Devlet’ül İslamiye
Din, para, iktidar hırsı, hastalıklı ve sapkın bir anlayışın değerlendirme denemesi

Ve böyle bir dünyaya kadın olarak gelme şansızlığı yaşayanlar, Kürt bölgesinde, Peşmergeler arasında
bile yüzlerini açmaktan çekiniyorlar çünkü IŞID’ın kolları uzun, gözleri keskin, kulaklar has has ve
dipsiz bir kuyu kadar derin! Belirsiz, karanlık, istikbal ve ümit vaat etmeyen bir gelecek…
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Devlet’ül İslamiye, bilinden adıyla Irak Şam İslam Devleti (IŞID) ve AKP Türkiye’si üzerine kısa bir
değerlendirme yapmak istiyorum. Geçenlerde “değerli bir kaynak” elime geçti ve bu kaynaktan
yararlanarak siyasal İslam’ın arkasında yatan ekonomik gerçekleri, bir nebzede olsa, gözler önüne
sermeye çalışacağım. Bu değerlendirmeyi isim değiştirerek, birçok yönden PKK üzerinde de tatbik
etmemiz mümkün. Bizzat şahit olduğum veya çok güvendiğim insanlar vasıtasıyla duyduğum
gerçekleri ne yazık ki bire bir aktaramıyorum. Çünkü…
Asıl cümleyi günümüz şartlarına uyarlayarak…
Bir başıma kalsam padişahtan, teröristten, dinciden çekinmem…
Ama viran olası hanede evlat‐ü iyal var!
Yani ailemi düşünmek zorundayım. Buna rağmen “üstü kapalıda olsa” yazmadan, bu nefretlik durumu
“açığa” vurmadan da edemiyorum. Tanrı adını kullanarak savaşan bu “kutsal mücahitleri” veya yine
Tanrı adını kullanarak kendi sapkın, hastalıklı fantezilerini hayata geçirmek isteyenlerin iğrenç yüzünü
göstermek, kendine Atatürk milliyetçisi diyen birisi için zaruridir!
Atatürk’ün iddia edildiği gibi “din düşmanı” olmadığını sanırım değişik vesilelerle yeterince kanıtlamış
bulunuyorum. Beni bırakın, neticede herhangi bir insanım, bilim otoriteleri bunu kanıtlamış
bulunuyor. Buna rağmen bu rivayet bir şekilde bazı kafalarda dolaşmaya devam ediyor. Bu
değerlendirmeyi bir taraftan dindar bir insan olarak öte yandan batılı bir gözle bakarak yapmaya
çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu durumda bile şark ile garp arasına sıkışmış bir görüntü vermekten
kendimi alamıyorum. Ben böyleysem varın diğer insanları, toplumumuzu siz düşünün(!)
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Işın özü
Müslümanların kimlik bunalımında yatıyor!
Ve bu kafa karışıklığı…
İnsanların dinini laikiyle bilmemesinden fazlasıyla yararlanan simsarların, Allah ile kul arasında
arabuluculuğa soyunanların devreye girmesiyle içinden çıkılmaz bir hal alarak Arapsaçına dönüyor.
Tek çare, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde vurgulamaya çalıştığı gibi öze dönmekte yatıyor!
Her şeyin özünden yola çıkarak ve özü esas alarak ulaşmak istediğimiz noktaya gelebileceğimize dair
inancımı muhafaza ediyorum.
