
Dünyada ve Türkiyede CIA'nın Etkisi

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 16:28 - 

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE CIA-NIN ETKİSİ

CIA, 1947 Ulusal Güvenlik Yasası ile kuruldu.
”CIA kuruluşundan itibaren Türkiye'de o zamanki adı ile Milli Amale Hizmet (MAH) veya "Milli
Emniyet" diye bilinen MİT'le ve polis teşkilatıyla iç içe çalıştı. MİT ve Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün merkezlerine hükmetti. Para verdi, eleman yetiştirdi, bütün dosyalarına uzandı,
para karşılığı operasyon sipariş etti, köstebek yerleştirdi. Bu ilişki artarak sürüyor.
CIA'nın Türkiye'de halka karşı önemli faaliyetlerinden biri, 1951 Türkiye Komünist Partisi (TKP)
tutuklaması oldu. Kurtuluş Savaşı'nın ateşi içinde doğan Türkiye'deki Komünist Hareket işgal
yıllarında bile faaliyetini yürütmüştü. Ancak CIA'nın yönlendirmesinde yürütülen 1951
tutuklamalarıyla, işçi sınıfı devrimciliğinin örgütlü mücadelesi kesintiye uğratılabildi. 
CIA, o zamanın parasıyla ayda 7,5 lira verdiği bir TKP üyesini ajanlaştırmış, bu ajan aracılığıyla
operasyonu, Parti'nin Merkez Komitesi'ne kadar uzatabilmişti. CIA'nın örgütlediği ajan, daha
sonra MİT'in Kontr-Komünizm Masası'nda istihdam edildi. Söz konusu kişi, 1994 yılında
"Başbakanlık Müşaviri" sıfatıyla öldü.
Ülkemizde CIA'nın yönlendirilmesiyle gerçekleşen ikinci büyük komplo, 1955'teki 6-7 Eylül
olaylarıydı. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba konulduğu iddiasıyla galeyana getirilen
İstanbul'daki işsiz güçsüz güruhu, azınlıklara ait evlere ve mağazalara saldırdı. Daha önce Özel
Harp Dairesi Başkanlığı'nda da bulunmuş olan MGK Genel Sekreterliği'nden emekli Orgeneral
Sabri Yirmibeşoğlu, 6-7 Eylül olaylarını "ÖHD'nin düzenlediği mükemmel bir operasyon" olarak
niteledi.” 
İ.Sabri Çağlayangil şöyle der:” "Amerika şuna aldırmaz: Bir memlekette demokratik idare olmuş,
şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz. Amerika o memleketin kendisine ne
ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne dereceye kadar satelite (uydu) haline gelebileceğine
bakar." .” 
“Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un Yassıada'da Örtülü Ödenek'le ilgili
yargılamalarda söylediklerini aktarıyoruz. Milli Emniyet'in Amerikalılardan para aldığı şayiası
ortalığa düşmüştü. Korur, araştırmasını yaptı ve Başbakan Adnan Menderes'e sundu. MİT'in, o
zamanki adıyla Milli Emniyet'in başında General Behçet Türkmen vardı. Korur'un
araştırmalarının sonucu şöyleydi: 
"Amerikalılar Milli Emniyet'e 'hâkimdi'. Para veriyor örgüte nüfuz ediyorlardı. Milli Emniyet'in
bütün dosyaları CIA'nın kontrolündeydi. İstanbul'da Milli Emniyet'e ait bir okul, servisin İstanbul
örgütü ve Yeşilköy'deki soruşturma teşkilatı tümüyle Amerikalıların emrinde. Okullara,
soruşturma teşkilatına Amerikalılar doğrudan para veriyorlar. İstanbul Bölge Başkanı'na
doğrudan para ödüyorlar. Karşılığında 'iş' istiyorlar.
Korur'un araştırmasına göre, Milli Emniyet birimlerine CIA ayda 100 bin, İngiltere gizli servisi 30
bin, Fransızlar 7-8 bin, İtalyanlar da 4 bin lira ödüyorlardı. CIA dışındakiler parayı, Milli
Emniyet'in Ankara'daki merkezine veriyorlardı. CIA ise ne merkez tanıyordu, ne de yöntem
değiştirmeye yanaşıyordu. Egemenliğine aldığı gizli servis ünitelerine her ay CIA'nın adamları
gidiyor, birimin başındaki kişiye zarf içinde "para" bırakıyordu.
MİT'in adı o zaman Milli Amale Hizmet idi. Halk içindeki adıyla Milli Emniyet. Menderes ve
Korur, Türkiye Cumhuriyeti'nin gizli servisinin CIA'dan para alarak iş yapmasına teşkilatın
başındaki General Türkmen'in destek olduğunu saptıyorlardı. NATO Güneydoğu Kara
Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı da yapan General Türkmen, Genelkurmay İstihbarat

