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ÇEKİÇ GÜCÜN GÖREV YAPTIĞI SÜREÇ İÇERİSİNDE ÜLKEMİZDE GELİŞEN 
OLAYLARDAN BAZILARI ŞÖYLE 

  
 Zamanın Başbakanı rahmetli Turgut Özal, Türkî Cumhuriyetlerle yaptığı ekonomik iş 

birliği görüşmeleri sırasında (ki bu görüşmeler ABD’nin canını sıkmaktadır) büyük 
bir oyunun içerisine düşmüş, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin mahalli ağızlarını 
ayrıntılarıyla konuşabilen 25’e yakın profesyonel istihbarat görevlisini bir gecede 
Yunanistan Masası’na tayin etmiştir. Ondan sonra da meydanı boş bulan PKK 
şahlanmıştır. Bir röportaj sırasında, yukarıdaki bilgileri veren (Eski MİT yetkilisi) Prof. 
Dr. Mahir Kaynak, Özal’ın oyuna getirildiğini belirtmiş ancak bunun nasıl ve kimler 
tarafından yapıldığı hakkında detaylara girmemiştir. Ancak oynanan oyunun 
varlığından emindir. (Bu röportaj “Dünyayı Kimler Yönetiyor” adlı kitapta da 
yayınlanmıştır.) 

 
 Çekiç Güç’ün görev yaptığı süreç içerisinde ülkemizde garip kazalar ve ölümler 

olmuştur. Bu garipliklerin üzerindeki sis perdesi kalkınca ortaya çıkan tablo şöyledir; 
-  Çekiç Güç’ün amacını anlayan Org. Eşref Bitlis Paşa uçağı düşürülerek şehit 
edilmişti. Olaydan bir ay önce yine helikopteri düşürülmeye çalışılan Eşref Paşa, 
helikopter pilotunun başarısı ile son anda kurtulmuştu. 
- Barzani’nin babası ile baba Bush’un yazışmalarını ve niyetlerini açıklamak 
isteyen UĞUR MUMCU, arabası bombalanarak öldürüldü ve suç muhafazakarların 
üstüne atılarak bir taşla iki kuş vurulmuş oldu. Ayrıca çekiç gücün amacını fark eden 
bir gazeteci de bulduğu kanıtları yazıya dökemeden vurularak öldürülmüştü. 
 

 “Barış Elçileri” ya da çeşitli dernekler adı altında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde, ajanlar cirit atmaya başladı. Hâlen de öyle.  

 
 Bu arada; Baba Bush’un başkanlığında yapılan ve televizyonlardan naklen 

yayınlanan 1991 Körfez saldırısı sonrası, “Arap Sermayesi” bu saldırıya tepki olarak 
Avrupa ve ABD bankalarındaki milyarlarca dolar sıcak paralarını çekmeye karar 
verdi. Bu paranın gelebileceği en güvenilir yer ise Türkiye idi. Emperyalistlerin 
ekonomisi kötü bir şekilde sarsılacaktı. Bunun üzerine, Türkiye’de bankalar bir bir 
batmaya başladı. Türk bankaları güvensiz hale getirildi. Bankaları hortumlayanların 
ele geçirdikleri bütün paralar kendilerine kalacak, can güvenlikleri ise Avrupa 
ülkelerinde kendileri için hazırlanmış yeni ortamlarda, yine emperyalistler 
tarafından sağlanacaktı.  

 
 Ermeni soykırımı iddiaları sürekli gündemde tutulmaya çalışıldı. Bu geçmişe yönelik 

bir iddia gibi görünse de asıl hedef geleceğe yöneliktir. Olası bir Türk-Kürt 
çatışmasında, ordu müdahalesi ile PKK bastırılmaya çalışılırsa “Türkler Kürtleri 
katlediyor” iddiasına dünya kamuoyunu ikna etmenin altyapı çalışmalarıdır. Türk 
Tarihinin hiçbir döneminde Ermeni soykırımı yapılmadığı gibi; Ermenilere, Osmanlı 
Devleti içerisinde önemli görevler verilmiştir.  Ermenilere toplam, 22 Bakanlık, 33 



Milletvekilliği, 21 Paşalık, 7 Büyükelçilik, 11 Başkonsolosluk ve 41 yüksek memurluk 
verildiği, Osmanlı kayıtlarında ispatlıdır.  
Orhan Pamuk’a verilen “NOBEL ÖDÜLÜ”de aynı amacı taşımaktadır. Dünya 
kamuoyunu ikna edebilmek için yatırım yapılmaktadır. Yarın; “Bakın kendi “Nobel 
Ödüllü” yazarları bile aynı şeyi söylüyor.” diyecekler.  

