AHMED‹NEJAT’A AÇIK MEKTUP
‹ran ‹slam Cumhuriyeti Devlet Baflkan› Say›n Ahmedinejat Beyefendi,
Y›l 1979.
Tam 33 y›l önce, ülkenizde “‹slam Devrimi” gerçekleflti¤i günlerde bizler,
“yolunda ‹slam’›n kardefller olal›m” marfl›n› söylüyor ve ink›lab› can-› gönülden destekliyorduk. Yeryüzünde bir ‹slam Devleti’nin kuruldu¤unu görmek, bütün Müslümanlar› ve mazlumlar› umutland›rm›fl, onurland›rm›fl; hasretle bekledi¤imiz bir bahar, yüreklerimizin yang›n›n› serinletmiflti.
Hem bölgesinde, hem de dünyada adaletin, özgürlü¤ün, huzurun, bar›fl›n, yard›mlaflman›n ve kardeflli¤in timsali olacak “sembol bir ülke”nin do¤uflu, bütün
mazlumlar› coflkuya, sevince garketmiflti.
Ümmetin aras›ndaki mezhebi farkl›l›klar› bir kenara atm›fl, Kur’an’›n “kardefllik” ilkesini esas alarak Ümmet-i Muhammed’in özlenen birlikteli¤inin sa¤lanabilece¤ine inanm›flt›k.
O günler geldi; geçti.
Epeyce yara alsa da, kardefllik ve birli¤e dair inanc›m›z› hâlâ korumaya gayret ediyoruz. ‹man›m›z gere¤i buna kendimizi mecbur hissediyoruz.
Ancak, son dönemlerde, özellikle Suriye konusundaki politikas›, ‹ran’›n otuz
üç y›lda nereden nereye geldi¤ini çok aç›k göstermektedir.
Bir tarafta ülkenin sahibi olan mazlum halk, di¤er tarafta küresel habasetin
Suriye’deki yerel temsilcisi atanm›fl diktatör, katil, zalim, zorba Beflflar Esed ve
avanesi...
Ezilen, horlanan, çoluk-çocuk, kad›n-erkek, genç-ihtiyar ay›rt edilmeksizin
bütün insani erdemleri hiçe say›larak öldürülen, zulmedilen halk; yak›p y›k›lan,
tafl üstünde tafl kalmayacak flekilde bombalanan flehirler, evler, caddeler, sokaklar... Bütün bu vahfleti seyreden, el alt›ndan destekleyen do¤ulu, bat›l›, kuzeyli
emperyalistler siyonistler ve...
Bütün bunlar›n yan›nda ayn› cephede yer alan, hatta asker ve silah yard›m› yapan ‹ran ‹slam Cumhuriyeti...
Kabul edilebilir de¤il.
MÜSLÜMAN ZAL‹MDEN YANA OLAB‹L‹R M‹?
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat Beyefendi, soruyorum:
Müslüman idareciler ne zamandan beridir mazlumla zalimi birbirine kar›flt›r›r
oldular?
Lütfen söyler misiniz, sizin dilinizde “zalim”in karfl›l›¤› nedir?
Yoksa siz, katile, diktatöre, iflgalciye karfl› direnene; bask›dan, iflkenceden kurtulup özgürlük talep edenlere mi “zalim” diyorsunuz?
Mazlum insanlar›n özgürlük taleplerine tankla, topla, silahla karfl›l›k veren
genç ihtiyar, çoluk-çocuk demeden öldürenlerin, kad›nlar›n ›rz›na geçenlerin sizin literatürünüzdeki yeri “müttefik” midir?
KÜRESEL EFEND‹LER‹N OYUNUNA GELMEY‹N
Küresel habaset; Tunus’ta, M›s›r’da, Libya’da kaybetti¤i kuklalar›n›n Suriye’deki “muadili” olan Esed’i ve Baas rejimini kaybetmek istemiyor.
Onlar, Suriye’deki “kukla diktatör” düflerse, s›ran›n tayin ettikleri öteki diktatörlere gelece¤ini, bunun ise kendi kurduklar› dünya sisteminin yavafl yavafl tasfiye edilip y›k›laca¤› manas›na geldi¤ini çok iyi biliyorlar.
Oysa dünyay› ne güzel (!) idare ediyorlard›.
Efendiler, geri b›rakmak, sömürmek istedikleri ülkelerin bafl›na entrikalarla,
tezgâhlarla, “darbelerle” diktatörleri, uflaklar› (kendi halklar›na karfl› aslanlar›)
tayin ettiler. Onlar da halk›n hep enselerinde oldular.
Oysa ayn› efendiler, kendi halklar›na özgürlük, zenginlik, dünyay› kendi çiftlikleri gibi kullanma hakk›n› ve imkân›n› sundular.
“Heva ve heves düzeni”nin temsilcileri flunu çok iyi bilmektedirler ki, Ortado¤u’da devrilen her krall›k kendi kalelerinin kendi egemenliklerinin bir bir
kaybedilmesi demektir.
Bu yerel krallar›n “onlar” aç›s›ndan çok, ama çok büyük önemi vard›r. Çünkü emperyalist emeller tafl›yan bu “geliflmifl” ülkelerin, sömürü düzenlerinin
sürmesi, bu atanm›fl krallara diktatörlere ba¤l›d›r. Asl›nda o krallar, kendi halk›n› emperyalistler ad›na kendi vatan›nda esir alm›fl görevlilerdir. Zira onlar›n kurdu¤u tezgâhla iflbafl›na gelmifllerdir; onlar ad›na ifl yapan atanm›fl valilerdir.
Nitekim baba Esed’in 1970 tarihinde CIA-MOSSAD destekli bir darbe ile iflbafl›na getirildi¤i herkesin malûmudur. M›s›r’da Hüsnü Mübarek’in, Libya’da
Kaddafi’nin, Tunus’ta Burgiba ve sonras›nda Bin Ali’nin ve di¤er krallar›n iktidara gelifl hikayeleri de hep ayn›d›r.
Peki, Say›n Ahmedinejat, bütün bu tesbitler az bir tefekkürle, her yönüyle
aç›k-seçik olarak görülmesine ra¤men, acaba sizin taraf›n›zdan bu netlikte görülmüyor mu? Bu kadar fark nereden do¤uyor?
Fark “dünyay› okuma” farkl›l›¤›d›r.
Meydana gelen olaylar›n, öncelikli tayin edici sebebleri, yönlendirici etkenleri,
öncesi, sonras› ve “do¤ru tan›mlanmas›” bak›m›ndan ciddi problemler var...
DO⁄RU KARAR ‹Ç‹N DO⁄RU TANIMLAMA
Halk aras›nda “verem” olarak bilinen hastal›¤›n etkeni olan “tüberküloz mikrobu” (koh basili) insanl›k tarihinde uzunca bir süre “do¤ru tan›mlanamad›¤›”
için ilac› üretilememifl, tedavisi yap›lamam›fl, çok say›da insan›n ölümlerine sebep olmufltur. Ne zaman Robert Koch taraf›ndan Koh Basili uzun laboratuvar
çal›flmalar› sonucu do¤ru olarak tan›mlanm›fl, akabinde de ilaç üretilmifl ve bu
amans›z hastal›k tedavi edilir olmufltur.
Bugün ihtiyaç duydu¤umuz en mühim fley, salim bir ak›lla olaylar› “do¤rudosdo¤ru tan›mlamak”t›r.
HER fiEY ÖNCE “DO⁄RU TANIMLANMA”YA MUHTAÇTIR
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat Beyefendi,
Toplumsal olaylar, devletler aras› problemler, savafllar, taraflar, hastal›klar,
mikroplar, ilaçlar gibi hemen her kavram ve nesne yeniden tan›mlanmaya muhtaçt›r.
Yoksa, birimizin “firavun”, “diktatör”, “katil”, “zalim”, “insanl›k düflman›” olarak tan›mlad›¤›m›za, di¤erimiz “dost”, “müttefik” diyebiliyoruz.
Do¤ru tan›mlanmazsa, dostu düflman, düflman› dost, münaf›¤› Müslüman,
Müslüman› fas›k, flirki hakiki iman, tevhidi flirk olarak tan›yabilirsiniz.
