Philip Swarchi‘nin projesini kabul etti ve o
üniversitedeki bölümlerin sahasını genişletmek için kırktan fazla Yahudi
profesör getirtti. Marburg Üniversitesi’nde büyük bir şöhrete ve mevkiye
sahip olan meşhur ekonomist Rick de bu Yahudiler arasında yer alıyor. Bu
yazarın, kendi insanlarını tazim etmede aşırıya kaçmasında bir gariplik yok.
Ne var ki bu, yeryüzünde fitne ve fesat çıkaran ve el attığı her şeyi ve her
yeri ancak yerle bir eden Yahudi gerçeğini asla değiştiremeyecektir.
“Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah, bozguncuları
sevmez.” (Maide: 64)
Elie Levy, yine Atatürk’ün yüreğinin Yahudiler için sevgi ve şefkatle titrediğini ve bu yüzden birçok Yahudi’nin Türkiye’ye girerek ülkenin dört bir yanına dağılmasına izin verdiğini söylüyor. Ayrıca Levy, Mustafa Kemal’in
Yahudi olabileceği ihtimalini çıkardığım şu ifadeyi kullanıyor: “Atatürk’ün
Yahudiler’e karşı bu denli soylu davranışlar sergilemesi onun dürtüsel olarak
yaptığı bir şeydi. Yahudiler’e yönelik bu dürtüsel meyil yine ancak bir Yahudi’den olabilir.”
Sonra büyük işbirlikçiyi şu abartılı sözlerle övüyor: “Bu reformist, ki onun
gibisi zor gelir…”. Bir Yahudi’nin Mustafa Kemal için böylesi bir sözü laf
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olsun diye söylemesi mümkün değil. Daha sonra şöyle diyor: “Onunla, Mısır’ın şu anki hahambaşı fazilet sahibi (hangi fazilet?) Hayim Nahum Efendi
-cihadı esnasında şehit olarak ölen Hahambaşı Moshe Halevi’nin‘nin yerine
Asitane’de (İstanbul) mutlak çoğunlukla seçilerek tayin edildiği- arasında
geçenlere işaret etmekle yetiniyoruz.”
Yazar ayrıca şunları söylüyor: “Hayim Nahum’un statüsü ve Mustafa Kemal
Paşa’nın, bakanların ve diğer nüfuzlu insanların gözündeki konumu yükseldi. Ve bütün yaptıkları muvaffakiyetle sonuçlanmaya başladı.”
Hahambaşı Nahum’un icraatlarından bazıları şöyle: Yahudiler’in Türkiye’den
Filistin’e göçüne ilişkin sınırlamayı kaldırdı. Hayfa’da İsrail Mühendislik Fakültesi’nin inşasına katkıda bulundu. Yahudiler için gayrimenkul mülkiyeti
uygulamalarını kolaylaştırdı.
Türk Hükümeti (Mustafa Kemal) kendisini Türkiye’nin temsilcisi olarak Lahey’e gönderdi. Ve Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti. Sonra Gazi,
tam yetkili elçi olarak Washington’a atanmasını istedi; ancak Nahum özür
dileyerek bu teklifi geri çevirdi. Ankara’daki Yahudi Kolonizasyon Derneği’nin desteklenmesine de katkı sağladı.
Şu hahamın, alçak Gazi’nin döneminde geldiği noktaya bir bakın. Bu akıllı
siyasetçi ve kukla hatip Asitane’ye doğru yola çıktı. Bu değerli şehre ayağını
basar basmaz da insanlar yol kenarlarında toplandı. Sokaklar taraftarlarıyla
dolup taştı. Yolun bir ucundan diğerine alkış ve tezahüratlar hakim oldu.
Türk gazeteleri hahamla ilgili makaleler yayınlayarak onun kişisel özelliklerini ve başarılarını kategorize etmeye ve onu abartılı bir şekilde övmeye
başladı. Hem de ne övme! Kendisini Türkiye’nin kalkınmasına adaması da
‘artı’ hanesine medih olarak eklendi. O dönemde hahamı ‘Türkiye’nin kurtarıcısı’ olarak isimlendirdiler.(55)
Şimdi Mustafa isimli bu aşağılıkla maymunların ve domuzların kardeşleri
olan Yahudiler arasında hiçbir fark kaldı mı?
Büyük kardeş Mustafa Kemal Atatürk’ün 1918 senesinde yaptığı Türk devriminin millete faydası oldu mu? Saltanatı ve hilafeti kaldırdı. Şer’i mahke28
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meleri kapattı, İslam dinini yok etti ve Evkaf Bakanlığı’nı kaldırdı..!!
Masonluğun kalkınmakta olan milletlerde olmasını istediği de zaten bu
değil mi? Ayrıca masonların arasından bugüne kadar Atatürk gibisi çıkmış
mıdır?(56)
8- Kemalizm ve ittihatçılar, Yahudiler dışında bütün dini cemaat ve etnik
gruplardan eziyet çekti. Şeyh Mustafa Sabri şöyle diyor: “Ülkemizin içinde
veya dışında Yahudiler dışında, ittihatçılar ve Kemalistler tarafından sevilmeye devam edecek bir başka millet ya da kavim göremeyeceksiniz”.
İşte bu yüzden Türkiye’deki Kemalist ve ittihatçıların saldırganlıklarından
Yahudiler dışında, ne Araplar, ne Türkler, ne Ermeniler, ne Rum ve Çerkezler ne de Türkler kurtulabilmiştir.(57)
9- Yahudiler, Mustafa Kemal’in ölümünden sonra da Türkiye’ye hakim olmaya devam etti. Mustafa Kemal’den sonra İsmet İnönü geldi.
Yahudi haham Hayim Nahum, İsmet İnönü’den ‘emrime itaat eden ve sözüme muhalefet etmeyen arkadaşım İsmet’ diye bahsediyordu.
Demokrat Parti Lideri ve Başbakan (1950-1960) Adnan Menderes; ezanın
tekrar Arapça okunması, kıyafet ve din eğitimi özgürlüğü gibi İslami uygulamaları geri getirmeye çalışıp, İsrail’e karşı Araplar’a yaklaştığında, İsrail’de
üretilen ilaç ve mallara ambargo uyguladığında ve 1956 senesinde İsrail büyükelçisini kovduğunda, kendisine karşı uluslararası alanda bir Yahudi kampanyası başlatıldı. Yahudi kökenli Ahmet Emin Yalman fitili ateşleme
görevini üstlenerek gazetesi Vatan’da kavgayı kızıştırdı. Ülkedeki dönmelerin ileri gelenleri de Yalman’a yardım etti. Yahudiler ordudaki masonları harekete geçirdi. Ve mason general Cemal Gürsel liderliğindeki ordu mayıs
1960’ta harekete geçti ve Adnan Menderes’i idam etti.
Yahudi gazeteci Sami Kohen, Adnan Menderes’in asılma sebepleri üzerine
İngiliz gazetesi Gwen Chronicle’da şunları yazdı: “Menderes’i darağacına
götüren direk sebep, İslam alemine yakınlaşma ve İsrail’le ilişkilerini aşamalı
olarak soğutup yabancılaştırma yönündeki kararlı siyasetiydi.”
10- Aynı şekilde Süleyman Demirel de Araplar’a yakınlaşıp, İsrail’le ilişki29
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lerini azaltmaya çalıştığında ve Mescid’i Aksa’nın yakılmasından sonra Ardu’r Ribat’ta (Filistin) düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere katıldığında, Yahudiler Türk ordusundaki masonları harekete geçirdi ve ordu Demirel’i
başbakanlıktan uzaklaştırdı.
11- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde profesör olan Dr. Necmettin Erbakan 1968’de Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi üstlenmesinin ardından Filistin’deki Yahudiler’le ticareti (ihracat ve
ithalatı) yasakladı. Bunun üzerine hükümet Erbakan’ı polis zoruyla koltuğundan indirdi. Sonrasında Milli Nizam Partisi’ni kurdu. Bu partinin kapatılmasından sonra da Milli Selamet Partisi’ni kurdu.
12- Selamet Partisi Yahudiler’e ve İsrail’e karşı durdu. İsrail-İstanbul arası
seferler düzenleyen EL AL İsrail Havayolları’nın yolcuları denetlenmiyor,
böylece İsrail istihbaratı (Mossad) Türkiye’de dilediği gibi hareket ediyordu.
İsrail Büyükelçiliği’nin de Ankara’da büyük bir casusluk merkezi vardı.
Milli Selamet Partisi, Yahudiler’in kirli çamaşırlarını ortaya çıkardı ve Millet
Meclisi’nde Türk Hükümeti’ne saldırdı. Çünkü hükümet Yahudilerle on iki
kez bir araya gelmişti. Yahudilerin, eğitim sisteminin bozulması, Müslüman
evlatlarının ifsad edilmesi ve toplumsal ve ahlaki değerlerin yok edilmesindeki rolünü açığa çıkardılar.
Nihayet, parti 7 Eylül 1980’de Konya’da 150 binden fazla göstericinin katıldığı bir miting düzenledi. İsrail bayrağı yakıldı. Bu noktada ise ordudaki
Yahudi parmaklar harekete geçerek sivil hükümeti devirdi. Mitingden beş
gün sonra da (12 Eylül 1980) askeri darbe, İslami akımın durdurulup Kemalist çizginin muhafaza edilmesi ve Türk halkının kanını emen Yahudilerin menfaatlerinin korunması için, Kenan Evren’i ülke yönetiminin başına
getirdi.
Dışişleri Bakanı Rüştü Aras, Cavit Oba ve Gazi’nin şöhret kazandırdığı gazetecilerden biri olan ve basın yoluyla uzun müddet Türk halkı ile karşı karşıya gelen Yunus Nadi, Mustafa Kemal’in çevresindeki Yahudiler’den
bazılarıydı.
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İktidar olan Halk Partisi’nin Genel Sekreteri Yahudi (Hena Saft) Safvet de
kendisine yakın üç isimden biriydi.
Aynı şekilde İstanbul’daki Selanik Bankası üyelerinden olan Yahudi Metr
Salem de, Türk ekonomisini sömürüyor, siyasi atmosferi yönetiyordu.
Maarif Vekili, zâniye aşkı Yahudi Halide Edip de kendisine yakın kişilerden
biriydi. Öyle ki Halide Edip geldiğinde zafer kazanılacağı yönünde iyimser
beklentilere sahip oluyordu..!!
Afyon ve Konya savaşı piyesinden önce de Halide Edip yoktu. Mustafa
Kemal, derhal kendisine telgraf göndererek gelmesini istedi. Halide Edip
geldiğinde ise galibiyet elde edileceğinden emin oldu…!! Eşi Latife Hanım
ise, İzmir’in -kentteki Yahudiler’le sıkı bağı olan- zenginlerinden birinin kızıydı. Ve Yahudi Halide Edip’in öğrencisiydi. Yine meşhur Yahudiler’den,
ismini Tekin Alp olarak değiştiren, 1922 senesinde Ankara’da gazetede çalışmaya başlayan, Ziya Gökalp’in hocası Moiz Kohen…
1946’da İstanbul’da CHP Yerel Yönetim Komisyonu üyesi oldu. Ve 1948’de
üç Yahudi yazarın onuruna ‘Gümüş Yıldönümü’ kutlaması yapıldı. Moiz
Kohen de bu üç isimden biriydi. Kohen, 1962 senesinde öldü. Türk Gazeteciler Cemiyeti, ölümünün ardından, oğlu İshak Kohen’in de hazır bulunduğu bir anma toplantısı düzenledi. Moiz, üç kitap yazdı. Türkleştirme
Politikası (1928), Kemalizm (1936) ve Türk Ruhu.
Kohen’in meşhur sözlerinden bazıları şöyle: “Kemalizmi temsil eden, yalnızca bir insan değil, insan üstü bir varlıktır.”(58)
“Kemalizm, ilk hamlesini din yönetimine yöneltti ve bu zalim otorite Atatürk’ün yönelttiği tek bir darbeyle çöktü.”
“Kemalizmin, başından beri taptığı rabbi milliyetçiliktir.”
“İnşaata başlamadan önce iki ciddi engelin -ki bunlar din ve hilafettir- bulunduğu sahanın bu engellerden temizlenmesi ve böylece şeriat hükümetinin düşmesi gerekir.”
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İngiltere Büyükelçisi Lawther’ın ittihatçılar, Yahudiler ve masonlar
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 1910 tarihli belgesi
Bu gizli belge aslında İngiltere’nin İstanbul’daki Türkiye Büyükelçisi Sir Gerard Lawther’ın 29/5/1910 tarihinde dönemin İngiltere Hariciye Nazırı Sir
C. Harding’e gönderdiği çok gizli ve mahrem bir rapordur. Bu tarihi belge
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Yahudiler ve Masonlar arasındaki ilişkiye dair
çok ince ayrıntılar ihtiva etmektedir.
İngiltere’de son zamanlarda ortaya çıkan ve El Muctema Dergisi’nin (Kuveyt), Irak’ta yayımlanan El Âfak Dergisi’nden alıntı yaparak, ilk defa 25
Aralık 1978 tarihinde 425 ve 429. sayılarında yayınladığı bu belgenin en
önemli kısımlarını aktarıyoruz:
Yüz kırk bin nüfuslu Selanik kentinin 80 binini İspanyol asıllı Yahudiler (İspanya’dan kaçanlar), 20 binini de Levi kabilesinden olanlar ve kendilerini