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Yıl 2001…
11. Eylül, batı dünyası yeni bir düşman ile tanışıyor. Dolaylı yollardan da olsa kendi şeytanını yine
kendisi uyandırmış bulunuyor ve bu şeytan 13 yıl sonra yüz ve şekil değiştirerek (El Kaide’nin yerine)
IŞID olacaktır. Konuya devam etmeden önce burada
bir parantez açmak zorundayım ki aslında bariz olan
herkes tarafından anlaşılsın. Terörün tabiatında
yatan korku yaratarak hedefe ulaşmak olgusu
korkunun katlanmasıyla orantılıdır. Yani ne kadar
çok >>> dehşet <<< saçarsan o derece korku
yaratarak karşındakini sindirdiğini sanırsın. Ancak
bilim ve hayatın gerçekleri bunun bir yere kadar
geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü insan
psikolojisi böyle durumlar karşısında bile, “bir
kıvılcım” veya bir liderin önderliğinde bu duruma
karşı koyacak yapıdadır. Yani bıçak – gerçekten –
kemiğe dayandı mı, insan korkusunu yenebilir çünkü
içgüdüleri ona hayatta kalmayı – hayatını
sürdürmeyi emreder(!) Ve insan böyle durumlar karşısında kendi hayatını başkaları için feda etmeye
hazır hale gelir. Buna rağmen terör örgütleri “başarılı olabilmek” için, korku kelimesini kullanmayarak
dehşet saçmayı yeğlerler. Nereye kadar? İnsanları, yukarıda ifade etmeye çalıştığım noktaya getirene
kadar! Korku1 ne yazık ki en etkili otokontrol ve sindirme mekanizmalarından biridir. El Kaide’nin
öncellikli hedefleri arasında yer alan emperyalizm ile mücadele ve direnişin, başkaldırının ‐ isyanın
aksine IŞID’in hedefi öncelikle bir devlet kurmak olduğu görülmektedir2. Bu ve ideolojik temelde
Taliban ile eşgüdüm içeresinde hareket ettiğini gözlemleyebildiğimiz gibi uygulamada, yani
hedeflerine ulaşma yolunda daha gaddar, daha acımasız olduğunu söylersek bunun yanlış olmayacağı
kanısındayım. Bu çağda, bu gelişmişlik çağında, insan kafası kesmenin, insan yüreğini dişlemenin ne
insanlıkla nede herhangi bir dini inanç ile ilişkilendirmenin mümkün olmayacağı aşikârdır. Bugün IŞID
10 milyon insanın yaşadığı bir bölgeyi kontrolü altında tutmakta olup yayıldığı alan3 ve barındırdığı
insan bakımından “devlet kurma” hedefine ulaştığı düşünülebilir. Artık “kutsal mücahitler”
mağaralarda yaşamayı bırakmış, binlerce Avrupa’da yetişmiş, kimlik bunalımında bulunan, kendilerini
yaşadıkları toplumlardan dışlanmış sayan, sözde şehit olmaya gönüllü gencin desteğine sahip bir terör
“devleti” görümündedir4.
Aralık 2011’den sonra ABD askerlerinin Irak’ı terk etmesiyle Bağdat ikiye bölünmüştür. Bir tarafta
Sünniler diğer tarafta Şiiler. Şiiler Irak
yönetiminden arda kalan kurum ve
kuruluşların “himayesinde” yaşamlarını
sürdürürken Sünniler, bu korumadan ve
kollamadan yoksun öç alma hayalleri
kurmaya başlarlar. İşte böyle bir
ortamda IŞID devreye girmektedir.
Sünnilere öç alma vaatlerinde
bulunurken, Şiileri “ateş ile imtihan”
etmekle tehdit etmektedir. Bağdat’ın
IŞID için ayrıca bir önemi daha vardır,
Saddam Hüseyin’in ABD tarafından
askeri güç ile devrilmesinden sonra
dünya kamuoyunun dikkati Bağdat
üzerine çevrilmiştir. Bu şehirde gelişen
en ufak bir hadise, bir şekilde, dünya
basınında yer almaktadır. Evet, IŞID çağımızın imkânlarını en iyi değerlendiren Terör örgütlerinin
başında yer almaktadır5. Tüm terör örgütleri gibi Işık’ında bölgede “uyuyan” hücreleri bulunuyor ve
gerek duyulduğunda bu hücreler uyandırılarak “faaliyete” geçiriliyor. Burada dikkati çeken bir olgu

olarak genelde terör örgütlerinin ama özelde IŞID’ın istihbarat faaliyetlerine dikkati çekmek lazım.
Tabiri caiz ise istihbarat toplamada, bölgede bulunan birçok devlet kurumlarını ardında bırakacak bir
örgütlenmeye ve daha da önemlisi toplanan istihbaratı “doğru” değerlendirebilecek bir alt yapıya
sahip olmasıdır. Bu
örgütlenmenin
başında Abu Bakr
al‐Baghdadi (Ebu
Bekir Bağdadi) diye
bence ruh hastası
birisi
bulunmaktadır.