Musa (a.s)’›n Allah (c.c) taraf›ndan kendisine bahfledilen ola¤anüstü hallerini (Asa’n›n büyükçe bir y›lana dönüflmesi, elinin bembeyaz olup par›ldamas› gibi) biz iman edenler “mucize” olarak tan›mlarken; Firavun ve avanesi bu
halleri “sihir, büyü” olarak tan›ml›yorlard›. Allah’›n elçisi, Peygamberi olan
Musa (a.s)’a da “sihirbaz, büyücü” iftiras›n› atmalar›n›n alt›nda yatan bir sebeb
de onlar›n tan›mlar›ndaki eksiklik ve yanl›fll›kt›r.
“Tan›mlama da neyin nesiymifl?” denmemeli.
‹nsan, do¤ru tan›mlar Müslüman olur, yanl›fl tan›mlar putperest olur... ‹brahim (a.s) ile babas› veya Nemrut aras›ndaki tan›mlama farkl›l›klar›, birini Müslüman yaparken, di¤erlerini fledid kafirler yap›yordu. Nitekim, Nemrut “ilah”
olarak heva ve hevesini ve putlar› kabul ederken, ‹brahim (as) alemlerin Rabbi olan ALLAH’› (cc) GERÇEK ‹LAH olarak tan›ml›yordu.
Peki, do¤ru tan›mlamaya özellikle sosyal, siyasi olaylarda dikkat etmez ve hassasiyet gösterilmezse, bu hususlar yanl›fl tan›mlan›rsa ne olur?
Tam da bugün olanlar olur. Her fley birbirine kar›fl›r, iflin içinden ç›k›lmaz bir
hal al›r. Bizim Anadolu’da “sapla saman› kar›flt›rma” diye bir söz vard›r. Kar›flt›r›rsa, çiftçinin tekrar ikisini ay›rmak için epeyce yorulmas› gereklidir.
Bu ba¤lamda, “her fley önce do¤ru tan›mlanmal›d›r.” Çünkü “sonra”n›n
s›hhati O’na ba¤l›d›r.
Peki bu iflin içinden nas›l ç›kaca¤›z?
“Ortak bir kelime”ye gelerek ve “ortak bir dil”de buluflarak..
Bu nas›l mümkün olacak?
Bilgi kaynaklar›n› yeniden gözden geçirerek...
Peki, bizim, tek Allah’a iman etmifl, tek Kitab’a, Peygamberlere, meleklere, ahirete iman etmifl biz Müslümanlar›n bilgi kaynaklar› nelerdir?
Allah, Resul ve Kitab’›n yolu çok aç›k ve belli de¤il mi? Kevni ayetler (yarat›l›flla alakal› ayetler-ilkeler) de yine çok net de¤il mi?
Her iki kayna¤a bakt›¤›m›zda görürüz ki, “mazlum” da bellidir, “zalim” de.
Hem de yanl›fl anlamaya mahal vermeyecek derecede aç›kt›r. Beyazla siyah kadar, gündüzle gece kadar birbirinden ayr›lm›flt›r.
K›saca, “zalim” zulmedendir, “mazlum” ise zulmedilendir.
Yani, e¤er bir kimse insanlara ilahl›k taslayan, bask›, korkutma, sindirme
ile topluma iflkence eden diktatör, adalet ve özgürlük gibi en temel insan

haklar›n› ayaklar alt›na alm›fl zorba; kad›n, çocuk, yafll›, genç demeden insanlar› en ac›mas›z flekilde katleden katil ise, bütün bunlar› kendinde toplayana
ne denir?
Say›n Ahmedinejat; bütün tarih boyunca yaz›lm›fl sözlüklerde bunun ad› “zalim”dir, “diktatör”dür, “haman”d›r, “karun”dur...
Mazlum ise k›saca, “zulüm gören”dir.
BU ATANMIfi D‹KTATÖRLER‹N EN TEMEL GÖREV‹ NED‹R?
El-cevap: Ekme¤ini yedi¤i halk› ve ülkesini “geri b›rakmak”t›r.
Evet, bu atanm›fl diktatörlerin en temel vazifesi budur.
Peki bunu nas›l yap›yorlar (baflar›yorlar)?
Bu sorunun cevab›n› buraya s›¤d›rmak zor. Ancak bu konuda yeterli izahat›
“Ergenekon Bir Geri Kalma Ayg›t›d›r” adl› çal›flmada bulmak mümkün. (Bkz:
www.ozgurlukbesteleri.com)
fiu kadar söyleyeyim ki; bu konseptin temeli (son 1-1,5 as›rd›r dünyay› yönetenlerin ve sömürenlerin konsepti), “buharl› makine”nin keflfiyle birlikte de¤iflen üretim konseptinin alt parametrelerindeki de¤iflikli¤e dayan›yor.
Buharl› makinenin keflfinden önce üretim, emek-yo¤un konseptinde iken, alt
parametreler “bilek gücü, hayvan gücü, rüzgâr gücü, su gücü” gibi fizikselmekanik unsurlardan olufluyordu. Kefliften sonra bu konseptte önemli bir de¤ifliklik oldu. Emek-yo¤un üretimin yerini, teknoloji-yo¤un üretim al›nca, bu konseptin alt parametrelerini “ak›l, bilgi, sinerji ve özgürlük” ald›. Bunun siyasi
yans›malar›, tahmin edilenden çok daha fazla olacakt›. Ve oldu da. Çünki bu alt
parametrelerden birisi blok edilerek, hedef toplumun elini kolunu ba¤lamak
mümkündü. Mesela bu alt parametrelerden en önemlisi olan akletmek bireysel
ve toplumsal planda “tutsak” edilirse art›k o ülkenin-toplumun geliflmesi, ilerlemesi ve güçlenmesi engellenmifl oluyor. Tabii ki o ülke halklar›n›n huzurunu,
onurunu, mutlulu¤unu kaybetmesi de cabas›. O ülke geri kalm›fllar hanesinde
hayatiyetini sürdürmeye çal›fl›yor. K›saca söylemek gerekirse, bir ülkeyi sömürge yapmak, geri b›rakmak istiyorsan›z iflgal zahmetine girmenize gerek yok art›k. Bafl›na, ister darbelerle, isterseniz de¤iflik tezgahlarla bir diktatör getirin
(atay›n) yeter. Çünkü o diktatör halk›n can›na okuyacak, toplumu ve bölgeyico¤rafyay› geliflmifl emperyalist ülkelerin kullan›m›na haz›r hale getirecektir.
Akletmenin, düflünmenin en büyük engeli bask›c› rejimlerdir ve bütün oyun
bu yeni üretim konseptinin en temel parametresi olan “ak›l-akletmek” üzerinde oynanmaktad›r. Diktatörler; hakim olduklar› ülkelerde uygulad›klar› bask› rejimleriyle, bilerek veya bilmeyerek “bireysel ve toplumsal akl› tutsak etmek”tedirler.
Akl› tutsak edilen bireyin, halk›n, toplumun da art›k her fleyi tutsakt›r.
D‹KTATÖR REJ‹MLER AKLI UYGULADIKLARI
5 YÖNTEMLE TUTSAK ED‹YORLAR:
1. Halk› korkutarak, bask› alt›nda sindirerek... “Bireysel ve toplumsal akletme”ye en çok zarar› bu flekilde veriyor. Tavu¤u korkutursan›z yumurtas›n› azalt›yor; yine ayn› flekilde ine¤i korkutursan›z sütünü azalt›yor. ‹nsan› ve toplumu
korkutur, sindirirseniz, yeterince akledip-düflünemiyor, üretemiyor; sadece
kendi fiziksel varl›¤›n› sürdürme telafl›na düflüyor.
2. Toplumu “faydas›z ifller”le meflgul ederler. (terör, oluflturulan sun’i gündemler, futbol v.s.)
3. Kaos ve istikrars›zl›k ile toplumsal savrulma oluflturmaya çal›fl›rlar.
4. “Tek tip olarak kurgulanm›fl/kal›playan” irrasyonel bir e¤itim sistemi uygularlar.
5. ‹nsan onuru ve kiflili¤iyle örtüflmeyen, zihinlerde diktatöre-devlete kesin
itaatin kaz›nd›¤› askerlik e¤itimi ve uygulamalar›.
“GÖLGE VARLIKLAR”
Fonksiyon olarak diktatörler, halka gölge eden varl›klar gibidirler.
Bu gölge varl›klar›n durumu ürün yetifltirmede farkl› metodlar kullanan “iki
bahç›van”›n hikâyesi gibidir.