 1 / 11



Dünyada ve Türkiyede CIA'nın Etkisi

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 16:28 - 

Başkanlığı'ndan MAH Başkanlığı'na atanmıştı. 1953'te geldiği bu görevden, 18 Nisan 1957'de
Bağdat Büyükelçiliğine atanarak emekli edildi. Bu dönemde Coca Cola'nın Türkiye'ye girmesine
aracı oldu, bu yolla milyarderler arasına katıldı. General Türkmen, 12 Eylül döneminin Dışişleri
Bakanı, şimdi MHP üyesi olan İlter Türkmen'in babası.
…Şimdi MİT Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Eymür de Analiz adlı kitabında,
CIA'nın verdiği teknik yardımların babası Mazhar Eymür aracılığıyla geldiğini anlatıyor. 
…..12 yıl boyunca üç ayrı Güney Amerika ülkesinde CIA'nın operasyon elemanı olarak görev
yapan ve 1974'te CIA'dan kaçıp bu yıllara ait olayları gün gün yazan ve CIA Günlüğü adıyla
yayımlayan Phillip Agee, ikinci kitabı Firar'dâ (The Ruri) CIA ile Türkiye ilişkilerine de yer
veriyor: 
"CIA uzun yıllardan beri Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ile çok yoğun bir işbirliği içindedir. Bu
örgütün eğitimini, geliştirilmesini ve donatımını CIA sağlar." 
Firar'da. Agee, CIA'nın işlevlerini şöyle sıralıyor: 
"1. CIA kendisinin en önemli düşmanları ve aleyhtarları hakkında geniş bir liste hazırlar. 
"2. Bu liste, kişilerin hayatlarını ve onların nasıl nerede bulunabileceklerini de içerir. 
"3. Amaç, askeri darbe olduğu zaman bu bilgi arşivini, o ülkenin gizli askeri istihbarat teşkilatına
verip, bu kişilerin darhal tutuklanmalarını sağlamaktır. 
"4. CIA, bütün dost, müttefik Üçüncü Dünya ülkelerindeki sivil ve askeri istihbarat teşkilatlarının
eğitilmesini ve donatılmasını üstlenir. Buralarda çalışan yüzlerce kişi Amerika'ya götürülüp kurs
görürler. 
"5. Darbe yapıldığında Amerikan aleyhtarları CIA'nın sızdırdığı liste sayesinde
tutuklandıklarında, o ülkenin istihbarat teşkilatı üyeleri, kurumlaşmış işkence yöntemlerini bu
insanlar üzerinde uygularlar. 
"6. CIA, başta Şili olmak üzere, tüm 'dost' ülkelerde gerçekleştirdiği askeri darbelerde bu sistemi
uygulamış ve binlerce kişinin tutuklanması, işkence görmesi ve politik cinayetlere kurban
gitmesinin birinci derecede sorumlusu olmuştur.
….MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Kurmay Albay Sabahattin Savaşman, 19 Şubat
1978'de Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde verdiği ifadede MİT içinde 20'nin üzerinde CIA
ajanının çalıştığını açıkladı. CIA adına köstebeklik yapmakla suçlanan ve ceza alan MİT'in 3.
adamı Savaşman'ın ifadesi şöyle: 
"CIA'nın Türkiye'de MİT ile işbirliği yapan 20 kişinin üzerinde çeşitli personeli bulunmakta ve bu
personel MİT ile muhtelif alanlarda işbirliği yapmaktadır. Ve aynı zamanda MİT'e yardım ederek
MİT ile müşterek operasyonlar yürütmektedir. MİT 1950 yıllarından itibaren CIA ile esasen iç içe
çalışmaktadır. MİT'in kullanmış olduğu bütün teknik araçlar CIA tarafından temin edilmiş, birçok
MİT personeli CIA'da kurs görmüş, MİT okulu CIA tarafından kurulmuştur. Yıllarca MİT
personeli bir CIA personeli gibi yurtiçinde ve yurtdışında CIA hesabına çalışmış, CIA'ya hizmet
vermiştir.
….12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinin CIA tarafından hazırlanıp yönlendirildiği
artık yadsınamaz hale geldi. CIA'nın ünlü Türkiye İstasyon Şefi Paul Henze'nin 12 Eylül
generalleri için "Bizim oğlanlar yaptı" (Our boys have done) sözü başka bir kanıt aramaya gerek
bırakmıyor. 
12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, CIA'nın ülkemizdeki faaliyetlerinin yaygınlığı ve etkisi açısından
da dönüm noktaları oldu. CIA tarafından yönlendirilen; ordu, polis teşkilatı, politika ve iş
dünyasından temsilcilerin katılımıyla hayat bulan gizli bir örgüt olan Kontrgerilla, bu dönemlerde
resmen ve fiilen iktidar oldu.
…..Tansu Çiller, "ABD vatandaşı mısınız?" sorusuna hep "Teklif ettiler, reddettik" yanıtını verdi.
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ABD'de vatandaşlık teklifini, çengel attığı yabancı ülke öğrencilerini ajanlaştırmak için bir tek
CIA yapıyor. Çiller'in ABD'de iken "kola içmeye parasının olmadığı" dönem bu ilişkiyle sona erdi.
Amerikan yardımı parayla sınırlı kalmadı. 
Tansu Çiller'in Başbakanlığa kadar tırmanmasında en büyük destekçisi, CIA oldu. Tansu Çiller
de, 3 yıla yakın başbakanlığı döneminde kendisine ikinci pasaportu sağlayan kurumu ihya etti.
Dünya Bankası'nın Özelleştirme Müdürü gibi çalışan Çiller, bir de CIA'nın denetiminde özel
istihbarat teşkilatı kurdu. Başbakanlıktan ayrılmadan önce de örtülü ödenekten çektiği 500
milyar lirayı, bu örgüte aktardığı saptandı.  " 
CIA-nın Kitapta anlatılan 42 suç dosyasından -MALCOLM X SUİKASTI,su-i
kastlar,kaos,uyuşturucu,mafya,paravan şirketler,kara para aklama,iç savaş,devletleri
parçalama,Afganistan,Pakistan operasyonları –gibi bir çok su-i kastlarından biri;
“Başkan John F. Kennedy'nin öldürülmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını öne süren CIA, bunu
göstermek için çok tuhaf bir yol seçti: JFK'nin öldürülmesiyle ilgili her soruşturmayı baltaladı.
Ancak CIA'nın olayla sayısız bağlantısı göz önüne alındığında, bu tavır hiç de şaşırtıcı değil. 
Katil olarak suçlanan "tek tabanca" Lee Harwey Oswald'ı alalım. Deniz piyadesi olarak, CIA'nın
dünyadaki en büyük istasyonlarından, çok gizli U-2 casus uçaklarının bulunduğu Japonya'daki
Atsugi Hava Üssü'nde görev yaptı. 1959'da Sovyetler'e düzmece olduğu çok aşikâr
"ilticasından" önce, orduda Rusça öğrendi. Moskova'da, ABD Büyükelçiliğindeki CIA yetkilisine