Eğitim hayatında ve
düşünce yapısında
birçok “evrim”
geçirdikten sonra,
son kararı olarak
Selefi İslam’ında
karar kılmıştır6. Ki,
bu anlayış “bedevi kültürünün” en katı, en acımasız, bence en hastalıklı yorum şeklidir. Burada yine
bir parantez açmakta fayda var; herkes tarafından bilinen ama nadiren dile getirilen bir gerçeği tekrar
göz önüne getirmemiz lazım, nasıl PKK başta Diyarbakır hapishanesi olmak üzere diğer
hapishanelerden ve orada “görev” yapan bazı ruh hastalarının işkencelerinden “faydalanarak”
taraftar topladıysa, IŞID ve diğer dinci teröristlerde ABD’nin başta Guantanamo Kampı olmak üzere
diğer “gizli” kamplarında örgütlenmeye başlamış olmasıdır. Yani yukarıda belirmeye çalıştığım gibi
baskı “tepki” yaratmıştır. Kapa parantez. Sünnilerin 2003 yılında ABD’ye savaş ilan etmesiyle Ebu
Bekir Bağdadi ve örgütü tarih sahnesine çıkar. Kısa sürede yakalanarak Irakta bulunan Camp Bucca’ya
6 aylığına götürülür. Burada El Kaide virüsüne yakalanır. Aynı zamanda, tezatta bak, hapishanede
Saddam taraftarı subaylarla tanışarak ortak düşman ABD’ye ve işbirlikçi Şii hükümetine karşı
işbirliğinin ilk temaslarını sağlar7. Bu temaslar bugünkü yönetimin çekirdek kadrosunu oluşturacaktır8.
Çünkü bu insan müsveddeleri hapishanelerde tüm işkencelere, baskılara dayanmış “erkek” olduklarını
kanıtlayarak bu kadrolara girmeyi “hak” etmiştir. Amerikalılar Irak’ı terk ettiklerinde El Kaide filen
Irakta etkisizleştirilmiş, ülke güvenliği ABD tarafından eğitilen Irak askerlerine emanet edilmiş,
milyarlarca dolarlık askeri donanım böylelikle el değiştirmiş durumdaydı. Ve birileri bu anı, sinsice
arka planda beklemekteydi. 2011 yıllının yaz aylarında
Suriye’de iç savaş patlak verince Ebu Bekir Bağdadi etki
alanını Suriye’ye doğru genişletmeyi kararı alır. Çünkü
IŞID, Irakta beklentileri doğrultusunda etkili olamamış,
birçok yöneticisi ve destekcisi9 yeraltında çekilmek
zorunda kalmıştı. Böylece IŞID, Suriye’de isim
değiştirerek birkaç yüz kişilik bir kadroyla El Nusra
Cephesini kurar. Bu “cephenin” öncelikli amacı
Suriye’de o dönem etkin olan muhalif güçler arasında
etkili bir konum elde etmek, sonrasında veya aynı anda
Esad’a karşı savaşmaktı. Veeeeeee…
2012 yılının Temmuz ayına gelindiğinde AKP zihniyeti,
Suriye sınır kapılarımızı bir takım karanlık kişilerin
geçişine açar. Bu kişilerin El Nusra Cephesine katıldığı
düşünülmektedir. Bugün Devlet’ül İslamiye ile Türkiye
Cumhuriyeti sınır boyu birkaç yüz kilometre kadardır.
Bu yetmiyormuş gibi, rezilliğe bakar mısınız, Gaziantep,
son iki yıldır IŞID’ın gönüllü toplama “kampına” dönüşmüş durumdadır. Mağripten, Avrupa’dan
binlerce genç burada toplanmaktadır. Mesela 3000 Tunuslu, 2000 Faslı, 1000 Fransız bu zaman
zarfında Gaziantep’ten bu katliama katılmıştır. Ve bu gençler, savaşı, terörü meslek edinmiş ve El

Kaide saflarında çatışmış insanlar tarafından karşılanarak, eğitilmektedirler. Suriyeli ama Türkiye’de
ikamet eden bir silah kaçakçısına göre Çeçenistan’dan IŞID saflarında cihatta katılmak için gelen 25 –
35 yaşlarında insanların, elinde o kadar çok para varmış ki pazarlık etmeksizin istedikleri silahların
ücretini10 ödüyorlarmış. Böylesine bir destek
karşısında bu “başarıyı” çok görmemek lazım.
