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RAPORUN ÖZETĠ 

  

Bu rapor; İstanbul’da gerçekleştirilen sinagog, İngiliz Büyükelçiliği ve HSBC 

bombalamalarını gerçekleştiren terör örgütlerinin sadece taşeron nitelik taşıdığını; bu 

örgütlerin deşifrasyonun ötesinde arka plandaki esas güç odaklarının tespitinin teröre kurban 

verdiğimiz canlara karşı en önemli borç olduğu gerçeğinden hareketle yazılmıştır. 

  

Bu çerçevede rapor; 

  

a) Medyada bugüne kadar yer almayan ve saldırıların arka planına dair önemli ipucu 

içeren bazı bulguları (ABD Büyükelçisinin saldırı öncesi ve sonrasında neler yaptığı; 

HSBC Bank Genel Müdürü’ne dair sorular, v.s.) 

  

b) Medyanın olayları algılamada kamuoyunun algılamasını manipule etmeye 

çalışmasının arka plana dair ciddi ipuçları içerdiğini ve yabancı güçlerin olayın bizzat bu 

boyutuna yönelik faaliyetler yürüttüğünü 

  

c) Yabancı istihbarat örgütlerinin “terörü” bir araç olarak kullanıp başkalarının üzerine 

atma sanatının somut bir örneğini; 

  

d) Önümüzde duran bulmacanın parçaları farklı bir şekilde birleştirildiğinde ortaya 

atılan medyatik tezlerin ayakta kalmakta hayli zorlandığını ortaya koymaktadır. 

  

Sonuçta rapor; kullanılan taşeron yapı ne özellik taşırsa taşısın; İstanbul saldırılarının, 

küreye dayatılmaya çalışan yeni makro plan ile senkron dış ve iç güç odakları  ile uluslarının 

çıkarları doğrultusunda bu plana direnen asenkron güçler arasındaki çatışmanın Bağdat’taki 



direniş kemikleştikçe derinleştiğinin göstergesi olduğunu savunmaktadır. Bu saldırılar aynı 

zamanda İstanbul gibi küre için hayli kritik semboller ve dinamiklere sahip bir sahnede 

sergilenen bu dehşetin aynı zamanda, simetrik olarak kimsenin karşısına almaya cesaret 

edemeyeceği Türkiye’nin güvenlik ve dış politikalarını küresel planla senkron hale getirmek 

için asimetrik bir savaş başlangıcını temsil ettiğini ortaya koymaktadır. 

  

 A) GĠRĠġ 

  

 Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız saldırılarla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 

yönelik en büyük görev ne onların cesetleri üzerinden “terörle mücadele” edebiyatı yapmak, 

ne de onların hayat hikayelerini duygusal bir meze olarak “reyting” malzemesi haline 

getirmektir. Terör kurbanlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak en ufak bir 

saygımız varsa; yapacağımız tek şey vardır ve bu da bu saldırıların arkasındaki gerçek failleri 

ortaya çıkarmaktır.  

  

 Bu rapor; bir hafta içinde yaşanan dört saldırının arka planını, siyasi meşrebine göre 

taşeron örgüt mimleme kolaycılığına kaçmadan ve SESAR olarak son bir haftadır yaptığımız 

çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz somut olgulara dayanarak netleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu olayların arkasındaki gerçek odakları korkusuzca ortaya koymadan ne kaybettiğimiz 

canlara borcumuzu ödeyebiliriz ; ne de gittikçe kaygan bir zeminde oynamaya mecbur edilen 

Türkiye’mize yönelik küresel oyunu bozabiliriz.  

  

 Bu raporda; son günlerde yaşadığımız saldırılarla ilgili ortaya koyacağımız tezi 

özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz :  

  

“Gerçekleşen terör saldırılarında operatif olarak 

kullanılan taşeron örgüt ne olursa olsun; bu 

saldırıların arkasındaki beyin ve bu saldırıların 

geleceğini göre göre oluşmasına izin verenler 

küresel planla uyumlu uluslararası güçler ve onun 

yerli işbirlikçileridir. Bu saldırı ile küresel plana 

senkron güçler, küresel planla asenkron dış ve iç 

odaklara karşı kendilerine alan açmışlardır. Bu 

alan Türkiye’nin ekonomi, güvenlik ve dış 

politikasıdır.”  

  

 Bu raporda yukarıda ortaya koyduğumuz tezi desteklemek için gerçekleştireceğimiz 

analizi dört ayrı bölümde bulacaksınız. Bu bölümler; 

  



a)     İstihbarat örgütlerinin terör olgusunu nasıl kullandıklarına dair somut bir örnek : 

TARĠHTEN BĠR MOSSAD OPERASYONU başlıklı bölümde dikkatinize 

sunulacaktır.  

 

 

b)     Son  olarak son bir haftadır yaptığımız çalışmalar sonucunda ulaştığımız ve 

medyada görmediğiniz bulgulara dair soruları içeren HASSAS SORULAR 

bölümü 

 

 

c)      Medyanın olaya yaklaşım tarzını ele alan MEDYA TERÖRÜ bölümü 

 

 

d)     Medyada da yer alan bilgileri , olayın öncesi ve sonrasını ve bağlantılı olayları 

farklı bir bakış açısı ile ele alan ve ortaya atılan tezleri irdeleyen BULMACANIN 

PARÇALARI ve PREMATURE TEZLER bölümü 

  

Alt başlıkları ile bu bölümlerde ortaya koyacağımız gerçekler ve tespitler sonrasında 

yukarıda vurguladığımız tezin çok daha netleşeceği iddiasındayız.  

  

Raporun geri kalan bölümlerine geçmeden önce sizlere yabancı istihbarat örgütlerinin 

“terör” olgusunu kendi çıkarları doğrultusunda nasıl kullandıklarını anlatan bir anektod 

sunmak istiyoruz. Bu anektodu raporu okurken aklınızda tutmanız; İstanbul saldırılarını “El 

Kaide” kolaycılığı ile yorumlamamanız açısından önem taşımaktadır.  

  

  

B) TARĠHTEN BĠR MOSSAD OPERASYONU 

  

Tarih : Şubat 17-18 1984 

  

Batı Berlin’de La Belle diskoteğine gerçekleştirilen terörist saldırılar sonrasında bütün 

gözler Libya’ya çevrilir. Bu saldırıları bahane olarak kullanmak isteyen ABD, o zamanlar 

uluslar arası meşruiyete daha bir önem verdiğinden olsa gerek, bu saldırının arkasında 

Libya’nın olduğuna dair kanıt aramaktadır. 

  

  

  

İşte bu noktada İsrail MOSSAD aracılığı ile özel bir operasyon gerçekleştirir.  

  

Deniz kuvvetlerinin desteğinde Tripoli açıklarına kadar gelen, özel küçük 

denizaltılarla donanmış MOSSAD timleri gecenin karanlığından istifade ederek kıyıda 

kendilerini bekleyen Libya’daki adamlarının bulunduğu bölgeye gizlice çıkarlar. Timden bir 



grup kıyıda beklerken, diğer grup kendilerini bekleyen minibüse binerek şehir merkezine 

doğru ilerler.  

  

Libya’daki MOSSAD operatörü operasyon için daha önceden altı aylığına kirasını 

peşin ödeyerek Kaddafi’nin karargahının ve ikametgahının bulunduğu semtte bir apartmanın 

üst katındaki daireyi tutmuştur. Ekip; bu daireye, özel bir sistem kurar ve bu sistem 

kurulduktan sonra olay yerini ve Libya’yı geldikleri yoldan terk ederler.  