Müslüman gibi gösteren (dönme) Yahudiler oluşturuyor.
İspanyol Yahudiler’in çoğu İtalyan vatandaşlığına sahip ve İtalyan localarına
üye olan masonlardır. Bunun için de kovuşturma ve teftişe karşı Osmanlı
Devleti’nin yabancılara verdiği dokunulmazlık hakkından faydalanmaktadırlar.
Yahudi Emanuelle Carasso (Karasu) birkaç yıl önce Selanik’te -İtalyan masonlarıyla işbirliği içinde- Makedonya Risorta Locası’nı kurdu. Ve Türkiye’deki genç subayları ve sivilleri masonluğa üye olmaları yönünde ikna etti.
Amacı Türkiye’deki yeni durumlar üzerinde Yahudi nüfuzunu dayatmaktır.
-Selanik’teki Jön Türkler Hareketi’nin mimarlarının çok büyük olasılıkla Yahudiler olduğu anlaşılıyor.
-1908 devriminden kısa bir süre sonra, hareketin liderlerinden birçoğunun
mason olduğu ortaya çıktı.
-Bütün Yahudiler mutlak olarak yeni dönemin savunucularını destekliyordu.
-Yahudiler’in tümü İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin casusu oldu.
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-İnsanlar şöyle demeye başladı: “Hareket, Türk hareketi olmaktan çok bir
Yahudi hareketi.”
-İtalya, Yahudi Primo Levi’yi Selanik’e başkonsolos tayin etti. ABD de Oscar
Straus’u İstanbul’a elçi olarak atadı. Straus, Jacob Shanab ile işbirliği yaparak,
Amerikalı Yahudiler’i Irak’a göç etmeleri yönünde etkilemişti. Bu, Straus’un
Yahudi olduğu anlamına gelmektedir.
-Dönme Yahudi Albay Remzi Bey, Selanik’ten Konstantiniye’ye özel olarak
gönderilen dört alayın komutanıydı. Onu Sultan Beşinci Mehmed’in Genel
Kurmay Başkanlığı’na atadı. Ve Sultan Abdulhamid tahttan indirilip Selanik’te tutuklandığında Remzi Bey’in kardeşi de cezaevinde sultandan sorumlu denetmen tayin edildi.
-1909 yılı Aralık ayında Hamburg’da düzenlenen 9. Siyonist Kongresi, Yahudiler’in ‘Siyonistler’ ve ‘Filistin dışında başka bölgelere göçün propagandasını yapanlar’ olarak ayrılmasının Türk devrimi sayesinde sona erdiğini
ilan etti. Yani Filistin, hiç şüphesiz garanti oldu.
-Abdulhamid’in tahttan indirilmesinden sonra, iki sene süreyle örfi idare
(sıkıyönetim) ilan edildi. Ve örfi mahkemelerdeki subayların çoğu masondu.
-Devletin yayın müdürü Selanikli bir Yahudi idi ve herhangi bir gazetenin
yayınını durdurma yetkisine sahipti.
-İttihatçıların iç ve dış olaylara ilişkin görüşlerini sunan Telgraf Haber Ajansı’nın müdürü Bağdatlı bir Yahudi idi.
-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Konstantiniye’deki ana şubesinin başkanı
Selanikli bir Yahudi idi.
-Devletin Kamu Güvenliği Müdürlüğü Selanikli bir masonun yönetimindeydi.
-Makedonya ve Konstantiniye’de geçen sene (1909) on iki yeni mason locası
ortaya çıktı.
-Memurlara ve diğer önemli pozisyonlardaki kişilere mevkilerinin ve gelir33
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lerinin mason localarına katılmalarına bağlı olduğu anlatıldı.
-Cemiyetin ordu üzerindeki hakimiyetini güçlendirebilmesi için özellikle
düşük rütbeli birçok subay Resne isimli (Niyazi Bey’in doğduğu kasabanın
ismi) bir mason locasına sokuldu. Locanın başkanlığını Niyazi Bey’in kardeşi Yüzbaşı Osman Fehmi Bey yapıyordu.
-Mebusan ve Ayan meclisindeki cemiyet vekillerinin çoğu ‘Anayasa’ isimli locada masonluğa girdi. Locanın önde gelen başkanlarından biri de Talat idi.
-Muhalefet vekilleri, özellikle de Araplar, (Osmanlı Kardeşlik Locası, Özgürlük Dostları gibi) kendilerine has localar kurmaya ya da mevcut localara
katılmaya başladılar.
-Bektaşilik mezhebinde masonluk yayıldı.
-1909-1910 yılları arası dönemde şu mason locaları kuruldu: (Doğu Vefa,
Bizans Rönesansı, İttihat ve Terakki’nin Gerçek Dostları, Hakikat, Vatan,
Rönesans ve Makedonya Rönesansı Locası’nın bir şubesi), (Şafak). Bütün
bu mason localarının -Selanik ve Makedonya’daki mason locaları ağı gibiYahudiler tarafından yönetildiği ya da planlandığı görülmektedir.
-Mısırlı Prens Sait Halim, kardeşi Prens Abbas Halim ve Prens Aziz Hasan
masondur.
-Mısır Büyük Locası Başkanı İdris Ragıp Bey; Mısır, Suriye, Filistin ve Lübnan’daki bazı mason localarının kurucusu ve yöneticisiydi.
-Lübnan’daki Katolik Rumlar’ın büyük çoğunluğu masondur.
-Muhammet Örfi Paşa Mısır, Kudüs ve Güney Suriye’de bazı mason locaları
kurmuştur.
-Joseph Sakakini Bey masonların liderlerindendi.
-Mısırlı milliyetçi lider Muhammed Ferid, Büyük Osmanlı Doğu Locası’nın
Mısır delegesi tayin edildi ve Tanta’daki bir mason locasında atama töreni
gerçekleştirildi.
-Türkiye’deki en büyük Yahudi cemaatinin yeni hahamı Haim Nahum, İtti34
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hat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen üyelerinden bazıları ile okul arkadaşıydı.
-Talat ve Cavit, Türkiye’de masonluğun zirvesini temsil ediyordu ve tabii ki
Cavit Yahudi idi.
-Talat, içişleri bakanı olduğundan beri ülkenin bütün bölgelerinde masonluk ağını yaymaya çalıştı. Ve bölgelerdeki önemli görevlere masonları atamaya başladı.
-Lawther, “Buradan anlaşılmaktadır ki; Büyük Doğu Mason Locası Türkiye’nin gizli hükümetidir ve başında da büyük üstat Talat Bey vardır.” demiştir.
-Masonluk faaliyetleri Türkiye’den İran’a kadar uzandı. İran’da meydana
gelen inkilabın arkasında mason İttihat ve Terakki Cemiyeti vardır. Şu anda
İran’da kurulmaya başlayan Doğu Mason Locası’ndan söz ediyoruz. Konstantiniye’deki İran büyükelçiliğinin yeni maslahatgüzarı Farah Allah Han,
yakın zamanda masonluğa katıldı.
-Yahudiler, yeni Türkiye’nin bakanlar kurulundaki mutlak nüfuzlarını muhafaza etmeye büyük önem atfetmektedirler.
-Yahudiler, Türkler ile işgalci Yahudilerin düşmanları arasındaki anlaşmazlık ve husumet ateşini kızıştırmaya büyük önem vermektedirler.
-Yahudi finansörler, Türkiye’ye yeni dönem için -ekonomik kazanımlar karşılığında- borç kredi sağlanmasını hoş karşılamaktadırlar.
-Avrupa basınında Yahudiler büyük bir nüfuza sahiptir.
-Yahudiler, İsrail’in geleceğe dair yüksek hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
-Yahudiler, genç Türkler üzerindeki hakimiyetlerini sağlamlaştırdı.
-Yahudiler, ‘Genç Türkiye’ gazetesini ve Konstantiniye’deki diğer bazı gazeteleri finanse etmektedir.
-Çoğu Yahudiler’den oluşan Avrupalı finansörler, şu anda Türkiye için ge35
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rekli meblağları sağlamaktadır.
-Mason İttihat ve Terakki Cemiyeti, devrimci Yahudiler’i ve Ermeniler’i Çarlık Rusyası’ndaki huzursuzluk ve tedirginliği kışkırtmaları ve oradaki dengeyi bozmaları yönünde desteklemektedir.
-İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri, yöntemlerinde Yahudiler’in talimatıyla
Fransız Devrimi’ni örnek almaktadır.
-Yahudiler, -Turan Milliyetçiliği sebebiyle- Türkler’e Macarlar’la yeniden bir
araya gelmeyi hoş göstermektedir. Çünkü Macarlar, Turan asıllıdır.
-Bu bilgilerin tümünü tam bir gizlilik içinde yerli masonlardan aldık.
-İngiltere Büyükelçisi Lawther’in 1910’da yazdığı belge sona erdi.
Mustafa Kemal’in Türkiye’yi Yönetimi
1- Mustafa Kemal’in tarihini takip edenler, bu adamın Türkiye’yi tartışmasız
bir şekilde tek başına mutlak otoriteyle; ezme, yok etme, kan dökme ve öldürmeye dayanan diktatör bir yönetimle yönettiği yönünde kesin bir hükme
varabilir.
Atatürk Yahudi aşığı Halide Edip’e şöyle diyor: “Yönetim sistemlerinin başarılı olanı, tek kişinin mutlak yönetiminin söz konusu olduğu sistemdir.”
“Bütün insanların isteklerimi yerine getirmesini ve emirlerime itaat etmesini
sağlayacağım. Ve eleştiri ya da nasihat kabul etmeyeceğim.
Kendi yolumda yürüyeceğim ve siz hepiniz tartışmadan istediklerimi yerine
getireceksiniz.”(59) Ve temsilciler heyetinden -Yunanlılar Ankara’yı tehdit
ederken- kendisini lider tayin etmesini ve mutlak yöneticinin bütün yetkileriyle donatmasını istedi.(60)
2- İnsanları susturmak için ‘şiddet ve korkutmayı’ vesile olarak kullandı.
(Yirmi beş subayı astı).(61)
3- Saltanatın hilafettin ayrılması konusunu sunduğunda vekiller buna karşı
çıktı. Bunun üzerine o şöyle dedi: “Saltanatın hilafetten ayrılıp kaldırılması
gerekmektedir. Siz kabul etseniz de, etmeseniz de bu olacaktır. Bu arada ça36
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resiz bazılarınızın başları da kesilecek.” Daha sonra oy birliğiyle varılan neticeyi ilan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar
verdi. Bunun üzerine vekiller ‘bu yalan’ diye bağırdı. Ancak o kimseyi dikkate almadı.(62)
4- Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı, gazetelere sansür getirdi ve
temsilciler meclisini feshetti. Muhalefet kızışınca yeni bir meclis kuruldu;
ancak yeni meclis daha da muhalif çıktı. Bu sırada Mustafa Kemal’i içinde
bulunduğu bu kritik durumdan kurtarmak için Lozan Antlaşması yapıldı.
Antlaşmanın müzakereleri üç ay sürdü. (Kasım 1922- 1923 Şubat). Lozan
Antlaşması’nın şartları çok ağırdı. Türk halkı bu antlaşma ile elindeki en
değerli hazineleri; İslam’ı ve Hilafet’i yitirdi. Ancak son İngiliz işgalci ordusunun -kuyruğunu bacakları arasına kıstırmış bir halde- başkenti terk ettiği
ilan edildi.
5- Arkadaşları ile tertiplediği entrika sonrasında Cumhuriyet’i ilan etti. Türkiye’de dinin hakimiyetini tamamen sonlandırmak gerektiğine inanıyordu.
Sonra hilafeti kaldırdı ve ‘Cumhuriyet’e muhalefet ve devrik sultana karşı
her türlü meylin’ ölümle cezalandırılacak bir ihanet suçu sayılacağına hükmeden bir kanun çıkardı.
6- 3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılarak halifenin kovulması, din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılması, eski dini mahkemelerin ve kanunlarının kaldırılarak yerine modern mahkemeler kurulması ve dini okulların kaldırılarak yerine laik hükümet okulları kurulması projesini sundu.
Ve ertesi gün halifenin, prens ve prenseslerin kovulması yönünde bir emir
çıkarttı. Ülkeden sınır dışı edildiler.(63)
7- Hilafetin kaldırılmasından sonra ülkede fakirlik yayıldı, yiyecek azaldı,
pahalılık arttı, para azaldı, pazarlarda mallar bulunmaz oldu, evler ve ekili
araziler sahiplerinin üzerine yıkıldı, yem eksikliği sebebiyle sığırlar öldü,
kuraklık zirai hasılatın çoğunu telef etti, fakirlik ve mahrumiyetin daha önce
görülmemiş boyutlara ulaşmasıyla hayat çekilmez oldu.(64)
8- O vakit bazı muhalif milletvekilleri, İstanbul Valisi Rauf başkanlığında
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adlı bir parti kurmaya cesaret ettiler.