Nitekim 2014 başlarında IŞID, Suriye’de işgal altında
tutuğu bölgelerde rakip gurupları alt ettiğini ilan
ederek hâkimiyetini tüm dünyaya duyurur. Bu arada
Arap baharından aradıklarını bulamayan Sünni
Araplar, akıl almaz gaddarlıkla11 sürdürülen “reklam
kampanyalarıyla” IŞID saflarına katılımlarını
sürdürecektir. Bu “zaferden” sonra dünya çapında
“tüm” cihatçıların ortak savaş çiğliği:
Dawlat al islamiya baqiya
olacaktır. Ve Rakka, IŞID tarafından işgal edildiğinde,
gecikmeksizin IŞID gerçek yüzünü tüm dünyaya
gösterecektir. İslam’ın altın çağını12 canlandırmak
vaatleri, yerini Kalaşnikov mermilerine bırakacak, el ve kafa kesmeler, çarmıha germeler ile
sürecektir. Şüphesiz bu psikolojik baskı sayesinde IŞID birçok muharebeyi kazanmış, halkıda şimdilik
sindirmiş görünmektedir. Öyle ki mesela Musul’un Sahel al‐Ayman bölgesinde öncellikle camileri fetih
ederek hoparlörlerden “zafer” diye bağırmaları iki
kilometre çapında duyulmaktaymış. Onlarca
camiden, eşzamanlı bu çiğlikler yankılanınca mevcut
askerler silahlarını bırakarak kaçmaya başlamışlar.
Aynı zamanda başka bir talihsizlikte IŞID’a yaramıştır.
Musul’un birkaç saat içeresinde IŞID’ın eline
geçmesine bir “yanlış anlamanın” sebep olduğu
Musul valisi tarafından iddia edilmektedir. Musul
halkı saldırganların değişik guruplara ait
muhaliflerinden oluştuğunu sanarak, IŞID’ı kısmen
sevgi tezahüratlarıyla karşıladığını söylemektedir.
Gerçekler ise halk tarafından ancak iş işten geçtikten
sonra anlaşılmıştır. Görüldüğü gibi düzen bir kez
bozulmaya görsün, kimin eli kimin cebinde, kim
kimdir artık kimse bilmez. Ne Irak nede Suriye güçleri böyle bir karmaşada etkili olabilmişlerdir. Ve
böyle bir karışıklıktan yararlanan IŞID tarihte az görülen bir zafere imza atabilmiştir. Bir düşünün,
birkaç bin kişilik düzensiz ama eli silahlı insan
müsveddesi, düzenli ve 50.000 kişilik bir orduyu
“çatışmadan” dağıtabilmiştir. Böylelikle IŞID’ın
eline 3 milyar dolarlık, Amerikalıların Irak
ordusuna bıraktıkları gıcır gıcır askeri donanım
ve Musul havalimanında terk edilen iki askeri
savaş uçağı düşecektir. İşte size etrafına dehşet
saçmanın psikolojik faydalarından “güzel” bir
örnek(!) Artık IŞID eli silahlı terörist olmaktan
çıkarak bir ordu donanımına sahiptir13
Yetmedi Musul merkez bankasında olan para
ile 200 kilo altın ve diğer bankalarda bulunan yaklaşık 450 milyon dolar böylelikle IŞID’ın ellerine
geçer. Paranın miktarı konusunda kesin bir bilgi olmamasına karşın bu rakam tahmin edilmektedir.
Bu “zaferden” sonra ve buraya lütfen dikkat ediniz, Bağdadi Irak ve Suriye arasında çizilen sınırı

“iptal” ederek halifeliği14 ilan etmekle emperyalizme açıkça kafa tutmuştur15. Batılı devletlerin bu
tahrik karşısında sesiz kalmaları haliyle beklenmezdi. Ve batı gerekenleri yapmaya başladı. Bu
bağlamda konuyla dolaylı yollardan ilgisi olduğu için yazıyorum, bu tarafımdan bir tez, kanıtlayamam
ama midem bulandı bir kere. Başta Almanların
Kürtlere silah yardımında bulunması ve bu
yardımı yaparken IŞID’ı bahane etmesi hayli
düşündürücüdür. Bir gün gelirde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin karşısına düzenli bir Kürt ordusu
çıkarılırsa hiç şaşmayacağım. Neyse biz yine
konumuza dönelim. Bağdadi ve eli kanlı örgütü
nasıl batıya karşı kafa tutmasın ki? Netice
itibarıyla savaş uçağından tutun, tank, top,
yüklü para, 40000 eli silahlı insan
müsveddesinin yanı sıra, Irak ve Suriye
harabelerinden arda kalan bölge üzerinde
kayıtsız şartsız egemenliğe sahip!