  

Kurulan sistem; MOSSAD tarafından daha önce özel olarak hazırlanan kayıtlı 

mesajları, sanki o an iletiliyormuş gibi yollamaya ayarlanmış özel bir sistemdir. ABD’liler 

çok geçmeden Libya’dan Kaddafi’nin karargahının bulunduğu alandan, Libya’nın dünya 

çapındaki çeşitli büyükelçiliklerine özel mesajlar gittiğini fark ederler. Bu mesajlarda; Libya 

yeni terör eylemleri için talimatlar vermekte ve …… saldırısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Yakaladığı mesajların ve iletişimi ABD; Libya’nın en son saldırılarda parmağı olduğuna dair 

kanıt olarak kullanır ve Kaddafi’nin kızının da ölümü ile sonuçlanan ABD’nin Libya’ya 

yönelik cezalandırıcı hava saldırısı gerçekleşir.  

  

ABD’nin Libya’yı bombalaması için uçaklarının hava sahasından geçmesine iki ülke 

izin vermez : İspanya ve Fransa. Çünkü bu iki ülke MOSSAD’ın oynadığı bu oyunu çözer ve 

oyuna alet olmaz.  

  

Ne de olsa karşılarında MOSSAD vardır. Motto’su; “Aldatarak savaşacaksın” olan bir 

örgüt.  

  

Saldırılarla ilgili “Biz El-Kaide’yiz” tarzında “itiraflarda” bulunan ve medyatik bir 

şekilde olay yeri incelemelerine götürülen sanıkların çoğaldığı bir ortamda, terör saldırıları 

sonrasında yabancı istihbarat örgütlerinin başka devletleri kendi çıkarları doğrultusunda 

hareket ettirmek için ne tür yöntemler kullandığına bir örnek vermek açısından sunduk bu 

anektodu sizlere.  

  

Bu olaydan 19 sene sonra çok daha gelişmiş bir teknoloji ve Genelkurmay 

Başkanı’ndan köşe yazarına saldırıyı belli kalıplarla okumaya meyilli bir kamuoyunun olduğu 

bir ortamda, Türkiye’yi ve politikalarını manipule etmenin ne kadar kolay olduğunu 

göstermesi açısından önemli.  

  

C) HASSAS SORULAR  

  

Yaşadığımız acı olaylar; Türkiye’nin devlet kadrolarının ABD önderliğindeki küresel 

koalisyonun bölgesel planları konusunda devlet kadrolarının iyice ayrıştığı bir 

dönemde meydana geldi.  

  



21 Temmuzda yayınladığımız JeoKritik’te yer alan “Senkron Yapılar ile Asenkron 

Yapılar Arasındaki Savaşın İlk Kurbanları” başlıklı analizimizde Süleymaniye Krizinin 

küresel planla senkron yapılar ile asenkron yapılar arasındaki savaşın ilk sahnesi olduğunu 

belirtmiş ve şu tespitlerde bulunmuştuk :  

  

“"Süleymaniye Krizi''nin sadece bir ABD operasyonu olmadığını ve bu operasyonun 

Türkiye içinde de destekçileri bulunduğunu ve yaşanan bu skandal sonrasında 

Türkiye'de ABD ile senkron kadrolar ile ABD ile asenkron kadrolar arasındaki savaş 

gittikçe kızışacaktır.  

Türkiye'de ABD ile senkron yapılar ile ABD ile asenkron yapılar arasındaki çatışmanın 

ilk meyvesi Süleymaniye'de başına çuval geçirilen askerlerimiz oldu. Bu çatışmanın 

İngiltere'deki kurbanı ise Dr. David Kelly'dir.  

Türkiye ile dış dünyanın farkı; Türkiye'de yıllardır asker çekirdekli olan istihbari 

yapıların sivilleşmesi; Türkiye'nin küresel hegemonların çıkarları ile daha senkron hale 

gelmesi için elzemdir ve bu noktada Türkiye'de istihbari yapılar sivilleşirken aslında 

küresel hegemonların militerleşen istihbari yapılarının güdümüne daha fazla 

girmektedirler. ABD-İngiltere gibi merkezlerde ise; istihbari yapıların askerleşmesi küresel 

güçlerin (şahinlerin görünür yüzünü teşkil ettiği güçler) planlarının daha net ve hızlı uygulanması 

açısından önemlidir. Kısacası; Türkiye'de istihbari yapılar sivilleşirken; ABD-

İngiltere'deki istihbari yapılar ise militerleşirken aynı amaca hizmet etmektedirler.  

Dünya ve Türkiye; küresellerle senkron istihbari yapılar ile küresellerle asenkron istihbari yapılar 

arasındaki çatışmanın daha çok örneklerini görmeye adaydır. Filler savaşırken, arada çok çim 

ezilecektir. “ 

 Son yaşadığımız olaylar, artık iyice deĢifre olan küresel planla uyumlu senkron 

kadrolar ile asenkron kadrolar arasındaki savaĢın daha da derinleĢmeye baĢladığını ve 

Türkiye’nin bu savaĢ için; hem Türkiye’nin küresel plan içinde yeniden 

Ģekillendirilmesi amacına hizmet etmesi, hem de küre için bünyesinde barındırdığı 

semboller nedeni ile ideal bir sahne teĢkil ettiğini göstermektedir.  

  

 I - Saldırılar Neye Hizmet Ediyor?  

  

Süleymaniye Krizi ile başlayıp, AKP hükümetinin hayli beceriksizce yürüttüğü dış 

politika ekseninde iyice kıvamına getirilen iç dinamikler, İstanbul saldırıları ile birlikte 

aşağıdaki amaçlara hizmet edecek şekilde yönlendirilecektir : 

  

ĠSTANBUL SALDIRILARININ HĠZMET ETTĠĞĠ HEDEFLER 

  

  



a)     Türkiye’deki devlet yapısının içinde küresel güçlerle senkron odakların elinin, 

asenkron yapılara oranla güçlendirilmesi 

 

 

b)     Türkiye’nin istihbarat altyapısının, küresel planla senkronize olacak şekilde 

yeniden yapılandırılması 

 

 

c)      Türkiye’nin dış politikasının küresel plana uyumlu hale getirilmesini savunan 

kadroların elinin güçlendirilmesi 

 

 

d)     AKP hükümetini yıkmadan tadil etmek ve hem “İslam” kavramsalı, hem 

“istihbari” yapılar bünyesinde açtığı kulvarlar üzerinden, hükümetin devlet 

üzerindeki iktidarını perçinlemek 

  

e)     İstanbul’a vize tartışmalarının hemen ertesinde, İstanbul’u hem dünyanın, hem 

Türkiye’nin içinde ayrıştırarak, İstanbul’a özgü güvenlik ve sosyal yapılar 

kurulmasının meşruiyetini güçlendirmek 

f)        Türk vatandaşı Museviler üzerindeki; “Yahudi olarak yaşamak için İsrail’e göç 

et” baskısını yoğunlaştırıp, küresel Siyonistlerin Türkiye üzerindeki etkisini 

arttırmak 

 

 

g)     4 Haziranda yayınladığımız Jeo-Kritik bünyesinde deşifre ettiğimiz üç senelik 

ABD senaryosu çerçevesinde Türkiye’yi İran ve Suriye’ye yönelik savaş 

senaryosunun içine çekmek 

  

Yukarıda sıralanan sonuçlarla bağlantılı tespitler raporun BULMACANIN 

PARÇALARI ve PREMATURE TEZLER bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Fakat daha önemlisi; medyada yer alan ve kamuoyuna yansıyan bilgilerin ötesinde, SESAR 

olarak ulaĢtığımız bilgi ve olgular Ġstanbul saldırılarının medyadaki sığ yorumundan 

çok daha derinlemesine ele alınması gerektiğini göstermektedir.  