Amerikan vatandaşlığından çıktığını, Ruslara U-2'ler hakkında tüm bildiklerini anlatma sözü
verdiğini söyledi. İki yıl sonra "fikrini değiştirince" Dışişleri Bakanlığı memnuniyetle pasaportunu
iade etti ve eve dönmesi için para verdi. 
Oswald, New York'ta, mensuplarının tümü Nazi olan CIA'nın cephe gruplarından birinin bir üyesi
tarafından karşılandı. Sonra Kont George de Morhenschildt'in "yardımlarını gördüğü" Dallas'a
gitti. Kont, ölümünden kısa bir süre önce kendisinin, Oswald'ın Rusya'da geçirdiği döneme
ilişkin bilgi almak için, CIA tarafından görevlendirildiğini itiraf etti. 
Oswald, 1963 yazında New Orleans'a gittiğinde, isteyerek ya da istemeyerek, sözde Domuzlar
Körfezi'ndeki ihanetinden dolayı JFK'yi öldürmek için komplo kuran aşırı sağcı üç CIA ajanıyla
temas kurdu. Bunlardan Guy Banister'la Oswald, henüz Marksist pozları takındığı sırada
beraber çalışmıştı. Clay Shaw, daha sonra JFK suikastından yargılanırken, savcılık CIA'daki
görevini kanıtlamaya uğraştı ama başaramadı. David Ferrie ise Oswald'ın 15 yaşındayken
katıldığı Sivil Havacılık Devriye Birliğinden arkadaşıydı. 
O sonbaharda Dallas'a döndüğünde, Oswald, daha sonra David Atlee Phillips olduğu belirlenen
"Maurice Bishop" adlı kişinin şirketinde görüldü. Phillips, JFK'den nefret eden bir CIA yetkililer
grubunun üyesiydi. Grupta, mafyayla çok sıkı bağları bulunan ve Castrp'yu öldürmek için
Johnny Rosselli'yi kiralayan fanatik William Harvey ile Watergate'in hırsızı Howard Hunt da
vardı. Hunt, daha sonra JFK suikastına karıştığını yazan bir gazete aleyhine açtığı tazminat
davasını kaybetti. 
CIA'nın suikastta yer almasına neden olabilecek çok sayıda etken var: JFK, komünizme karşı
belirgin "yumuşaklığı"; CIA Başkanı Allen Dulles ile Başkan Yardımcısı (aynı zamanda Dallas
Belediye Başkanı'nın kardeşi)Charles Cabell'i görevden alması ve Domuzlar Körfezi
fiyaskosunun hemen ertesinde yaptığı konuşmada, CIA'yı "bin parçaya böleceğini ve tozlarını
rüzgâra savuracağını" söylemesi. 
ABD-de aynı zamanda başkanlığın yolu CIA-dan veya onun onayından geçer.
“1950'lerin sonlarından beri CIA için çalışan George Bush 1975'te CIA başkanı yapılınca,
görevlerinden biri de "B Takımı" denilen projeyi ele almak oldu. Bu proje, Başkan Ford'un, CIA
analizcilerinin Sovyet askeri gücünü küçük gösterdiğini öne süren ve ikinci bir bakış açısı
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isteyen CPD ile öteki aşırı sağcı unsurlara bir armağanıydı. 
CIA analizcileri, Bush'un desteklediği B Takımı'nın kendi verilerini bir başka kılığa sokmasını
"ihanet" olarak nitelediler. Oysa, Reagan 1980 seçimlerinde Başkan Yardımcısı adayı seçerek
Bush'u ödüllendirdi. Reagan seçilir seçilmez B Takımı'nın her bir üyesini son derece hassas
askeri mevkilere atadı ve Pentagon'un bütçesini artırdı. 
Bush 1989'da Başkan olunca CIA'nın başına, kendisi CIA başkanıyken B Takımı'na arka çıkan
grubun lideri Robert Gates'i getirdi. Gates, Reagan'lı yılları Sovyetler'in askeri gücü konusunda
ciddi ölçüde tahrif edilmiş istihbarat sağlamakla geçirdi. Belki de bu yüzden CIA, Sovyetler
Birliği'nin dağılacağını öngörme konusunda hazırlıksızdı.
…….Ronald Reagan 1980'de Jimmy Carter'a karşı başkanlığa adaylığını koyduğunda, İran'da
52 Amerikalı rehin tutuluyordu. Reagan-Bush ikilisi, rehinelerin Kasım'daki seçimlerden önce
serbest bırakılması halinde, bu "Ekim Sürprizi"nin Carter'in kazanmasına yardımcı- olacağından
endişeleniyorlardı. 
İran eski Cumhurbaşkanı Beni Sadr'a göre, Reagan'ın adamları 1980 Ekim'inde Paris'te
İranlılarla buluştular ve rehineleri seçim sonrasına kadar tutma karşılığında 40 milyon dolar
verdiler. Bazı kaynaklar, bu toplantılara eski CIA Başkanı George Bush ya da sonradan CIA
Başkan olan William Casey veya her ikisinin katıldığını belirtiyor.
Ekim Sürprizi, Reagan'ın seçim kampanyasında yer alan eski veya halen göreve devam eden
CIA ajanlarının oluşturduğu şebekenin de adıdır. Şebekenin görevi, Carter'in başında
bulunduğu Beyaz Saray'dan istihbarat toplamaktı. Carter yönetimini istikrarsızlaştırmak için
yapılan karmaşık ve başarılı bir çalışmaydı bu. 
"Ekim Sürprizi" ekibi, Beyaz Saray'dan toplantı tutanaklarını ve öteki belgeleri çaldı. Ayrıca,
basına Carter'in İranlılarla görüşmeler yaptığına ve rehineleri kurtarmak için planlar
hazırladığına ilişkin bir dizi yalan haber sızdırıldı. Böylelikle hem görüşmeler hem de kurtarma
operasyonları zora sokuldu. 
Sonunda Carter bir rehine kurtarma operasyonu başlattığında, birileri İranlılara -ve William
Casey'e- planın ayrıntılarını verdi. Operasyon, 8 Amerikalının canına mal olan felaketle
sonuçlandı.
"Ekim Sürprizi" ekibinin etkili yalan haber yayma kampanyasına karşın, Carter İranlılarla,
rehineleri silahla değiştirmeyi içermeyen bir pazarlık yapmayı denedi. Fakat Paris'teki
toplantıdan sonra İranlılar anlaşmadan vazgeçti. Rehineler, Reagan yemin edip resmen göreve
başladığı güne dek serbest bırakılmadı. Bu tarihten hemen sonra, İran'a milyonlarca dolarlık
silah ve mühimmat akmaya başladı. 
"Ekim Sürprizi" JFK suikastından bu yana CIA'nın gerçekleştirdiği en büyük manipulasyon ve
dezenformasyon operasyonu oldu. Operasyonun kimi önemli tanıkları vakitsiz öldü. Tıpkı bu
operasyonla Reagan döneminin öteki örtülü operasyonları arasında bağlantı keşfeden bir
gazeteci gibi.
Sonuç olarak, Warren Komisyonu'na benzer bir Kongre araştırma komisyonu, komplo
kurulduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Ne yazık ki, komplonun