Birincisi ekti¤i nebatat› bahçedeki topraktan, sudan ve özellikle de güneflten
en verimli flekilde istifade edecek flekilde dizayn ediyor. ‹kinci bahç›van da bunun tam tersini yap›yor. Nebatat› topraktan, sudan ve güneflten yeterince faydaland›rm›yor. Her tarafa çardaklar-çad›rlar kurarak, güneflle nebatat aras›na
perde oluflturarak bütün bitkileri gölgede b›rak›yor.
O ikinci bahç›van istiyor ki, görevli oldu¤u bahçede nebatat ancak ayakta durabilecek kadar havadan, sudan, topraktan ve güneflten istifade etsin.
Birinci bahç›van sorumlu oldu¤u bahçedeki bitkilerin geliflmesi için elinden
gelen her türlü katk› için çabalarken, ikinci bahç›van tam aksine, bitkilerin yetiflmemesi, geliflmemesi için engeller koyuyor.
Say›n Ahmedinejat beyefendi, bask›c› rejimler ikinci bahç›van gibi hareket
ederler. Onlar insanlar›n en temel ihtiyac› olan özgürlü¤e, adalete, düflünmeye
perde olurlar. Sizce; Esed’in Baas rejimi hikâyedeki hangi bahç›van› temsil ediyor?
D‹KTATÖRLER‹N GER‹ BIRAKMA FONKS‹YONU
Say›n Ahmedinejat beyefendi, hiç düflündünüz mü, “geri kalm›fl ülkeler”
neden geri kal›yorlar da ad›na “ilerlemifl” dedi¤imiz ülkeler nas›l oluyor da
ilerliyorlar?
Hiç düflündünüz mü, neden geri kalm›fl ülkelerin bafl›nda hep bask›c› diktatörler vard›r da, özellikle teknolojide geliflen ülkelerin düzenleri alabildi¤ine özgürlük üzerine kurulmufltur?
Cevap aç›kt›r asl›nda.
Diktatörlerin, varl›k sebepleri bafl›nda oldu¤u ülkeleri geri b›rakmakt›r...
Bir ülke düflünün.
K›rk küsur y›l sürekli darbe flartlar›yla yönetilsin (Suriye’de oldu¤u gibi.)
O halk›n hali ne olur?
Suriye’deki diktatörü ve avanesini en geliflmifl bat› ülkesinin bafl›na getirin; görürsünüz nas›l halk›n iflah›n› kesecek ve o ülke k›sa sürede geri kalma moduna girecektir.
Emperyalist güçlerin taktikleri genelde böyledir. Geri b›rakmak istedikleri ülkelerin bafl›na bask›c› bir diktatörü atarlar ve bütün aksakl›klardan halk› sorumlu tutarlar...
Sonra da bizler sorar›z:
‹slâm ülkeleri neden geri kal›yorlar?.. diye
SUR‹YE’DE ESED HALKIN DESTE⁄‹YLE M‹ GÖREVE GELD‹?
Suriye’nin kaderi monarfli ile yönetilen di¤er geri kalm›fl ülkelerden hiç de
farkl› de¤il. M›s›r’da, Tunus’ta, Cezayir’de, Libya’da veya baflka bir diktatörün
tayin edildi¤i geri kalm›fl ülkelerde nas›l tezgâhlar döndürüldüyse, Suriye’de de
durum ayn›d›r; çünkü bütün diktatörlüklerde süreç üç afla¤› befl yukar› birbirine
benzer.
Hikaye flu: Takvimler 1970’i gösterdi¤inde, yani 42 y›l önce, bir darbe ile (darbelerin kimlerin taraf›ndan yapt›r›ld›¤› art›k malûm) Baba Esed ve avanesi Suriye halk›n›n üzerine bir kâbus gibi çöküyor. 42 y›l boyunca darbe hali ve tabiî ki
s›k›yönetim devam ediyor. Bask›, korku, hapis, takip ve iflkence günlük rutinlerden baz›lar›... Medya devletin tekelci medyas›; fikir serdetmek ve düflünmek
yasak, elefltirmek külliyen yasak! E¤itim, adalet hak getire. Fazla söze hacet
yok. Tam kölelefltirilen bir topluluk...
BUGÜNLERE NASIL GEL‹ND‹?
Depremde fay hatt› k›r›lmaya bafllad› m›, bir flekilde irtibatl› olan di¤er k›r›lmalara engel olamazs›n›z. De¤iflen dünya, geliflen iletiflim araçlar›, dünyan›n bir
köy haline gelmesiyle diktatörlerin gizlilik perdeleri bir bir y›rt›lmaya bafllad›. Bu
k›r›lmadan nasibini ilk alan, küresel habasetin Türkiye’deki kolu olan Ergenekon
oldu.
Faylardaki bu hareketlili¤in toplumsal yaflamdaki ad›, “halk›n özgürlük hareketi”dir. Sonra Tunus’taki diktatör kans›z denecek kadar bir devrimle devrildi.
M›s›r’daki kral Hüsnü Mübarek de ellerinden kayd›, gitti. Kimlerin ellerinden?
Ad›na daha iyi anlafl›ls›n diye “Küresel Ergenekon” diyece¤imiz emperyalist
güçlerin ellerinden...
Libya’da çift tarafl› çal›flt›lar. Bir taraftan sahnede özgürlük hareketini, yani
halk› desteklerken, kapal› kap›lar ard›nda Neron tabiatl› Kaddafi ile anlaflt›lar. Niçin? Daha çok kan dökmek ve halk›n gücünü k›rarak, güçlü bir flekilde gelmesine engel olmak için... Libya’da hakimiyeti kurarken halk›n güçlü bir iktidar kurmas›n› istemediler. Nihayet Kaddafi devrildi.

SIRA SUR‹YE’DE ‹D‹
Üç diktatörün devrilmesinin ard›ndan s›ras› gelen dördüncü diktatörlük Suriye’deki Esed yönetimindeki Baas rejimi idi. Suriye’deki kral›n di¤erlerinden çok
önemli bir fark› vard›. Suriye halk›n›n yüzde 80’ni, nüfusun yüzde 10 küsuru taraf›ndan bir bak›ma tutsak al›nm›fl halde yönetiyordu. Halk özgürlük hareketini
bafllatt›¤› zaman karfl›s›nda M›s›r’daki Hüsnü Mübarek’ten, Libya’daki Kaddafi’den, hatta fiah R›za Pehlevi’ninkinden farkl› bir durum vard›. Yani Suriye “çifte iflgal”le karfl› karfl›yayd›.
Ayr›ca bu iflin Suriye ile s›n›rl› kalmayaca¤›n› bat›l› emperyalistler art›k çok
iyi anlam›fllard›. Asl›nda engel olacaklar› bir güçleri olsa kesin engelleyeceklerdi. Ancak onlar›n buna güçleri yetmeyecekti. Tek seçenekleri kal›yordu, geliflmeleri maniple, hatta dezenforme edip kendi ç›karlar›n› kurtarma telafl›na düfltüler. Yaflanan trajedinin büyük olmas›n›n onlar› hiç ilgilendirmedi¤ini çok net olarak bir daha gördük. Zahiren özgürlük için ayaklanan halk› destekliyor gibi görünseler de, ortaya koyduklar› tav›rlarla z›mnen de olsa arka planda istisnas›z
hepsi zalim diktatör Esed’i desteklediler, hâlâ da destekliyorlar.
Buraya kadar, fleytani güçlerin özgürlük ve hak mücadelesinde, zalimin ve
zulmün yan›ndaki tav›rlar›n› anlamland›rabiliriz. Bu zalim emperyal güruhun
dün ‹ran’›n zalim diktatörü fiah R›za Pehlevi’yi nas›l destekledilerse, bugün
onun kan kardefli olan Baasç› Esed’i desteklemeleri de bir bak›ma normaldir.
Ama ad›nda ayr›ca “‹slâm” kelimesi bulunan, halk› Müslüman bir ülkenin yap›lmakta olan bu zulmü onlarla bir olup desteklemesini, hatta bizzat zulme ifltirak etmesini Kitab’›n neresine yazaca¤›z? ‹ran devrimi bu temeller üzerine yükselmedi. Devrim önderi ‹mam Humeyni’nin yolu bu de¤ildi. Ehl-i Beyt’in yolu
da bu de¤ildi!…
KÜRESEL HABASET DÜNYADAK‹ ÖZGÜRLÜK HAREKETLER‹N‹ fi‹MD‹L‹K
‹RAN EL‹YLE M‹ DURDURMAK ‹ST‹YOR?..