  

  

  

II – Medyada yer almayan Bulgulara Dair Hassas Sorular 

  

  

Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda cevaplanması gereken sorular şunlardır : 

  



ARKA PLANA DAĠR CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR  

 

 

1)                          Saldırılardan bir hafta önce ABD büyükelçiliğinde Star hariç büyük 

kanallardan ve Star, Türkiye, Cumhuriyet haricinde büyük gazetelerden 28 

gazeteci özel bir toplantı için ABD Büyükelçiliğinde toplandı mı? Bu 

toplantıda bu gazetecilere önümüzdeki döneme dair neler söylendi? 

 

 

2)                          ABD Büyükelçiliği siyasi müsteşarı İstanbul saldırılarından sonra 

aralarındaki ünlü işadamlarının da hangi kanaat önderlerini ziyaret etti? Bu 

ziyaretler esnasında İstanbul saldırılarının arkasında ordunun parmağı 

olabileceği yolunda dezenformatif değerlendirmeler neden yapıldı? 

 

 

3)                          Dışişleri Bakanlığına 15 Temmuz tarihinde; üzerinde “The terror of the red 

will be as red as the red flag” (Kırmızının terörü kırmızı bayrağın kırmızısı 

kadar kanlı olacak) cümlesi ve yanında “21 / 11 / 2003” tarihi (Bu tarih 

Kadir gecesine ve İstanbul saldırılarından bir gün sonra Cuma’ya denk 

geliyor) yazılı “THEM” imzalı bir faks geldi mi? 

 

 

4)                          Bu saldırılarda taşeron olarak kullanılan ideolojik altyapı Adana merkezli 

Mealciler içinden mi çıktı? 

 

 

5)                          Saldırılarda kullanılan malzemeler Adapazarı merkezli olarak mı tesis 

edildi? 

 

 

6)                          Bu saldırıda ve diğer benzer saldırılarda kullanılan ideolojik kadrolara 

terör eğitimi veren yerler arasında Manyas gölü civarındaki bazı uluslar 

arası kurumlara ait tesisler var mı? Ve bu uluslararası kurumlara ait 

Malatya-Kayseri yolu üzerinde Darende civarlarındaki tesislerde İstanbul 

saldırılarını gerçekleştirebilecek “beyin gücü” bulunuyor mu? 

 

 

7)                          “İslami terörü” güvenlik konseptinin merkezine oturtan NATO, İstanbul 

saldırılarından hemen sonra NATO Konseyini topladı. NATO; zamanında 

bu örgütlerle işbirliği yaptı mı; tesislerinde bunları eğitti mi? 

8)                          HSBC Bank ve İngiliz Konsolosluğu önündeki saldırılar öncesinde, Hızır 

Acil gibi acil ambulans servislerini kimler arayıp, Bostancı ve Göztepe’de 

patlama olduğu ihbarını yapıp bütün ambulansların buraya 



yönlendirilmesine neden oldu? 

 

 

9)                          Saldırılardan sonra nedense ortadan kaybolan ve görünmeyen HSBC Bank 

Genel Müdürü Piraye Antika’ya ; kasım ayının başında ve saldırılardan iki 

gün önce bankanın arşivlerini erişilemeyecek statüye getirmeye hazır olması 

emri verildi mi? HSBC Bank’ın arşivlerine yönelik kaygıların, Engin 

Akçakoca’nın evinde ele geçirilen kolilerdeki belgelerle bir bağlantısı var 

mı? 

 

 

10)                     Türkiye’deki kur spekülasyonları ve dalgalanmaları konusunda dikkat 

çekici şekilde önbilgiye sahip olduğu görülen HSBC Genel Müdürü Piraye 

Antika, CIA ve MI6’in Türkiye’deki istasyon şefleri ile neden çok sıkı bir 

ilişki içinde? 

 

 

11)                     Saldırılardan sonra kanaat önderlerini dolaşarak saldırıların arka planında 

ordunun da parmağı olabileceği propagandası yapan ABD Büyükelçiliği 

siyasi müsteşarı ile HSBC Bank Genel Müdürü Piraye Antika’nın; ilişkileri 

ne düzeydedir? 

 

 

12)                     Saldırılardan sonra; genellikle bu tür konularda demeçler vermek için ideal 

isim olan ve Türkiye’yi toparlayıcı isim olarak bilinen Süleyman Demirel’in 

tek bir demeci olmadı ve yayınlanmadı? Neden? 

 

 

  

Yukarıdaki soruların cevabı; İstanbul saldırılarının da arka planı hakkında 

ciddi ipuçları içermektedir. Olaylar sonrasında medya tek bir kaynaktan beslenilen bir 

“El Kaide” paranoyası içinde saldırıların arka planına yönelik bütün reel göstergeleri 

göz ardı etmektedir. Yıllardır her türlü terör olayı sonrasında tamamen biçimsel bir 

“terör hassasiyeti” içerisinde kolayca manipule ve dezenforme edilen medya yine 

“İslamcı terör” tezini hap gibi yutmuş ve köşe yazılarından, manşetlerine kadar 

tekrarlayan bir plak işlevinden öteye geçememektedir.  

  

ABD’nin “terörü yüzsüzleştirme” ve dolayısı ile amaçlarına hizmet edecek 

şekilde “küreselleştirme” politikası çerçevesinde ortaya “El Kaide” gibi bir “kavram” 

atılmış ve bu kavram en başta gördüğünü ve duyduğunu sorgulamaktan yoksun 

medyaya pazarlanmıştır.  

  



Yaşanan bu “El Kaide” ve “İslamcı Terör” çılgınlığı MEDYA TERÖRÜ 

bölümünde ayrıca ele alınacaktır.  

  

SESAR olarak bildiğimiz ve bildiğimizden emin olduğumuz bir şey vardır ki; 

o da, İstanbul saldırıları hangi marka örgütle gerçekleştirilmiş olursa olsun, bu 

saldırının arkasında saldırılar sonrasında medyaya demeç veren bir üst düzey polis 

yetkilisinin belirttiği gibi bir “üst akıl” mevcuttur.  

  

  

Ve bu “üst akıl” yayınladıkları bildirilerde doğru düzgün cümle bile 

kuramayan taşeron örgütlerin bünyesinde değil; dünyayı kendi çıkarları çerçevesinde 

şekillendirmeye soyunan ve her ülke bünyesinde işbirliği içinde olduğu odaklar 

bulunan bir uluslar üstü bir yapı bünyesinde bulunmaktadır.  

  

Netice Ġstanbul saldırıları; “eski dünya düzeninin” yerleĢik yapıları ile 

“yeni dünya düzeninin” oluĢan yapıları arasındaki savaĢın bir uzantısıdır.  

  

D) MEDYA TERÖRÜ  

  

İstanbul saldırıları sonrasında Türk medyası genelde, iddia edilenin aksine çok 

sağduyulu davranmış ve yayınlanmayan görüntülerle yayınlanan görüntüler 

kıyaslandığında topluma “dehşet” pazarlamamak için hayli sorumlu bir çizgi 

izlemiştir.  

  

Fakat “terör”, çoğunluğun değil, ya güçlü ya da akılsız bir azınlığın yarattığı 

bir dinamik olduğu için; genelde sorumlu davranan ve saldırılar sonrasında önlerine 

konulan tuzaklara mümkün olduğu kadar düşmemeye çalışan çoğunluğun oluşturduğu 

tablo; önlerine atılan yemi yutarken bir kez olsun sorgulamayan ve bu saldırıların 

arkasındaki uluslar üstü güçlerin ekmeğine yağ süren “EL Kaide” tezini aynen 

benimseyen megafon isimler tarafından gölgelenmiştir.  

