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Kısaca yaşam tarzı olarak ifade ede-
bileceğimiz kültür, insanların, grup-
ların ve toplumun tutum ve davra-

nışlarına yön veren sözlü, yazılı mesajları 
veya maddi görünümleri, bir işin yapılışına 
dair yol ve yöntemleri içermektedir. İnsan-
lar bir sorunu çözerken, bir işi yaparken, 
bir çalışmayı gerçekleştirirken diğer insan-
ların aynı konularda ne yaptığına da bakar, 
onların takip ettiği yol ve yöntemlerinden 
yararlanır, onları örnek alır.

Kültürü ve kültür unsurlarını konu alan 
çalışmalar, bu kavramlara ve içeriklerine 
genelde olumlu anlamlar yüklemektedir-
ler. Ancak, ihanet odaklarınca insanların 
ve toplumun inançlarının, milli ve manevi 
değerlerinin, hassasiyetlerinin, kısacası 
kültürel değerlerinin istismar edilerek 

yanlış ve yıkıcı eylemler için harekete ge-
çirebildiğini; aynı odakların bu değerleri 
kullanarak ve asıl niyetlerini gizleyerek, şi-
rin görünerek, zafiyetlerini tespit ettikleri 
uygun ortamlara ve özellikle de bilinçsiz 
ve tedbirsiz hedef kitlesinin beyinlerine 
ihanet tohumlarını ve ihanet kültürünü 
ektiklerini, bu fitne tohumlarını sabırla 
ve sinsice büyüttüklerini ve kendilerince 
uygun zamanda hasat etmeye kalkıştıkla-
rını tarih defalarca kaydetmiştir. Bu kap-
samda, ihanetin hazırlanışının, olgunlaş-
tırılmasının ve uygulamasının da bir yolu 
ve yöntemi olduğunu, bir tarzı olduğunu, 
kısaca ihanetin de bir kültürü olduğunu 
söylemek mümkündür.

Olumlu veya olumsuz olsun, tüm kültürel 
unsurlar ve taşıdıkları mesajlar akşamdan 
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ortaklaşa hazırladıkları ve 50 yıldır olgunlaştırarak 
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sabaha değişmemekte; bu unsurla-
rın ve taşıdıkları mesajların insanla-
rın, toplumun zihninde yerleşmesi, 
kabullenilmesi, davranışa dönüş-
mesi bazen aylar, bazen yıllar, bazen 
on yıllar, hatta yüzyıllar almaktadır. 
Bir kültürel değerden veya unsur-
dan vazgeçilmesi de aynı şekilde 
zaman almaktadır.

Mesajlardan etkilenme oranını ve 
etkilenme zamanını insanların eği-
tim seviyesi, ihtiyaçları, ideolojik 
yapısı, mesaj kaynağına yönelik ai-
diyet duygusu; toplumun ve ülke-
nin ekonomik kalkınmışlık seviyesi, 
sosyal ve hukuksal yapısı, tarihi gibi 
unsurlar ile inanç, örf-adet, değer-
ler gibi toplumsal hassasiyetleri 
belirlemektedir. Mesajları vererek 
insanı ve toplumu olumsuz yönde 
etkilemek isteyenler de bu unsurları 
ve hassasiyetleri kullanmakta ve is-
tismar etmekte; bir çeşit ihanet kül-
türü ekmekte ve geliştirmektedir.

İletişim alanında Hipodermik İğ-
ne-Ekme Modeli olarak bilinen yak-
laşıma göre göndericinin gönderdiği 
mesaj alıcı konumundaki bireylerin 
davranışını, deri altına enjeksiyon ya-
pan bir şırınga ya da sihirli bir mermi 
gibi doğrudan ve mesajın boyutu ve 
içeriğine göre bir süre sonra, kişiden 
kişiye farklı oranlarda olmak üzere 
etkiler. Kullanımlar ve Doyumlar 
Modeline göre de, mesajı verenler 
kişilerin beklentilerini ve inandıklarını 
istismar ederek onları inandırmak için 
istediklerine uygun içerikler sunar-
lar. Mesajla kişiler arasında bekleyip, 
mesajın doğrudan kişiye veya gruba 
ulaşmasını engelleyen, ancak kendi 
süzgecinden geçirdikten sonra uygun 
gördükleri mesajların ve fikirlerin he-
def kitleye ulaşmasını kontrol eden 
eşik bekçileri olduğu temelinde geli-
şen Eşik Bekçileri Kuramına göre de, 
insanlar üzerinde iktidar kurmak iste-
yenler, uyguladıkları taktikler ve yolla-
dıkları mesajlarla insanları ve kitleleri 
öyle etkilerler ki, adeta esir alırlar; 

