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İSTAVROZUN LİDERLİĞİNDE MÜSLÜMAN CİHADI (DELİLLERİYLE BİRLİKTE, KİRLİ 

HAÇLI PLANLARI) 

Kuran’ı Kerim’i gerçekten özümsemiş, Allah’ını ve Peygamberini bilen 

mütedeyyin Müslüman kardeşlerimize, eğer birileri çıkıp; “Ey cemaati 

Müslim’in, gelin bir Hıristiyan haçlının liderliğinde Cihada çıkalım” derse ve 

hedef olarak “Müslüman bir ülkeyi” gösterirse, hiç şüpheniz olmasın, tüm 

Müslüman kardeşlerim, bunları diyenleri tekme tokat kovalar. Ama böyle bir 

haçlı seferi, cihat maskesi altında, halkımızdan gizlenerek resmen ve alenen 

sürdürülmektedir. 

Üzülerek belirteyim ki, İslam tarihinde eşi görülmemiş bir şekilde, böyle bir 

düzmece cihadı tezgâhlayanlar ve buna ortaklık yapanlar, İslam tarihine kara 

bir leke olarak geçeceklerdir. 

Bunları ben uydurmuyorum. Televizyon ekranlarını dolap beygiri gibi dolaşıp 

veya gazetelerdeki köşe yazılarında, işlerine gelmeyen kişi ve kurumları din 

düşmanı ilan eden ve sahte cihadı destekleyen Müslüman maskesi takmış din 

tüccarlarına sesleniyorum. İşte size; bir türlü görmek, duymak ve anlamak 

istemediğiniz deliller: 

Amerika'da gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının ardından Başkan Bush 17 Eylül 

2001 günü, tüm Dünyaya: 

“Saldırılar güçlü bir devi uyandırdı. Tüm dünyayı teröristlerden 

temizleyeceğiz, başlattığımız mücadele bir HAÇLI SAVAŞI’DIR" dedi. 

Bu, Amerikan Başkanı Bush’un “ Başlatacağını ilan ettiği Haçlı savaşının 

planıydı ve adı Büyük Ortadoğu (BOP) projesiydi.” 

Nitekim 15 Nisan 2004’te Amerikan Başkanı Bush’un ve Başkan Yardımcısı 

Cheney’in danışmanı Marc Racicort “Başkan Bush küresel bir Haçlı Seferi’ne 

liderlik yapıyor” diyerek, bunun bir Haçlı Planı olduğunu tekrarladı. 

Ama bu haçlı planını, bir Hıristiyan devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, tek 

başına uygulayamazdı. Çünkü tek başına veya Avrupa Birliği ile beraber, tüm 

İslam dünyasını karşılarına alamazlardı. Bu planı uygulamaya sokabilmek için, 

İslam ülkeleri içinden, kendilerine ortaklar bulmaları gerekiyordu. Bu 
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ortaklığı, Müslüman halktan gizlemek ve işbirlikçileri sütten çıkmış ak kaşık 

gösterebilmek için; 

1. “Ilımlı İslam” adı altında, Musevilikle ve Hıristiyanlıkla uyumlu bir din 

yaratmaya ve Müslüman dünyayı bir örümcek gibi saran bir ağ 

oluşturmaya başladılar. 

 

2. Ayrıca, halkı afyonlayıp uyutmak için yoğun bir şekilde; “İslam 

ülkelerindeki zalim diktatörlükleri yıkıp, Müslüman halka demokrasi ve 

özgürlük getireceğiz” propagandasını yapmaya başladılar. Böylece, 

Müslüman halkı da sokaklara dökerek, yanlarına çekmeyi planladılar. 

Bu iki madde, eşzamanlı olarak piyasaya sürüldü. 

“Ilımlı İslam” adı altında, Musevilikle ve Hıristiyanlıkla uyumlu bir din yaratma 

ve Müslüman dünyayı bir örümcek gibi saran bir ağ oluşturma çalışmalarında, 

şöyle bir yol haritası izlendi: 

 

Papa 2nci John Paul, 24 Aralık 1999 tarihinde, tüm Hıristiyan Dünyasına 

yayımladığı “Milenyum Mesajında”: 

“Birinci bin yılda, Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda, Amerika ve Afrika 

Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda da, Asya’yı Hıristiyanlaştıralım” diyerek, 

bir seferberlik başlattı. 