  

Suikast silahını, suikastın faili ile karıştıran ve suikastın gerçekleştirildiği 

silahın bulunmasını “terör”le mücadele zanneden çarpık ve hizmetkar zihniyetten işte 

bu sorumsuz azınlık sorumludur.  

  

Manşetlerini toplumsal dezenformasyona daha öncede kiralayan ve 

kullandırtan bazı gazeteler, yine daha ilk günden itibaren toplumun algılamasını 

sadece bir yönde şekillendiren ve diğer algılama kanallarını “komplo teorisi” tıkacı ile 

tıkayan bir anlayış izlemiştir.  

  

Bu gazetelerin başını; aynı zamanda MGK’nın psikolojik savaş yeteneğini yok 

eden dinamiklere alet olan ve bu şekilde Türkiye’yi dış odakların psikolojik 

operasyonlarına daha da açık hale getiren gazeteler olması dikkat çekicidir.  



  

Bu noktada bir önceki bölümde ortaya koyduğumuz soruyu büyütmek 

gerekmektedir. 

  

I - ABD Büyükelçiliğinin Medya Seansları 

  

ABD Büyükelçiliği, yeni büyükelçi Edelman’ın göreve başlamasından bu yana 

medya üzerinde özel seanslar düzenlemektedir. Bu seanslardan ilki bir kaç ay önce 

gerçekleştirilmiş ve büyükelçiliğe çağrılan bir grup gazeteciye, “Yeni Osmanlıcılık” 

brifingi verilmiştir. Bu brifing ve çalışma yaklaşık bir hafta sürmüştür.  

  

ABD Büyükelçiliğinde yapılan bu çalışma; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün “zatürree” olduğu gerekçesi ile yazılarına ara verdiği 

döneme rastlamaktadır.  

  

  

Bu seansların bir benzeri İstanbul saldırılarından bir hafta önce yine ABD 

Büyükelçiliğinde gerçekleştirilmiş ve büyükelçilikteki çalışma seansına davet edilen 

28 gazeteci ile önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi olası terör dalgasının nasıl 

karşılanması gerektiği yolunda görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuştur.  

  

Bu toplantı; ABD’nin Türk medyasını bu tarz bir kritik süreç öncesinde 

yönlendirmesi açısından düşmanca bir tutumdur ve not alınmıştır. Saldırıların bu 

toplantılardan hemen sonra gerçekleĢtirilmesi ABD’nin geliĢmelerden önceden 

haberdar olduğu ve geliĢmeleri izlediği yönündeki tezi güçlendirmektedir.  

  

II - Medyasız Terör Olmaz 

  

Medyanın saldırıları ele alış tarzı, medyasız terör olmaz tezini güçlendiren bazı 

özellikler taşımaktadır.  

  

Saldırıyı Aydın Doğan’a bağlı gazeteler, kendilerine belli kanallar üzerinden 

bariz dezenformasyon dışında daha ortada hiç bir delil yokken, “El Kaide” eksenine 

oturtmaya çalışmışlardır. 

  

Radikal gibi “rafine ve entelektüel” bir çizgi iddiasındaki bir gazetenin, 

İstanbul saldırıları konusunda “El Kaide Terörü” ve “Meşru Saldırı Hakkı” gibi 

başlıklar atması ve kamuoyuna manşeti aracılığı ile keskin yargılar sunması hayli 

dikkat çekicidir.  

  

Doğan Grubu içerisinde önemli bir çelişki saldırının sonrasındaki günlerde 

Hürriyet üzerinden yaşanmıştır. Hürriyet manşetinden Sinagog saldırılarından hemen 

sonra 18 kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak İstanbul Emniyeti’nin “başarısına” 



gönderme yaparken; Fatih Altaylı gibi köşe yazarları ikinci saldırı öncesinde İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü’nü “suçlu sandalyesine” oturtmuşlardır.  

  

Yeni Şafak’ın ise saldırılardan sonra MİT’İ hedef alarak “istihbarat zaafı” 

üzerine başlıklar atması; Başbakan’ın MİT’in kendisine olaylar öncesinde bir rapor 

verdiği yolundaki haberi özellikle yalanlaması dikkate alındığında, hükümetin bir 

kanadının kaygılarını ortaya koyması açısından hayli senkron ve anlamlıdır.  

  

Manşetler saldırılardan sonra; devlet içindeki kadroların da saldırıların arka 

planını daha net okumaya başlamaları ile paralel olarak, manşetlerini daha mantıklı ve 

temkinli bir noktaya çekmiştir. Patlamanın tozu dumanı içinde yapılan kaba 

dezenformasyon bundan sonraki süreçte daha rafine ve ince bir boyuta çekilecektir.  

  

Manşetlerdeki savrulmaların az çok kontrol altına alındığı bir ortamda bazı 

köşe yazarlarının yorumları ise, bu isimlerin toplumda “kanaat önderi” olarak 

algılandığı göz önüne alınırsa, toplumsal algılama açısından hayli vahim bir tablo 

çizmektedir.  

  

III – Yabancı Devletin Resmi GörüĢünü Sorgulamayan “Entelektüeller” 

  

Bu yorumlardaki sığlık ve analitik zaaflar Türk medyasındaki bazı kalemlerin 

ne kadar kolay dezenforme edilebildiğini göstermektedir. Bu yorumlar kendi 

devletlerine ve tezlerine karĢı acımasız fakat yabancı devletlerin resmi tezlerini 

hap gibi yutma konusunda uzman zihniyetlerin resmi geçidi gibidir. Bunlardan 

bazıları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.  

  

     Zeynep GöğüĢ olaylara alternatif bakışı “komplo teorisi” çamuru ile 

sıvamaya çalışırken, “Batı” ile bir olduğu için hedef olan Türkiye tezini 

savunuyor. (Bu tezin ne kadar temelsiz olduğu ileriki bölümlerde 

incelenecektir.) 

  

“Psikolojik tedavi görmesi gereken paranoyakları 

ekranlarda baş tacı edenler teröristle aynı safta 

güreştiklerinin farkında değiller. …Demokratik, laik ve 

halkı Müslüman bir Türkiye’nin barış içinde yaşaması 

Batı için olmadığı kadar önemli. El Kaide kafası 

Türkiye’nin İslam alemi için ne kadar etkileyici bir 

örnek olduğunun farkında” 

  

     Taha Akyol; terörün kaynağına Bedevi kültürün şehirleşme ile 

çelişkisini yerleştiriyor ve aşağıdaki yorumu ile aynı gazete yazan 

Güneri Cıvaoğlu’dan 180 derece farklı bir tezi sahiplenirken, “Batılı 

olduğu için hedef olan Türkiye” tezine katkıda bulunuyor. 



  

“İslam tarihinde teröristler olmuştur. Bunlardan 

Hariciler sosyolojik olarak bedevi idiler. Şehirleşen, 

kurumlaşan İslam toplumunun yeni karmaşık yapısını 

kavrayamayan yalın bedevi mantığı , bunu bozulma 

sanıyordu. Çağın şartlarında bir hukuk devleti kurmaya 

çalışan Hz. Ali’yi bile “kafir” diye şehit etmişlerdi. 