varlığını gösteren hiç bakmadıkları sayısız kanıt vardı. Yayınlanan rapordaki kimi maddi hatalar
da göze batarcasına sırıtıyordu.” 
CIA bol bol maşa kullanıyor.
“Eğer Kaddafi gerçekten Batı'nın ajan provokatörü ise, bu hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Birçok
Arap teröristin sokağın iki yakası için çalıştığı ortaya çıktı. Çok sayıda Arap devlet başkanı
CIA'nın bordrosunda.” 
CIA-nın hedefi önde görülmeden ancak öndekini idare ve yönlendiren dünya hamiliğini ve
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hakimiyetini sürdürmektir.
Bizdeki kontgerilla,derin devlet veya Ergenekon gayrı meşru yapılanmaları CIA-nın destek veya
gözetiminde sürdürülmektedir.Tamamen menfaat- üzerine herkesin ağzına bir parça bal
sürdürerek faaliyetlerini sürdürmektedir.
“CIA kaos yaratmakta çok başarılı; ama hiçbir zaman kaosu bitirecek bir plan geliştirmedi. 10
yıllık savaş bittiğinde bir milyon insan ölmüş, Afgan eroini Amerikan pazarının yüzde 60'ını ele
geçirmişti.” 
Kapsamlı çalışmalarda bir ada bile ihmal edilmiyor,karıştırılıyordu..güney pasifik adaları.
Ve CIA’nın IRAK hesapları;
“1991 başındaki Körfez Savaşı pek bir şey değiştirmedi. Şu eski ahbabımız despotik Kuveyt
Emiri tahtına geri döndü. Eskiden dostumuz olan Saddam Hüseyin, bir-iki iğnelemeye karşın
hâlâ iktidarda ve her zamanki gibi gaddar. Yüz binlerce Iraklı öldü, savaştan dönen binlerce
Amerikan askeri esrarengiz bir hastalığın pençesinde ve Basra Körfezi tarihin en büyük çevre
felaketini yaşıyor; binlerce ton petrol hâlâ temizlenmedi. Doğal olarak, "Acaba bunlardan
kaçınılabilir miydi?" sorusu akla geliyor. 
Tüm anlaşmazlık Kuveyt'in eğik sondaj yaparak Irak petrolünü çalmasıyla başladı. Kuveyt, ABD
Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Brent Scowcroft'un eski şirketinden aldığı araçları kullanarak,
Irak toprağı altındaki rezervlerden 14 milyon dolarlık petrol sızdırdı. Hatta, Kuveyt'in sondaj
cihazlarını yerleştirdiği alan bile eskiden Irak toprağıydı. Eğik sondajla başkasının petrolünü
çalmak Teksas'ta vurulmak için yeterlidir ve tabii Ortadoğu'da da savaş başlatmak için yeterli
oldu. 
Yine de anlaşmazlık görüşmelerle çözülebilirdi. Ama eğer bu işleri gerçekte savaş kışkırtmak
amacıyla yapıyorsanız, savaştan kaçınmak zordur. 
Kışkırtmanın en bilinen örneği, Irak'ın Kuveyt'i işgalinden beş gün önce Saddam'la ABD'nin
Bağdat Büyükelçisi April Glaspie arasında gerçekleşen görüşmedir. CIA uydu fotoğrafları Irak
işgal birliklerinin Kuveyt sınırına yığınak yaptığını gösterirken, Glaspie Saddam'a, Irak'ın
Kuveyt'le sorununa "ABD karışmayacak" dedi. 
Birkaç gün sonra, son dakika görüşmeleri sırasında Kuveyt Dışişleri Bakanı şöyle diyordu:
"(Irak'a) karşılık vermeyeceğiz... Memnun değillerse topraklarımızı işgal etsinler... Biz de
Amerikalıları getiririz." ABD'nin Kuveyt'in bu tutumunu teşvik ettiği bildirildi. 
İki ülkenin birbirinin gırtlağına sarılması yeni bir şey değildi. 1989'da CIA Başkanı William
Webster Kuveyt Güvenlik Şefi'ne, "Irak'a baskı yapmak için, Irak ekonomisini kötüleştirme
avantajını elde etmeyi" öğütledi. Aynı sıralarda, CIA'ya bağlı bir "think-tank" da Saddam'a,
Kuveyt'e baskı uygulamasını tavsiye ediyordu. 
Bir ay önce, Bush yönetimi, Irak'la büyük çaplı ekonomik işbirliğinden söz eden gizli bir yönerge
yayınladı. Bu girişim Saddam'a milyarlarca dolarlık gizli silah satışıyla sonuçlandı. 
Körfez Savaşı ayrıca bölgeyi istikrarsızlaştırdı ve Kuveyt'i ABD'ye daha bağımlı hale getirdi.
Amerikan petrol şirketleri şimdi petrol fiyatlarını daha çok kontrol edebiliyorlar ve böylelikle
kârlarına kâr katıyorlar. ABD ordusu bölgede daha çok üs bulundurmak için bahane elde etti.
Örneğin o zamana kadar Suudi Arabistan buna yanaşmadı. Savaş, askeri harcamaların aşırı
düzeyde sürmesi "gereksinimine" meşruluk kazandırdı. Son olarak, savaş Üçüncü Dünya
ülkeleri liderlerine, "hizayı bozmaya" kalkıştıklarında başlarına ne gelebileceğine ilişkin mesaj
verdi.”(age.85-86)
Kitapta özetle şu anlatılmaktadır.
“Elinizdeki kitapta CIA'nın en büyük 42 suçu özetlenerek anlatılıyor. Yasadışı, kanlı faaliyetlerin
bu özeti bile, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yanlısı herkesin kemiklerini sızlatmaya yeter. 
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CIA'nın bir "istihbarat toplama örgütü olduğu" düşüncesi, CIA'nın en büyük propaganda
zaferidir. "Merkezi Haber Alma Ajansı" adına rağmen, CIA'nın temel işlevi, gerçekte, ekonomik
savaşı, darbeleri, suikastları ve hatta soykırımı da içeren örtülü ve gizli operasyonları
yürütmektir. Örtülü operasyonlar CIA'nın can damarıdır. 
Okuyacağınız operasyonlardan birkaç örnek: CIA'nın kuruluşundaki Nazi mayası: Gehlen Org;
uluslararası Kontrgerilla örgütlenmesi: Gladio; İran, Guatemala, Zaire, Dominik Cumhuriyeti,
Endonezya, Yunanistan, Şili darbeleri; JFK, Malcolm-X, Martin Luther King, Robert Kennedy,
Orlando Letelier suikastları; Domuzlar Körfezi çıkarması; Vietnam, Kamboçya, Laos harekâtları
CIA'nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı; Jonestown katliamı; Watergate Skandalı; Grenada
işgali; Ek Salvador, Nikaragua, İran/Kontra olayları; Pan Am 103'ün düşürülmesinde CIA'nın
rolü; Körfez Savaşı ve Irak; Yugoslavya'nın parçalanması...”
*”İtalya eski Cumhurbaşkanı Cossiga, 11 Eylül'de düzenlenen saldırıların CIA ve Mossad
tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun bütün küresel istihbarat örgütleri tarafından bilindiğini
söyledi “ 
 *MOON:CIA tarafından desteklenmektedir.  