Pekiyi ama bu işi nasıl yapacaklardı. Bunun için “Dinler arası diyalog”  

kavramını ortaya attılar. Bu kavram; Papalığın 2nci Vatikan Konsülü’nün 4ncü 

oturumunda kabul edildi ve “Nostra Aetate” olarak isimlendirilen konsül 

metnine yazıldı. 28 Ekim 1965 tarihinde de, Papa 6ncı Paul’un onayıyla tüm 

dünyaya ilan edildi. Buna göre, dinler arası diyalogun amacının;  

“Hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberlin, karşılıklı uyum halinde iletişim” olduğu 

söyleniyordu. 

Hâlbuki Papa 6ncı Paul, bundan bir yıl önce, 6 Ağustos 1964 tarihinde: 

 

“Kilisemiz, insanların mutluluğu içindir. Dinler arası diyalogun bizim için 

anlamı, bütün insanları İncil’e ve kiliseye yani Hıristiyanlığa ulaştırma 

yoludur” demişti. 
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Şimdi bu amaç; ““Hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberlin, karşılıklı uyum halinde 

iletişim” lafları arkasına gizleniyordu. 

 

Türkiye’de, dinler arası diyalogun öncülüğünü Fethullah Gülen yaptı. 9 Şubat 

1998 tarihinde, hiçbir resmi sıfatı ve yetkisi olmamasına rağmen, Vatikan’a 

giderek Papa’yı ziyaret etti. 

 

 
 

Bu ziyaret esnasında Fethullah Gülen: 

 

“Papa 6ncı Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler 

arası diyalog için, Papalık konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olarak 

burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz” 

dedi. 

 

Dinler arası diyalog toplantıları esnasında “İbrahim’i dinler” kavramı ortaya 

atıldı.  Buna göre: 

 

“Yüce Rabbimiz; Musa Peygambere Tevrat’ı, İsa Peygambere İncili, Hazreti 

Muhammed’e Kuran’ı indirdi. Öyleyse; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet 

olmak üzere, her üçü de hak dinidir. Söz konusu üç peygamber de, İbrahim 

Peygamberin soyundan gelmektedir. Böylece, tek tanrılı dinlerin atası İbrahim 

Peygamberdir. Bu nedenle, anılan üç dini, İbrahim Peygamber noktasında 

birleştirebiliriz” diyorlar. 
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İyi ama: 

a. Kur’an-ı Kerim’e göre; Her üç peygambere tebliğ edilen din, aslında 

Yüce Rabbimiz katındaki “Levh-i Mahfuz’da” korunan İslam dinidir. 

 

b. Yine Kur’an-ı Kerim’e göre; Bugün Musevilerin elinde bulunan Tevrat ve 

Hıristiyanların elinde bulunan İncil tahrif edilmiş olup, Yüce Rabbimizin 

tebliğ ettiği Tevrat ve İncil değildir. 

 

c. Yine Kur’an-ı Kerim’e göre; Müslümanların inandığı Allah ile 

Hıristiyanların inandığı Tanrı, aynı değildir. Çünkü: 

 

 İslam dinine göre; tek bir Allah vardır. Doğmamış, doğurmamış ve 

O’ndan başka tapacak hiçbir şey yoktur. 

 

Hıristiyanlıkta ise; Tanrı, teslis denilen bir üçlemeden oluşmaktadır. 

Yani; Baba, oğul ve kutsal ruhtan meydana gelen üçlü, Hıristiyanların 

Tanrısıdır.  

Öyleyse; Allah’ı farklı, kitapları tahrif edilmiş, Levh-i Mahfuz’da korunan dinle 

alakası olmayan ve Aziz Peygamberimizi (sav) inkâr eden dinlerle ortak bir 

noktada buluşalım demek, İslam dinini inkâr et demektir diye düşünüyorum. 

Oysaki Türkiye’deki dinler arası diyalogun öncüsü Fethullah Gülen, farklı 

düşünüyor: 

   

Fethullah Gülen “Fasıldan Fasıla” isimli kitabında: 
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“…Herkes, kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden 

geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani 

‘Muhammed Allah’ın rasûlüdür’ kısmını söylemeksizin, sadece ilk kısmını ikrar 

eden kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakılmalıdır” diyor. 