Bugünkü dünyada  bedevilik El-Kaideler üretiyor. El 

Kaide’nin tarlası olan Vahabi ve Taliban doktrinleri 

tamamen bedevi niteliktedir. Düşman da bellidir : 

Sömürgeci geçmişiyle, İsrail’e verdiği destekle ve 

“yozlaşmış” hayat tarzı ile Batı” 

  

     Milliyet’in “El Kaide’nin Sırrı” başlıklı manşeti  ve Meral Tamer’in 

bu manşete inanıp yazdığı yazı Türk basın tarihinin son zamanlardaki 

en trajikomik satırlarını içeriyor. El – Kaide konusunda kendilerine 

beslenen bilgileri bırakın farklı kaynak üzerinden teyit etme; en basit 

mantık filtresinden bile geçirmekten yoksun bu satırlar Türkiye’de 

psikolojik hareket yürüten yabancı istihbarat örgütlerinin işlerinin sıkıcı 

derecede kolay olduğunu gösteriyor. Bakın El Kaide nasıl çalışıyormuş: 

 

“El Kaide’nin nasıl çalıştığını daha bir kaç gün önce 

Milliyet’ten öğrendik. Her ülkeden terörist eylemde 

bulunmak isteyenler, El Kaide’nin beyin takımına terör 

projeleri sunuyorlarmış. Taslak terör eylemi uygun 

bulunduğu takdirde hem gerekli eğitim verilip, hem de 

finansman sağlanıyormuş. Projeleri uygun 

bulunmayanlara ise “daha yaratıcı olun, orijinal bir 

proje oluşturulabiliyorsanız geri gelin” deniyormuş. 

Tıpkı tüm dünyayı oyun alanları olarak gören ve bu 

bağlamda ulus devletlerin güçsüzleştirilmesine zemin 

hazırlayan çokuluslu şirketler gibi çalışıyorlar.” 

 

 

 

  

  

     Hasan Cemal yaptığı yorumla ABD’nin resmi görüşüne birebir uyan 

bir kavram üretmekle kalmıyor; “hesaplaşma kaçınılmaz” gibi bir ibare 

ile kendisini bir cephenin aktif bir üyesi haline getiriyor.  

  

”Bu bir savaş...Yeni yüzyılın savaşı...Yeşil faşizm ile 

demokrasi arasındaki savaş....Demokrasi 



düşmanlarıyla aynı çatı altında yaşanmıyor. Çünkü 

onlar özgürlüğü, hoşgörüyü reddediyorlar. Bu yüzden 

bir kez daha “hesaplaşma” kaçınılmaz”..Evet zaman 

alabilir...daha çok acı çekilebilir....ama zaferi 

demokrasi cephesi kazanacak, yeşil faşizm değil...” 

 

 

     Son günlerde “entelektüel dürüstlüğüne”, “şeriat tehlikesi karşısında 

güvencemiz ordu” tuzağına düşerek ciddi bir gölge düşüren Mine G. 

Kırıkkanat, en son saldırıları da bu gözlükten okurken yabancı bir 

çiftin Türkiye gözlemini kendisine değnek yapıyor : 

  

“Türkiye’yi ikinci vatanı yapmış Fransız bir çift 

arkadaşımın sözleri bunlar : “Ben bugüne değin hep 

Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini inandım ve bu 

görüşü savundum. Ancak fikrimi değiştirdim. AKP 

hükümeti, sizin orduyu dağıtmak için AB’ye 

bastırıyor. Demokrasi falan istediğinden değil, sırf 

ordudan kurtulmak istediğinden . Sakın gelmeyin bu 

oyuna. Türkiye’nin toplumsal bilinç yapısı henüz AB 

standartlarına hazır değil. Radikal islamcılara karşı 

elinizdeki tek laik güç, her şeye rağmen Türk ordusu. 

Eğer ağırlığı kalmazsa, AB standartlarında bir 

demokrasi Türkiye’yi parçalar”..Arkadaşımın sözleri 

can evimden vurdu...Bu iki Fransız’da sosyalist 

partili, Türkiye’deki darbeleri birlikte yaşadığımız 

insanlar” 

  

     İstediğinde her şeyi çok net bir mantıkla sorgulama yeteneğine sahip  

Murat Belge bakın Sinagog saldırıları sonrasında kendisine servis 

edilen bilgiyi, sırf inanmak istediği düşünsel çerçeve yıkılmasın diye 

sorgulamadan nasıl hap gibi yutuyor. Halbuki hap gibi yuttuğu bilgi 

aslında sinagog saldırılarını gerçekleştirdiği iddia edilenlerin o saldırıda 

sadece yem olarak kullanılmış olabileceği ihtimalinin en büyük kanıtı. 

Çok basit bir mantık sorgulamasını bile gerçekleştirmeyen Belge; sırf 

“şeriatçı teröre” karşı “Batı” kalıbını bozmamak için dezenformasyon 

hapını aynen yutmayı tercih ediyor.  

  

“Birinci saldırıda intihar edenlerin yanlarına 

pasaportlarını da aldıkları anlaşılıyor. Demek ki 

kendilerini gizlemek değil, deklare etmek gibi bir 

politikaları var.” 

  



     Uludağ Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu saldırılar 

sonrasında yayınladığı metinde, terör saldırılarını YÖK sorunsalında 

savunduğu çizgiye alet ediyor. Bilimsel olması gereken zihniyetlerin 

ideolojik ve diğer çıkarlar uğruna ne kadar kolaycı ve sığ olabileceğinin 

güzel bir örneği : 

  

“Bir kısım medya kuruluşlarının Cumhuriyetimizin 

temel nitelikleri ile Atatürk ilke ve devrimlerini 

sorgulaması ve eleştirmeye çalışmasının yanı sıra 

özledikleri karanlık düzene giden yolda türban, İmam 

Hatip liseleri gibi konuları kullanma çabaları ve bu 

çabaların basit ve masumane insan hak ve 

özgürlükleri eksenine oturtulmaya çalışılması, 

korkarız ki Sinagog saldırılarında olduğu gibi şeriat 

motifli teröre ve dolaylı olarak da etnik bölücülüğe 

zemin hazırlayacaktır” 

  

  

Yukarıda sıraladığımız örnekler medyayı kaplayan onlarcasından sadece bir 

seçme.  

  

İstanbul saldırılarının arkasındaki esas failleri bulmak açısında bu tür analitik 

ve teorik parazitleri temizleyerek önümüzdeki tabloyu netleştirmemiz gerekiyor. Aksi 

takdirde bu kadar parazit içerisinde sadece suikastın silahına erişebiliriz, ne tetiği 

çeken ne de cinayeti planlayana ulaşmamız mümkün olacaktır.  

  

Medyanın ideolojik önyargıları çerçevesinde olaylara yaklaşma eğilimi; bazı 

gazetecilerin olayları uzmanı oldukları terör örgütü kulvarında görme alışkanlıkları ile 

iyice açığa çıkmaktadır. Bu bağlamdan bakıldığında Tuncay Özkan’ın ve Hizbullah 

üstüne kitaplar yazan Mehmet Faraç’ın saldırıları Hizbullah eksenli yorumlamasının 

bünyesinde belli mesleki körlük noktaları barındırdığı da açıktır.  

  

E) BULMACANIN PARÇALARI VE PREMATURE TEZLER 

  

Sinagogların ve ardından İngiltere Başkonsolosluğu ile HSBC Bank’ın önünde 

patlayan bombalarla birlikte ortalığa sadece hayatlar ve canlar değil aynı zamanda 

ciddi bir enformasyon ve dezenformasyon dağılmıştır.  

  

Medya aracılığı ile kamuoyunun önüne serilen bu bilgi kirliliğini eleyip 

doğrulara ulaşmak en azından kısa vadede hayli ciddi bir uğraş gerektirmektedir. Bu 

tür bir elemeyi sağlıklı olarak yapma yeteneği ve birikimine ilgili devlet birimleri 

sahiptir. Sivil  kurumlar olarak bizlerin bu ve bundan sonraki raporlar aracılığı ile 

yapabileceğimiz en azından bulmaca parçalarının kategorilendirilmesi, eksik yönlere 



dikkat çekilerek tamamlanması, mevcut bilgilere farklı analitik bir çerçeve üzerinden 

bakılması ve bulmacanın içeriğine dair  bulandırma çabalarına set çekme yönünde 

çalışma olacaktır.  