* Türkiyede olan olaylar ister istemez insanı düşündürüyor. Mesela; Sürekli farklı bir haber
politikası izleyen ve haber ağlarında etkili olan bir gazete olan;-Hürriyet gazetesinin kuruluşu
ile,israilin kuruluşu aynı.

 *Türkiyede yıllardır Süleyman Demirel’in mason olup olmadığı gizli tutuldu.Bununla kaos ortamı
oluşturuldu. 

 *İkili oyun,tavşana kaç,tazıya tut.Birileri Türkiyedeki marifetleri kovarken,dışarıdan da onlara
çıkan davetle beyin gibi bir çok birikimin göçünün önü açılmış oluyor.Tıpta,kanser tedavisinde
zakkumun kanseri yendiğini söyleyen Dr.Ziya Özel-in şarlatan denilerek memleketten ihraç
edilmesinden sonra istemeyerekde olsa ABD-ye giderek orada tıp literatürüne girdi.
Ve şu durumda asıl şarlatan ve seviyesiz olanlar,ona karşı çıkanlar oldu.Bugün bile o karşı
çıkanlara sözüm,vazgeçmiş olsalar,hata ettik deseler bile,sizler o zamanda
seviyesidiniz,şimdide seviyesizsiniz.
Adeta kaderinde müsaadesiyle,buradan biz zorla batıya yitilmekte,onların kucağına
atılmaktayız.Kayıpla beraber netice olarak hayrımıza olacaktır..istenilmese ve niyet edilmese
de…

*1935-de sahte Atatürk imzasıyla Ayasofya kapatıldı.Oysa 4 gün sonra soyadı kanunu kabul
edildi.4 gün önce nasıl kullanıldı?

*Bir memlekette problem olacak ve kavgayı körükleyecek noktalar oluşturularak bir asırdır
çözümsüzlükler körüklenmekte,kavgalar sürdürülmektedir.

*5816 sayılı Atatürkü koruma kanunun ihdasıyla,onun arkasına sığınanlar her türlü ğayrı meşru
faaliyet içerisine girmektedirler.

*23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Atatürk’le doğrudan bir ilgisi olmadığı gibi onu çocuklara armağan
ettiği de doğru değildir!”diyor Mustafa armağan. 
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* Dünyanın yönetimine talib olan bu insanlar her tarafa kanca atmaktadırlar..buldukları
kancalarla..

*Kızıldereliler dünyanın gözleri önünde yok edildi,edenler bir asırdır bir sır gibi
saklandı,lekelenmedi. 

*Kaos oluşturmak için bu teşkilatlar her türlü faili meçhul cinayetlere imza
atmaktadırlar.memleketimizde olan onlarca faili meçhul cinayetlerde bunların imzası veya
haberi vardır.Mesela;
Nevzat Tandoğan’ın intihar ettiği söylenir.Ancak onun intihar etmediği öldürüldüğü ile ilgili olarak
bilgilere ulaşılır.  
Bunlar normal insanların basitçe yapabilecekleri bir durum değil..istihbarat ekiplerinin yapması
veya yapılanlara göz yumarak susup susturulmasıdır.
Yani karanlıklar asrındayız.Texe Mars ‘Yeni çağın karanlık sırları’, kitabında öyle diyor.

*Vitrinde görülenlerin görüntüleri ile arka cihetleri birbirleriyle tezat teşkil etmektedir.Mesela;
« Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh İngiliz ve Fransız masonlan tarafından çizilen
daireye dahil kılınmış ve İslam modernistleri geçinen bu adamların elde edilmesiy¬le Batı
dünyası (politika-relijyöz; dini siyaset)lerinin temini¬ni düşünmüştü.» 