onların iradelerine ipotek koyarlar; in-
sanlar zamanla o güce sorgulamadan, 
kayıtsız şartsız inanır ve itaat ederler. 
Neyin doğru neyin yanlış olduğuna 
eşik bekçilerinin görüşüne göre ka-
rar verirler; olayları kendi iradelerine 
göre değil etkilendikleri kişi ve odak-
ların istediği yönde değerlendirirler; 
gelecekle ilgili tüm kararlarında da 
etkilendikleri kişi veya odağın kesin 
iradesi ve isteği hâkimdir.

FETÖ Terör Örgütü, Anadolu İnsa-
nının dini inançlarını, örf-adetlerini, 
değerlerini, eğitim seviyesini, ihti-
yaçlarını, beklentilerini, ekonomik 
kalkınmışlık seviyesini, sosyal ve 
hukuksal yapısını, her türlü taktiği 
kullanarak yaklaşık 50 yıl istismar 
etmiş; insanları kendilerinden ol-
duklarına inandırmış ve aldatmıştır.

TEKERRÜR EDEN İHANET

İnsanın dostu ve düşmanı oldu-
ğu gibi devletlerin ve milletlerin 
de dostları ve düşmanları vardır. 
Düşman görülebilir, bilinebilir; in-
san düşmanın neler yapabileceğini 
tahmin eder, ona göre tedbir alır. 
Ancak hain kendini gizler, çoğu za-
man bilinemez. Değişik zamanlarda 
ve şekillerde düşmanları ile mertçe 
mücadele etmiş Türkiye’miz ve mil-
letimiz, 15 Temmuz 2016 günü ta-
rihindeki en büyük ihanetlerden bi-
riyle karşılaşmıştır. O gün, milletimiz 
ihanetin de bir kültürü olduğunu, 
günümüzdeki hainlerin geçmişteki 
hainleri ve taktiklerini model aldık-
larını çok açık ve acı bir şekilde bir 
kez daha gördü ve anladı.

Tarihte Haşhaşiler olarak da bilinen 
ve çağının en güçlü Müslüman - 
Türk Devleti olan Selçukluları bölüp 
parçalamak ve yok etmek amacıyla 
yetiştirilmiş Hasan Sabbah ve kur-
duğu ihanet örgütü yoluyla yetiş-
tirdiği bağlılarının birebir yolunu, 
amacını, yöntemini, söylemlerini, 
strateji ve taktiklerini kullanan Fetö, 
tarihi ve ihanet kültürünü tekerrür 
ettirmiş, 800 yıl önceki aynı yol ve 
yöntemlerle, günümüzün en güçlü 
Müslüman - Türk Devleti olan Tür-
kiye Cumhuriyeti Devletini bölüp 
parçalamak, işgal etmek/ettirmek, 
bu yolla Türkleri devletsiz bırakmak 
amaçlı ihaneti tekerrür ettirmiştir.

15 Temmuz ihanetinin üzerinden 
bir yıldan fazla bir zaman geçti. 
Geçen süre içerisinde devletimiz, 
adliye ve iç güvenlik birimleri başta 
olmak üzere bütün kurum - kuru-
luşları ve gücü ile FETÖ ihanet şe-
bekesi ile mücadele etmeye ve bu 
ihanet şebekesinin sebep olduğu 
olumsuzlukları ıslah etmeye yönelik 
çabalarını sürdürmektedir. Aradan 
geçen zaman içerisinde bu konu-
da önemli mesafeler kaydedilmiş, 
örgütün yurt içi ve yurt dışındaki 
mensuplarının çoğunluğu, bağlan-
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tıları ve destekçileri tespit edilerek 
haklarında adli, idari ve diplomatik 
işlemler başlatılmış; bu işlemlerin 
bazıları sonuçlandırılmış, bazıları da 
devam etmektedir.

