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K O M P LO L A R

Komplo diğer adıyla bir tarafın kendi menfaatı için yapmış olduğu plan ve proje.Bu karşı tarafın
zararına olabileceği için menfi yönde kullanılmaktadır.

Komplolar her devlet için uygulanabildiği gibi özellikle güçlü olanların kendi güç kontrollerini
isbat etmek amacıyla sık baş vurdukları yollardan ve verdikleri göz dağından ibarettir.

ABD’nin yeni Dünya Düzenini oluşturmada,BOP yani Büyük Ortadoğu planının
gerçekleşmesinde önemli ve ileriye dönük komploları vardır.

ABD dışişleri bakanı Rice’ın ifadesiyle;22 İslam devleti düzenlenecek.Bunlar ister demokratik
usulle,ister saldırılarla.

Demokratik usul dediği de;ABD Başkanı Bush-un ifadesiyle;İran halkını Tahran yönetimine karşı
kışkırtırken,Suriyeyi terörist,Mısır ve Suudi Arabistanı da demokratik reformları yapmada
gecikmekle suçlayarak bir girişimde bulunmakta ve tehdit etmektedir.

Irak’a demokrasi getireceğini söyleyen ABD,İsrailin güdümünde,bir yandan da Türkiye gibi
ülkeleri cezalandırıp başka uğraşacakları ve başlarını kaşıyacakları bir zaman bulmamaları
için,nitekim daha önce de 20 yıl PKK illetiyle meşgul edildiği gibi,bugün de Kürt devleti kurma
komplolarıyla uğraşmakta ve uğraştırmaktadır.

Ve bunu yaparken de bir eğlence ve zevk olarak yapmaktalar.Nitekim Amerikalı general
Mattis,Afaganistan ve ırak’ta insan öldürmenin çok eğlenceli bir şey olduğunu söylemektedir.

200 kişilik bir paneldeki konuşmasında;İnsanları ‘Zımbalamanın’eğlenceli olduğunu
söyleyerek,Iraktaki direnişçiler konusunda da;”Gerçekten de savaşmak çok eğlenceli bir
şey,İsrafilin Sur’u gibi.İt dalaşını seviyorum.”

Afganistan konusunda da;”Eğer afganistana giderseniz,erkeklerin örtünmediği için 5 yaşındaki
kız çocuklarını bütün güçleriyle tokatladığını görürsünüz.Ben bu gibi adamlarda zerre kadar
insanlık olmadığı düşüncesindeyim.Bu yüzden de böylelerini öldürmek çok eğlenceli oluyor.”[1]

Bu küstahca sözünden dolayı ceza almadığı gibi,askerlik psikolojisi olarak normal görüldü.İşte
batının komplo teorileriyle gerçekleştirdikleri.İnsanlık yapma bahanesiyle insanlık dışı
davranışlar.

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek…

5-Şubat-2005 günü Flaş tv-de yapılan komplo teorileri üzerine 5,5 saat süren bir faydalı
konuşma yapıldı.Ancak bunun büyük çoğunluğunu Eşref Bitlis Paşanın uçağının buzlanma
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sonucu düşerek 6 kişinin şehid olması konusu üzerine kilitlendi.

17-Şubat-1993 yılından beri süregelen bu olayın bir komplo olduğu genel bir kanaat olarak
belirlendi ve de belgelendi.Özetleyecek olursak;

Olayı araştıran Emekli Hakim K.K.K. askeri başsavcısı Hakim Albay Yüksel Ferah,kendisine
sunulan raporda yüzde altmış buzlanma,yüzde kırk teknik hata derken,savcı sonucu ilk defa
söylenen,yüzde doksan pilottan kaynaklanan pilotaj hatası,yüzde on buzlanma olarak karara
bağlıyor.

Konuşmanın genelinde görülen durum şu oldu;Karar isabetli alınmamış,tüm yönleriyle
araştırılmamış,teknik bilgisine danışılanlardan gerekli sonuç çıkarılmamıştır.