 
 Osmanlı’ya nankörlük eden Ermeniler, hâlen Türkiye’ye zarar vermeye devam 

etmektedir. PKK terör örgütünün beyin takımı içerisinde Ermeniler vardır. 1984’e 
kadar devam eden Ermeni terör örgütü ASALA’nın eylemleri 1984 yılında bıçakla 
kesilir gibi sona ermiş ve yerine PKK hareketi başlatılmıştır. Yani ASALA şekil 
değiştirmiştir. Türkiye Ordusu ile PKK militanları arasında çıkan çatışmalarda, bazı 
militanların (telsizle haberleşmeleri sırasında) Ermenice konuştukları duyulmuştur. 
PKK hareketi en büyük zararı aslında Kürtlere vermektedir. Gerçekler zaman 
içerisinde daha iyi anlaşılacaktır. 

  
  

ŞER ÖRGÜTLERİN ve BENZERİ KURULUŞLARIN GÖREV YAPTIĞI SÜREÇ İÇERİSİNDE 
ÜLKEMİZDE GELİŞEBİLECEK OLAYLARDAN BAZILARI 

  
· İnsanların marka düşkünlüğünden faydalanarak Siyonist firmaların ürettiği 

ürünlerle ülkemize hastalık yayabilirler. 
·        Medya aracılığıyla, toplum ahlakının çökertilmesi ve gruplar arasındaki görüş 

farklılıklarının arttırılması hızlandırılabilir. Sürekli olarak toplumun moralini 
bozan haberler yayınlanarak insanlar depresyona sürüklenebilir. Tarafsız 
program yapmaya kalkan araştırmacı-gazeteciler dışlanarak Medya tamamen 
sömürü sisteminin eline geçebilir. Örneğin; Hulki Cevizoğlu, tarafsız program 
yapmaya başladığı ve doğruları söylemekten çekinmediği için medya devleri 
tarafından dışlanmıştır. 

·        Silahlı Kuvvetler (Ordu) ve Halk arasında değişik söylemler çıkarılarak, Halkın 
Ordu’dan soğutulması stratejisi kullanılabilir. Bu strateji (ABD tarafından), 
“Saddam Hükümeti ve Irak Ordusu” üzerinde denenmiş ve başarı sağlamıştır. 

·        Sistemin işlemesi için ülkede en az iki zıt grubun oluşması gerekir. (Askeri 
açıdan Türk-Kürt meselesi zaten vardır). Siyasi açıdan; Alevi grupları çağdaş, 
Sünni grupları da gerici olarak gösterip, (sağ-sol davasında olduğu gibi) siyasi 
gerginlik çıkmasını sağlayabilirler. 

·        Dışarıdan da destek alarak, belli aralıklarla Cem Evlerini ve hemen ardından da 
Camileri bombalayarak Alevi-Sünni çatışması çıkarabilirler. 

·        Açık Toplum Enstitüleri aracılığıyla beyinlerini yıkadıkları grupların desteğiyle, 
“Sınırsız ve sınıfsız bir dünya” sloganını kullanarak Türkiye’nin konfederasyon 
olarak yönetilmesi için referanduma gitmesini isteyebilirler. 

·        Ülkeyi içten parçalayabilirler ama büyük ihtimalle (ilk etapta) bölünmesine izin 
vermezler. Çünkü Rusya pay isteyecektir. Bu nedenle parçalanmış bir ülke yerine 
konfederasyonla yönetilen bir sistem tercih edilecektir. Böylece her an kargaşa 
çıkarmaya müsait bir ortam sağlanmış olur. (Bir ihtimal) Alevilerin kontrolü 
Rusya’ya Kürtlerin kontrolü de ABD’ye bırakılabilir. 