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Albay Halil isimli bir milletvekili İsmet İnönü’ye saldırdığında, aynı mecliste
öldürüldü.
Ali Şükrü Mustafa Kemal’in siyasetine sözlü saldırıda bulununca Atatürk’ün
baş muhafızı Osman Ağa onu boğarak öldürdü ve cesedini boş bir araziye
attı. Bu olay ortaya çıkınca da Atatürk, İsmet İnönü’yü başbakanlık görevinden alarak, yerine Fethi Okyar’ı atadı.
Ancak muhalefet şiddetlendi. Bu noktada işbirlikçisi Atatürk’ü kurtarmak
için İngiltere harekete geçti ve Musul’un ele geçirilmesi hususunda bir uyarı
gönderdi. Ve Kürt devrimi meydana geldi. Bunun üzerine ‘Ülke tehlikede’
diye bağırarak İngiliz ve Kürtlere karşı Türkler’in hiddetini uyandırarak,
onları kışkırttı. Şeyh Said’in de aralarında bulunduğu kırk altı kürt lideri
tutuklayarak astı. Sonra da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı (İlerici
Cumhuriyet Partisi) İngilizler ile bağlantılı olmakla suçladı. Ve İstiklal mahkemesini kurarak, mahkemeye siyasi muhaliflerinin -özellikle de dört askeri
paşanın- idam edilmesine hükmetmesi emrini verdi. Bunun üzerine mahkeme hepsini idama mahkum etti.
Mahkeme aynı şekilde Enver’in İttihat ve Terakki’nin eski üyelerinden oluşan grubunun tamamı hakkında da idam kararı çıkardı. Atatürk de -dört
askeri paşa hakkında çıkan karar hariç- bu idam cezası kararlarına imza
attı. Dört askeri paşayı ise itibarları lekelendikten sonra serbest bıraktı. Mustafa Kemal ülkenin her yerinde kendi emriyle hükmeder oldu.
9- Düşmanlarından kurtulduktan sonra İslam’ı ve ülkeyi yıkmaya devam
etti. Şapka takma zorunluluğu getirdi ki şapka Türkler’in nazarında bir
küfür alametiydi. Nitekim Türkler buna karşı çıktı. Bunun üzerine kent
meydanlarına -bayramlarda kurulan salıncaklar misali- idam sehpalarını
kurdurdu. Bir görgü tanığı şöyle diyordu: “Asılanların sallandığı meydandan
geçiyordum. Ölülerin yüzlerindeki manzarayı unutamıyorum. Beyaz sakalları rüzgarda uçuşuyordu.”(65)
10- Sonra Avrupa yasalarını aldı. İtalya, İsviçre ve Almanya yasalarından
alınan suç ve ticaret yasaları ve medeni kanunların düzene konulması için
yabancı uzmanlar getirtti.(66)
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11- Türk milliyetçiliği sancağını kaldırdı ve eski putperest Türk inanışlarını
-posta pullarının üzerine resmedilen, uğruna şarkılar yapılan, ‘bozkurt’a
tapmak gibi- geri getirdi. Okullarda Cengiz Han’ı ilah olarak kabul eder oldular. Yahudi aşığı Halide Edib, bir kitap yazdı ve kitaba ‘Yeni Turan’ adını
verdi. Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) de ‘Kemalizm ve Türk Ruhu’
isimli bir kitap yazdı. Ve şunu söyledi: “Başından beri taptığım Kemalizm’in
rabbi milliyetçiliktir.”
Milli şair Ziya Gökalp de şöyle diyordu: “Üç şeye tabiyim. Türk milleti, İslam
ümmeti ve Avrupa kültürü.”
12- Daha sonra Türkler’in kullandığı ve fıkıh, hadis, tefsir ve tarih gibi bütün
İslam mirasının yazıldığı Arap harflerini kaldırarak halkı Latin harflerle
yazmaya zorladı. Ve nihayetinde onları dinlerinden ve miraslarından tamamen kopardı.
Ve bir gün belirlediler. O güne kadar Latin harflerini öğrenmeyenler; görevden almak, vatandaşlıktan çıkarılmak, ülkeden kovulmak suretiyle ya da
hapis cezasıyla cezalandırılacaktı.(67)
13- Çok eşliliği yasakladı. Bütün hak ve sorumluluklarda kadın erkek eşitliği
getirdi. Genç kız ve erkekler için sanat okulları açılmasını ve doğu-batı dansları eğitimi veren dans okulları kurulmasını kararlaştırdı. Başörtüsünü yasakladı. Kadını evinden çıkararak devlet kurumlarına soktu. Kadın erkek
karışık tiyatrolar kurdu ve dans partilerini teşvik etti.
14- İki büyük camiyi -Ayasofya ve Fatih Camilerini- müzeye çevirdi.
15- Bütün İslami değerlere meydan okuyarak içinde inek ve domuzların!
olduğu ideal bir çiftlik kurdu.
16- Her yere kendi heykellerini koydu.
17- İnsanları Türkçe ezana ve Kuran-ı Kerim’i de Arapça değil Türkçe okumaya zorladı. Ve bir keresinde, civardaki bir camiden okunan sabah ezanını
duydu ve caminin minaresinin yıkılmasını emretti.
18- Hicri takvimi kaldırarak Gregoryen (Miladi) takvimini yürürlüğe soktu.
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19- Ramazan ve Kurban bayramlarını kaldırdı.
20- Cuma yerine, Pazar gününü resmi tatil ilan etti.
21- Hac ve başörtüsünü yasakladı.(68)
Velhasıl, Türkiye’de kimse yokmuşçasına hükmediyordu.
Şöyle diyordu: “Ben Türkiye’yim, Türkiye de ben. Ben Türkiye’nin akciğeriyim. Beni yıkmaya yönelik her türlü girişim, Türkiye’yi yıkma girişimidir.”(69)
Böylece Türkiye’yi yıkmaya ve İslam’ı tamamen yok etmeye devam etti. O İslam
ki, Türkiye’yi yükselterek, beş yüzyıl boyunca, güneşin hiç batmadığı topraklara
hükmetmesini sağladı. Bu Müslüman devletin göğe doğru uzayıp giden binasının, üzerine kurulduğu bütün temelleri yıkmaya devam etti. Öyle ki sonunda
Türkiye, yaşamın bütün alanlarında köle kafilesinin kuyruğu haline geldi.
Özel Hayatı
Mustafa Kemal’in şehvetlerine düşkünlüğü, hayatının başlığıdır. Hayatı üç
kelime ile özetlenebilir: Kadınlar, içki ve paranoya.
1- On dört yaşındayken komşularının kızıyla zina etmiştir.
2- Her nereye gitse onu, fahişelerle dolu, içkinin sel gibi aktığı bar ve gece
kulüplerinde görürsünüz. Nitekim Şam’a gittiğinde yaşadığı hayat buydu.
Selanik’te de gazinolardan (Olimpos Palas, Yonyo ve Kristal gazinoları) çıktığı nadiren görülürdü.
Romanya’nın başkenti Sofya’da askeri ateşe olarak bulunurken ise kendini
sabaha kadar alkole ve sapkınlığa verirdi. Halep’te ve Ankara’da Ziraat Mektebi’ndeki karargahında bulunduğu sırada fahişe Halide Edib ile eşini kendisine yakın bir yere yerleştirdi. Böylece Edib’le bulaşabilecekti.(70)
3- Hayat felsefesi şöyle idi: Birey ve millet neşvet (taşkınlık) ve neşenin ellerinden kaçıp gitmesine izin vermemelidir.(71)
4- Çok fazla rakı içmesi sebebiyle, özellikle yanaklarındaki kılcal damarlar
belirgin, yüzü domates gibi kırmızıydı.
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Cumhurbaşkanı olduktan sonra da içki, kadın ve genç kızlara karşı düşkünlüğünü sürdürdü. İş arkadaşı Rıza Nur şöyle dedi: “Belsoğukluğu hastalığına
yakalandı. Ve insanlar kendisini içki içerken görebilsin diye evinin pencerelerindeki perdelerin açılmasını emretti.”(72)
5- Kendisine kız ve kadın getiren kavatları vardı. Cevat Abbas ve evini Atatürk için ‘kerhaneye’ çeviren Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü bunlardan ikisidir.
Eşi tarafından Atatürk’e sunulan Saliha, Fikriye, on dört yıl boyunca kesintisiz sevdiği, ‘ebedi sevgili’ olarak anılan profesör Afet, yine eşi avukat Lütfi
tarafından (Baron projesinde) bazı imtiyazlar elde etme karşılığında gaziye
sunulan güzel Bulgar kızı ve Müfit Bey’in kızı, aşıklarından bazılarıdır.
Aynı şekilde Halil Paşa da petrol imtiyazı karşılığında eşini Atatürk’e takdim
etti. Atatürk de kendisine 3000 Lira cep harçlığı verdi.(73)
6- Bir grup güzel fahişeyi saraya daimi hizmetkar olarak aldı ve onları ‘manevi kızları’ olarak adlandırdı.
Ve şu anda bazı devrimci liderler de Mustafa Kemal’i örnek almakta; ‘devrimin rahibeleri’ olarak isimlendirdikleri bir yığın fahişeyi başkanlık sarayında toplamaktadırlar.
Bu konuyu devam ettirmek istesek, çok vaktimizi alır ve sayfalar dolusu yazmamız gerekir. İçki ve kadınlar birçok hastalığa yakalanmasına sebep olmuş,
bedeni günden güne bitkin düşmüş ve zayıflamıştır.
Hastalığı ve Ölümü
Alkol sebebiyle karaciğer (siroz) hastalığına yakalandı. Karnında sürekli su
birikmeye başladı. Çok çabuk sinirlenir oldu. Hafızası zayıfladı. Burnu sürekli kanamaya başladı. Ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandı. Uyluklarının arası devamlı kaşınır oldu.
Karaciğerinin içinde toplanan ölümcül su enjektörlerle çekiliyordu. Karnı
ve ayakları şişmişti.
Günden güne zayıflıyordu. Uzayan çehresinin kanı çekiliyor, yüzü fildişi
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gibi bembeyaz kesiliyordu. Ve sonra tek başına hareket edemez hale
geldi.(74)
Ölüm döşeğinde iken, kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanlığını vasiyet etmek üzere İngiltere Büyükelçisi Loraine’i çağırmıştır.
Türkler, Atatürk’ün, hastalığı sırasında çektiği acılara dair akıl almaz şeyler
anlatmaktadırlar.
“Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce
(dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız.” (Secde: 21)
“Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara
günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette
daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.” (Fussilet:16)
Öyle bir bağırıyordu ki, haykırışları içinde yaşadığı Dolmabahçe sarayının
camlarını delip geçiyordu.(75)
Bir deri bir kemik kaldı. Erimeye başladı ve günden güne kurudu. Öldüğünde kilosu 48 idi. Sanki sadece kemikten ibaretti. Dişleri dökülmüştü.
Ağzı neredeyse kaşlarına varıyordu. Öldüğünde cenaze namazının kılınmamasını vasiyet etti. 10 Kasım 1938’de Perşembe günü, saat dokuzu beş geçe
gökyüzünde ve yeryüzünde lanetlenmiş olarak bu dünyadan göçtü.
“Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.”
(Duhan:29)
Türkiye’yi harap edip, İslam’ı yıktıktan sonra, aileyi parçalayıp, ahlaki değerleri çökerttikten sonra, değerleri ayaklarının altına alıp dini ibadetlere
saygısızlık ettikten sonra ve mescitleri tahıl ambarlarına dönüştürdükten
sonra göçtü gitti.
“Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, ‘Bana
vahyolundu’ diyen ya da ‘Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim’
diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları
içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış ‘Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz
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çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız’ diyecekleri
zaman hallerini bir görsen!
Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz?
Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah’ın ortağı olduklarını)
iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.” (Enfal: 93-94)
İrfan Orga şöyle diyor: “Atatürk, dine karşı mücadele etmesi gerektiğine kanaat getirmişti. Çocukluk döneminde, Allah’a ihtiyaç olmadığını düşünür
ve şöyle derdi: ‘Aklın ve iradenin gücü ilahın gücüne üstün gelir.’ Ve son zamanlarında yumruğunu havaya kaldırıp, alaylı ve tehditvari bir şekilde gökyüzünü işaret ederdi.”(76)
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2. BÖLÜM