Ne kadar garip de¤il mi? Garip ama gerçek. Suriye, bask›c› zalim rejimlerden
kurtulmak için bir dönüm noktas›. Ancak Suriye üzerinden bütün dünyadaki
mazlum halklara flu mesaj verilmeye çal›fl›l›yor:
“Siz ne kadar çabalarsan›z çabalay›n size özgürlük yok. Bunun u¤runda ölseniz de, sürülseniz de bunu biz size haram ettik.”
Gerekirse iflkencenin her türlüsünü, vahfletin binbir çeflidini uygulayarak canlanm›fl olan özgürlük ruhunu sindirmek, zorbalar eliyle insan onuruna bafl e¤dirmek istiyorlar. Aman ya Rabbi, bu bafl›m›za gelenler ne hallerdir! ‹çimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme Allah’›m!...
Bugün, küresel habasetin senaryolaflt›rd›¤›, bütün dünyan›n seyretti¤i Suriye
savafl›nda, baflrolün ‹ran’a verildi¤i trajedik tiyatroyu izliyoruz.
fiER LOB‹LER‹N‹N ÇALIfiMALARI
Özellikle medya cephesinde bu lobilerin kalemflörleri ‹ran’a çok dikkatli bir
flekilde gaz vermeye devam ediyorlar.
Bunlar, ‹ran’›n Suriye’deki Baas rejimi için her fleyi yapmak zorunda oldu¤unu, ‹ran’›n böylesine büyük bir stratejiyi (!) tarihi birikimlerinden dolay› belirlemesi gerekti¤ini söylüyorlar. Filistin’deki Hamas, Lübnan’daki Hizbullah için
mutlaka Suriye’nin yan›nda olmas› gerekti¤ini aç›kça ifade ediyorlar. Esed’in Baas rejimi için ‹srail’e karfl› asl›nda olmayan bir korunma kalkan› varm›fl gibi anlatarak, Esed’i destekleme konusunda hakl›l›klar›n› dile getiriyor ve ekliyorlar:
‹ran’›n gelece¤i Esed’in ayakta kalmas›na ba¤l›d›r!.. Böylece, ‹ran’› gaza getirerek, maniple ederek Esed’i desteklemeye itekleyen ustaca bir politikay› sahneliyorlar.
‹SRA‹L ‹LE AYNI D‹L‹ KULLANMAK!
Say›n Cumhurbaflkan› Ahmedinejat beyefendi;
‹srail’in kulland›¤› dil ile sizin diplomaside kulland›¤›n›z dil ne kadar da birbirine benziyor. Sizin sözcülerinizle ‹srail d›fliflleri bakan› kelimesi kelimesine ayn› sözleri sarf ediyorlar. Birkaç hafta önce Liberman ne demiflti hat›rlay›n: “Suriye’deki rejim çökerse ‹ran bölgedeki gücünü kaybeder” diyordu. Siz de ayn›s›n› demiyor musunuz? Siz de Baas rejimini destekleyen ifadeler kullan›yor,
‹srail’le ayn› argümanlar› öne sürüyorsunuz. Bu sadece bir tesadüf mü?
Birbiriyle has›m olan iki ülke, hayati bir konuda ayn› dili kullan›yorsa bu sizce nas›l yorumlanmal›d›r?
‹SRA‹L ‹LE AYNI CEPHEDES‹N‹Z
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat beyefendi, ‹srail ile ayn› cephede oldu¤unuzun fark›nda m›s›n›z?
Soru flu: ‹flgalci ‹srail, ba¤›ms›z, güçlü, geliflmifl bir Suriye ile mi komflu olmak ister, yoksa ülkesini on y›llard›r “geri kalma modu”nda tutan, üçüncü dünya ülkesi olarak fakir ve güçsüz b›rakan Esed diktatörlü¤üyle mi?
Hiç tereddütsüz, ‹srail, Esed’in kalmas›n› ‹ran’dan daha çok istemektedir.
SON GÜNLERDE MEDYADA YER ALAN ‹K‹ HABERLE BU
SÖYLED‹KLER‹M‹Z‹ ‹ZAH EDEL‹M
‹ran medyas›ndan ald›¤›m›z bir haberi ayn›yla iktibas ediyorum.
“Nitekim Siyonist yetkililerin son aylardaki aç›klamalar› da teröristlerin ve onlar›n savunucular›n›n gizli hedeflerini ortaya koymaktad›r. Netanyahu baflta olmak üzere Siyonist yetkililer defalarca Beflflar Esed’in devrilmesinin Lübnan
Hizbullah’›na büyük darbe vuraca¤›n› aç›klad›lar. Nitekim Beflflar Esed’in devrilmesi planlar›n›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas› durumunun ‹sraillilerin Siyonizm tarihinde alacaklar› en büyük stratejik yenilgi olaca¤›n› da belirttiler. Siyonist rejimin savunma bakan› birkaç gün önce aynen flunlar› ifade etti: “Beflflar Esed’in
devrilmesi ‹ran’a ciddi bir darbe vuracak ve ‹ran’›n Lübnan ve Gazze’deki ‹srail karfl›t› unsurlar› büyük zarar görecektir.”
Dikkatli analiz edildi¤inde bu haber has›m taraf›ndan de¤il de ancak dost taraflarca yap›lan iyi niyetli bir uyar›ya benzemektedir. Yani tedbir al›nmas› aç›s›ndan yap›lan dostça bir uyar›d›r. Kullan›lan dil yukar›da da belirtti¤imiz gibi ayn› dildir.
Bir taraftan “ortak dil basiretsizli¤i”ne yakalan›rken, di¤er taraftan ABD’nin
Suriye’deki özgürlük hareketinin (sözde bas›na s›zd›r›lan) yetkilileriyle anlaflma
imzalad›¤› haberlerini görüyoruz. Bu haberle “Suriye Özgürlük Hareketi”ni
do¤rudan d›fl güdümlü bir hareket olarak tan›mlamam›z isteniyor.
Suriye halk› özgürlü¤ünü elde etmek, onurlu, mutlu, güçlü, ba¤›ms›z bir ülke olmak için on binlerce flehid vermekte, yine on binlercesi iflkence alt›nda, on
binlercesi kay›p, binlerce çocuk yetim kalm›fl, flehirler harap olmufl, tafl üstünde tafl kalmam›fl, ekmek, su, ilaç s›k›nt›s› had safhada, çoluk-çocuk periflan olmufl halde iken; emperyalistler de oradaki vahfleti görmezden gelerek, hatta
dezenforme ederek bu kutlu özgürlük mücadelesini suland›rmak, tamamen
art niyetle d›fl destekli ithal bir harekete indirgeyip onurunu ve kutsaliyetini kaybettirmek istiyorlar. Mesela bu haber ilk bak›flta halk›n hayr›na gibi gözükse de
içerideki rejim taraf›ndan milli hisleri, heyecan› harekete geçiren psikolojik bir
argüman olarak kullan›l›yor. Dolay›s›yla bir k›s›m bat› ve ‹srail kaynakl› medya
bu haberleri kas›tl› olarak yayarken, bir yandan da Esed’in elini en az›ndan psikolojik yönden güçlendirmeye çal›fl›yor. Zaten zor durumda mücadele eden
mazlum halk da bu d›fl güdüm iftiras› ile psikolojik travmaya u¤rat›l›yor.
BAAS’I DESTEKLEMEK ‹SLÂM’A UYGUN MU?
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat beyefendi,
Çocuk-büyük, kad›n-erkek, genç-ihtiyar ayr›m› yapmadan savunmas›z halk›
hedef al›p suçsuz sivilleri öldürenler, her kim olurlarsa olsunlar ve bu katliam›
her ne ad›na yaparlarsa yaps›nlar, ‹slâmî nazarla bakt›¤›m›zda katil de¤il midir?
Böyle bir katliam›n mazur görülmesi mümkün mü? Kim taraf›ndan yap›l›rsa yap›ls›n, mazlum ve masum halka zulmedenler nas›l desteklenir?
K›rkbefl y›ld›r Müslüman halk›na bask› ve zulüm uygulayan, %12’lik bir az›nl›¤a dayanan bir rejimi meflru saymak ve desteklemek, ‹slâm’›n hangi ilkesine
dayan›yor?