  

I - Prematüre Tez : Ġslami Terör Model Olduğu için Türkiye’yi Hedef 

Aldı 

  

Medyada saldırılar sonrasında dile getirilen ana tezlerden bir tanesi 

Türkiye’nin bu saldırılara “İslamcı terörün” ideallerine ters düşen yapısı ve sunduğu 

alternatif ile tehdit olduğu gerekçesi ile maruz kaldığıdır. Bu tezin sonucu olarak; 

Türkiye’nin “Batı” denilen amorf yapıya daha da eklemlenmesi yolunda oluşan 

propaganda, bu propagandanın karşısında “El Kaide ile özdeşleştirilen amorf bir terör 

şeytanı” yerleştirildiğinde daha da çekici bir hal almaktadır.  

  

  

Fakat söz konusu tez ciddi birkaç sorguya dayanamayacak kadar zayıf ve 

temelsizdir. Bu nedenledir ki, bu teze karşı çıkıp, saldırıların arkasında farklı odak ve 

emellerin aranması gerektiğini savunanlar otomatikman “komplo teorisi” yaftası ile 

mahkum edilmeye çalışılmaktadır. 

  

Sinagog saldırıları sonrasında İsrail makamları bu vesile ile hiçbir fırsatı 

kaçırmayarak hem Musevi cemaatine mesajlarını vermiş, hem de ilgili devlet 

birimlerini istihbari olarak çembere alıp etki alanına sokmaya çalışmışlardır.  

  

Bush ve Blair’in saldırılardan hemen sonra, İstanbul’da ortaya saçılan cesetler 

üzerinden “terörle savaş” propagandalarını tekrarlamaları ve kendi politikalarını 

meşrulaştırmada kullanmaları dikkat çekicidir. Başbakan Erdoğan’ın ortadan 

kaybolduğu bir dönemde Bush ve Blair’in saldırılara yönelik algılamayı manipule 

etmesi yolunda bu kadar atak davranması İstanbul saldırılarının hem öncesi, hem 

sonrası açısından önemli bir ipucudur.  

  

“Türkiye “örnek” ülke olduğu için saldırıya uğradı ve dolayısı ile “teröre” prim 

vermeyerek “Batı”ya daha da fazla eklemlenmelidir “ tezini şüpheli hale getiren 

sorulara gelince : 

  

TEZĠ ÇÜRÜTEN SORULAR 

  

  

1)                          Türkiye Afganistan’da yaklaşık altı ay süre ile görev yapmıştır. 

Görev yaptığı coğrafya; El Kaide’nin İstanbul gibi sızmak zorunda 

olduğu değil, bizzat altyapısında bulunduğu ve ciddi anlamda 

üslendiği yabancı topraklar olmasına rağmen Türk askerine yönelik 



en ufak bir saldırı gerçekleşmemiştir. Hatta, bölgedeki direnişçi 

güçler Türk askerlerini hedef haline getirmeme konusunda hassas 

davranmış,  Türk askerlerinin mevzisi üzerinden İtalyan ve 

Almanya’nın mevzilerini bombalamışlardır. El Kaide olsun, 

diğerleri olsun ; Türkiye’ye ve modeline Afganistan’da çok daha 

kapsamlı ve yankı uyandıracak Ģekilde saldırabilecekken neden 

saldırmamıĢtır?  

 

 

2)                          Türkiye Irak’a yönelik gerçekleştirilen saldırı sürecinde bir çok kez 

ABD ile paralel çizgide hareket etmiş ve işgalin gerçekleşmesinde 

asker göndermese dahi ciddi bir katkıda bulunmuştur. İşgalin 

gerçekleşmesinden sonra ise asker göndermeyerek bu işgale ortak 

olmayacağı mesajını net bir biçimde vermiştir. Saldırı sürecinde 

hiçbir terör örgütünün hedefi haline gelmeyen Türkiye’nin Irak’a 

asker göndermeyi reddettiği bir noktada terörün hedefi haline 

gelmesini yukarıdaki tez nasıl açıklayacaktır? 

 

 

3)                          Türkiye’nin üyesi olmakla övündüğü “Batı” bugünlerde dünya 

barışına en büyük tehdit olarak ABD ve İsrail’i görmektedir. Türkiye 

eğer Batı ile aynı çizgide yer alıyorsa, bu görüşün Türkiye’de bir 

tabanı olduğunu öngörmek yanlış olmayacaktır. Böyle bir durumda, 

“İslamcı terör” hangi mantığa dayanarak Türkiye’yi vurmuştur? 

 

 

4)                          Türkiye’nin “Batılılaşma” serüveni yeni başlamamıştır. 

Türkiye’nin “Batılılaşma” sürecine ve İslam coğrafyası için model 

oluşturma yeteneğine yeni kavuşmamıştır. Böyle bir durumda, 

“Türkiye model olduğu için vuruldu” tezi ne tarihi süreç, ne de 

mevcut ortam açısından bir tutarlılık içermemektedir 

 

 

5)                          Terör saldırılarına maruz olan hedeflerin hepsi uluslar arası özelliği 

olan hedeflerdir. Eğer Türkiye “İslamcı terör” tarafından model ve 

dolayısı ile tehdit olduğu için hedef haline getirildi ise neden daha 

farklı hedefler seçilmemiştir? Eğer hedef bir model olarak Türkiye 

ise; çok daha farklı bir hedef portföyü neden gündeme gelmemiştir? 

  

  

  



Yukarıdaki sorular çoğaltılabilir fakat ortada olan bir gerçek var ki; saldırıların 

faili olarak “İslamcı terörü” ve hedefi olarak da “Batılı laik Türkiye”’yi sabitlemek 

isteyen anlayış bu sorular karşısında hayli zor durumda kalmaktadır.  

  

II - El-Kaide Açıklamasına Analitik BakıĢ 

  

Önümüzdeki tablo bünyesinde medyatik tezleri açıkta bırakan hayli şüpheli 

nokta bulunmaktadır.  

  

Bunlardan bir tanesi de kaynağı belirsiz kaynakların saldırıyı “El-Kaide” adına 

üstlenmesinin ardından El Mücahidun sitesinde yayınlanan ve El-Kaide kaynaklı 

olduğu iddia edilen metindir.  

  

Bu metin bir üslup analizine tabi tutulduğunda, daha önce hiçbir El-Kaide 

metinde rastlanmayan bazı özelliklere sahiptir. Bunlar : 

  

  

“EL – KAĠDE” AÇIKLAMASININ ġÜPHE ÇEKEN ÖZELLĠKLERĠ 

  

  

a)                         Metin cihat için intihar saldırısı gibi nihilist bir metot 

benimseyen bir aklın ürünü olmaktan hayli uzak bir “Batı 

rasyonalitesi “ içermektedir. Bu metinle saldırıların mantığı adım 

adım açıklanmakta; uluslar arası kamuoyuna, İngiliz Konsolosundan, 

HSBC’ye kadar hedeflerin neden hedef alındığının mantığı 

açıklanmaktadır. Bu; hedeflerine yönelik meşruiyeti sadece “kafir” 

ve “işbirlikçi” gibi genellemelerle sınırlı tutan bir örgüt için hayli 

sıra dışı bir yöntemdir.  