15 Temmuz ihaneti sadece FETÖ 
elebaşının ve onun çevresindeki 
birkaç kişinin kurgulayıp uygulayabi-
leceği bir olay değildir. 15 Temmuz, 
tarihin derinliklerinden gelen Tür-
kiye düşmanı, Türk ve Müslüman 
düşmanı odakların ortaklaşa hazır-
ladıkları ve 50 yıldır olgunlaştırarak 
uyguladıkları bir imha projesidir. Bu 
projenin yerli ayağı da Fetö elebaşı 
ve çevresindekiler olmuştur.

15 Temmuz, Milletimizin, Selçuklu 
Devleti döneminde yaşadığı Hasan 
Sabbah ve Haşhaşiler olayının foto-
kopisi niteliğindedir. Tarihleri farklı 
olmakla birlikte, her iki örgütün ku-
rucularının ve elebaşılarının yaşayış 
tarzları, amaçları, vaatleri, kendile-
rini ve devletle ilgili söylemleri, ha-
reket tarzları, haberleşme yöntem-
leri, ihanet şekilleri, sebep oldukları 
olumsuzluklar, kısacası projeleri bir-
birinin tıpatıp aynısıdır.

Hakkında birçok kitap ve yazı ya-
zılmış olan Hasan Sabbah adındaki 
şarlatan, çevresinde topladığı ve 
yetiştirdiği hainlerle Selçuklu Dev-
letini parçalamaya ve yok etmeye 
çalışmış; FETÖ de Türkiye Cumhu-
riyeti Devletini parçalamaya ve yok 
etmeye çalışmıştır. Ortak özellikle-
rinden bazılarını maddeler halinde 
sıralamak da mümkündür.

1- Mensubiyet

Hasan Sabbah’ın iyi yetiştirilmiş ve 
sürekli desteklenmiş bir Müslüman 
- Türk düşmanı olduğu kesin. İran 
kökenli olduğu, Yahudilerden ve Av-
rupalılardan yardım ve destek aldı-
ğı, eleman devşirdiği bilinmektedir. 
ABD’de yaşayan ve Mavi Marmara 
olayında İsrail’in lehine açıklamalar 
yapan, sebep olduğu dramatik tab-

loya bakıldığında Müslüman - Türk 
düşmanı olduğu açıkça görülen 
Fetö terör örgütünün elebaşının 
ve üst düzey yöneticilerinin merkez 
ve destekçilerinin de aynı çevre ve 
güçler olduğu anlaşılmaktadır.

2- Amaç

Hasan Sabbah ve Haşhaşilerin amacı 
dönemin en güçlü Müslüman Türk 
devleti olan Selçukluları parçalayıp 
yok etmek, o dönemdeki Türk Boy-
larını devletsiz bırakmaktı. Fetö terör 
örgütünün amacı da günümüzde-
ki en güçlü Müslüman Türk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
parçalayıp yok etmek ve Anadolu 
Türklerini devletsiz bırakmaktı.

3- Kendilerini İfade Şekilleri

Hasan Sabbah ve Haşhaşiler kendile-
rini dönemin en iyi Müslümanları ola-
rak tanıtıyorlardı ve kendi örgütlerine 
mensup olanların mutlaka Cennete 
gireceğini, kendilerinin dışındakilerin 
Cennete giremeyeceğini iddia edi-
yorlardı ve insanları bu yönde etkili-
yorlardı. FETÖ de günümüzdeki en iyi 
Müslüman grubun kendileri olduğu-
nu ve örgüte bağlılığın ve himmetin 
sonunun mutlaka Cennet olduğunu 
iddia ediyorlardı ve insanları Cennet-
ten tapu bile verebildiklerini söyle-
yerek kandırıyorlardı. Hasan Sabbah 
kendine şeyh, örgüt mensuplarına 
“dai, fedai...” sıfatları veriyordu. Fetö 
terör örgütü de imam, abi, abla gibi 
isimleri kullanmışlardır.

Hasan Sabbah, kendi öğretisini “İs-
maili hareketi” ve “İsmaililik” olarak 
nitelendirmekte; Fetö de öğretisini 
Hasan Sabbah’ınkine benzer ve ka-
fiyeli bir şekilde “İbrahimilik” olarak 
nitelendirmektedir. Sözde Müslü-
man olan her iki hareketin, bu haliy-
le İslamiyeti ve İslam Peygamberini 
de önemsemedikleri; önce “Dinler 
arası diyalog” söylemi ile başlayıp, 
“Kültürler arası diyaloga” dönüştürü-
len Fetöcü bakış açısının da “Tek ve 

Gerçek Dinin İslam Olduğu” gerçeği-
nin içini boşaltmaya, yeni bir din an-
layışı oluşturmaya yönelik, bilinçli ve 
tehlikeli bir algı operasyonu ve proje 
olduğu artık daha iyi anlaşılmaktadır.