Bu konuların uzmanı ve özellikle Müslüman
dünyasında yaşananlarla ilgili sosyolog toplum bilimciler, bilhassa akademisyenlerin çaresizliğini ve
bunalımını, ABD’nin dikte ettiği16 “küreselleşen yenidünya düzenine” bağlıyor. Bu yüzdende bu yoğun
algı karşısında çareyi radikalleşen bir
İslam’da aramaktaymışlar. Bu tavır
almayı, bu köktenci anlayışı, bu insanlık
dışılığını, bu “bahane” gerçekten kabul
edilebilir kılar mı sizlerin takdirine
bırakıyorum. Ancak hakkaniyet namına
şu cümleyi kurmadan da edemiyorum:
Değişik zamanlarda, değişik kültürlere ve
inançlara sahip insanlarda, insanlığı bir
tarafa bırakarak hayvanlaşıyorlardı(!)
Özrü, kabahatinden büyük!
Bu tespit bir özür anlamında algılanmamalıdır, sadece bir tespittir, o kadar. Maktab Khalid, IŞID ve
Kürt bölgesi arasında kalan sınır kenti. Ve köprünün yanlış tarafına denk gelenler IŞID baskısı altında
yaşamak zorunda kalıyorlar. Kaçamak bakışlar, kilitlenen çeneler, asık suratlar, yanlış zaman ve
mekânda yanlış bir kelime sarf etmekten, yanlış bir harekette bulunmaktan korkanlar. Bu kentte
bulunan tek açık sınır kapısından, Kerkük’e doğru sınır ticaretine soyunan binler. Ve böyle bir dünyaya
kadın olarak gelme şansızlığı yaşayanlar, Kürt bölgesinde, Peşmergeler arasında bile yüzlerini
açmaktan çekiniyorlar çünkü IŞID’ın kolları uzun, gözleri keskin, kulaklar has has ve dipsiz bir kuyu
kadar derin! Belirsiz, karanlık, istikbal ve ümit vaat etmeyen bir gelecek17…
Buna rağmen ve işin ilginç yanı da
bu, IŞID insanları elinden
kaçırmamak için hegemonyasında
bulunanlara bir devletin
vatandaşlarına sunduğu hizmetleri
sunma azminde olduğudur. Bu
hizmetlerin finansmanının (maddi
külfetinin) %82’sini egemenliği
altındaki toprakların doğal
kaynaklarından karışlamaktadır.
Başka bir ifade şekliyle IŞID maddi
açıdan >>> tam bağımsız <<< bir terör “devletidir”. Tahminlere göre IŞID kontrolünde 20 kadar petrol
alanı bulunmaktadır. Bu 20 alan, Irak’ın %10 ve Suriye’nin %60 petrol alanına denk gelmektedir. Bu
ise 500.000 ile 1.000.00018 dolar arası günlük kazanca eşdeğerdir. Grafik I

Veeeeeee…
Yine AKP zihniyetinin “yönetimi” altında inleyen Türkiye devrede. Saddam ve ambargo döneminden
kalma Kürt ve Iraklı, çok iyi derecede organize olmuş ve güçlü, kaçakçılık şebekeleri Türkiye üzerinden
bu petrolleri uluslararası piyasaya
sürmektedir19. Bu tablo karşısında, iki
ihtimal karşımıza çıkmaktadır.
a. IŞID’ın uzun vadeli bölgede yerleşerek
kendi ticari menfaatleri doğrultusunda
Akdeniz’e ve limana önem vermesi
b. Kurulmaya çalışılan “büyük Kürdistan”
için IŞID’in kullanılarak Akdeniz’e açılması
ve sonralarında bu toprakların “büyük
Kürdistan’a” dahil edilmesi. Attığımı mı
sanıyorsunuz? Söyler misiniz hangi resmi
gerekçe ile, yani hukuki gerekçe ile,
Suriye’den veya Türkiye’den parça
kopararak “büyük Kürdistan’a” Akdeniz
sahillerinde liman açacaksınız. Olmaz
değil mi? Ama mesela önce Suriye’den iç
savaş ve IŞID gerekçesiyle, Kürtlere toprak kazandırırsanız pekâlâ olur.