Daha birçok komplo teorisi üretilebilir. Bizim dileğimiz, bunların hiçbirinin 
yaşanmaması. Lütfen dikkatli olalım ve ön yargılı hareket etmeyelim. 
  
  



SAYDIĞIMIZ İHTİMALLER GERÇEKLEŞİRSE 
  

   Halkımız soğukkanlı hareket eder ve birlik beraberlik içerisinde olursa hiçbir tehlike 
yaşamayız. Dışarıdan gelecek bir saldırı karşısında da alnımızın akıyla aslanlar gibi 
savaşırız. 

  
   Ola ki galeyana gelirsek ne olacak; 

Alevi – Sünni çatışması çıkarılacak. Büyük ihtimalle Cem Evleri, hemen ardından da 
Camiler bombalanacak ve her iki taraf birbirine düşürülmek istenecek. Ardından PKK 
hareketlenecek. Açık Toplum Enstitüleri ve onların dış destekçisi kurumlar, 
“Demokratikleşme” adına baskılar oluşturarak Türk Ordusu’nun müdahale etme 
ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışacak. Derken çatışma çıkacak ve ABD’nin BM’den  
(Güvenlik Konseyinden) acilen geçireceği bir kararla Türkiye’nin her yerine BARIŞ GÜCÜ 
ASKERLERİ gelecek. Bu süreç sonrasında, Alevi-Sünni-Türk- Kürt (azınlık ya da çoğunluk) 
hiçbir kesimin huzur bulamayacağı gibi, memleketimiz de elimizden gitmiş olacak. 
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2006 yılında yazılan tahminlerin bazıları maalesef günümüzde (2020 yılında) 

gerçekleşmiştir: 

· İnsanların marka düşkünlüğünden faydalanarak Siyonist firmaların ürettiği 
ürünlerle ülkemize hastalık yayabilirler. Günümüzde Covid-19 virüsü dünyaya 
yayılmış durumda. 

 
·        Medya aracılığıyla, toplum ahlakının çökertilmesi ve gruplar arasındaki görüş 

farklılıklarının arttırılması hızlandırılabilir. Sürekli olarak toplumun moralini 
bozan haberler yayınlanarak insanlar depresyona sürüklenebilir. Tarafsız 
program yapmaya kalkan araştırmacı-gazeteciler dışlanarak Medya tamamen 
sömürü sisteminin eline geçebilir. Örneğin; Hulki Cevizoğlu, tarafsız program 
yapmaya başladığı ve doğruları söylemekten çekinmediği için medya devleri 
tarafından dışlanmıştır. Günümüze kadar geçen süreç içerisinde; Banu Avar, 
Pelin Çift, Cansu Canan Özgen aynı yaptırımla karşılaşmıştır. 

 
·        Silahlı Kuvvetler (Ordu) ve Halk arasında değişik söylemler çıkarılarak, Halkın 

Ordu’dan soğutulması stratejisi kullanılabilir. Bu strateji (ABD tarafından), 
“Saddam Hükümeti ve Irak Ordusu” üzerinde denenmiş ve başarı sağlamıştır. 15 
Temmuz 2016 darbe girişimi yaşanmıştır. Kalkışma halkın müdahalesi ile son 
bulmuştur.  

 
·        Açık Toplum Enstitüleri aracılığıyla beyinlerini yıkadıkları grupların 
desteğiyle, “Sınırsız ve sınıfsız bir dünya” sloganını kullanarak Türkiye’nin 
konfederasyon olarak yönetilmesi için referanduma gitmesini 
isteyebilirler. Günümüze kadar geçen süreç içerisinde denendi. Böyle bir 
duruma müsaade edilmedi ve sınır ötesine kadar uzanan terörle mücadele 
dönemi başladı. 



 
·        Ülkeyi içten parçalayabilirler ama büyük ihtimalle (ilk etapta) bölünmesine izin 

vermezler. Çünkü Rusya pay isteyecektir. Bu nedenle parçalanmış bir ülke 
yerine konfederasyonla yönetilen bir sistem tercih edilecektir. Böylece her an 
kargaşa çıkarmaya müsait bir ortam sağlanmış olur. Günümüzde Rusya 
Suriye’den pay almaya başlamış ve Suriye’de birçok üs kurmuştur. 

  
 

 