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE
1- Atatürk, Türkiye’yi şiddetli bir fakirliğe düşürdükten sonra öldü. Yaptıkları ile batılıların dikkatlerini üzerine çekmiş, yıkıcı başarıları batının ilgi
odağı olmuştu. Ölümünden sonra vekili İsmet İnönü cumhurbaşkanı oldu
ve 1948’de İsrail’i tanıdı. Amerika askeri üsler kurmaya başladı.
2- Sonra Batı, Türk halkı üzerindeki Kemalizm tecrübesini derinlemesine
incelemek istedi. İsmet İnönü’yü siyasi partiler kurmaya zorladılar. Bunun
üzerine İnönü, Celal Bayar’ı seçerek onu muhalefet partisi Demokrat Parti’yi
kurmakla görevlendirdi. Adnan Menderes, Celal Bayar’a yardım ediyordu.
Derken Adnan, partinin temel taşı haline geldi.
3- Ve o dönemde Allah’ın dilemesiyle, Adnan Menderes’in başına mucize bir
olay geldi. Bir keresinde uçakta iken uçağın motorlarından biri durdu. Uçağın
kaptanı tehlike durumunu bildirdi. O anda Menderes, kendisini kurtarırsa
Türkiye’ye İslam’ı geri döndüreceğine dair Rabbi’ne söz verdi. Uçaktan sağ
kurtulan tek kişi Menderes’ti.
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4- Demokrat Parti, 1950’de şaşırtıcı bir programla seçimlere girdi. Öyle ki
bütün Amerikalı araştırmalar programın mutlak başarısızlıkla sonuçlanacağını
bekliyordu.
Partinin programı ‘ezanın yeniden Arapça okunması, Türkler’in hacca gitmesine izin verilmesi, okullarda yeniden dini eğitim verilmeye başlanması
ve dini okulların yeniden inşası ve devletin kadınların giyimine müdahalesinin kaldırılması’ maddelerinden fazlasını içermiyordu.
Çağdaşlık, devletin kadına başörtüsünü empoze etmesi ve Ayasofya’nın -beş
yüzyıl boyunca olduğu gibi- yeniden camiye dönüştürülmesiyle çelişiyorsa,
devletin kadına çıplaklığı empoze etmesiyle de bağdaşmamaktadır.(77)
Öyle görünüyor ki, Adnan Menderes, -Atatürk’ün ve vekilinin yolundan
gitmenin Türkiye’nin yıkımına yol açmakta olduğunu anladıktan sonra- İslam’a yönelmekle doğru olanı yapmıştır. Seçim propagandasını da dindar
Türk halkının gücünün temel kaynağı olan ‘İslam’a aşamalı olarak geri
dönüş’ esası üzerine oluşturmuştur.(78)
5- Peki sonuç ne oldu? Sonuç inanılmazdı. Atatürk’ün partisinin milletvekili
sayısı 32’ye düşerken, Demokrat Parti 318 sandalye kazanmıştı. Dünya Yahudileri ve masonlar ise Menderes’in Atatürk’ün vekilini ezip geçmesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O gün İnönü, bağırarak şöyle söyledi:
“Adnan Menderes, dini propagandası sayesinde kazanmıştır.”
Adnan Menderes, başbakan olarak idareyi eline aldı. Celal Bayar ise cumhurbaşkanı oldu. Ve Menderes, seçim sürecinde halka verdiği sözleri derhal
yerine getirmeye başladı.(79)
Menderes halkın taleplerine karşılık verdi. İlk bakanlar kurulu toplantısı Ramazan ayının ilk günlerinde yapıldı. Ve halka mübarek ayın hediyesi olarak şunları
sundu: (Arapça ezan, giyim özgürlüğü, dini eğitim özgürlüğü ve camilerin onarımına başlanması).
Demokrat Parti’nin bir kez daha birinci geldiği 1954 seçimlerinin sonucunda, Atatürk’ün partisinin milletvekili sayısı 24’e düştü. Arapça eğitime,
bütün okullarda hatta liselerde Kuran okunup öğretilmesine, on bin mescit
46