Bilindiği gibi kelime-i tevhidin tamamı; “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün 

Resûlüllah” dır. Fethullah Gülen’e Göre; “Muhammedün Resûlüllah’ı” 

söylemeye gerek yoktur. İşte bunun adı “Muhammedsiz İslam’dır” yani  “Ilımlı 

İslam’dır” yani “Musevilik ve Hıristiyanlıkla uyumlu İslam’dır.” 

Dinler arası diyalogun ipliği pazara çıkmaya başlayınca; bu defa “Medeniyetler 

(Dinler) ittifakı” fikri ortaya atıldı. İspanya Başbakanı Zapatero; 21 Ekim 2004 

günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşma yaparak 

“Medeniyetler ittifakı” projesini gündeme getirdi. Bu proje, Birleşmiş Milletler 

tarafından benimsendi. Projenin uygulamaya sokulması için; Hıristiyan 

dünyasını temsilen Zapatero ve Müslüman dünyasını temsilen Recep Tayyip 

Erdoğan, eş başkanlığa seçildi.  

  

Bilindiği gibi; Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden birisi de Furkan’dır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde, Papaz Doktor Anis Shorros 

tarafından, GERÇEK FURKAN ( The True Furqan) isimli bir din kitabı 

yayımlandı.  

“İbrahimî Dinlerin” kitabı olduğu ve Tanrıdan gelen ilhamla yazıldığı iddia 

ediliyor. Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, İncil’den ve Tevrat’tan alıntılar 

bulunuyor. Surelerin çoğunun adı ve ayetler, Kur’an-ı Kerim’den alınmış. 

Ancak; ayetler tahrif edilerek, aralarına Tevrat ve İncil’den cümlecikler 

sokularak yazılmış. 
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“Barış Kitabı” ve “Üç Dinin Kitabı” olarak reklamı yapılıyor ve Müslüman 

ülkelerde parasız dağıtılıyor. 

 

Musevilik ve Hıristiyanlıkla uyumlu “Ilımlı İslam’ı” Müslüman dünyası çapında 

yaygınlaştırmak maksadıyla; 2007 yılında, Ameri Birleşik Devletleri Hükümeti 

ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CİA) ile bağlantılı olarak çalışan RAND 

Corporation isimli düşünce kuruluşu tarafından “Ilımlı Müslüman ağların 

(şebekelerin) oluşturulması” (Building Moderate Muslim Networks) başlığını 

taşıyan bir rapor hazırlandı.  

Bu çalışmada “İslam Dininin ve Müslüman halkın, Batı demokrasisine, 

değerlerine ve küresel düzene uyumlu hale getirilmesi” amacıyla şöyle bir 

strateji öneriliyor: 

Kitap; 366 sayfa ve 77 sureden oluşuyor. 

Tıpkı Kur’an-ı Kerim’de olduğu gibi, 

kitaptaki surelerin hepsi besmeleyle 

başlıyor. Besmele şöyle: 

“Bismi'l Eb el-Kelimetu'r Ruh el-İlahu'l 

Vahidu'l Uhed" bu sözde besmelenin 

anlamı ise: 

“Baba, Oğul, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan 

Tanrının adıyla” dır. 

Görüldüğü gibi, Hıristiyanlıkta; Baba, Oğul 

ve Kutsal Ruh üçlemesinden oluşan Tanrı 

kavramıyla, İslam’daki tek Allah inancı 

birleştirilmeye çalışılmıştır. 

İşte; Musevilik ve Hıristiyanlıkla uyumlu 

“Ilımlı İslam”  budur. “Muhammedsiz 

İslam” budur. “İbrahimî dinlerde 

buluşmak” budur. “Dinler arası diyalog” 

budur. 
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Bu raporun önsöz bölümü “Preface iii” sayfasında; “Müslüman dünyanın 
büyük bir bölümünde bir fikir mücadelesi sürüyor. Bunun sonucu; bazı 
Müslüman toplumlarda cihatçı terörist tehdidin, hoşgörüsüzlük ve şiddetin 
devam edip etmeyeceğini gösterecek ve Müslüman dünyasının gelecekteki 
yönünü belirleyecektir. Bu durum, Batı’nın güvenliğini derinden etkiler. ” 
deniyor. 