1981-1997 aras›nda 16 y›l d›fliflleri bakanl›¤›n›z› yapan ve hâlen ‹nk›lab Rehberi'nin uluslararas› siyaset konular›ndaki dan›flman› vazifesini sürdüren Dr. Ali
Ekber Velayeti’nin, Tahran'da toplanan Ba¤lant›s›z Ülkeler Konferans›'nda
yapt›¤› konuflmada söyledi¤i “Kesin olan fludur ki, Suriye devleti bu ülkedeki
kanunî ve meflrû bir hükûmet olup, e¤er muhaliflerin bir sözü varsa, Suriye devletiyle, bar›flç› bir flekilde müzakereye oturmal›lar” sözünü kendi devrim sürecinizle karfl›laflt›rman›z gerekmez mi? Nitekim ayn› Velayeti, 33 y›l önce, fiah
ve avanesi ‹slâm Devrimcilerine ayn› ça¤r›y› yapt›klar›nda, “biz tâ¤utlarla müzakereye kesinlikle oturmay›z” dememifller miydi?
Nas›l oluyor da, Suriye Müslümanlar›n›n Esed zalimine karfl› ayaklanmas›n›
“‹slâm Ümmeti'nin tek parça olmas›n› engellemek” olarak görüyorsunuz? Peki, yar›m as›rl›k bir Baas diktatörlü¤ünü ayakta tutmaya çal›flarak ‹slâm Milleti'nin birli¤ine hizmet etmifl olunabilir mi?
DEVAMI ARKA SAYFADA

‹SLÂM KARDEfiL‹⁄‹
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat beyefendi,
‹ran Anayasas›, “‹ran devletinin yönetim flekli ‹slâm Cumhuriyeti’dir” der.
Ard›ndan, ‹slâm Cumhuriyeti’nin hangi inançlar üzerine kurulu oldu¤u s›ralan›r. Bunlar›n bafl›nda “La ilahe illallah” yer almaktad›r. Madde-3’te ise, 2.
maddede zikredilen gayelere ulafl›lmas› amac›yla gerçeklefltirilecek hususlar
say›l›r. ‹flte bu hususlardan üçüne, ‹ran’›n bugün yürüttü¤ü iç ve d›fl politika ve
tutum aç›s›ndan dikkat çekmek istiyorum:
1- “Her türlü diktatörlük, keyfi idare ve tekelcilik ruhunu kald›rmak.”
Anayasas›n›n aksine ‹ran, Suriye’deki Nusayri diktatörlü¤ünü alenen destekliyor, hatta diktatörü ayakta tutmak için cepheye silah ve adam gönderme
düzeyine varacak kadar yard›m veriyor. O Baas ideolojisi ki, Nusayri anlay›fla
sahip ve “liderin ilahl›¤›” gibi tevhid ilkesine alenen ters bir itikada sahip. Peki, böyle bir ideolojiyle yönetilen Suriye’deki Esed rejimini desteklerken, böylece kendi anayasan›z›n da birçok temel maddesini ihlal etti¤inizin, daha da
önemlisi, anayasan›zda vurgulanan “La ilahe illallah” ilkesine de ayk›r› düfltü¤ünüzün fark›nda m›s›n›z?
2- “‹slâm kardeflli¤ini ve genel yard›mlaflmay› bütün halk aras›nda yayg›nlaflt›rmak ve sa¤lamlaflt›rmak.”
3- “D›fl siyaseti; ‹slâmî ölçüler ve bütün Müslümanlarla kardefllik taahhütlerine ba¤l›l›k ve dünyan›n bütün mustaz’aflar›n› himaye temelleri üzerine tanzim
etmek.”
Say›n Cumhurbaflkan›, bütün bu maddeler her yönüyle aç›k ve net iken, ‹ran
yönetimi bugün Suriye politikas› ile ‹slâm’›n temel prensipleri yan›nda Devrimin önderi ve ‹ran Anayasas›n›n ruhuna da yabanc›laflm›fl olmuyor mu?
KEND‹ ANAYASANIZA AYKIRI DAVRANIYORSUNUZ
Say›n Cumhurbaflkan›,
Anayasan›zda da belirtildi¤i gibi, “Allah’›n yarat›fl ve kanun koymadaki adaletine” biz inan›yoruz ve bir gün bu adaletin tecelli edece¤ini, zalimlerden hesap sorulaca¤›n› biliyoruz. Çünkü Rabbimiz böyle buyuruyor. Peki siz, hesap
gününe neyle haz›rlan›yorsunuz? Esed’in döktü¤ü kana ortak olarak m›, yoksa
mazlumlara yard›m ederek mi?
Anayasan›zda “‹nsan›n yüce fleref ve de¤erine, onun Allah karfl›s›nda olan
mesuliyetiyle beraber hürriyetine inan›r” diyorsunuz.
Esed’in Baas diktatörlü¤üne karfl› hürriyet için mücadele eden Suriye Müslümanlar›n›n hürriyet mücadelesini bo¤maya yard›mc› olmakla anayasan›zdaki “insan›n hürriyetine inan›r” ifadesi çeliflmiyor mu?
Yine anayasan›zda geçen flu ifade çok manidar: “Her türlü zulmetmeyi ve
zulmedilmeyi, zorla egemenlik kurmay› ve egemenlik alt›na girmeyi reddederek, eflitlik ve adaleti, siyasi, iktisadi, içtimai ve kültürel ba¤›ms›zl›¤› ve
milli birli¤i temin eder.” Peki, madem öyle, kendi anayasan›z› çi¤neme lüzumunu gerektirecek kadar sizi Esed’e taraftar k›lan ulvi gerekçeleri söyler misiniz?
Anayasan›z›n üçüncü maddesinde yer alan bir hüküm, “Siyasi-sosyal her
türlü özgürlü¤ü kanunlar çerçevesinde sa¤lamak”tan söz eder. Peki bu olanlar ne? Bunlar› nas›l aç›kl›yorsunuz? Yöneticilerin ne yapt›klar›, ne söyledikleri
kadar, d›flar›dan bak›ld›¤›nda bundan ne anlafl›ld›¤›n› hesaba katmalar› da gerekmez mi?
Kerbela’da yaflanan zulme isyan eden bir ekolün takipçileri olarak, Hama’da,
Halep’te, fiam’da, Dera’da ve bütün Suriye sath›nda zulme maruz kalan Suriye halk›n›n yan›nda yer alman›z, zalim Esed’e karfl› durman›z gerekmez mi?
NEREDE KALDI ‹SLÂM KARDEfiL‹⁄‹?
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat Beyefendi,
Anayasan›z›n 7. maddesinde “Kur’an’›n istiflare emri”ne at›fta bulunuyorsunuz.” Suriye konusundaki tutumunuzu dünya Müslümanlar›yla istiflare ederek belirleseniz sizin için daha hay›rl› olmaz m›?. ‹slâm ‹flbirli¤i Teflkilat› toplant›s›ndaki istiflare sonucunda bütün ‹slâm ülkeleri ittifakla Baasç› Suriye’nin üyeli¤ini ask›ya al›rken, siz bu istiflareden ç›kan sonuca muhalefet ederek yine sadece siz, zalimden yana tavr›n›z› sürdürdünüz.
Sahi siz, kiminle yapt›¤›n›z istiflareye uyuyorsunuz?
Çin ve Rusya ile mi?
Müslüman ülkelerle istiflareye muhalefet; Çin ve Rusya ile yap›lan istiflareye destek!
‹SLÂM DEVR‹M‹’N‹N GELD‹⁄‹ NOKTA BU MU OLACAKTI?
Devam edelim. Anayasan›z›n 11. maddesinde de belirtti¤iniz üzere, Enbiya
Suresinin 92. ayetine göre bütün Müslümanlar tek bir ümmettir. Bu ümmetin, kardefllik hukuku içinde sadece Allah’a kulluk etmesi gerekmez mi? Sadece Allah’a kulluk etmek için, Baas diktatörlü¤üne kullu¤u reddeden Suriye
Müslümanlar›n› desteklemek, sizin için anayasal ve Kur’ani bir görev de¤il
mi?
Yine, anayasan›z›n 14. maddesi uyar›nca ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti, “gayrimüslim fertlere karfl› güzel ahlak ve ‹slâmî adaletle davranmal› ve onlar›n
insani haklar›na riayet etmeli” diyorsunuz. Peki, gayrimüslimlere bile güzel
ahlâk ve adaletle davranmay› ilke edinirken, Suriyeli Müslümanlara karfl› neden güzel ahlak ve adalet ilkelerine göre davranm›yorsunuz?