Kayıp Minare

inşa edilmesine, Anadolu’da vaiz, hatip ve din öğretmenleri yetiştirecek
yirmi iki enstitü kurulmasına, İslam’a bağlılığa ve İslam’ın öğretilerini takip
etmeye davet eden dergi ve kitaplar çıkarılmasına izin verildi ve önceki hükümetin tahıl ambarı olarak kullandığı camilerin içini boşaltarak yeniden
ibadet mekanları haline getirildi.
Menderes İsrail’e karşı Araplar ile yakınlaştı. İsrail’de üretilen ilaç ve mallara
karşı dikkatli olunması yönünde yükümlülük getirdi. 1956’da İsrail büyükelçisini kovdu. Ve otuz beş bin Kur’an okulu açtı.
6- Yahudi dünyası -özellikle de Vatan gazetesinin sahibi Ahmet Emin Yalman- Menderes’e karşı harekete geçti. Ve Amerika’yı, batılı devletleri ve ordudaki masonları harekete geçirdi. Nitekim mason general Cemal Gürsel
1960 senesinde askeri darbeyle Menderes Hükümeti’ni düşürdü ve Adnan
Menderes, Fatin Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi.(80)
Yahudi gazeteci Sami Kohen ise Menderes’in idamıyla ilgili olarak şunları
yazdı: “Menderes’i darağacına götüren direkt sebep, İslam dünyasıyla yakınlaşıp, İsrail ile ilişkileri yavaş yavaş soğutma politikasıydı. Sonra Adalet
Partisi vuruldu.
7- 1965’te bir kez daha seçimler yapıldı. Seçimleri liderliğini Süleyman Demirel’in yaptığı Adalet Partisi ezici bir çoğunlukla kazandı. Bunun üzerine
İnönü şöyle dedi: Beni Demirel değil, Şeyh Said Nursi’nin taraftarları olan
Nur Cemaati yenilgiye uğrattı.
Adalet Partisi, meclisteki 450 sandalyenin 263’ünü kazandı. Demirel, imam hatip
okullarının sayısını 72’ye, Kur’an okullarını da on iki bine çıkarttı. Araplarla yakınlaşıp, İsrail ile ilişkilerini soğuttu. Müslümanların Ribat’ta düzenlediği İsrail
karşıtı gösteriye katıldı. Bunun üzerine Amerika ve dünya Yahudileri derhal harekete geçerek orduyu harekete geçirdiler. Nitekim Demirel’i iktidardan uzaklaştıran askeri darbe geldi. Ne var ki Demirel, mason olduğu için idam edilmedi.
8- Türkiye’nin dış borcu günden güne arttı. Enflasyon oranı 1970’te % 42
ila % 60’a, işsizlik oranı ise % 20’ye ulaştı. Borçlar 1970 senesinde 21 milyar
dolar iken, 1979’da 71 milyar oldu.
47

Kayıp Minare

Hükümet, Dünya Bankası’na teslim oldu. 1980’de Türk lirasının değeri 8 kat
azaldı. Faiz oranı ise dünyadaki en yüksek oran olan % 30’a yükseldi.(81)
9- 1972’de Milli Selamet Partisi, Almanya Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Dr. Necmeddin Erbakan’ın liderliğinde siyaset sahnesine çıktı.
Birçok Türk genci bu partinin etrafında toplandı. Parti ABD’nin yönettiği
haçlı batıya karşı durdu. Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını ve ülkedeki Amerikan üslerinin kaldırılmasını istedi. İsrail’e ve Yahudiler’e karşı durdu. Türkiye’nin Avrupa Ortak Pazarı’na katılmasına karşı çıktı. Ve hükümetten
-Amerika ile savaşması üzere Kore’ye ordu gönderdiği gibi- mücahidlere
yardım amacıyla Afganistan’a da ordu birlikleri gönderilmesini talep etti.
10- Milli Selamet Partisi 1972’de kuruldu ve aynı sene içinde seçim yarışına
girdi ve 48 sandalye kazandı. Ve Ecevit’in başkanlığını yaptığı Cumhuriyet
Halk Partisi ile koalisyon oluşturdu. Erbakan kendisinin başbakan yardımcısı olmasını ve Türkiye hükümetinde sekiz bakanının yer almasını istedi.
Parti, Türkler’in yeniden İslam terbiyesi ile yetişmesi amacıyla girişimlerde
bulunmaya başladı. Haccın kapılarını halka açtı; hacı sayısı senede 150 bine
ulaştı. Öyle ki bu rakam önceki yıla nazaran oldukça büyük bir rakamdır.
11- Parti köylerde 3000 Kur’an okulu, 300 de imam hatip okulu açtı. İslami
bir üniversite kurulması için plan yaptı. İmam hatip okullarına yaklaşık 200
bin öğrenci katıldı. Beş vakit namaz kılanlar, -güvenlik görevlileri dahi- görevlerinden alınıyordu. Önce Allah’ın fazlı sonra da Selamet Partisi’nin çabaları sayesinde yöneticilerin yarısı beş vakit namazlarını açıktan eda
edebilir hale geldiler. Parti ayrıca Pazar yerine Cuma gününün resmi tatil
yapılmasını ve evlilik akitlerinin şeriate göre icra edilmesini ve okullarda
Kur’an ve Arapça eğitimi verilmesini istedi.
12- Parti, 96 dernek ve 30150 öğrencinin tabii olduğu Türkiye Öğrenciler
Birliği’ni kontrolü altına aldı. İstanbul’un fethinin yıldönümünde Atatürk’ün
müzeye dönüştürdüğü Ayasofya camiine gittiler ve burada namaz kıldılar.
Birliğin başkanı Ahmet Sazkaya, ilk hedeflerinin Türk insanını cehaletten
uzaklaştırmak olduğunu söyledi.
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Selamet Partisi’nin, Milli Gazete ve Yeni Devir olmak üzere iki günlük gazetesi vardı. Milli Gazete günde 100 bin satarken, Yeni Devir Gazetesi de 15
bin satıyordu. Parti aynı zamanda şu dergileri de çıkarıyordu:
1- İslam. 2- Hicret (Almanya). 3- Mavera (Edebiyat dergisi). 4- Edebiyat. 5Güldeste 6- İktibas. 7- Selam.
Yayını yasaklanan dergiler:
1- Tevhid, 1979’da yasaklandı.
2- Şura, 1978’de yasaklandı.
3- Hicret. 4- Akıncılar. 5- Tebliğ. 6- Adım. 7- Hareket. 8- Sebil.
Bugün Gazetesi de yasaklanan gazeteler arasında yer almaktadır.
Eğitim Programı:
1- Fikri eğitim.
2- Ahlaki (ruhi) eğitim.
3- Beden eğitimi.
13- Parti, ‘Her şehre bir fabrika’ sloganından yola çıkarak, 200 ağır sanayi
fabrikası ve Jumbo uçak motorları fabrikası inşa etti.
14- Parti 7 Eylül 1980’de ‘Kudüs’ün kurtuluş günü’ sloganı altında bir gösteri
yaptı ve İsrail bayrağını yaktı. Ve İslam şeriatiyle hükmeden bir İslam devleti
kurulmasını istedi. Bu noktada, Amerika Türk ordusunu harekete geçirdi.
Kenan Evren, 12 Eylül 1980’de Amerikan darbesini gerçekleştirdi.
13 Eylül 1980’de Washington’da yayınlanan Mısır gazetesi El Ahram, ABD
Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Amerika Birleşik Devletleri’nin henüz gerçekleşmeden darbeyi haber verdiği yönünde açıklamada bulunduğunu
yazdı.
Bazı Amerikalı yetkililer de, Türkiye’de laik devletin temellerini atan Türk
lider Atatürk’ün çizgisine muhalif İslami bir rejimin kurulmasına yönelik
endişelerin artmakta olduğunu açıkladı. Nihayet darbe Türkiye’yi İslami ge49
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leneklere göre yönetilen bir devlet olmaktan kurtararak laik bir devlete dönüştürdü.(82) ABD Savunma Bakanı Weinberger, Evren’i övdü ve Türkiye’ye
703 milyar dolar verdi.
15- Evren, Erbakan ve Selamet Partisi mensuplarını tutuklattı. Atatürk’ün
kabrine çelenk koyarak görevine başladı. Ve 1981 senesini ‘Atatürk’ün yılı’
olarak kabul etti.
16- Evren, sakallı ve başörtülü öğrencilerin üniversitelere (özellikle Sakarya
Üniversitesi) girmesini yasakladı.
17- Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve otuz parti
üyesi, 24 Nisan 1981’de askeri mahkemede yargı önüne çıktı. Askeri savcı
suç iddianamesini okudu…
İddianamede yer alan suçlar şunlardı:
a- Devletin hukuksal, sosyal, ekonomik ve siyasi ilkelerini, İslami temele
dayanan ilkelerle değiştirmeye çalışmak.
b- Türkiye’de İslam şeriatini uygulamaya çalışan izinli bazı gençlik, öğrenci
ve işçi örgütlerinin ve mesleki örgütlerin partiyle gizli bağlantısı olması.
c) Partinin hedeflerini açığa çıkaran toplantı ve sloganları. Bazı sloganları
şöyle: ‘Liderimiz Muhammed’, ‘Putları parçalayıp İslam devleti kuracağız’.
Ve pankartlarında da şu ayetler yer alıyor:
“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir.” (Maide: 44)
“De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu.” (İsra: 81)
d- Toplantılarında sürekli Allah’ı zikretmeleri ve ümmete tarihi boyunca şahıslar ya da kahramanlar için değil, İslam için savaştığını hatırlatması.
e- Erbakan, 1977 yılında Mekke’de Türk hacılara hitaben yaptığı konuşmasında “Kur’an’ı hayatımıza tatbik edip etmediğimizi düşünmemiz gerekir”
demiştir.
f- Erbakan’ın bütün köylerde Kur’an eğitimi veren okullar açılması ve Ayasofya Camii’nin ibadete açılması hususundaki kararlılığı.
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g- Riyad Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun bir şahıs, partinin bir toplantısında şöyle demiştir: “Bu İslami toplantıya katılmaktan şeref duydum.”
h- Kerem Mollaoğlu’nun temsilcisi, Uluslararası Müslüman Gençler Konseyi’nin Cennet Kale’de düzenlediği kampta yaptığı konuşmasında ‘Atatürk’ün devrimleri, Türk halkının geçmişiyle olan bağını kesmiş, getirdiği
yeniliklerse ümmetin ruhani değerlerini yıkmıştır.’ demiş, Lozan Antlaşması’na, Arapça harflerin ve kanunların değiştirilmesine karşıtlığını ifade etmiştir. Ve sözlerini ‘Türkiye bugün ateist bir cumhuriyettir’ diyerek
bitirmiştir.
ı- Erbakan bir konuşmasında, iktidara katılmalarıyla birlikte, Türkiye’nin
çeşitli bölgelerindeki birçok yöneticinin namazı öğrenmeye başladığını
beyan etmiştir.
i- Parti, Cuma gününün resmi tatil olmasını ve evlilik akitlerinin şeriate
uygun yapılmasını istemiştir.
j- Erbakan; Rusya, Almanya ve hatta Türkiye’de ibadet özgürlüğü olduğunu;
ancak dinin yalnızca ibadetlerden ibaret olmadığını söylemiştir.
k- Masonları, Sultan Abdülhamid’i tahttan indirmekle suçlamakta ve devlete karşı komplo kuran ilk mason locasının Selanik’te olup, Atatürk’ün de
onlardan biri olduğunu söylemektedirler. Bu Atatürk’e hakarettir.
l- Abdülhamid’i düşüren İttihat ve Terakki Partisi’ni mason ve siyonist olmakla suçlamaktadırlar.
m- Erbakan’ın ofisinde, İstanbul’daki önemli üyelerin kendisine bağlılığını
ispat eden evraklar bulunmuştur. Bu da Erbakan’ın hilafete aday olduğu anlamına gelmektedir.(83)
Savcılık, bu suçlamalara dayanarak Erbakan ve kardeşlerinin 14’ten 36 yıla
kadar hapsini istedi.
Böylesi suçlamaları Fatih Sultan Mehmed ve Abdülhamid’in ülkesinde ve
yüce bir kale ve -dört bir yana dağılmış Müslümanları bir araya toplayan ve
karanlıkta kalmışları ışığıyla aydınlatarak onlara İslam dininin yolunu gös51
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teren bir- minare misali duran hilafetin merkezinde duymak gerçekten çok
şaşırtıcı.
18- Amerika başta olmak üzere Batı’nın, Atatürk sayesinde Türkiye’deki bu
büyük pazarlığı kazandıktan sonra, bu ülkeyi kolayca bırakması mümkün
değildi. İşte bunun için Batı, Atatürk’ten bir ilah yarattı. Öyle ki, halkın bu
ilaha boyun eğmesi ve -cesedinin çürümesinin üzerinden yarım yüzyıl geçse
de- ismini her duyduğunda diz çökmesi gerekli idi. Bu nedenle de Atatürk’ün şahsiyetine hürmetsizlik eden, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacak, Atatürk’e saygı ise anayasada mukaddesatların en kutsalı
sayılacaktı. O derece ki ona hürmet Allah’ı yüceltme ve O’nun Peygamberine
(SAV) saygı duymanın önüne geçecekti. Ne var ki bu insanoğlunun tuzağıdır, oysa Allah’ın tuzağı ve cezalandırması daha şiddetlidir.
“Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!” (Tarık: 15-17)
19- Türk halkının dindarlığı çok eskilere dayanmaktadır. İslam dininin kökleri bu halkın damarlarının derinlerindedir. Dolayısıyla, cildinde çıkan Atatürk gibi- bir çıbanın Türk halkının tabiatını değiştirmesi ya da özünden
döndürmesi kesinlikle mümkün değildir. Türk halkı, dünyanın büyük bir
bölümünde beş yüzyıl boyunca hilafet ve İslam ile hüküm sürdüklerini ve
sonrasında Atatürk’ün milliyetçiliği ve laikliği sebebiyle zayıflayıp, zelil düşerek insan kafilesinin kuyruğu haline geldiklerini unutmayacaktır. Öyle ki
1979 yılında devletin dış borcu 17 milyar dolarlara ulaşmıştır.
20- Onun için Türk halkı, ne kadar uzun sürerse sürsün, nihayetinde Allah’a
dönecektir. Türkiye’de şu anda yüz binlerce yeni nesil Kuran’ı olağanüstü bir
şekilde ezberlemektedir. Bu Allah’ın insanlara bahşettiği fıtrattır.
“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme
yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum: 30)
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3. BÖLÜM