4- Devleti Nitelendirme Şekilleri

Hasan Sabbah ve Haşhaşiler Selçuk-
lu Devletini döneminin en büyük 
kâfir devleti olarak nitelendiriyor-
lardı ve bu devletin Müslümanlar 
tarafından mutlaka yıkılması ge-
rektiğini iddia ediyorlardı; bu yolla 
kandırabilecekleri Müslümanlar da 
bulabiliyorlardı. FETÖ de, örgüt ele-
başının bir zamanlar yaptığı beddua 
da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini ve yönetimini kendisine 
düşman olarak seçmiş ve yok etmek 
için her türlü yolu denemiş; nihaye-
tinde 15 Temmuz’da bunu somut 
bir şekilde göstermiştir.

5-Mensuplarını Seçme Kriterleri

Hasan Sabbah, örgütün diğer yöneti-
cilerine “Kafasında ışık yananları ör-
güte almayın...” diyerek; “zeki olan-
ları örgüte almayın; kendi gayret, 
yetenek ve zekâları ile bir yerlere ge-
lebilecekleri almayın; onlar amacımı-
zı irdelerler, niyetimizi anlarlar, itiraz 
ederler; bu sebeple itaatkâr olanlar-
dan seçin, kaçırın, her yolu deneye-
rek kandırın...” mesajını veriyordu. 
Bu vasıfta seçilip yetiştirilenler de 
sonunda hayal edemeyecekleri, 
beklemedikleri imkânlara, makamla-
ra, görevlere kavuşunca “Ne oldum 
delisi” oluyor ve kendilerine bunları 
sağlayan efendilerine sorgusuz itaat 
edip her dediklerini yapıyorlardı.

FETÖ de, yine kendi yetenek, zekâ 
ve gayretleri ile bir yerlere gele-
meyecekleri hedef kitlesi olarak 
seçmiş ve bunları “Sınav sorularını 
çalarak, sınav kurul ve komisyonla-
rını etkileyerek veya ele geçirerek”, 
kendilerine ne söylenirse yapabile-
cek zihniyette minnettar ve itaatkâr 
robotlar yetiştirmiş ve 15 Temmuz 
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ihanetini bu ülkeye yaşatmıştır. Baş-
kalarının hakkını yiyerek ve mağdur 
ederek çaldığı sınav soruları ile işe 
yerleştirdiği bu kişiler eliyle ülkeye 
ve millete büyük bir travma yaşat-
mış; bunun yanında, kandırdığı bu 
insanlara, ihanetten ve hırsızlıktan 
habersiz sınava girerek düşük puan 
alan ve kamu görevlerine gireme-
yenlerin haklarının ve emeklerinin 
çalınmasına ve mağdur olmalarına 
sebep olarak onlara İslam’ın en bü-
yük günahlardan saydığı “Kul hak-
kını yedirmiş”, en büyük günahlar-
dan birini işlettirmiş; onların dünya 
hayatlarının yanında, bilinçli olarak 
ahiret hayatlarını da ziyan etmiştir.

6- Mensuplarını Kandırma ve 
Yetiştirme Şekilleri

Hasan Sabbah mensuplarını mevki, 
makam, para, kadınla kandırmıştır; 
Cennet vaat etmiştir. Küçük yaşta 
kaçırdığı ve ailelerinden kopardığı 
çocukları erinmeden üşenmeden, 

uzun yıllar eğiterek örgüte dai, fe-
dai ve terörist olarak yetiştirmiştir. 
Yetiştirme sürecinde de bunlara ko-
kain, haşhaş içirerek beyinlerini yı-
kamıştır. Hasan Sabbah ve mensup-
larına Haşhaşi denmesinin sebebi 
de beyin yıkamada kullandıkları bu 
uyuşturuculardan dolayıdır. Haşha-
şilik sıfatını o dönemde ilk defa Av-
rupalılar kullanmıştır.