 

 

b)                         Keza, metinde masum sivillerin ölümü ile ilgili “ölüm arabaların 

uygun olmayan bir yerde eylem yaptıklarını ve masum insanların 

ölümüne yol açtıklarını kabul ediyoruz” kullanılan cümle; ABD 

hükümetine vergi verdikleri için bile ABD vatandaşlarını hedef ilan 

eden “El – Kaide”’den beklenemeyecek kadar “Batılı” bir özeleştiri 

içermektedir. 

 

 

c)                          Metin sanki eylemi yapan örgüt değil; eylemi yapan örgütle ilgili 

bir başka odak tarafından kaleme alınmış izlenimi vermektedir.  

“İngiltere Başkonsolosu İngiliz siyasetini planlayan kişi olarak 

görüldüğü için hedef alındı” cümlesi El-Kaide’nin Short’u “bir şey 



olduğu için değil”, “bir şey olarak görüldüğü  için” hedef aldığını 

göstermektedir. Bu üslup; daha önceki El-Kaide metinlerinde 

görülen kesin yargı ifadelerinden çok daha farklı bir ton 

taşımaktadır.  

 

 

d)                         Metin; daha önce hiçbir El-Kaide metninde yer almayan bir 

terminoloji içermektedir ki; bu da “ölüm arabaları” söylemidir. Bu 

terim doğrudan İngilizce’den çeviri bir terimi andırmaktadır.  

 

 

e)                         Metnin Türkiye ile ilgili eleştiri kısmı, “Türkiye’ye gelince” 

tarzında hayli ilginç bir şekilde başlarken, Türk hükümetinin 

ABD’ye çalışan birinci sınıf bir ajan olduğu suçlamasının ardından, 

“Türkiye seçimini yapmalı : Ya barışın, ya ABD’nin yanında olmalı” 

tercihini ortaya koymaktadır. El-Kaide’nin ABD’nin karşısında 

olmayı “barış” sözcüğü ile eşleştirmesi; ABD karşıtlığını genellikle 

İslami bir motifle eşleştiren El Kaide’nin daha önceki metinlerinde 

rastlanmayan bir durumdur.  

  

III - Zamanlamaya Dair Kritik Bir Soru 

  

“El-Kaide” kaynaklı olduğu iddia edilen açıklamada, Türkiye “Haçlı 

Ordusu”na dahil olduğu için suçlanmaktadır.  

  

Bu metinde sözü edilen ve Türkiye’nin dahil olduğu “Haçlı Ordu”larından biri 

NATO’dur. Dolayısı ile “El Kaide” olduğu iddia edilen terör odaklarının İstanbul’da 

Türkiye’nin bu işbirliğine dair bir hedefi vurması beklenebilirdi. Fakat; saldırıların 

zamanlamasını dikkatle incelendiğinde saldırıların arkasındaki odakların aslında bir 

“Haçlı Ordusu” mesajı verme niyetlerinin olmadığı açıkça görülmektedir.  

  

Neden mi? 

  

Sinagog saldırısının gerçekleştiği gün, Levent’teki Harp Akademileri 

bünyesinde toplam 2000 NATO mensubunun katıldığı ve NATO’nun “İslami Terör” 

konseptine uygun olarak yeniden yapılandırdığı Mukabele Gücü’nün test edildiği 

devasa bir tatbikat gerçekleştirilmektedir. Bu tür saldırıları gerçekleştirebilecek 

istihbarata sahip odakların, saldırıyı planladıkları sürede İstanbul’da bu çapta bir 

toplantı gerçekleştiğinden haberdar olmamaları söz konusu değildir.   

  

Bir an için, Ġstanbul saldırılarının sırasının değiĢtiğini ve HSBC önünde 

patlatılan “ölüm arabasının” bir 500 metre daha gidip Harp Akademileri önünde 

patlatıldığını düĢünün.  



  

ĠĢte böyle bir durumda; eğer verilmek istenen mesaj “Batıya”, “Haçlı 

Ordularına” ve “bunların ajanı Türkiye”ye ise, mesaj çok daha net verilebilirdi 

ve sadece Türkiye’ye değil, Afganistan’da El-Kaide’nin harekat alanına ciddi 

darbe vuran ve “Ġslami terörü” tehdit olarak belirleyen NATO doğrudan hedef 

alınmıĢ olurdu.  

Fakat bu yapılmamıĢtır. ! 

  

Zamanlamadaki bu önemli ayrıntı; İstanbul saldırılarını gerçekleştiren 

odakların asıl hedeflerinin ne Türkiye, ne de bağlı olduğu “Haçlı Orduları” 

olmadığının önemli bir göstergesidir.  

  

IV – Akıllı UFO Sendromu – Eylem Tarzı ġu Örgüte Benziyor! 

  

Gökyüzünü seyreden insanlar, gökyüzünde hareket eden bir cisim 

gördüklerinde düz bir yol üzerinde hareket ediyor ve uçlarında ışıklar yanıyorsa; “bu 

uçak, UFO olamaz” şeklinde bildik tespiti yapıp UFO arayışlarını semanın başka 

noktalarına kaydırırlar. Bu yaklaşım özünde çok basit bir mantık hatası 

barındırmaktadır.  

  

Dünyamızı ziyaret edecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip uzaylılar 

olduğunu varsayıyorsanız eğer; bu zekanın gizlenmek ve aşağıda izleyenlerin 

kendisini uçak zannetmesi için düz bir çizgide gidemeyeceğini ve uçaklar gibi kanat 

uçlarında ışık yakamayacağını varsaymak büyük hata olurdu.  

  

Terör saldırıları sonrasında medyanın, “eylem tarzı şuna benziyor” tarzı 

yorumlar yapmasını da biz buna benzetiyoruz.  

  

Sonuçta günümüzde neredeyse istihbarat örgütleri ve bir çok kurum, hangi terör örgütünün ne tarz 

eylem yaptığını, nerede nasıl izler bıraktığını bilmektedir. Dolayısı ile herhangi bir odağın bir eylem 

yapıp, bu eylemi görenlerin “bu eylem şu örgütün işine benziyor” demesi için gerekli izleri 

bırakmayacağını düşünmek saflık olacaktır.  

  

İstanbul saldırıları sonrasında da; medyanın manşetlerinden köşe yazarlarına 

kadar herkesin “eylem tarzı şuna benziyor” tarzı yorumlar yapması, bu terör 

eylemlerinin arkasındaki güç odaklarını güldürmekten ve bu yorumları yapanlara da 

sahte bir “konuya hakim” havası vermekten başka bir işe yaramamaktadır.  

 

 Bu cahillik öyle bir noktaya varmıştır ki; nereden geldiği belli olmayan 

bilgilere dayanarak yapılan “Saldırganlar haberleşmek için Internet’i kullanıyorlardı 

ve bu El-Kaide’yi anımsatıyor” tarzı yorumlar Türk medyasındaki bazı kalemlerin 

dezenformatif güçler için ne kolay bir yem olduğunu ortaya koymaktadır.  



  

V - Hedef AKP Hükümeti Olsaydı…. 

  

İstanbul saldırıları sonrasında AKP hükümetinin performansı bir çok yönü ile 

eleştirilmiştir. Başbakan’ın saldırılar sonrasında ortadan kaybolması ve Bush ve 

Blair’in saldırıları kendi politikalarına malzeme ettiği bir ortamda uzunca bir süre 

sessiz kalması haklı olarak eleştirilmiştir. Erdoğan’ın saldırılar sonrasında uzunca bir 

süre ortalıkta gözükmemesi ile Bush’un 11 Eylül saldırıları sonrasında ortadan 

kaybolması benzer özellikler taşımaktadır.  

  

Saldırıların hemen sonrasında İçişleri Bakanı Aksu olaylara hiçbir şekilde 

hakim olmadığını gösteren demeçlerle ortada yalnız kalmıştır. Aksu’nun demeçleri, 

Türkiye’nin İçişleri Bakanlığındaki boşluğu ortaya koyması açısından önemlidir. 