Söz konusu raporun özet bölümü “Summary xi” sayfasında; “Son yıllarda, 

birçok Müslüman toplumda, İslam’ın dogmatik ve radikal yorumunun zemin 

kazandığı” vurgulanıyor. 

Aynı raporun “Summary xv” sayfasında ise; “Soğuk savaşın başındaki tehdit, 

Sovyetler Birliği önderliğindeki nükleer silahlı küresel bir tehditti, bugünkü 

tehdit ise kitlesel ölümlere sebep olacak şekilde Batıya vuran cihatçı 

harekettir.  

Savunma Bakanlığı tarafından 4 yılda bir hazırlanan “Savunma Gözden 

Geçirme Raporunda” kabul edildiği gibi; bugün Amerika Birleşik Devletleri, 

hem silahlı ve hem de fikirler bazında bir savaşa girmiş olup, nihai zafer 

sadece, aşırı ideolojilere ev sahipliği yapan halkların ve destekçilerinin 

gözünde itibar kaybetmesiyle kazanılabilir” deniyor. 

Raporda yer alan yukarıdaki satırlardan açıkça görüldüğü gibi: 

1. İslam’ın dogmatik ve radikal yorumları; Amerika başta olmak üzere 

Hıristiyan Batı dünyasını rahatsız ediyor. 

 

2.  İslam Dini ile terörü aynı kefeye koyup özdeşleştiriyorlar. 

 

3. Bunu, Sovyetler dönemindeki nükleer tehdit kadar büyük ve kitlesel 

ölümlere sebep olacak bir tehlike olarak görüyorlar. 

 

4. Amerika Birleşik Devletleri’nin; hem silahlı ve hem de fikir bazında bir 

savaşa girdiği açıklanıyor ve ilan ediliyor. 

 

5. Amerikalılara ve Batı’ya göre aşırılık olarak kabul edilen ideolojilerin; o 

ülkelerdeki halkın gözündeki ve gönlündeki itibarlarını kaybettirerek, 

nihai zaferin kazanılacağı vurgulanıyor.  
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Böylece, resmen ve alenen; işlerine gelmeyen kişi, kurum ve ideolojileri 

karalayarak ve onları itibarsızlaştırarak yok etmeyi ve bunların yerine 

kendi değer yargılarını ve ideolojilerini yerleştirmeyi planlıyorlar ve 

nihai zaferin, bu şekilde kazanılacağına inanıyorlar. 

Söz konusu raporun (İntroduction: 4) giriş bölümü 4ncü sayfasında: 

“Amerika Birleşik Devletleri, ılımlılar için oyun alanını tesviye etmek gibi kritik 
bir rol oynarken, şüphesiz ki engeller olacaktır… Bazıları, çoğunluğu 
Müslüman olmayan bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin, ılımlı 
Müslüman ağları kışkırtmak (harekete geçirmek) için yeterli güvenilirliği 
olmadığını iddia ediyor. Gerçekten de, yurtdışındaki sosyo-politik gelişmeleri 
etkinlikle yönlendirme konusundaki engeller hafife alınmamalıdır” deniyor. 
 
Görüldüğü gibi, kısaca; “ Amerika Birleşik Devletleri olarak biz, çoğunluğu 
Müslüman olmayan bir ülke olduğumuz için, Müslüman ülkelerdeki sosyo 
politik gelişmeleri tek başımıza yönlendiremez ve ılımlılar için yeterli oyun 
alanı açamayız” diyorlar. 

O halde, Müslüman ülkeler içinde; kendilerine yardımcı olacak ortaklar 

bulmaları gerekmektedir. 

Anılan raporun (Potential Partners: 70) Potansiyel ortaklar bölümü 70nci 

sayfasında: 

“Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, aşırı İslamcılarla mücadele edebilmek 

için, İslam dünyasındaki ideolojik eğilimleri kapsayan geniş yelpaze içinde üç 

kesimden ortaklar bulabilir. Bunlar; laikler, liberal Müslümanlar ve Sufiler de 

dâhil olmak üzere ılımlı gelenekçilerdir” deniyor. 

Ama laiklik taraftarlarını, ortak olarak pek benimsemiyorlar. Çünkü aynı 

sayfada: 

“Modern Müslüman devletin kurulduğu yıllarda laiklik; siyasi seçkinler 

arasında din ile devlet ilişkisini çeşitli şekillerde belirleyen baskın kavramlar 

oldu.  