İTÜ ve ODTÜ’den altı,toplamda 9 kişiye danışılmış.Onlardan biri olup konuşmaya katılan İTÜ
Prof-u Ahmet Nuri Yüksel,kendilerinin kendilerine sunulan sınırlı bilgi isteme sorularına,olayın
kesinlikle ve ismi gibi bilerek buzlanmadan ve sonundaki uzun kararında da bunun içerisinde
sabotaj ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiği yönünde beyanatta bulunduklarını
söylemiştir.

Savcı ise ilk defa kesinlikle buzlanmadan kaynaklanmadığın söylmekte ve raporu o yönde
verdiğini bildirmektedir.Tüm teknik elemanlar ise buzlanma sonucunu öne çıkarmaktadır.

Uçak 17-Şubat-1993,saat 12-19’da kalkıyor,12-22’de tecrübeli ve ABD’den getirilen Yaşar Evian
tarafından 3 dakika sonra Motorda bir anormallik olduğu söyleniyor,12-26’da radardan kaybolup
birkaç dakika içerisinde düşüyor.

Söze katılan şahitler motorun havada yandığını söylerken,raporda düştükten sonra olduğu
belirtiliyor.

Belgelere göre Savcının soruşturmayı yaparken,üzerinde büyük bir baskı olduğunu söylüyor.

ABD’den gelen heyet uçakta bir şey olmadığını söylüyor.Uçak düştükten sonra geç
gelindiği,bazı parçaların,motor gibi değiştirildiği söylentileri olayın komplo ihtimalini arttırıyor.

Uçağın inerken değilde,çıkarken düşmesi,pilotun motordan bir ses geldiğini söylemesi,yapılan
motorun bazı perdelerinde çizikler olduğu,oysa bu çiziklerin olabilmesi için bin derecede bu
işlemin yapılmasının gerektiği…

Özellikle ve özellikle,bir aydan fazla orada nöbet tutan askeri subay nöbetçisinin,bir gün önce
geceden bir binbaşının gelerek girmemesi gerektiği halde ve yasak olmasına,şimdiye kadar
böyle bir şey olmamışken,Uçak Hangarına girdiği komplo ihtimallerini arttırmaktadır.

İhmallerde söz konusudur.Uçakların kalkmadan önce dona karşı alkollemelerinin yapılması
ki,bunun olmadığı veya çok önceden yapılmasından dolayı muteber olmadığı veya motorun
değil de pencerelerinin buzlanmasını engellemek için alkolleme yapıldığıdır.Bu da motorun ve
pervanelerinin buzlanmasına neden olmaktadır.
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Şehid olan 2.pilotun ablası ise,alkollenme olmadığını söylemiştir.

Savcının ifadesine göre,Paşanın 3,5 saat geç gelmesine rağmen,motorun sürekli çalışma
halinde olduğu söylenirken,orada bulunan görevli yetkilinin öyle olmadığını söylemesi,çelişkili
ifadelerle komplo ihtimalini arttırmaktadır.

Eşref Bitlis PKK konusunda hassas ve üzerine giden bir kimse idi.Oda Tıpkı Pakistan Devlet
Başkanı Ziya-ul Hak gibi bir komplo kurbanı oldu.

Komplo kurbanlarından;Genel kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu çadırında neden silahlı
saldırıya uğradı?

Genel Kurmay Başkanı Doğan Güreş,bir er tarafından kahvesine zehir konularak neden
zehirlenmeye çalışıldı?

Başbakan Turgut Özal,konuşma anında neden öldürülmek istenip,parmağından bir kurşun
sıyrığıyla kurtuldu.Ölümü ise yine bir zehirlenme olayı ile bitirildi.

Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat bir ay içerisinde hastalığı tesbit edilmeyip neden
zehirlenmeye kurban edildi.

Geçmişe doğru;Peygamberimiz zehirlenmeye çalışıldı,Fatih Sultan zehirlendi,Bediüzzaman
Said nursi 19 kere zehirlendi.

Faili meçhul cinayetler ise bütün bu komploların düğüm noktaları.Düğüm noktası bilinen
Susurluk kazası bir türlü neden aydınlatılmadı.

Eğer aydınlatılırsa;Derin devlet tehlikeye mi girer?Eşref Bitlisin ki gibi,anlaşılır ve bilinirse
birileriyle savaşa mı girilir?

Asker asıllı olan Yeşil Kim?Nerede?Ne yapmakta?