Saldırıların hemen sonrasında MOSSAD ve diğer yabancı istihbarat ekiplerinin 

“brifing” vermek için Türkiye’ye akın etmeleri bu boşluğu kendi çıkarları 

çerçevesinde doldurma çabası olarak okunmalıdır.  

  

İçişleri Bakanı’nın, İstanbul saldırılarının tozu dumanı dağıldıktan sonra hala 

yerinde duruyor olması; söz konusu boşluğun dış odaklar lehine başarı ile 

doldurulduğu ve İçişleri Bakanı’nın Ankara kulislerinde eleştirildiği üzere “dublör” 

özelliğini koruduğunu gösterecektir.  

  

Ortaya sürülen tezlerden bir tanesi; İstanbul saldırılarının ana hedeflerinden bir 

tanesinin AKP hükümeti olduğudur. Bu tarz bir eylemler serisi sonrasında; herhangi 

bir hükümetin, hele hele AKP gibi devlet nezdinde ciddi bir meşruiyet sıkıntısı 

yaşayan bir hükümetin çok ciddi yıpratılabileceği ve köşeye sıkıştırılabileceği bir 

gerçektir fakat bu gerçekleşmemiştir.  

  

Medya; sadece Aydın Doğan değil, hiçbir kanadı ile söz konusu gündem 

içerisinde AKP’nin yumuşak karnı olan Hizbullah unsuru üzerine ciddi anlamda 

gitmemiştir.  

  

Sonuçta, “Eve DönüĢ” baĢlığı altında çıkarılan af yasasının PKK’dan çok 

Hizbullah’ın militanlarına yaradığı artık kamuoyuna mal olmuĢ bir gerçektir. 

Durum böyleyken ve ortada “Ġslamcı Terör” tarafından yaratıldığı iddia edilen 

vahim bir tablo var iken, AKP hükümetinin üzerine bu kulvar üzerinden hiç 

gidilmemesi hayli manidardır. Bu tarz bir medya saldırısı AKP’nin değil ancak 

dıĢ ve devlet merkezli güçlerin medya üzerindeki kontrolü ile engellenebilir ve 

engellenmiĢtir. Ecevit hükümetini temelinden sarsan cephelerden birinin RahĢan 

Ecevit üzerinden Af Yasası olduğu hatırlandığında, AKP’nin böyle bir saldırıdan 

korunmasının önemi daha net anlaĢılabilir. 

  



 Medya belli köşe yazarları  ile Tayyip Erdoğan’ın üzerine sadece “İslami 

Terör” tanımını kullanmaması nedeni ile gitmiş fakat bu eleştiri kulvarı bile Tayyip 

Erdoğan’ın “Terörü İslam’la yan yana koymak kanıma dokunuyor” karşı söylemi ile 

AKP liderini tabanı nezdinde güçlendiren bir karşı etki alanına dönüştürülmüştür.  

  

Neticede Tayyip Erdoğan’a yönelik kontrollü eleştiri ortamı ile Başbakan’ı 

zayıflatan değil güçlendiren bir saha açılmasına yol açmıştır.  

  

Bu noktada gündeme oturan “UEFA kararı” yine Tayyip Erdoğan’ı kamuoyu 

önünde güçlendiren bir platforma doğru sürüklenmektedir.  

  

UEFA’nın aldığı anlamsız karar; Tayyip Erdoğan’ın Ġtalya ve Ġngiltere 

BaĢbakanları nezdinde yürüteceği giriĢimler ile bir karĢı diplomasi zaferi ile iptal 

edildiği noktada; Ġstanbul saldırıları sonrasında AKP hükümeti bu süreçten 

puanını arttırarak çıkacaktır.  

  

Neticede süreç; başta da belirttiğimiz gibi AKP hükümetini devirmeden tadil 

etmeyi ve hükümete yeni alanlar açmayı hedeflerken; AKP hükümetinin devletin 

iktidar mekanizmaları üzerindeki etkisini arttıracak ve bunu yaparken de Türkiye’nin 

güvenlik ve dış politika dinamiklerini küresel plana daha uyumlu hale dönüştürecektir.  

  

Tayyip Erdoğan’ın baştaki sessizliğinin yavaş yavaş “yılmayan, taviz 

vermeyen ve ülkesinin hakkını koruyan lider” imajına dönüşmesi bu sürecin 

planlandığı üzere yürüdüğünün en büyük göstergesidir.  

  

  

F) SONUÇ 

  

Yukarıda sunduğumuz raporun yapısı; 

  

a)                         TARĠHTEN BĠR MOSSAD OPERASYONU başlıklı 

bölümü ile, Yabancı istihbarat örgütlerinin terör olgusunu 

kendi ülkelerinin çıkarına nasıl manipule ettiğine dair somut 

bir örnekle başlayarak, onlarca canımıza mal olan İstanbul 

saldırılarına bakış açımızı çeşitlendirmemiz gerektiğini net 

bir şekilde ortaya koyma gereğini 

 

 

b)                         HASSAS SORULAR başlıklı bölümü ile medyada yer 

almayan ve SESAR olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda 

ulaştığımız bulguları kamuoyunun dikkatine sunarak olaylara 

dair analiz gücümüzü derinleştirme ihtiyacını 



 

 

c)                          MEDYA TERÖRÜ başlıklı bölümü ile, medyanın 

kamuoyunun algılamasını şekillendirmede üstlendiği ve 

görevlendirildiği rolün ayrıntılarını ortaya koyarak; 

“medyasız terör” olmaz tezinin her zaman göz önünde 

bulundurulması gereğini; 

 

 

d)                         BULMACANIN PARÇALARI ve PREMATURE 

TEZLER bölümü ile ise bugüne kadar kamuoyunun önüne 

saçılan enformasyon ve dezenformasyon bütününün farklı bir 

göz ve çerçeve ile değerlendirilmesinin olayların arkasındaki 

esas failleri bulmada üstleneceği rolü ortaya koymayı 

  

Hedeflemiştir.  

  

İstanbul’un yerel dokusunu 11 Eylül vari görüntülerle dünya kamuoyuna açan 

bu saldırılar; Bağdat’ta başlatılan senaryonun tıkanmaya başladığı noktada devreye 

sokulmuştur. Bu noktada kullanılan taşeron yapının “El Kaide” ya da “Hizbullah 

olması” bu saldırıların arkasındaki ana dinamiği değiştirmemektedir.  

  

Bu da; daha önceki raporlarımızda da tespit ettiğimiz üzere küresel plana 

senkron güçlerle asenkron güçler arasındaki çatıĢmanın derinleĢerek süreceği ve 

de  hedefin Türkiye gibi simetrik olarak karĢınıza alamayacağınız bir gücün 

asimetrik yöntemlerle dıĢ politika ve güvenlik altyapısının ele geçirilmesidir. Bu 

noktada Ġstanbul barındırdığı semboller ve dinamikler ile ideal bir sahne teĢkil 

etmektedir.  

  

Türkiye için çalışan güçlerin; kolaycı ve besleme tezlere itibar etmeden bu 

saldırıların arkasındaki dinamikleri bütün ayrıntıları çözüp, gerekli noktaları ile 

kamuoyuna deşifre edip, gerekli tedbirleri cesurca, tereddütsüz ve klasik denge 

oyunlarına itibar etmeden şimdiden alması Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız ve lider 

bir ülke olarak varolması için hayati önem taşımaktadır. Bu rapor; bu çorbada bir 

tuzumuz olması kaygısı ile kaleme alınmıştır.  

  

Saygılar 

SESAR 
 

 