Anayasan›zda “‹ran genel siyasetini Müslüman milletlerin dostluk ve birleflmesi temeline oturtmal› ve ‹slâm dünyas›n›n vahdetini (siyasi-kültüreliktisadi alanlarda) gerçeklefltirmek için sürekli çaba göstermelidir” diyorsunuz.
Diyor olmas›na diyorsunuz da, yapm›yorsunuz. Bu anayasay› uygulanmamak üzere mi haz›rlad›n›z? Peki, neden yapmad›klar›n›z› söylüyorsunuz? Bu,
Kur’an’da yerilen bir tutum de¤il mi?
DOSTÇA VE KARDEfiÇE...
Say›n baflkan,
Türkiye’nin özellikle son on y›ll›k dönemde ‹ran’la iliflkili d›fl politikas› basit
bir s›n›r komflusu olmas›n›n ötesinde, kardefllik merkezli hakim bir anlay›flla
yürütülmekte. Türkiyeli yöneticilerin ‹ranl› heyetlerle görüflmesinde “kardeflim...” deyince nas›l da bir sevgiyle, yürekten söylediklerini hissetmemek
mümkün de¤ildi. Sadece malum nükleer konuda de¤il, dünya kurtlar sofras›nda ne zaman masaya ‹ran’la alakal› konu gelse, b›rak›n›z s›radan müttefikli¤i,
gerçek dosta ve kardefle nas›l sahip ç›k›lmas› gerekiyorsa o flekilde sahip ç›k›l›yordu. Zaten “mü’minler ancak kardefltirler” buyurulmuyor muydu? Bir bak›ma iman›m›z›n gere¤i idi böyle davranmak.
Buraya kadar iyi, güzel. Özellikle son dönemlerde bu dostlu¤a halel getirecek davran›fllarla karfl› karfl›yay›z. “‹ran yine nereye kofluyor?” diye sormadan
edemiyor insan. Böylesine dostça, kardeflçe davran›fllar›n cevab› bu mu olmal›yd›? Bin y›ll›k tarihi birikim hani nerede? Hakkaniyetle, adaletle, vefayla,
sevgi ve kardefllikle örülen tav›rlar nerede?.
Say›n Baflkan,
Siz de daha iyi bilirsiniz ki; gerçek dostluklar zor zamanlarda test edilen ve
kazan›lan dostluklard›r. Gerçek dostun menfaatler söz konusu oldu¤undaki
tavr› çok önemli. Meydana gelen bir olayla ilgili bireyler, toplumlar, hatta devletler ortaya koyduklar› tav›rla; heva ve hevesine uyan, menfaati merkeze alarak m›, yoksa hakk›n ve adaletin temel ilkeler olarak kabullenildi¤i bir inançla m› hareket ediyorlar? Esas mesele bu. De¤ilse, birisinin isminin önünde veya sonunda ‹slâm kelimesi geçmifl, geçmemifl, o kadar da önemli de¤il.
Bizler heva ve hevesin belirleyici olmas›na karfl› ç›karken; Hakk›n, Adaletin
ve Özgürlü¤ün temel ilke olarak al›nd›¤› bir inanca sahibiz. Küresel habasetin
Suriye’deki temsilcisi zalime, kendi halk›n› çocuk-büyük, kad›n-erkek demeden katleden katile, halk›na bask›y›, iflkenceyi insafs›zca uygulayan Baasç›
Esed’e karfl› onurunu, özgürlü¤ünü, insanl›¤›n› kurtarmak isteyen ve onun için
can›yla, mal›yla savaflan, bu u¤urda en çok sevdiklerini feda etmekten çekinmeyen, bunun için meflru mücadelesini veren özgürlük savaflç›s› Suriye halk›n›n yan›nda olaca¤›z!
TÜRK‹YE’DEK‹ ERGENEKONCULARLA SUR‹YE’DEK‹ BAASÇILARIN ‹TT‹FAKI
Küresel habaset denen fler ittifak›, Suriye halk›n›n bafl›na Esed gibi bir diktatörü bela ederken; güya demokrasi ile idare edilen Türkiye halk›n›n bafl›na da
“Ergenekon” denilen “derin devlet”i musallat etmifltir. Ergenekoncularla Suriyedeki Baasç›lar›n ittifak› inan›n ki hiç tesadüf degil. Zira bunlar ayn› “fabri-

kasyon ürünü.” Yani ayn› tornadan ç›km›fllar. Ayn› merkezden yönlendirildiklerini nas›l da aç›¤a veriyorlar! Ayn› çeflmeden su içerler, ayn› mantaliteye sahiptirler.. (Allah’a flükür ki bugün Türkiye’deki Ergenekoncular art›k o kadar etkili de¤iller.)
Say›n Baflkan,
Bugün Türkiye’deki Ergenekon taraftarlar›n›n, Suriye’deki Baasç›lar› desteklemesi sizce tesadüf mü? Eski Savak’›n Türk derin devleti ile eskiden yak›n bir
iflbirli¤i içinde oldu¤unu biliyoruz. Bugünkü Suriye rejiminin Muhaberat’› da
öyle. Eskiye dayanan bu derin iliflkilerin yeniden canland›r›lmaya çal›fl›lmas›na
karfl› çok dikkatli olunmal›d›r, diyoruz.
“SIRA TÜRK‹YE’YE GELECEK” BEYANATI
‹ran devletinin bir üst düzey yetkilisi, “s›ra Türkiye’ye gelecektir” diye bir
aç›klamada bulunmufl! Bunu anlamakta güçlük çekti¤imi belirtmek isterim. Bu
iyi niyetli dostça bir bak›fl aç›s› de¤il. ‹yi bilinmelidir ki Türkiye’yi yakacak atefl
‹ran’› da yakar. Biz bileflik kaplar gibiyiz. Birbirimize karfl› kazanacak bir zaferimiz yok. Belki birlikte kazanaca¤›m›z tek bir zafer var. Ayr›ca, ‹ranl› üst
düzey yetkilinin, küresel habasetin ülkemizdeki temsilcisi olan (Suriye’dekinin muadili) “Derin Ergenekon”un Türkiye’de etkisiz hale getirildi¤inden haberleri yok herhalde.
‹RAN’IN, SUR‹YE’DE ESED’E DESTEK ‹Ç‹N ASKER GÖNDERMES‹,
PKK’YA DESTEK VERMES‹ KABUL ED‹LEMEZ
Say›n Cumhurbaflkan›,
Bunlar do¤ru mu? Daha düne kadar savaflt›¤› Pejak’a, bugün Türkiye’ye karfl› yard›m eden bir ‹ran! Anlamak çok zor. Bunlar fluyûu vukuundan beter hadiselerdir. Bir bak›ma ateflle oynamakt›r da.
Allah (c.c), Kitab’›nda, “zalimlere yard›m etmeyin, sonra atefl size de dokunur” buyurmaktad›r. Haks›zl›klar karfl›s›nda susanlar dilsiz fleytand›r. Siz
bunlar› bilmiyor olamazs›n›z. Allah (c.c) her fleyi görmekte ve bilmektedir.
Hüküm O’na aittir. Herkese yapt›klar›n›n hesab›n›n sorulaca¤› bir gün vard›r ve
herkes, o gün yard›mlaflt›klar›yla birlikte haflronulacaklard›r...
DE⁄‹fi‹M OLACAKSA ESED’LE OLSUN NE DEMEK?
Sizin üst düzey yetkilileriniz garip bir ifadeyle, “de¤iflim olacaksa Esed’le
olsun” diye bugünlerde dünya kamuoyuna s›kça beyanat veriyorlar.
Suriye’de de¤iflim olacaksa Esed’le olsun demenin, “De¤iflim olacaksa
fiah’la olsun, Saddam’la olsun, Mübarek’le olsun” demekten ne fark› var?
M›s›r’da veya Tunus’ta yaflanan özgürlük harekelerinde bir ülke ç›k›p “de¤iflimi Hüsnü Mübarek’le yap›n, benim o ülke ile stratejik iliflkim var”, veya “Tunus için de¤iflimi bin Ali ile yap›n” deseydi, o devlet dünya kamuoyunda ne duruma düflerdi?
ESED ARTIK HALKINI REH‹N ALMIfi B‹R KORSAN G‹B‹D‹R.
Diktatörlü¤ünün yan›nda Esed, ayn› zamanda halk›n› rehin alan bir korsand›r. Korsanla mücadele etmek gerçekten kolay de¤ildir. Çünkü elindeki rehinelere verdi¤i zarar ortadad›r. Daha büyük zarar vermeden bir an önce etkisiz
hale getirilmelidir.