KEMALİST HAREKETİN İSLAM DÜNYASI ÜZERİNDEKİ
YANSIMALARI
Bilindiği gibi Mustafa Kemal, aslen Türk ve Müslüman olmayan insanlar
tarafından yönetilen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir üyesiydi. Örneğin
Enver Paşa (Polonyalı), Cavit (Yahudi dönmesi), Karasu (İspanyol Yahudi),
Talat Paşa (Çingene) ve Ahmet Rıza (Macar) vb… hepsi de masondur. Atatürk Lozan Antlaşması sonrasında iktidara gelmiş ve 1922’den 1938’e kadar
hayatını İngiliz Dışişleri Müsteşarı Curzon’un antlaşmada kendisine şart
koştuğu maddeleri (hilafetin yıkılması, hilafetin geri döndürülmesine yönelik her türlü girişimin yok edilmesi, Arapça ezanın yasaklanması, Arapça
harfler yerine Latin harflerinin alınması, şapka takma zorunluluğu getirilmesi, şer’i kıyafetlerin yasaklanması ve Ayasofya camiinin müzeye çevrilmesi..) yerine getirmeye adamıştır.
Sonra Atatürk ölmüş ve ardından İsmet İnönü aynı çizgiyi devam ettirmiştir.
Ve nihayet İslami Selamet Partisi ortaya çıktı ve lideri Necmeddin Erbakan,
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Konya’da yaklaşık yüz elli bin kişinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Kemalizm için korkan Amerika, bu İslami eğilimi vurmak ve yıkıcı Kemalizm
çizgisini korumak için askeri darbeyi gerçekleştirdi.
Askeri hükümetin başarısı ise kısaca Kemal için heykeller yapmak ve bu
heykelleri her yere dağıtmak olarak ifade edilebilir. Kemalizm tecrübesi şu
noktalarla özetlenebilir:
1- Tecrübe, Haçlı Batı’nın Müslümanlara karşı beslediği nefretin açığa çıkarılmasıydı. Kendini kaybetmiş bu miskin de dünya hırsı sebebiyle ve paranoyasını gidermek için bu tecrübeyi uyguladı.
Toynbee(84) şöyle diyor: “Şüphesiz, bize Fransız zındıklarmışız gibi tepeden
baktıklarında sinirlerimizi kaldıran geleneksel tutucu Müslüman Türkler’i
sevmezdik.
Kibirlerini kırmaya çalıştık. Nihayet psikolojik silahlarını parçalamayı başardık ve onları şu anda gözlerimizin önünde duran bu devrimi yapmaya
teşvik ettik. Türkler, bizim kışkırtmamızla ve kontrolümüzle değiştikten ve
kendilerini bize ve çevresindeki batılı halklara benzetmek için her vesileyi
kollamaya başladıktan sonra şimdi de sıkılmaya ve rahatsız olmaya başladığımızı hissediyoruz. Türkler şu anda, “Beraber gayda çaldık dans etmediniz, üzüldük ağlamadınız” deseler yeridir.” Bu Toynbee’nin sözü. Allahu
Teala da şöyle buyuruyor:
“Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, ‘İnkar et’ der; insan inkar edince de, ‘Şüphesiz ben senden uzağım.
Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım’ der.” (Haşr: 16)
“Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.” (Bakara: 166)
2- Mustafa Kemal, -Toynbee’nin ifadesiyle- sonunda şeriati Türkiye’den süpürüp attı.
3- Türkiye’yi Fransa ve İngiltere’nin bir parçası yapmaya çalıştı. Ne var ki
bu iki ülkeden aldığı yalnızca fesat ve parçalanmışlık oldu. Keşke oralardan
sanayi ve bilimi getirseydi.
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4- Cantwell Smith’in ifade ettiği gibi, Türkler ile Araplar arasında derin bir
uçurum yarattı.(85)
5- Yahudilerin parmakları başından beri hükümetin arkasındaydı. Winston
Stone şöyle diyor(86): “İttihat ve Terakki hareketini provoke eden faktör,
Yahudiler ya da Yahudi kökenli Müslümanlar idi. Hareketin finansmanını
sağlayanlar da dönme Yahudiler ve Selanikli zengin Yahudiler’di. Dolayısıyla
Yahudiler ve batı Kemalist yıkımı ‘İslami reform’ olarak isimlendirmeye çalışıyordu. Bu da şaşkınlık verici hususlardan biridir. Smith şöyle diyor: ‘Kemalist reform’ isimlendirmesi bir sapkınlıktır ve yanlıştır.”(87)
6- Batı, Kemalizm tecrübesinin İslam aleminde yinelenmesini temenni etmektedir. Smith, Pakistan’da da yeni bir ‘Atatürk’ün ortaya çıkma olasılığını
soruyor.(88)
7- İslam dünyasında da bazı Kemalist yansımalar olmuştur. Zira Ezher şeyhi
Ali Abdurrezzak 1925 senesinde çıkardığı El İslam ve’l Usulü’l Hukm adlı
kitabında Kemal’in yaptıklarını haklı göstermiş ve İslam’da hüküm usulü ve
siyaset çizgisi olduğunu inkar etmiştir. Kitap, İngilizce ve Urdu dillerine de
çevrilmiş ve Pakistanlılar’ın zihinlerine ‘İslam’da laik devlet’ fikrinin yerleştirilmesi gayesiyle Pakistan’a bu kitaptan çok sayıda gönderilmiştir.
Smith şöyle diyor(89): “İnsanlar İslami devletin gerçekte laik devlet olduğu
yönünde ikna olmadıkça Pakistan laik bir devlet olarak başarılı olamaz.”
Atatürk’ün Arapça’yı ibadet dili olmaktan çıkarma girişiminin haklı gösterilmesi için Ezher’den Kur’an’ın yabancı dillere çevrilmesine cevaz verilmesi
yönünde birkaç fetva yayınlandı.
8- Mustafa Kemal, Türkiye’yi tamamen batılılaştırmaya ve İslam ve Arapça
ile bağını kesmeye çalıştı. Arap harflerinin yerine Latin harflerini aldı. Alemlerin Rabbi olan Allah’ın dininin yerine koymak için İslam’a nisbet edilen Hıristiyan felsefesi ve Eski Yunan felsefesini temel aldı. Bunun için Milli Eğitim
Bakanı Hasan Ali Yücel, 1946 senesinde yani Kemal’in ölümünden sonra Yunanca’dan 100, Latince’den 22, Farsça’dan 18, Arapça’dan 12 ve modern Avrupa dillerinden 629 klasik kitap tercüme edilmesini emretti.(90)
55