*” Bir konferans münasebetiyle Erzurum'da bulunduğum sı¬rada Hamidullah da oradaydı. İçinde
kendisinden de bahset¬tiğim konferansa gelmek cesaretini gösteremedi. Ertesi gün bir
toplantıda bağlılarının da bulunduğu bir mecliste hakkın¬daki tespitlerime cevap verebilen
kimse çıkmadı. Yalnız, ar¬tık ne tarafı tuttuğu belli olan bir genç şöyle dedi: Ona hangi
mezhepten olduğunu sordum:
«Ben mezhepsizim!» cevabını verdi.” 
Her yerde meydana gelen bir olumsuzlukta ister istemez birilerinin parmağını aramaktadır.Tıpkı
Adıyaman’da bir su kesintisi olsa veya suda problem olsa altında; Adıyaman suyunda Buşun
parmağı var,denilmektedir.Şu sebeten,normalde burada su probleminin olmaması
gerekmektedir,zira su boldur ancak su probleminin burada da görülmesi,birilerinin suyun içine
koyduğu parmağı araştırılmaktadır.

*Yanlış eğitim en doğruları da yanlış yönlendirmektedir.
”Baştakilerden biri ötekilerden üstün geliyorsa buna monarşi denirdi.Baştakiler birbirine eşit
geliyorsa aristokrasi olmaktaydı.Buda en iyilerin yönettiği devlet şeklide denebilirdi.
 …Bana göre bu ikiside aynı yola çıkmaktadır,dedim.İster baştakiler çok olsun isterse bir kişi
olsun,gözden geçirip araştırdığımız eğitim ve öğretim yolundan geçmişlerse,devletin esaslı
kanunlarının yer aldığı anayasayı değiştirmeyeceklerdir.” 

 *Asılsız iddialarla da devletler ve milletler yıpratılmakta ve çökertilmektedirler.
 Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Savaş
Eğilmez, diaspora Ermenileri'nin terör örgütü PKK'nın faaliyetleri ile Türkiye'nin ekonomisini
çökertmeye çalıştığını belirterek, "PKK'nın masraflarının yüzde 75'i Ermeniler tarafından
karşılanmaktadır." dedi.
Ermeni terör örgütleri ile PKK işbirliğinin 27 yıl önceye uzandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr.
Eğilmez, terör örgütü PKK'nın 1980 yılından beri 24 Nisan'ı Ermeniler'in katledildiği gün olarak
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kabul edip, çeşitli törenler düzenlediğini söyledi. Diaspora Ermenileri'nin PKK'yı kullanarak
Türkiye ekonomisine zarar vermek istediğini anlatan Eğilmez, Ermeniler'in 1993 yılında yaptığı
bir toplantı ile ilgili şunları söyledi: "Beyrut'ta iki ayrı kilisede, Lübnan Ermeni Ortodoks
Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı toplantı düzenlendi.”  

 *Sürekli dünya haritaları değiştirilmeye çalışılmaktadır..smürge ve menfaatla rüzerine politikalar
sürdürülmektedir.Mesela;
 Osmanlının gidişi Fransız kültürününde ortadoğudan gidişi oldu.Osmanlı Fransız kültürünü
tercih etmiş,dilini öğrenmiş,kültürüne yakınlık duymuştu. Fransa baltayı ayağına
değil,uyanmayıp kafasına vurmaktadır.
Fransa bizleri sürekli kendi kültür hakimiyetinde tutmuş yine de tutmasını sürdürmektedir,kalıntı
olarak bile olsa…

*” İtalyan tarihçisi Guglielmo Ferrero'ya göre Fransız ihtilâlini başaranların sayısı iki yüzü
geçmez”

*Osmanlının yıkılışı beşer cihetiyle bir zulüm olup,kader cihetiyle bir adalettir.Çünkü bedeli
pahalı olan ve yıllar süren bir cumhuriyet dönemine geçiş dönemidir.Bir çok badirelerden sonra..
”Mustafa Reşid paşanın Tanzimat,Ali ve Fuad Paşaların ıslahat reformlarıyla sağlam temellere
oturttuğu;Mithat Paşanın 1.meşrutiyetle dönülmez bir noktaya getirdiği;son olarakda ittihatçıların
II:meşrutiyetle kemale erdirdikleri 200 yıllık halktan kopuk batılılaşma hareketi amacının aksine
imparatorluğun çöküşüne neden olur.

*Kral Abdullah Kıbrısta bir diplomata babasının pişmanlık ve ihanetini anlatır. 
 Ya da başka bir ifadeyle ferasetten yoksun devlet adamlarının beceriksizliği ya da art niyetleri
ve düvel-i muazzama olarak tabir edilen büyük devletlerin menfi müdahaleleri yüzünden
imparatorluğu kurtarmak amacıyla başlatılan batılılaşma süreci umulanın aksine çöküşü
hızlandırır.” 