Bununla beraber, son yıllarda laiklik, giderek zemin kaybetti. Çünkü son 30 

yılda, kısmen İslam dünyasının büyük bir bölümündeki İslami diriliş ve kısmen 
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özellikle Arap dünyasında, otoriter siyasi sistemlerin başarısızlığı nedeniyle 

laiklik, liberal demokrasinin Batılı siyasi modelleriyle ilişkili hale gelmemiştir” 

diyorlar.   

Ayrıca; “Türkiye’de, Fransız laikliğine yakın olan Atatürk laikliğini dini 

aidiyetin okullarda ve diğer resmi alanlarda açıkça teşhir edilmesi yasakladığı 

için agresif buluyorlar.” 

Böylece; daha ziyade Liberaller ile ılımlı gelenekçileri, ortak olarak tercih 

ettikleri anlaşılıyor. Bu ortakları kullanarak Müslüman ülkelerde, bir örümcek 

ağı gibi örgütlenmeyi ve kamuoyunu “Ilımlı İslam” doğrultusunda 

yönlendirmeyi planlıyorlar. Pekiyi bu işi nasıl yapacaklar? 

Söz konusu raporun “Summary xxi” sayfasında: 
 
“Başlangıçta ağ oluşturma çabası, ideolojik yapısı bilinen güvenilir ortaklardan 
oluşan çekirdek bir grup üzerine odaklanarak yapılabilir ve buradan dışarıya 
doğru yayılabilinir (yani yer altı kuruluşlarının metodolojisi takip edilebilir) 
 
Hedeflenen yeni kuruluşun ideolojisi sıkıca bir kez tespit edildikten sonra, 
Amerika Birleşik Devletleri, o kuruluşun yerel özerklik düzeyini arttırmaya 
başlayabilir” diyorlar.  
 
Görüldüğü gibi: 
 

1. Önce, ideolojik yapısı bilinen, güvenilir ortaklardan oluşan, çekirdek bir 
grup oluşturacaklar. 
 

2. Bu çekirdek grup, yasadışı suç örgütlerinin izlediği metodolojiyi 
kullanarak semirecek ve dışa doğru yayılacak. 
 

3. Daha sonra, Amerika’nın baskısıyla yerel özerklik kazandırılacak, yani 
devlet içinde devlet haline getirilecekler. 
 

Pekiyi, ideolojisi bilinen bu güvenilir ortaklar kimler arasından seçilecek?  
 
Raporun “Summary xxii” sayfasında, bu ortakların; 

1. Liberal ve laik Müslüman akademisyenler ve aydınlar 
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2. Genç ılımlı din adamları (ulema) 

 

 

3. Sivil toplum eylemcileri (aktivistler) 

 

4. Cinsiyet eşitliği kampanyalarıyla meşgul olan kadın grupları 

 

5. Ilımlı gazeteci ve yazarlar arasından seçileceği belirtiliyor. 

 

Amerikalılara göre; Türkiye’de, en güvenilir ortaklardan birisi Fethulla Gülen. 

Söz konusu raporun 74ncü sayfasında: 

“Türk dini lider Fetullah Gülen, bir tür Sufi İslam’ı desteklemektedir. Gülen, 

İslami kuralların çoğunun, insanların özel hayatını ilgilendirdiğine ve sadece 

birkaçının yönetim konularıyla alakalı olduğuna işaret ediyor ve devletin 

İslam hukukunu uygulamasına karşı çıkıyor.  

O, devletin İslami kuralları uygulamaması gerektiğine inanıyor, çünkü din özel 

bir mesele olup, herhangi bir özel inancın gerekleri tüm halka 

dayatılmamalıdır. 

Gülen, hoşgörü ve tolerans konusundaki düşüncelerini, Hıristiyanlara ve 
Yahudilere kadar genişletiyor. 
 
O, İstanbul’daki evrensel Yunan Ortodoks Patriği Bartholomeos ile İki defa 
görüşmüş, Roma’daki Papa’yı 1988 yılında ziyaret etmiş ve İsrail’deki 
Hahambaşının ziyaretini kabul etmiştir…” deniyor. 
 
Gördünüz mü? Tam da, Amerikalıların aradığı gibi mükemmel bir ortak. 
 