Kayıp Minare

Köklü bir Müslüman halka sunulan ‘Kemalizm kültüründe’ Arap edebiyatının ve Kur’an dili Arapça’nın payına düşeni gördünüz mü…?!
9- Türkiye’nin İslam dünyasından ayrılması ve Türkiye’de ‘Türkiye Türklerindir’, Mısır’da da ‘Mısır Mısırlılarındır’ sloganına odaklanılması.
Koppelring, Lewis Thomas hakkında şöyle diyor:(91) Çağdaş Türk liderlerin
‘Türkiye Türklerindir’ ilkesini gerçekleştirmesine kadar varan hareketin tarihi ve toplumsal durumunu genel hatlarıyla çizmeyi başarmıştır. Bölge
halklarının çoğu bu ilkenin izinden gitmiştir. Kemalistler, şöyle diyordu(92):
-Bir bakıma İngiliz tarzı hıristiyan Anglikan kilisesi şeklinde- bizim mülkümüz ve yeni toplumumuzun bir parçası olacak Türk İslamını kurmak istiyoruz.
Arap İslam devleti Mısır’da da Kemalist akımın yansımaları görülmekteydi.
Zira batılı parmakların özellikle de İngilizler’in oynattığı Mısırlı papağanlar,
Mısır’ın firavun ülkesi olduğunu haykırıyordu. Taha Hüseyin şöyle diyordu:
“Mısırlılar Arap olmalarından önce firavunîdirler.” ve yine Taha şöyle diyordu: “Şayet İslam firavunluğum ile aramda dursaydı, İslam’ı terk ederdim.”
Ahmed Şevki de şöyle demiştir:
Mısır’ı ilah yapsanız,
Bu Rabbinizi kızdırmaz.
Mısır’a hitaben ise şöyle diyor:
Kelime-i şehadeti söylerken ve tövbe ederken,
Yüzümü Kabe’den önce sana çeviriyorum.
Hafız İbrahim de şöyle diyor:
Ben Mısırlı’yım, beni yokluğa meydan okuyan tarihi piramidi yapanlar yaptı.
Dolayısı ile batının eski eserlere ve ulusal müzelere niçin bu kadar ilgi duyduğunu şimdi anlıyoruz. Zira yaklaşık bir yüzyıl önce, Müslümanların eski
eserlere, değerlere ve İslamiyet’ten önceki meşhur kişilere bağlanması amacıyla İslam dünyasındaki araştırmaların denetlenmesi üzere batılı müesse56
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seler kurulmuştur. Nitekim Irak’a Bouatta ve Layard, Mısır’a Marit, Türkiye’ye de Schliemann gelmiştir. Sonra da eski eser daireleri ve ulusal müzeler
kurmuşlardır.
Bütün bunlardan sonra Yahudi Rockefeller kuruluşunun, firavuni eserler
müzesi ve eski eser uzmanları yetiştirecek enstitüler kurulması için milyarlarca dolar bağışlamasının sırrını rahatlıkla idrak edebiliyoruz. Aynı şekilde
Filistin üzerindeki İngiliz mandası sözleşmesinin 2. maddesinin gayesini de
anlayabiliyoruz. Maddenin metni şöyle: Mandater devletin, mandanın uygulanmaya başladığı ilk sene itibariyle eski eser ve antikalarla ilgili bir kanun
koyması gerekmektedir.
Bütün bunların amacı, Müslümanlar’ın dinleri ile bağlantılarını kesip, onları
putperestliğe bağlamaktır. Böylece batı, Müslümanları kolayca köleleştirip,
onlara boyun eğdirebilecektir.
Dr. Wilson, 1953 senesinde Princeton üniversitesinde düzenlenen ‘İslam
Kültürü ve Çağdaş Yaşam’ konulu konferansta yaptığı konuşmada şöyle
diyor: ‘Yakın doğu ve orta doğu ülkelerinde bugünlerde -bir taraftan yeni
olan ve diğer taraftan da eskiyi yaşatan- kültürel bir reform olmaktadır.
10- Batı, Kemalist tecrübenin asker zümresi yoluyla İslam dünyasında yinelenmesi ve Kemal’in askerlerin örnek alacakları model ve izinden gidecekleri liderleri olması için Mustafa Kemal’i modern tarihi yaratan
kahramanlardan biri olarak göstermektedir. İktidar koltuğuna oturan bazı
askeri liderlerin, konuşma ve notlarında Mustafa Kemal’in ismini ‘önder,
lider ve tarihi yaratan’ sıfatlarıyla birlikte yineleyip durduklarını her yerden
duyuyoruz.
Smith şöyle diyor: “Kemalist devrimin başarısız olmasını temenni etmediğimiz açıktır. Kemalist tecrübenin silinip yok olacağını da sanmıyoruz.”
11- Batı, Mustafa Kemal’in bütün hayatını uğruna harcadığı laiklik çizgisini
İslam dünyasında yaymaya odaklanıyor ve bu akımı durdurmaya yönelik
her türlü girişimi yok etmeye çalışıyor.
İslam’ın bazı şiarların Türkiye’ye geri döndürmeye çalışan Türk yönetici
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Adnan Menderes de işte bu yüzden idam edilmiştir.
İşte bu yüzden; laikliğin zor kullanılarak uygulamaya geçirilmesi için askerler getirilmiştir.
İşte bu yüzden Sedat’ın şu sözü Kemalistlerin sürekli tekrar ettiği sözün aynısıdır. ‘Dinde siyaset olmaz, siyasette de din olmaz.’ Smith de şöyle
diyor(93): Laiklik sürekli bir gelişim içinde İslam dünyasında kendine bir
yol açtı. Laiklik silahla da uygulanabilir, siyasi baskıyla da... Ancak önemli
olan, gelişimi hususunda dinin laikliğe izin ve ruhsat vermesidir. Aksi takdirde toplumun bireyleri arasındaki barış ve selamet yok olur ve toplumsal
harmoni bozulur.
İşte bunun için Mustafa Kemal, ölüm döşeğindeyken cumhurbaşkanlığı görevini -tam bir ahmaklıkla- İngiltere Büyükelçisi Lorain’e vasiyet ettiğinde
İngiltere, planın ortaya çıkmaması için bu teklife şiddetle reddetmiştir.
Altmışlı yıllarda bu hadiseyi yayınlayan İngiliz gazetesinin bir kopyasını evraklarım arasında saklıyordum. Bilinmektedir ki Türk Anayasası cumhurbaşkanlığı görevinin arzu edilen kişiye vasiyet edilmesi hakkını vermektedir.
12- Kemalizm, Müslümanları yanıltmak; onların duygularına saygı gösteriyormuş gibi görünmek için ve şiddetli baskının -Kemalist devrimi ve devrimin Mustafa Kemal’den sonraki ikinci adamı olan İsmet İnönü’yü silip
süpürmesine sebep olabilecek bir- halk patlamasına yol açabileceği korkusuyla bazı ibadetlere izin vermek zorunda kaldı.
Nitekim Türkiye 1946’da okullarda dini eğitim verilmesine, 1947’de -uzun
yıllar süren yasağın ardından- hacca, 1948’de imam hatip okullarının inşa
edilmesine, 1950’de de kabir ziyaretine izin verdi.
13- Türk halkı, beş yüz yıldan fazla süredir birlikte yaşadığı miras, akide ve
kültürden ve nesilden nesile geçerek kendisine miras kalan Arapça harflerle
yazmaktan mahrum bırakılınca entellektüel cehalete yakalandı. Yeni gelen
Türk nesli ise ne akideyi biliyor, ne kültürü, ne dini ne de prensipleri. (Kaybolmuş, kafası karışmış ve parçalanmış durumdalar.)
“Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları
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içinde bocalayıp duruyorlar”. (Hicr: 72)
Ancak iyi bir fıtrata sahip olan Türkler, birgün bu ecnebi fikirleri terk edecek
ve Kemalist ilkeleri ayağının altında ezecektir. Alametleri ufukta görünmektedir. Sabah yakın değil mi?
“ ‘Ne zamanmış o?’ diyecekler. De ki: ‘Yakın olsa gerek!’ ”. (İsra: 51)
Ve Allah’ın izniyle -bastırmaya ve sindirmeye yönelik askeri hareketler olsa
da- İslami Selamet Partisi yok olmayacak.
“Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.” (Âl-i İmran: 126)
Makalemi sonlandırmadan önce askeri Türk hükümetine şunu söylemek
istiyorum: “Ağır ol..! Zira ölülüleri kabirlerinden çıkaramayacaksın. Ve Kemalist tecrübe artık yok olma yolunda. Çünkü halk, bu tecrübenin sebep
olduğu acı ve yıkımı yaşamış ve insan olarak yaşamanın zevkinden mahrum
bırakılmıştır. Bu dinin himayesi altında yaşarken hissettiği güven ve huzurdan da bu tecrübe sebebiyle yoksun kalmıştır.”
Mevcut sisteme şunu söylüyorum: “Aldığın borç kredileri tutumlu kullan
ve bu kredilerle borçlarını kapat ki dünya bankasından iflasın ilan edilmesin. Yol kavşaklarını doldurmak için diktiğin Mustafa Kemal heykellerine
harcadığın paradan da tasarruf et.”
14- Japonya ve Türkiye kariyerlerine aynı zamanda başladı. Halbuki şimdi
Japonya nerede, Türkiye nerede?
Japonya, dünyanın en gelişmiş sanayi devleti sayılırken, Türkiye’yi bugün
iflas tehdit ediyor.
Dünya Bankası, üç yıl önce Türkiye’yi -Suudi Arabistan’ın, Türkiye’nin bu
kaçınılmaz düşüşten kurtulması için aracılık etmemesi halinde- iflasını
açıklamakla tehdit etmişti.
15- Yahudiler devletin devletin çeşitli kurumlarını kontrol altına aldı. Mustafa Kemal onlara bu imkanı sağladı. Örneğin: Halide Edib -Mustafa Kemal
döneminde Milli Eğitim Bakanı idi- yahudidir. Medyanın kendisini sürekli
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şişirmesi sebebiyle Türkler’in Jeanne D’arc ’ı olarak isimlendiriliyordu.
Babası Yahudi Edib Efendi’dir. Turan milliyetçiliğinin radikal davetçilerindendi. Çok güzeldi. Mustafa Kemal’e göre becerileri ise hayasızlığı, gevşekliği
ve sapkınlığı idi.
Meşhur romanları Yeni Turan’ ve ‘Vurun Kahpeye’yi(94) yazdı. Ve nihayetinde Mustafa Kemal ile ihtilafa düşen Edib, Türkiye’den kaçtı ve Kemal’in
ölümünden sonra tekrar döndü. Yahudi çizgisi Türkiye’de devam etti. Medya
ise -ne Müslümanlara, ne Türklere- tamamen Yahudiler’e ait. Örneğin Hürriyet, Yahudi gazetesidir ve günde 1 milyon satmaktadır. Ve gazeteyi ‘Hayat’
ve ‘Tarih’ gibi dergileri de yayınlayan bir yayınevi basmaktadır. Dönme Yahudi bir ailenin sahibi olduğu bu yayınevi, Türkiye’nin önde gelen sol yazarlarına da kucak açmaktadır.
Hürriyet’ten başka bir diğer gazete de Milliyet gazetesidir. Bu gazeteyi de
İpekçi isimli bir Yahudi aile yönetmektedir. Tanınmış Yahudi yazar Sami Kohen’in yanı sıra Türk solcu yazarlar(95) da bu gazetede yazmaktadır. Ardından
da Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesi gelmektedir. Solcu
bir gazete olan Cumhuriyet’i, dönme Yahudi Nuri Turan yönetmekteydi.
1972’den bu yana da Yahudi avukat Reşat Atayık tarafından yönetilmektedir.
Radyo ve televizyonlara gelince, onları da tanınmış Yahudi İpekçi yönetiyordu. Ve ta ki Erbakan bakanlıkta bulunduğu sırada görevinden azledilmesine karar verene kadar müdür olarak kaldı.
Cumhurbaşkanı ise Erbakan’ın bu kararına imza atmayı reddetmiş; ancak
bakanlığın ısrarı üzerine nihayet 1975’te İpekçi’nin görevinden alınması yönündeki kararı imzalamak zorunda kalmıştır.
Türk askeri hükümetine bir kez daha sesleniyoruz: “Türk halkını dini İslam
ile birleştirmeniz ve sokaklarda putları yaymak yerine bu dinin ilkelerini
esas alarak toplumu yeniden oluşturmaya çalışmanız evladır.”
Türk lirasını düşmekten koruyun ve artık kendinizi yormayın. Zira zaman
Mustafa Kemal’i sildi. Ve tarih onu milliyetçilerin, insanların ve de Müslümanların sayfalarından çıkardı.
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Makalemi gerçek bir hikayeye işaret etmeden sonlandıramayacağım: Mustafa Kemal, ölmeden önce, öldüğünde cenaze namazının kılınmamasını vasiyet etmiş ve hısımlarından kibirlenen bir grup namazın kılınması
hususunda aralarında ihtilafa düşmüş. Kimileri ‘Hayır kılamayız, çünkü
anayasa bunu yasaklamaktadır’ derken kimileri ise ‘böyle bir meselede anayasayı delebiliriz’ demiş. Ve sonunda Mustafa Kemal’in kölelerinden biri
öne çıkıp, bu büyük suçun (!) neticesinin sorumluluğunu üstlenerek cenaze
namazını kılmış.
Bir zamanlar El Mutenebbi şöyle demiştir:
Ne kadar gülünç şeyler olsa da Mısır’da
Onlar ağlatan şeylerdir aslında
Biz de şöyle diyoruz: “Türkiye’de de hem güldüren hem acı veren, hem ağlatan hem de yok eden ne çok şey var.”
Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak
onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve kavimlerini topyekün
helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri! Şüphesiz bunda
bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah’a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. (Neml: 50-53)
Noksan sıfatlardan beri olan Allahım, Sana hamdederim. Senden başka ilah
olmadığına şehadet ederim. Sana istiğfar eder ve sana tövbe ederim.
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19) Bilgeliğin Yedi Sütunu.