“(Abdul Fettah, Abdul Maksut Salebivvetu ilelebed kitabında şöyle demektedir:
Birinci Dünya savaşından sonra oluşturulan Milletler Cemiyetinde İngilizler ve Fransızlar
dilediklerini parçalayıp yutan birer aslan ve kaplan konumundaydılar.
Amerika ise önce "Tüm halklara özgürlük" parolası ile hareket etmiş, sonra bundan geri adım
atarak kurtlar sofrasında ziyafet çekilen ulusların geleceğinden o da pay almaya koyulmuştur.
Artık parola şu idi: 
"Vay zayıfların haline.")”    
 *” Biz Birinci Cihan harbine, o harbin kaybolunduğu göründükten sonra girmişizdir. “
* Sait Halim Paşa, Buhranlarımız-adlı eserinde o zamanda olduğu gibi,bu zamandaki halimizi de
uzunda teşhit ve tesbitinde bir bölümünü aldığımız kısımda şöyle izah eder:
” FİKRİ BUHRANIMIZ
- Aydınlarımız batı hayranıdır, kendi memleketini tanımaz, yıkıcı tenkitler yapar, meseleleri izah
ve ispat edemediği için inkar eder. Memleketin sosyal, dini gerçeklerini bilmez. Fakat bize akıl
hocalığına kalkışır. Yıkmaya uğraşır.
- Batılı düzeltir, bizimki yıkar. Islah yerine yıkmaya uğraşır. Yeni şeye ulaşan tecrübeleri
olmadığı için zorbalığa yeltenir. Keyfi hareketlerle inkılapçı, hakim-i mutlak olur. 
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- Batı hayranlarının hali tedavi için tıp kitabı okuyanlara benzer. Kendisinde bütün hastalıkları
var zannederek hayatı katlanılan bir yük, çaresiz bir ızdırap sayar. Bütün bilgileri kendini
bilmemek esasına dayandığı için daha da karışık bir hal alır.
- Batı hayranları manevi, sosyal ve siyasi meselelerde
1. Kendi ahlakımızı ve maneviyatımızı bilmezler ve öğrenmeye tenezzül etmezler.
2. Bizimle ilgisiz pekçok yol ve metod bilirler. 
- Bunun sonucunda bizi nevzuhur bir millet görürler. Bu da ruhen ve fikren göç doğurur.
- Yabancıdan çok yabancı olduklarından fikirler üzerinde muhitin tesirini ihmal ederler.
- Edebiyat ve fikirde samimiyetsizdirler. Zeka eseri söz ve tavırlarla karamsarlık var.
- Asalaklar kendi muhitlerinde yabancıdırlar ve bizi Avrupa'ya asalak yapmaya çalışırlar.
- İlim görüntülü bu cehalet ve başarısızlıklar sonucu her yenilik halkta bir umutsuzluk oluşturur.
Batıdan istifadenin yolu onun ilmini almaktır. 
- Bizim ideallerimiz ile sosyal ve siyasi kanaatlerimiz tamamen dinimizdendir. Her milletin
'manevi vatanı' milli kanun ve ananelerle oluşur. 
- Hakir görmek yerine Türk medeniyetiyle övünerek, müspet bir milliyetçilikle batıyı körü körüne
taklitten kurtulursak terakki edebiliriz.

CEMİYET BUHRANIMIZ
- Cemiyetimiz adeta ilkel bir kavme dönmüş, ayıp günahlar ortaya dökülmüş, kanun ve nizam
yokluğundan sosyal yapı sarsılmıştır.
- Dış tesirler aydınımızı manipüle etti. Aydınlar dış desteği devlete karşı koz kullandılar. 
- Yabancılaşan aydınlar da Fransızca konuşmak, içki, kadın, dine terslikler medeniyet sayıldı. 
- Halk aydından mahrum kaldı ve nefretler reddetti. Aydınlara karşı, her türlü yeniliğe karşı
yumuşatılması imkansız bir sertlikle karşı koydu. Çocuklara eğitim verilmedi.
- Aile ve toplum bozuldu. Öğretimde sadece fen esas alındı, uymayan herşeyin reddi istendi.
Ahlak eksik kalınca edepten mahrum, yenilikçi, cüretkar evlatlar türedi. 
- Halkın ahlakını okullu nesil bozdu. Çöküşün iki sebebi: 
1. Sosyal müesseselerin özel yapısı
2. Islah metodlarındaki hatalar
- Eski memur sınıfı istiklalden mahrum, manevi ve fikri seviyeleri düşüktü. Az çıkan kabiliyetler
de husumetle harcanıyordu. Batılı müesseselerdeki herşey sihirli gibi alınıyordu. Her yenilik bir
ümitsizlik fakat hafif de bir ümit getiriyordu. Mutlakiyet vazifesini tam yapamadığından farkında
olmadan ihtilale de taraftar oluyordu.
- Sosyal esaslar: Her devir ihtiyacı olan seçkin sınıfı kendi içinden çıkarır. Fakat bu memur
olmadığından uzun zaman alır. 
- Millet bağları mazi birliği ve manevi-fikri mirasla oluşur. Din, sanat hep birlik unsurlarıdır ve
saygı gerektirir. Kendi sanatımızı, musikimizi, mimarimizi, bedii eserlerimizi korumak içtimai
vazifelerimizdendir.
- Dinimize bağlılık bizi kurtarıyordu. Fakat 1300 senedir ilk defa maddecilik İslam ülkelerinde ilk
bizde zuhur etmiştir. 
- Batıda ilim ve fen hıristiyanlıkla çatıştığı için maddecilik çıkmıştır. Aydınlarımız bizdeki geriliğin
sebebini bu zannettiler. Maddecilik ve dinsizliğe sarıldılar. Batıya da şirin görünürüz zannettiler.
Halkın arzusu siyasette eşitlik, sosyal hayatta eşitsizliktir. Bizde eşitsizlik sebebi irfan ve istidat
sahibi insanların inkişafıdır. Bu da imtiyaz sayılmaz. Fıtridir. 
- Bilgi değil, ahlak eksikliğimiz sebebiyle azim, sebat, irade boşluklarımıza rağmen ilim ve sanat
elde etmek istiyoruz. Herkes kendini düzeltmeli.