BAHANELER
‹ran istihbarat›n›n flefi Celili, Esed’le olan görüflmesindeki beyanat›nda, “nas›l oluyor da kendi ülkelerinde bir kez bile seçim yapmam›fl Katar ve Suudi
Arabistan demokrasi tellal› kesiliyor?” diye soruyor.
Önce flu tespiti yapal›m. Bildi¤im kadar›yla onlar halk›na Esed gibi zulmetmiyorlar. Lakin bir ülke ister krall›kla idare ediliyor olsun, ister ad›na cumhuriyet
densin, e¤er halk›n›n özgürlüklerine, en temel insan haklar›na, onurlar›na
sayg› duyup korumuyorsa; yani devlet zulmediyorsa, bu rüzgâr onlar›n da kap›s›n› çalacakt›r.
Ölçü, yönetimin ad›n›n ne olup olmamas›yla ilgili de¤il. Ölçü halk›na zulmedip etmemesiyle ilgili.
Bu özgürlük hareketleri öncelikle bütün bask› ve zulüm düzenlerinin kap›s›n› çalacakt›r. Bundan kimsenin flüphesi olmas›n.
Rejimin bafl›ndakiler de¤iflimi kendi r›zalar›yla kabul ederlerse ne âlâ! Ülkelerinde bafl tac› edilirler. Onlar ya özgürlü¤e kap›lar›n› açacaklar, ya da zelil olarak halk taraf›ndan el çektirilecekler. Ve bu baz› akl›evvellerin dedi¤i
gibi Amerika veya bat› istedi¤i için de¤il, Allah (c.c.) istedi¤i için olacakt›r.
Çünkü O, kullar›na zulmü lay›k görmez.
Bu kutlu mücadele inflaallah Suriye’de tamamlan›r ve di¤er bask›c› rejimler
de son bulur.
Say›n Ahmedinejat,
fiunu biliniz ki bu özgürlük kazan›mlar›n›n gecikmesinin vebali size aittir.
Bütün bask›c› rejimler bu geçitten geçeceklerdir. Dünya devletleri art›k birbirlerine komflu flehirler gibidirler. Art›k bir flehirde özgürlük, onur, adalet, refah, huzur ve mutluluk yaflan›rken, di¤er flehrin; zalim, cahil, kukla birileri taraf›ndan fakirlefltirilip kölelefltirilmesine dünyan›n gelinen noktas›nda art›k
tahammül edilemez.
SAYIN AHMED‹NEJAT, fiU ÇI⁄LI⁄I DUYUN LÜTFEN;
Deral› bir gencin bir Arap televizyonuna verdi¤i beyanat özgürlük ruhunun
ç›¤l›¤›d›r:
“Dört gündür sokaklarda, meydanlarda içimizden geldi¤i gibi hayk›r›yoruz. Hayat›mda ilk defa korku duvar›n› aflt›m ve özgürlü¤ü iliklerime kadar
hissettim. Bu hissi o kadar sevdim ki art›k ondan vazgeçemem. Ölüm pahas›na da olsa özgür kalaca¤›m!”
Say›n Ahmedinejat, bu ç›¤l›¤a kulaklar›n›z› t›kamay›n lütfen!
“YOLUNDA ‹SLÂM’IN KARDEfiLER OLALIM”
MARfiININ SÖZLER‹N‹ DE⁄‹fiT‹RD‹N‹Z M‹?!
“Yolunda ‹slâm’›n kardefller olal›m” marfl›ndaki m›sralar›n›n yerini, bugünlerdeki uygulamalar›n›zla “yolunda mezhebimizin kardeflleri olal›m” veya
“yolunda ç›karlar›m›z›n müttefikleri olal›m” m›sralar› m› ald›? Yoksa, “Y›k›ld› Firavun, Haman ile Karun” dizesinin yerini ise ”yaflas›n Firavun, Haman
ve Karun ile ittifak›m›z” dizeleri mi ald›?
Siz görmüyor, bilmiyor zannedebilirsiniz. Ama bütün dünya Müslümanlar›
büyük bir ibretle düfltü¤ünüz bu ac› durumu takip ediyor ve tarihe not düflülüyor... Devir eski devir de¤il. Kitle iletiflim araçlar›n›n geliflmesiyle art›k
birçok fley s›r de¤il. Yapt›klar›n›z›n bütün insanl›k taraf›ndan, özellikle ‹slâm
alemi taraf›ndan hayretle takip edilmekte oldu¤unu bilmelisiniz.
HUMEYN‹ BUGÜNLER‹ GÖRSEYD‹, YEN‹DEN KIYAMI BAfiLATIRDI
Hayat›n› diktatörlerle mücadeleye adam›fl, bunun için sürgünlerde ömrünü tüketmifl birinin emanetçileri, varisleri nas›l olur da dünden bugüne tamamen farkl› tav›r tak›n›rlar? Nas›l oldu da bir ‹slâm devleti Baas rejimine destek verdi, ‹srail ile ayn› cephede yer ald›, küresel habislerin tiyatrosunda rol
alarak dünya özgürlükler hareketinin, önünü kesmek rolünü üstlendi?
Filistin kamp›n› bombalay›p onlarca Filistinlinin ölümüne sebeb olan
Esed’in askerleriyle ayn› cephede savafla devam etmek nas›l aç›klanmal›?
Hangisini sayal›m? Ortak ifllenen cinayetleri mi? Ramazan ay›nda katledilen çocuklar› m›? Yok yok, saymayaca¤›m, yeter art›k! Mazlumun ah› art›k
Arfl’a ç›km›flt›r. Art›k sözün bitti¤i yerdeyiz.
Dünyan›n onurlu, asaletli, vakur durufluyla tan›d›¤›, zalimin kesin düflman›, mazlumun has dostu olan ‹mam Humeyni e¤er yaflasayd›, herhalde
sizleri affetmezdi. Yeniden diktatörlere ve destekçilerine karfl› k›yam› bafllat›rd›…
Bu arada; ‹ran’dan gelen deprem haberinin bizleri çok derinden üzdü¤ünü
belirtmek isterim. Ölmüfllere Allah (c.c)’den rahmet, yaral›lara acil flifalar
diliyoruz. ‹ran halk›na geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiyeli kardefllerinin ac› günde tatl› günde ‹ranl› kardefllerinin yan›nda olaca¤›n› belirtmek isterim.
Birimizin bafl›na gelen bir felaket asl›nda hepimize uyar› niteli¤indedir ve
bunlara karfl› tepkimiz, davran›fllar›m›z s›nama-imtihan içindir. Kardeflleriniz
bir musibetle karfl›laflt›¤›nda bizlerin ne kadar fedakârl›k yapaca¤›m›z›n testidir ayn› zamanda. Ben ‹ranl› kardefllerimin aya¤›na tafl de¤sin, saç›n›n teline zarar gelsin istemem. Duam ve hayallerim din gününde birlikte kurtulmufllardan olmak. Kardefller olarak birlikte olmam›z, birbirimiz için dua etmemiz gerekir diye düflünüyorum...

SUR‹YE’DEK‹ D‹KTATÖRÜ DESTEKLEME GEREKÇELER‹N‹Z-BAHANELER‹N‹Z
1- 40 y›ll›k bask›c› rejimiyle halk›n› dünyan›n en geri kalm›fl ülkesi modunda tutan Baasç› diktatörün ‹srail’e büyük set oldu¤u yan›lsamas›,
2- De¤iflimin Esed rejimi ile birlikte, onlar›n uygun gördü¤ü flartlarda olmas› iddias›,
3- Lübnan’da Hizbullah’›n, Gazze’de ise Hamas’›n desteksiz kalaca¤› iddias›,
4- Suriye rejiminin ‹ran’›n bat› ve ‹srail’e karfl› güçlü müttefiki oldu¤u iddias›,
5- Baas rejiminin düflmesiyle birlikte ‹ran’›n bölgede gücünün zay›flayaca¤›
iddas›,
6- Mehdilikle alakal› iddialar ve fiam’daki fiia kültür miras›.
SAYIN CUMHURBAfiKANI, BUGÜN YAPTIKLARINIZLA
fiU ON BÜYÜK VEBAL‹ ‹fiL‹YORSUNUZ:
1- Müslümanlar›n kardeflli¤ine, birlik ve beraberli¤ine büyük zararlar veriyorsunuz.