Diğer taraftan, söz konusu raporun “Summary xix” sayfasında: 
 
“2004 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş ekonomik güç olan (G8) 
ülkelerinin Başkanlarıyla birlikte; Genişletilmiş Ortadoğu (BOP) ve Kuzey 
Afrika Girişimi (BMENA) hareketini başlatarak çok yönlü bir yaklaşım enjekte 
etmeye çalıştı. 
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2006 yazında, Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi (BMENA); sivil 
toplum kuruluşlarını geliştirmede en başarılı sivil toplum kuruluşu olan Asya 
Vakfı modelinin Ortadoğu bölgesine uyarlanması için bir çaba başlattı”  diyor. 
 

1. Demek ki; “Ilımlı İslam projesi” ile “Büyük Ortadoğu projesi” bir 

bütünmüş. 

 

2. Demek ki; Bu projelerin arkasında, Amerika ile birlikte G8 ülkeleri de 

varmış. 

 

3. Demek ki; Asya- Pasifik bölgesindeki ülkelerde, sivil toplum 

kuruluşlarını Amerikan politikaları doğrultusunda örgütlemek 

maksadıyla kurulan ve CİA fonlarıyla desteklenen Asya Vakfı (The Asia 

Foundation) çok başarılı olmuş. Şimdi bu model, Ortadoğu bölgesinde 

de uygulanmaya başlamış.  

 

4. Demek ki; “Arap Baharı” dedikleri, dış destekli iç ayaklanmaların 

arkasında, Asya vakfı modeli örgütlenmelerin de payı varmış. 

Şimdi, tekrar başa dönelim ve şunları hatırlayalım: 

ABD'de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının ardından Başkan Bush 17 Eylül 2001 

günü, tüm Dünyaya: 

“Saldırılar güçlü bir devi uyandırdı. Tüm dünyayı teröristlerden 

temizleyeceğiz, başlattığımız mücadele bir HAÇLI SAVAŞI’DIR" dedi mi? Dedi. 

15 Nisan 2004’te Bush’un ve Cheney’in danışmanı Marc Racicort “Başkan 

Bush küresel bir Haçlı Seferi’ne liderlik yapıyor” diye bunun bir Haçlı Planı 

olduğunu ilan etti mi? Etti. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat 2006 günkü Meclis grubunda 

yaptığı konuşmada: 

“Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nde bizim bir EŞBAŞKANLIK görevimiz var” 

açıklamasını yaptı mı? Yaptı. 

13 Ocak 2009’da da, yine parti grubunda: 
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 “Büyük Ortadoğu Projesi’nde Türkiye’ye bir görev verildi, biz bu görevi 

üstlendik” dedi mi? Dedi. 

Başbakan Erdoğan, 21 Şubat 2006 günü yaptığı grup konuşmasının 

devamında: 

“Irak ve Suriye meselelerine bakışımız da BOP’u esas almaktadır… AB ve 

Medeniyetler (dinler) İttifakı projesinin altında da bu vizyon vardır”  diyerek, 

Haçlı Planına bağlılığını teyit etti mi? Etti. 

Allah aşkına, aklınıza ve vicdanınıza danışarak, ortaya çıkan şu tabloya bir 

bakın: 

1. Bir tarafta; resmen ve alenen Haçlı planları olduğu söylenen; Büyük 

Ortadoğu, Arap Baharı, Dinler arası diyalog, Musevilik ve Hıristiyanlıkla 

uyumlu Ilımlı İslam ve Medeniyetler ittifakı projeleri. 

 

2. Diğer tarafta; Büyük Ortadoğu ve Medeniyetler (dinler) ittifakı 

projelerinin Eş Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. 

 

3. Bir tarafta; Dinler arası diyalogun öncüsü Fethullah Gülen. 

 

4. Diğer tarafta; İbrahimî Dinlerde birleşme numaralarıyla “Ilımlı İslam” 

adı altında “Muhammedsiz” bir din yaratma çabaları. 

 

5. Bir tarafta; Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CİA) ile bağlantılı olarak çalışan 

RAND Corporation isimli düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan “Ilımlı 

Müslüman ağların (şebekelerin) oluşturulması” planı. 

 

6. Diğer tarafta; Haçlılar tarafından “Gerçek Furkan” adıyla hazırlanıp, 

Müslüman ülkelerde bedava dağıtılan sahte din kitabı. 