Uğur Mumcu’nun failleri bulunmamakta ve bulunacağa da benzemiyor.Çünki oda bir karanlığa
ışık tutmuştu.İşte bir örneği;

26-Eylül-1992 tarihli –Hizbulkontra!-başlığı yazısında“Songünlerde güneydoğuda işlenen
cinayetlerin arkasında kimler var?Bir sava göre’Hizbullah’.Bu savın sahipleri,Hizbullah
örgütünün devlet tarafından desteklendiğini,bu cinayetlerin’Kontgerilla’ örgütünce
planlandığını,”Hizbullah’adlı İslamcı örgütün bu amaçla kullanıldığını da ileri sürüp,bu
örgüte”Hizbulkontra’adını takıyorlar…’Kürt Hizbullahı’özellikle son bir yıldır PKK’ya karşı
saldırılar düzenliyor.Bu saldırılar,devlet içindeki örgütler,örneğin”Kontgerilla’olarak bilinen eski
adı’Özel Harp Dairesi’ tarafından destekleniyor mu?Bunu bu gün için bilmeye ve yazılı belgeye
dayanarak kanıtlamaya olanak yoktur.Bazı devlet görevlileri ile bu tür örgütler arasında
hiyerarşik düzen içinde ve emir-komuta ile değil,12 Eylül öncesinde kanıtlandığı gibi bireysel
ilişkiler de kurulabilir.12 Eylül öncesinde kurulan bu ilişkilerin bir kısmı yazılı belgelere
dayanılarak kanıtlanmış ve ilişkiler bu köşede yayımlanmıştı.Ancak bu ilişkilerin devletin hangi
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tepe noktasına ulaştığı ise bir türlü anlaşılamamıştı.Bugün,hükumetin başta Musa Anter cinayeti
olmak üzere bölgede işlenen bütün cinayetleri tek tek aydınlatması gerekir.Bu cinayetler
aydınlanmaz ve bu saldırılar da böyle sürüp giderse devlet,haklı ya da haksız,yanlış ya da
doğru bu tür suçlamalardan kurtulamaz.”[2]

Nitekim öyle de olmaktadır.

9-Şubat-1997 PKK itirafçısı Murat Demir kendisiyle yapılan röportajda Radikal gazetesi
muhabirine şunları söylüyor:”İlk başlarda Hizbullah diye bir örgüt yoktu.Hizbullah adını 1992’nin
sonuna kadar biz kullanıyorduk.Daha sonra gerçekten Hizbullah-PKK çatışması
oluşturmuşturk.Fikir Yeşil’den çıkmıştı.Fakat Yeşil,bir süre sonra Hizbullahı denetleyemez
oldu;örgüt,Batman ve diğer yerlerde bağımsız eylemler koyup kızlara,kadınlara saldırdı.”[3]

Komplo uzmanı Emin Gürsesin beyanı üzere;Bir batılı bizimkilere yaptığı teklifte,bir kürt
milliyetçiliğinin oluşacağını,bunları şimdiden ortaya çıkarıp tasfiye ile tesirlerini azaltabileceğini
söylemesi üzere,bunlara şiddet uygulanıyor,dağlara kaçıyor ve zaman içerisinde kontrol
güçlüğü çekiliyor.

Yıllarca onlar silahla ve yiyecekle dağlarda beslendi

İşte incirlik ve İşte Çekiç Güç..altı ayda bir sürekli süresi uzatıldı.

Ceviz Kabuğunda bir Radar Binbaşısı itirafında;İncirlikten atış eğitimi yapmak için Konyaya
gitmek üzere kalkan dört Çekiç Güç uçağından,Konyaya haber verdiğimizde ikisinin oraya
gittiğini,ikisinin ise nereye gittiğinin bilinemediğini ve bizim radarlarımızın bunu tesbit gücünün
olmadığını ifade etti.

Bir arada Apo’nun askerlerimiz tarafından köşeye kıstırılmasına rağmen,gelen bir emirle geri
bırakılması komplonun boyutlarını göstermektedir.