DİPNOTLAR

20) Put Adam (98).

1) İngiltere Büyükelçisi Lawther’in
(29/05/1910) tarihli, Toplum Dergisi'nin
1978'de (425-429)'uncu sayısında yayınlanan belgesi.

21) Put Adam (474).
22) Osmanlı Devleti Tarihi, Dr. Hassoun
(265).

2) Bakınız Armstrong'un 'Bozkurt'
isimli kitabı, Sayfa (12-13) ve eski bir Türk
subayın kaleme aldığı 'Put Adam' isimli
kitap, Sayfa (46-52).

23) Büyük Osmanlı Devleti Tarihi (Muhammed Ferid) İhsan Hakkı'nın Yorumu
– Sayfa (75).
24) Bilgeliğin Yedi Sütunu, Lawrence
(355).

3) Osmanlı Devleti'nin Tarihi, Ali Hassoun, Sayfa (286).

25) Put Adam (105).

4) El Nedvi'nin İslam Düşüncesi ile Batı
Düşüncesi Arasındaki Çatışma adlı eseri,
Sayfa (53).

26) Put Adam (122).

5) Put Adam, (90).

27) Dr. İhsan Hakkı'nın Osmanlı Devleti
Tarihi Hakkında Yorumu.

6) Armstrong (14) ve Put Adam (53).

28) Aynı kaynak (750)

7) Armstrong (18).

29) Put Adam (110).

8) Armstrong (246).

30) Put Adam (409).

9) Armstrong (32) ve Put Adam.

31) Put Adam (113).

10) Put Adam (70).

32) Put Adam (148).

11) Armstrong (54).

33) Put Adam (155).

12) Armstrong (56-57).

34) Dr. İhsan Hakkı'nın Osmanlı Devleti
Tarihi Üzerine Yorumu (748).

13) Put Adam (84).

35) Armstrong (147).

14) Büyük Osmanlı Devleti Tarihi, Muhammed Ferit Bey-İhsan Hakkı'nın Yorumları.

36) Osmanlı Devleti Tarihi, Ali Hassoun
(243).

15) Bilgeliğin Yedi Sütunu, Thomas Edward Lawrence, Sayfa (355).

37) Armstrong (67).
38) Put Adam (242).

16) Put Adam (103).

39) Osmanlı Devleti Tarihi, Hassoun
(283).

17) Put Adam (474) ve Osmanlı Devleti
Tarihi, Dr. Hassoun (265).

40) Armstrong (175).

18) Bilgeliğin Yedi Sütunu, Lawrence, (332).
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41) Osmanlı Devleti, Dr. Hassoun (284)
ve Armstrong (182-183).

55) Yahudi Dünyasının Uyanışı (253259).

42) Dr. Hassoun (281).

56) Yahudi Engerek Yılanı (96).

43) Sa'd Bin Ebi Vakkas'tan Müslim rivayet etmiştir. Bakınız: Muhtasar Sahih-i
Müslim, El Elbânî'nin Tahkiki No:
(200,201, h 2/291) ve Sahîhu'l-Câmi' No:
(3587)

57) Ulusal Eğilimler (2/79).

44) ‘İki hazine’ sözü altın ve gümüşü
ifade etmektedir. Kastedilen, Irak ve Şam
Kralları Kisra ve Kayser’in hazineleridir.

60) Armstrong (164).

58) Bakınız: Moiz Kohen’in ‘Kemalizm’
adlı eseri (89-90).
59) Armstrong (157).

61) Armstrong (169).
62) Armstrong (194).

45) El Ahram Gazetesi 15 Şubat 1968
Perşembe günü Sunday Times Gazetesi’nden alıntı yaparak yayınlamıştır.

63) Armstrong (210)
64) Armstrong (212)

46) Armstrong, Sayfa (214).

65) Put Adam (320).

47) Armstrong, Sayfa (216).

66) Armstrong (226).

48) Armstrong, Sayfa (216).

67) Armstrong (234).

49) Armstrong, Sayfa (27-209).

68) Armstrong (227).

50) İngiltere Büyükelçisi Lawther’in raporu (1910 senesi)

69) Ankara’da Diyalog (58).
70) Put Adam (192).

51) Bakınız: Abdullah El Tel’in Yahudi
Engerek Yılanı kitabında Türkiye bölümüne, Enver El Cundi’nin ‘Arapçılık ve
İslam’ (1983) kitabına, Enver El Cundi’nin
‘Talmud Metinleri’ kitabına (128, 234),
Dr. Muhammed Muhammed Hüseyin’in
‘Ulusal Eğilimler’ adlı eserine (2/45-) ve
Muhammed İzzet Derveze’nin ‘Modern
Türkiye’ kitabı.

71) Put Adam (200).
72) Put Adam (380).
73) Put Adam (394)
74) Put Adam (516, 518, 520).
75) Put Adam (519).
76) İslami Düşünce ile Batılı Düşünce
Arasında Islah, Nedvi (52-56) .

52) Put Adam (122).
53) Yahudi Engerek Yılanı, Abdullah El
Tel, (90).

77) Köşk (59-60).
78) Yahudi Yılan (97, 99).

54) Yahudi Engerek Yılanı, Abdullah El
Tel, (85, 96).

79) Yahudi Yılan (99).

63

Kayıp Minare

80) Hassoun (298).

KAYNAKLAR

81) Şarkul Evsat Gazetesi (10/7/1979), ElEman Gazetesi (11/7/1980), El Muctema,
Sayı (474).

1- Ankara’da Diyalog (Kişk)
2- Osmanlı Devleti Tarihi (Ali Hassoun)

82) El İtisam, Eylül 1980.

3- Put Adam (Eski Türk Subayı)

83) El Muctema, Sayı 530 (26/5/1981).

4- Büyük Osmanlı Devleti Tarihi (Muhammed Ferid Bey, İhsan Hakkı’nın yorumu)

84) Toynbee’nin ‘İslam, Batı ve Gelecek’
adlı eseri (51-52).

5- Bozkurt Mustafa Kemal (Armstrong,
Hilmi Murat’ın tercümesi)

85) Modern Çağda İslam (194) ve bakınız
Muhammed Muhammed Hüseyin’in
‘İslam ve Batı Kültürü’ adlı eseri (176).

6- İslami Düşünce İle Batılı Düşünce Arasında Çatışma (Ebul Hasan El Nedvi)

86) Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu (207209).

7- Bilgeliğin Yedi Sütunu (Lawrence).
8- Tek Adam -Üç Bölüm- (Şevket Süreyya
Aydemir).

87) Modern Çağda İslam (163).
88) Modern Çağda İslam (353) ve bakınız
‘İslam ve Batı Kültürü’ (169), Muhammed
Muhammed Hüseyin.

9- Çankaya Mustafa Kemal’in Ankara’daki
Köşkü (Falih Rıfkı)

89) Modern Çağda İslam (303).
90) Modern Çağda İslam (353).
91) Yakın Doğu Toplumu ve Kültürü,
1947’de Amerika Princeton Üniversitesi’nde bir grup oryantalistin düzenlediği
konferanstan.
92) Bakınız: Muhammed Muhammed
Hüseyin’in ‘İslam ve Batı Kültürü’ adlı kitabı (192). (Cantwell Smith’in Modern
Çağda İslam adlı eserinden alıntı).
93) Modern Çağda İslam, Smith (189) ve
bakınız ‘İslam ve Batı Kültürü’ (175).
94) Bakınız: Dönme Yahudiler adlı kitap,
(44)
95) Dönme Yahudiler (44)
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