İşte bu üçkâğıt ortamında, Türkiye olarak biz: 

a. Amerikan Başkanı Bush’un; “Bu bir Haçlı Seferidir” diyerek 

Afganistan’a başlattığı saldırıya asker göndererek ortaklık yaptık. 1 

Milyona yakın Müslüman öldü ve hâlâ ölüyor. 
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b. ABD ve İngiltere “Irak’ta kimyasal silahlar var diyerek” tüm dünyaya 

yalan söylediler ve Irak'ı işgal ettiler. Sonra da bu ülkede farklı 

rakamlara rağmen bir buçuk milyondan fazla Müslüman öldü ve hâlâ 

ölüyor.  

 

c. Libya’ya, Birleşmiş Milletler kararını beklemeden taarruz eden 

Fransa ve İtalya’nın arkasından NATO ile beraber harekâtı 

destekledik. Ayrıca, Libyalı isyancılara çantalar içinde 100 milyon 

Dolar nakit para yardımında bulunduk. Böylece, Libya’da kan 

gövdeyi götürdü ve binlerce Müslüman öldü. 

 

d. Suriye’ye gelince: 

 

1) Birden Birleşmiş Milletler, Amerika, NATO ve Avrupa Birliği’nden 

daha öne çıkarak Suriye’ye açılan “Haçlı seferinin öncülüğünü” 

yaptık.  

 

2) Kendilerine “Özgür Suriye Ordusu”  adını veren muhalifleri, 

Antalya ve İstanbul’da toplayarak, Suriye’ye yapacakları 

saldırıları organize ettik. 

 

3) İstanbul’da yapılan toplantıda Suriyeli Kürtler “Özerklik ve 

federasyon taleplerini gündeme getirdiler” uyanmadık.  

 

4) Suriyeli muhaliflere “ Silah, mühimmat, para ve lojistik destek” 

sağladık. 

 

5) “Özgür Suriye Ordusu” adı altında yuvalanan El Kaide militanları 

ile paralı askerler; Suriye Postahanesinde çalışan sivil memurları, 

binanın 5nci katından “Allahu Ekber”  nidalarıyla canlı olarak 

atarken, bunu bir “Cihat” olarak gördük. Hatta Çeçenistan ve 

Türkiye’den bazıları Suriye’ye geçerek, isyancılarla birlikte cihada 

koştu. 
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6) Zaten, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya da Esad'a 

"Senin Müslümanlıkla ne ilgin var!" diye çıkışmamış mıydı? Daha 

önce de, bazı Bakanlarımız Suriye yönetiminin kâfir olduğunu ima 

etmemiş miydi? O halde, bu bal gibi “cihaddı.” 

 

7) Ama birden bire, Amerika Birleşik Devletleri “Özgür Suriye 

Ordusunu” tanımadığını ilan etti. Katar’ın Doha şehrinde, Suriye 

Ulusal Konseyi (SUK) adıyla 11 kişilik bir yönetim kadrosu 

oluşturdu. Bunun başına da George Sabra isimli bir Hıristiyan’ı 

geçirdi. Şimdi, Müslüman Suriye’ye karşı oluşturulan muhalefetin 

başında bir Hıristiyan var. Yani, Suriye’ye “Allahu Ekber”  diyerek 

saldıran cihadcıların liderliğini, boynunda “istavroz”  taşıyan 

Hıristiyan George Sabra yapacak. 

Hiç dikkat ettiniz mi? 

1. Saldıranlar hep Hıristiyan. 

 

2. Ölenler hep Müslüman. 

 

3. Bu saldırılara komuta edenler, hep Hıristiyan. 

 

4. Bu Haçlı saldırılarının yanında, hep Müslüman Türkiye Var. 

 

Ne diyeyim. Yüce Rabbimiz; görmek istemeyenleri, duymak istemeyenleri, 

anlamak istemeyenleri ve Haçlı Planlarına ortaklık edenleri ıslah etsin.  

 

Ey Millet, uyan artık… Bindik bir alâmete, doludizgin gidiyoruz kıyamete… 

 

Selam ve saygılarımla… 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir; http://hikmetyavas.wordpress.com/ 

mailto:hikmetyavas@gmail.com
http://hikmetyavas.wordpress.com/