 9 / 11



Dünyada ve Türkiyede CIA'nın Etkisi

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 16:28 - 

- İnsana yol çizen akıl ve bilgiden çok ahlaktır. 
- Kadın hürriyeti medeniyet başlatmaz, batırır. Hak eden hürriyeti kendisi alır. Bizde kadınlardan
gaspedilmiş bir hürriyet değil, içtimai yapımız böyledir.
- Sosyal vazife, sosyal hürriyet doğurur. Başarı ve ehliyet daha çok selahiyet verir.
- Siyasi hürriyetler ise liyakate göre değil isteklerden doğar. Cemiyete zarar dolaylıdır ama kin
ve nifak doğurabilir. Sosyal vazifeler hürriyeti, siyasal hürriyet vazifeyi gerektirir. 
- Ciddi cemiyetler kadınlardan ulvi, bozuk cemaatler de kadınlardan süfli şeyler ister. Sosyal ve
siyasi meseleler karıştırıldığı için Avrupa'daki feministlerin siyasi hak talepleri bizdekilere sosyal
hak ve hürriyet talebi olarak aksetmiştir.
- Toplum ahlak ve ananesine aykırı bu istekler hep red görecek, içtimai bilmeyen batıcılarınsa
kırgınlıkları devam edecektir. 
- Toplum iradesini küçümsemeleri, kıyafetleri iffet ve terbiyeyi hafife almaları şiddetli tepki
uyandırıyor. Ancak halk bu tepkilerini kanun korkusuyla izhar edemiyor. İtaat edecek otorite
yoktur. Feministler şımarık.
- Sosyal hadiseler polis zoruyla önlenemez. Tam tersine kuvvetlenir. 
- Muntazam cemiyetler ancak ahlaklı, faziletli, olgun insanlardan oluşurlar.
……- Halk ile aydın arası uçurumlar oluşmuş, halk aydınları tehlikeli ve yıkıcı görüp itimat
etmez, aydınlarsa takdir ve itaat görmediği halkı hor görerek teselli bulur. 
- Aydınlar halka fikirlerini kabul ettirmek için yıkıcı, baskıcı, aşağılayıcı olmuş, halka yol
göstermenin ötesinde gerilemede amil olmuşlardır.
- Başka memleketlerin mütefekkirlerinin tek gayesi milli gayeye hizmet ve onu
kuvvetlendirmekten bizde milli şeylere zıt ve en temel mukaddes vazifelere gayri ciddidirler.
…….- O gün (bugünkü gibi) içişlerini elde tutan Talat Paşa, Enver Paşa'lar sadrazama bilgi
vermediler. Ermeni tehcirinde aşırılığa kaçtılar ve istenilen bilgiyi vermediler.
- Askeriye ile idare arasında o zaman da anlaşmazlık vardı. Yine büyük bir problem de 'kaht-ı
rical'di. 
İki eksiklik:1. Yanlış sistem 2. İnsan yokluğu”

*İngiliz ve Fransızlar 1920 yılında ortadoğuyu yani arap devletçiklerini şekillendirirler.Osmanlının
altın kolyesinden kurtulan Araplar,İngiliz ve Fransızların boyunduruğu altına girerler.Efendi
iken,efendi bildiklerine köle olurlar.Ve artık dağılmalar başlar.
*H.Edib Adıvar inkilaplar ile ilgili olarak:”Türkler sonunda Kayser’in hakkını Kaysere,yani
devletin hakkı olan şeyleri devlete teslim ettilerFakat diğer taraftan Kayser ya da devlet
Tanrı’nın hakkı olan şeyleri Tanrıya,yani Müslümanların hakkı olan şeyleri Müslümanlara teslim
etmediler.Tanrı’nın hakkı olan şeyler hala devletin elinde bulunmaktadır.
(…)Eğer yeni kurulan Diyanet işleri özgür bırakılmaz ve şu anda olduğu gibi gelecekte de
başvekalet makamları tarafından denetlenmekten çıkarılmazsa,din her zaman hükumetin ve
devletin bir aracı olmaya devam edecektir.” 
*M.Zekeriya Sertel inkilapların senesi olan 1924-ü şöyle tasvir etmektedir:Yıkım senesi:”Bir
hafta zarfında memleket müthiş bir inkilaba sahne olmuş bulunuyordu.Din namına ne kadar
müessese varsa hepsi bir haftalık zamanda yıkılmıştı.Ne şeriat işlerinden sorumlu Şer’iyye
vekaleti ve ne de Evkaf vekaleti kalıyor,şeriat mahkemeleri,din eğitimi veren  yuvalar ve
medreseler ve en önemlisi hilafet,yani din adına ne varsa hepsi bu kısa zamanda yıkılmış
bulunuyordu.Bu itibarla 1924 senesi yıkım senesi ve yıkmak senesi olmuştur.” 
1948 yılında arap ülkelerinin israile karşı başlattığı savaş başarıya ulaşacakken,gösterilen ihmal
ve yanlış politikalar israilin daha da yerleşmesine sebeb olur.İçteki ihtilaf dıştaki ittifakı
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sağlar.Bunlardan birisi de Ürdün kralı Abdullahın bir gazeteciye söylediklerinde gösterdiği
tavrıdır.
“Anlaşmaya varıldı.Arap devletleri savaşa girmeye karar verdiler.Tabii bizimde onların afında
olmamız gerekiyor.Ama bedelini pahalıya ödeyeceğimiz bir hata yapıyoruz.Bir gün isteklerine
uygun bir devleti kendiliğimizden Yahudilere vermediğimiz için  büyük pişmanlık duyacağız.Kötü
bir yola saptık,bunu izlemeye devam ediyoruz.”Söylediklerinin açıklanmasının vahim sonuçlar
doğuracağının bilincinde olarak gazeteciye;”Bu sözlerimi yazarsanız resmen
yalanlayacağım,sizi de yalancılıkla suçlayacağım.”demeyi ihmal etmez.” 
Ve maalesef FKÖ kendisi israili tanır. 
İsrailde her türlü işkence hukuken ve zanlının vereceği zararı önleme bahanesiyle yapılacak her
türlü işkence yasal olarak kabul edilmektedir.(Bak. Ortadoğu.Ö.Turan.210)
İnsan bunları görüp duyunca iyi ki cehennem varmış demektedir. Zira; ’Cennet ucuz
değil,cehennem dahi lüzumsuz değil.’
Sokrat diyor:”Ölüm her şeyin sonu olsaydı,kötü ve günahkar insanlar ölümü,”Kötünün iyisi
olarak kabul ederlerdi.Çünkü ruhlarını terk etmekle yalnız bedenlerinden değil,bütün
günahlarından sıyrılmış olurlardı.Ama mademki ruhun ölümsüzlüğü ortadadır,o zaman en
yüksek fazilet ve akıl sahibi olmadıkça günahlarından kurtulmak imkanı yoktur.” 

MEHMET  ÖZÇELİK
17-05-2005
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