Radar binbaşısının bunu açıklar diğer bir ifadesinde de;kendisinin görevli olduğu ve Aponun
Suriye/Şamdan kalkışını gelen yazıyla kontrolü sırasında,Gaziantep tarafına Şamdan kalkıp
Rusya/Soçi’ye gitmekte olan bir haberi başka birimdeki diğer bir subaya bildirmesine
rağmen,onunda üstlerinin emri üzerine indirmeye ve soruşturmaya yetkilerini beyanı üzerine
hava alanlarımızdan rahatlıkla geçiyor ve birkaç gün sonra Apo bizim elimiz
karışmadan,başkalarının becerisiyle!!yakalanıyor.

Kenan Evren’de ihtilal yapmadan önce aşrtların olgunlaşmasını beklediklerini ifade ve itiraf
etmiştir.

Şartlar olgunlaştırılıyor.Çünki komplo öyle işliyor.

Bugün tüm askeri cihazlarımız ABD ve diğer batılı ülke bağımlısı.Rahatlıkla uçaklarımız ve diğer
cihazlarımız kontrol edilebilir.

ABD Irak’a kimyasal silahlar araştırması yapmak üzere gittiklerinde;araştırıcıların
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bilgisayarlarına kaydettikleri bilgiler,anında ana merkezde yer tesbiti yapıp,yarım saat içerisinde
orası bombalanıyor.Bugün ABD aynı yöntemi o bahane ile İrana uygulamaya çalışmaktadır.

Şu an ABD’de yerli ABD’lilerden ziyade belli gurupların atı cirit atmaktadır.

Şimdilerde de bütün hedef yüz sene önce olduğu gibi;Musul-Kerkük üzerine dönderildi.Hesaplar
oraların üzerinden yapılmaktadır.Petrolü bol bir İsrail gibi çıban başı Kürt devleti…Artık kimse
İsraille uğraşmayacak,Kürt devleti ve Kürtlerle uğraşacak.PKK’nın genişleyen yeni alan ve
komplosu…

Bizde de bir sarstı.MSP-RP-Fazilet’in uzun yılar devam eden misyonu devre dışı bırakıldı.

ANAP devre dışı bırakıldı.

MHP bitirilme noktasına getirildi.

CHP uyarılarak bitirilmeye çalışılıyor.

DYP’ye bakmak üzere kenarda yer veriliyor.

AKP’den bir şeyler koparılmaya çalışılıp,uyumlu bir görüntü veriliyor.

Beklenilen yeni senaryo ve göz dağları.

Belkide yine gelebiliriz..bekleyiniz…

-9-5 şiddetindeki Güney Asya depremi olup,Endonezya,Hindistan,özellikle Açe’de 400 belki de
daha fazla insan ölünce,daha önemlisi bazı yerlerin coğrafyadansilinmesiyle,ilk ortaya atılan bir
komplo olduğu yönünde idi.

Acaba ABD’nin bir hesabı mı vardı?

Çünki ABD 1992’de 1054 nükleer deneme yapmış,bunun 839-unu yer altında yapmış,Fransa
ise 167 deneme yapmıştır.

Yine böyle bir denemenin tetiklemesi üzerinde duruldu.

Nitekim bizdeki Gölcük/Sakarya depremlerinde de buna benzer senaryolar hiç de yabana
atılacak senaryolar değillerdi.

Deprem teknolojileri üzerine yapılan araştırmalar yıllardır devam etmekte,elektromanyetin
silahlar varlığın korumuş olup,bunlarda 1976'da yasak silahlar kapsamına alınmıştır.

Artık silahla ve okla savaş epey geri kalmıştır.Ta 1970'lerin sonlarında çıkan bir
haberde;Rusların labaratuvarlarda mikrop üreterek bunu biyolojik silah olarak kullanmayı
sürdürdüğünü bildirmekteydi.
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Artık ucuz ve etkili silahlar kullanılmaktadır.

Nice komplo denilen şeyler zaman içerisinde gerçek olarak çıkmıştır.Bize göre
komplo,başkalarına göre görev ve planın uygulanması,devlet ve vatandaşlık görevi…

MEHMET   ÖZÇELİK

06-02-2005

[1] Yeni Şafak gazetesi.4-Şubat.2005.

[2] Zaman Gazetesi.18-Şubat.2001.

[3] Agg.18-1-2001.
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