Abu Leith isimli Suriyeli bir silah kaçakçısına göre bu tür ticari faaliyetler ile yalnız >>> bir <<<
müşteriden günde 10 milyon dolar kazanmak mümkünmüş(!) İyi para değil mi? Irak gayri milli
hasılanın en azından %15’i IŞID’in elinde. Bu ise 35 milyar € demektir. Hele su ve suya bağlı tarımdan
elde ettiklerinden hiç söz etmeyelim20. IŞID’in elinde ayrıca fosfor ve doğalgaz gibi yüzlerce milyar
dolarlık doğal kaynaklar bulunmaktadır. IŞID borsada21 işlem gören bir şirket olsa, değeri 2000 milyar
dolar olurmuş(!) Genelde siyasal İslamcılar ama özelde IŞID’in amacı coğrafyamızda diğer hükümet ve
siyasi modellere22 karşın inandırıcı bir seçenek olarak görülmektir. Bu seçeneği oluşturmanın en
“kolay ve inandırıcı” yolu ise “halka hizmet” adında “göstermelik” ama asıl amacı ve hedefi gizleyen
faaliyetlerde23 bulunmaktır. Buda ancak >>> çok para <<< ile gerçekleştirebilirler. Bu yüzden birçok
“ürünü” değerinin altında satarak alıcı bulmaktadırlar24. Ancak şark kurnazları, tıpkı Türkiye’deki
emsalleri gibi, para “üretmekte” çok mahir olmaları, parayı yoktan var etmekle – alın teriyle”
üretmeyerek, icat ettikleri ve değişik vesilelerle halkın omuzlarına yükledikleri vergiler ile
oluşturmaları da gözden kaçmamaktadır. Gerekirse, önceden bahaneler uydurarak ilhak ettiklerini
yine asıl sahiplerine satarak25. Bu bağlamda IŞID’in bölgesinde halen faaliyetlerini yürüten ve hiç bir
yaptırıma uğramayan 24 bankayı da gösterebiliriz. Öyle ki bu bankalar tüm hızlarıyla uluslararası
sermaye piyasasında faaliyette bulunmaktadır. Bilindiği üzere uluslararası bankacılık piyasası faiz
sistemi üzerine kuruludur. Akla gelen, hani Müslümanlıkta faiz haramdı?
Milleti enayi yerine koyuyorlar!
Veeeeeee…
IŞID’in bundan sonra atacağı adım ile yine Türkiye, daha doğrusu AKP işin içinde. Dikkatli okuyun
lütfen belki Reza Zarrab meselesini çözersiniz. IŞID’in para birimini altın değerine bağlayarak altın
para bastırmasıGrafik II bölge ticaretini etkiledi. “Mal” alışverişinin altın ile yapılması, altının tekrar
paraya çevrilmesi ise genelde Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu “kısa” değerlendirmeden de
görüleceği gibi AK üzerindeki kara(lar) çoktur!
Son söz
Mesele dincileri26 askeri olarak yenmek değil…
Mesele bölgemizde mevcut sistemler içeresinde uzlaşmayı sağlamada!
Mesele AKP zihniyeti gibi AK gösterip kara çalanlarda!
Gazi Mustafa Kemal Paşanın altı ilkesi Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve
İnkılapçılık bu yolda çözüme götürecektir, yeter ki bu ilkeler sözde kalmasın!

1. Aslında dini inançlara yakıştıramadığım ama ne yazık ki zaruri ve etkili olan bir sekil. Hak dinleri
tarafından çokça kullanılmaktadır. Cennet – Cehennem ikilisi, kabir azabı vs.
2. Bkz. PKK
3. Fransa’nım yarısı kadar
4. Daha önceki makalelerimde devlet olmanın gerekleri üzerinde yazdığım için ayrıntıya girmek
istemiyorum. Ancak milletler cemiyeti tarafından kabul edilmeyen ve tanınmayan bir “yönetim” ve
topluluğa hukuki açıdan devlet demenin anlamsız olduğunu takdir edersiniz. Acıda olsa buna Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini örnek olarak gösterebiliriz.