2- D›fl siyasetteki grupçu, mezheçi, emperyal yaklafl›m›n›z sebebiyle ‹slâm
devleti ad›na insanl›¤a iyi örnek olmuyorsunuz.
3- Diktatörlerden kurtulufl mücadelesini bafllatacak olan di¤er ülke halklar›n›n özgürlük mücadelesini bafllatmalar›na engel olmaya çal›flarak, insanl›k
suçu iflliyorsunuz.
4- Mübarek Ramazan ay›na bile zerre kadar sayg›s› olmayan katil Esed’i
desteklemekle akan kana, ifllenen cinayetlere ortak oluyorsunuz. On binlerce
insan›n ölümüne sebep oldunuz, milyonlarca insan›n evleri bafllar›na y›k›ld›.
5- ‹ran halk›na ve flehidlerine hesab›n› veremeyece¤iniz bir flekilde, “‹nk›lab›n var olufl ruhu”nu da incitiyorsunuz.
6- Direkt ve endirekt olarak, hatta aleni flekilde vermifl oldu¤unuz destek ile
emperyalistlerin küresel habis sistemlerinin, hakimiyetlerini uzatmaya çal›fl›yorsunuz.
7- Küresel sistemlerin bir kanad› ile iflbirli¤i yaparak so¤uk savafl dönemindeki oyunlardan birine alet oluyorsunuz.
8- Kendi anayasan›zda yaz›lanlar›n z›dd›n› yaparak anayasan›z› ihlal ediyorsunuz..
9- ‹nsanl›k ve özellikle de bütün Müslüman halklar nezdinde mazlumlara
karfl› zalimden yana tav›r alman›zla oluflan “menfi imaj” sebebiyle, ‹ran devletine haf›zalardan silinmeyecek flekilde zarar veriyorsunuz.
10- ‹ran’›n bugün uygulad›¤› Suriye politikas›; ‹ran’›n d›fllanmas›, yaln›zlaflmas› sonucuna do¤ru götürüyor. Bir tarafta zalimden yana olan tutumu,
di¤er tarafta bütün bir ‹slâm alemini karfl›s›na almas›; küresel habasetin
vermek istedi¤i zarara kendisini aç›k hale getirmektedir. Kendini göz göre
göre tehlikeye atan bu süreci ‹ranl› yöneticilerin okuyamam›fl, görmemifl
olmas› düflündürücüdür.
Tam da birilerinin fiii, Selefi, Sufi, Il›ml› ‹slâm tart›flmalar› ile Arap-Fars
Savafl› ç›karma çabalar›n›n gündemde oldu¤u; dini, mezhebi, ideolojik, politik, felsefi farkl›l›klar›n çat›flma zemini oluflturmak ad›na k›flk›rt›ld›¤› bir
zamanda ‹ran’›n bu sürece söz gelimi koflarak kendi iste¤iyle sürüklenmesini anlayabilmifl de¤ilim.
B‹R ZAMANLAR S‹Z DE MAZLUMDUNUZ...
Bir zamanlar siz de mazlumdunuz Say›n Cumhurbaflkan›... Zalim, diktatör
fiah R›za Pehlevi ve avanesi ile dünyadaki zalim destekçilerine karfl›, Allah
(c.c) ‹ran halk›na yard›m etti ve zafer nasip eyledi. Güçlendiniz, iktidar sahibi oldunuz. Ne çabuk da mazlumlu¤u unuttunuz Say›n Cumhurbaflkan›? Zulmün âlâs›n› yapanlarla beraber oldunuz.
Haberlerde Devrim Muhaf›zlar›n›z›n, Suriye topraklar›na girdiklerini, Müslümanlar› çocuk, ihtiyar, kad›n demeden öldürdüklerini söylüyorlard›. Bunlar›n
do¤ru olduklar›na inanmak istemiyorum. Ne yapt›¤›n›z›n fark›nda m›s›n›z siz?
Mübarek Ramazan ay›nda bile Müslüman› Müslümana k›rd›rmak!.. Siz Allah’tan korkmuyor musunuz?
‹ran Ramazan’da devam eden bu katliamlara göz yumarak, destek vererek tarihinin en büyük yanl›fl›n› yapm›flt›r, yapmaktad›r. Cenab-› Hak bu zülmu karfl›l›ks›z b›rakmaz, bunu da böylece bilin. Anadolumuzda bir söz vard›r
“Alma mazlumun ah›n›, ç›kar aheste aheste” diye. Yine Hadis-i fleriflerde
“Mazlumun duas›yla Allah (c.c) aras›nda perde yoktur” ve “Mazlumun ah›ndan korkun” denir. Zulümle abad olunmaz. Ve zulüm devaml› olamaz.
YETER ARTIK! YAPILAN YANLIfiTAN DÖNÜNÜZ!
Allah (c.c), “Zalimlere yaklaflmay›n atefl size de dokunur” buyurur. Hiçbir
bahaneniz ifllenilen bu cürümleri hakl› ç›karmayacakt›r. ‹flin flakas› yoktur.
‹nsanlara ve toplumlara belli süreler verilir. E¤er o toplumlar akl›n› bafl›na toplamazlarsa, o zaman bafllar›na gelecekleri beklesinler. Müslümanlar›n, aralar›ndaki meseleleri nas›l çözece¤i bellidir. Zalime karfl› nerede durulaca¤› da...
Müslümanlar, aralar›ndaki meseleleri adalet, hakkaniyet ölçülerinde, istiflare
ile çözerler. Ailede kar›-koca aras›ndaki problemlerden tutun da, Müslümanlar
aras›ndaki ihtilaflar›n çözümüne kadar her fley çok net belirlenmifltir. Bir araya gelinip belirli olan evrensel ilkeler çerçevesinde meseleler hal yoluna gidilip
selamete erdirilmelidir.
Çözüm çok girift ve zor görünüyor olsa da asl›nda bir o kadar da kolayd›r. Çözüm istiyorsak Esed’in gitmesini sa¤layarak zalimin zulmüne hep beraber engel olal›m. 1970 y›l›nda darbe ile gelen iflgalci Baas rejimine art›k son verilmelidir. Suriye Suriye halk›na b›rak›lmal›d›r.
NET‹CE-‹ KELÂM
Say›n Cumhurbaflkan› Mahmut Ahmedinejat beyefendi, son olarak söylemek isterim ki;
Bütün bu söylediklerimi, “‹slâm kardeflli¤i” gere¤i, “kardeflin kardefle yazd›¤› bir mektup” olarak düflünün. Ben bir t›p doktoruyum. Dünya Yetimler Cemiyeti Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesiyim. Dünyada her gün yüzlerce çocuk savafllar ve diktatoryal rejimler sebebiyle yetim kalmaktad›r. Yetim hakk› yiyenlere “yaz›klar olsun” buyuran Allah (c.c), çocuklar›n yetim kalmas›na sebeb olanlara, bu zulümleri iflleyenlere ve destekleyenlere ne der acaba?...
Baz› sözlerim ac› gelse de bunlar› kardefllik gere¤i söylemeye mecburum.
Siz ‹ran Devleti Cumhurbaflkan›s›n›z. Sorumluluk makam›ndas›n›z. ‹nanc›m gere¤i bu uyar›lar› yapmak zorunday›m. ‹mam Humeyni’nin sa¤l›¤›nda,
Rusya Devlet Baflkan›na yazd›¤› mektubu bugün yeniden okuman›z› öneririm. Ve tabiî bir de Hazret-i Ali (r.a)’nin Malik b. Eflter’e yazd›¤› mektubu
da...
Efendimiz, Peygamberimiz, Önderimiz flöyle buyurur: “Mazlum da olsa,
zalim de olsa Müslüman kardeflinize yard›m ediniz.” Ashab hemen soruyor:
“Ya Rasulullah, mazluma yard›m› anlad›k da, zalime nas›l yard›m edelim?”
Efendimizin cevab› çok manidar: “Zalimin zulmüne engel olarak!” der.
Bizler bu dünyada yapt›¤›m›z ve yapmam›z gerekirken yapmad›¤›m›z,
söyledi¤imiz ve söylememiz gerekirken söylemedi¤imiz her fleyin hesab›n›
verece¤iz. Ve bizler, birbirimize flahid tutulaca¤›z. Benim bu mektubum da
bu anlamda bir kardefllik borcudur...
Say›n baflkan, sizleri yeniden temeli tevhid, adalet ve özgürlük olan kardefllik
ve bar›flta buluflmak üzere Allah’a emanet ediyor ve sözlerime son veriyorum.
Vesselam.
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