5. kitle iletişim araçları
6. Sanki gerçekten birçok İslam, birçok Müslüman anlayışı varmış gibi(!). İşte tam bu yüzen Atatürk’ün
“öze dönüş” anlayışı önemlidir. Birileri çıkarak kafasına göre kutsal dinimizi yorumlayacak, taraftar
toplayacak, bundan bir “mezhep” doğacak ve insanlar buna göre yaşayacak. Bence bu “hastalıklı” bir
anlayıştır. Allah’ın kitabında, Kur’an‐ı Kerim’de ne yazıyorsa, ne tavsiye veya emir ediliyorsa o
yapılmalıdır. Tüm Hak dinlerinin özünde ahlaklı, sorumluluk sahibi, bilinçli ve bilgili insan yatmaktadır.
7. Anlatıyorum, anlatıyorum ama kimse anlamak istemiyor. Siyasette bazı durumlar karşısında aslında
imkânsız olan işbirlikleri kaçınılmaz olur. Ortada ortak bir düşman, ortak bir sorun varsa, milli
menfaatler karşısında geçicide olsa İşbirliği yapılabilir, yapılmalıdır. Bkz. Bugünkü Yunanistan
hükümetine.
8. Yirmi beş kişiden oluşan kadronun 17’si burada tanışmıştır
9. 5000 civarında
10. 105000 Dolar
11. İnsan yakmalar, kafa kesmeler, insan kalbi dişlemeler gibi
12. Yada İslam Rönesans’ı olarak adlandırılan 8. Yüzyıldan 13. Yüzyılla kadar süren dönem
13. Unutulmamalıdır ki IŞID saflarında birçok gönüllü subay yer almaktadır.
14. Tüm dinci terörist guruplar arasında bir tek IŞID halifeliği ilan edebilmiştir
15. 16 Mayıs 1916’da Sykes‐Picot gizli antlaşma
16. Bir şeyi zorla kabul ettirmek
17. Erkekler bile sigara içemiyorlar, içkiden hiç bahis etmeyelim, çünkü kati bir IŞID yasağı var,
yakalananın vay haline. Bu durum bana, ister istemez, Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı hatırlatıyor.
18. PKK uyuşturucu ve kaçakçılık çetesi Europol 2013 raporuna göre Avrupa’da yılda 20 milyon € gelir
elde ediyormuş, 2011 yılında Zeynel kod adlı Turan Türköz ifadesinde PKK’nin 100 milyon dolar
kazandığını iddia etmiş(!). “Vergi” adı altında aldığı haraçlar ve diğer gelir kaynakları çabası. Din ve
etnitise iyi bir gelir kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş AKP çetesine bakmak sanırım
yeterince doyurucu cevaplar verecektir.
19. Belki AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın neden bu kadar Peşmerge lideri Barzani ve IŞID ile içli dışlı
olduğunu şimdi daha iyi anlamışsınızdır. İhtimal dâhilindedir ki RTE servetinin bir bölümü bu tür
ilişkilerden kaynaklandığı, ayrıca AKP’nin ihtiyaç duyduğu sıcak paranın bir bölümünün böyle
karşılanıyor olmasıdır. Yoksa neden bu denli geniş çaplı bir kaçakçılığa göz yumulsun ki?
20. Yıllardan beri yazıyorum, Fırat ve Dicle ve PKK ama kim kime dum duma
21. Dünyada ilk borsanın Hollanda’da kurulduğunu biliyor muydunuz?
22. Bunların başında Atatürk’ün kurduğu, AKP’nin yıkmaya çalıştığı Laik, demokratik, sosyal bir hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti geliyor
23. Mesela AKP’nin sağlık alanındaki ama artık çökme noktasına gelen veya Cemaatin “dil ve eğitim”
alanlarındaki faaliyetleri
24. Mesela IŞID petrolü, doğalgazı. AKP ise “özelleştirme” adı altında kamu mallarını peşkeş çekmesi
gibi
25. Güzel bir örnek olarak 2b arazi satış rezilliğini veya İstanbul’da halen yıkımları süren ve sonradan
yine halka satılacak olan, aynı anda ama değiştirilen imarlar ile “fazladan” yaratılan rant kapıları gibi
26. Veya PKK ve benzerleri

Grafik I

http://accelus.thomsonreuters.com/de/infographic/islamic‐state‐how‐worlds‐richest‐terrorist‐
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IŞID’in her yıl yayınladığı “faaliyet” raporlarından 2013 (1434) yılına ait bir örnek