FETÖ terör örgütü de 50 yıl açtığı 
kurslarda, okullarda, evlerde, özel 
ortamlarda Anadolu’nun çocukla-
rını alarak onları kendine abi, abla, 
imam gibi sıfatlar vererek yetiştir-
miş ve örgüte bağlı, beyni yıkanmış, 
ne denirse yapılabilecek makineler 
ve robotlar haline getirmiştir. 

Her iki örgüt de Dindar-Müslüman 
görünmekle birlikte amaç için her 
yolu mübah saymıştır. Hasan Sab-
bah ve bağlılarının yaşantılarının 
İslamiyetle ve İslamın emirleri ile il-
gisi yoktur. Hasan Sabbah’ın örgütü-
nün mensupları uyuşturucu, gasp, 
şantaj, adam kaçırma, fidye ve her 

türlü ahlaksızlığı kolaylıkla yapan bir 
yaşam tarzı sürdürmüşler; göster-
melik ibadet etmişlerdir. Fetö men-
supları da, kendilerini hiçbir zaman 
cemaat olarak nitelememiş ancak 
halkın öyle sanmasını istemişler; 
mensuplarının içki içmesini, Rama-
zan Ayında açıktan oruç yemelerini 
özendirmişlerdir. Fetö’nün himmet 
adıyla topladığı paralar da bir çeşit 
haraç ve gasp niteliği taşımaktadır.

Haşhaşiler, örgüte yeni katılan genç 
erkekleri uyuşturucuya alıştırıp, 
bağımlı hale getirerek istediklerini 
yaptırmalarının yanında, FETÖ’nün 
yaptığı katalog evlilikleri gibi, onla-
rı kendi seçtikleri ve örgüt amaçları 
doğrultusunda yetiştirdikleri, sorun 
çıkarmayacak kadınlarla buluştu-
rup, bazen de evlendirmişlerdir.

7- Haberleşme Yöntemleri

Her iki örgütte de gizlilik esastır. Ör-
güt üyeleri yetiştirilir, uygun görülen 
yerlere yerleştirilir, emir gelene ka-
dar kendilerini gizlemeleri istenirdi. 

FETÖ terör 
örgütü de 50 yıl 
açtığı kurslarda, 
okullarda, evlerde, 
özel ortamlarda 
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sıfatlar vererek 
yetiştirmiş ve 
örgüte bağlı, beyni 
yıkanmış, ne denirse 
yapılabilecek 
makineler ve 
robotlar haline 
getirmiştir. 
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Haşhaşiler güvercinlerle gönderdik-
leri ve limon suyu ile yazılmış, kuru-
yunca kaybolan, ancak mum isiyle 
okunabilen notlarla haberleşmiştir.

FETÖ de, 15 Temmuz’dan sonra 
ortaya çıktığı gibi byLock ve eagle 
gibi, sadece kendilerine mahsus bir 
elektronik haberleşme ağı ile ha-
berleşmekteydiler.

SONUÇ

Alamut Kalesi ve çevresinde yaşa-
yan Haşhaşiler 200 yıl Selçuklu Dev-
letini meşgul etmiş, devlete zarar 
vermiş, devleti zayıflatmışlar; yüz 
binlerce insanın ölümüne sebep ol-
muşlar; Selçuklu Devletinde bilinen 
200 civarında suikast düzenleyerek 
önemli devlet adamlarını, vezirleri, 
komutanları, tüccarları öldürmüş-
lerdir. Alamut Kalesi ve çevresinde 
yaşayan bu örgüt mensuplarının 
son kalıntıları da Selçuklunun son 
dönemlerinde etkisiz hale getiril-
miştir.

FETÖ terör örgütü de 50 yıl şirin gö-
zükmüş, dindar gözükmüş; milletin 
dini duygularını, merhamet duygu-
larını istismar ederek Anadolu insa-
nını kandırmış; araştırılması gerek-
mekle birlikte cinayetler işlemiştir. 
Bu bağlamda 8.Cumhurbaşkanımız 
Turgut Özal (1993), Gazeteci Uğur 
Mumcu (1993), Akademisyen - 
Yazar ve Eski Kültür Bakanı Prof. 
Dr.Ahmet Taner Kışlalı (1999), Türk 
Tarihçi ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. 
Bahriye Üçok (1990), dönemin Jan-
darma Genel Komutanı Orgene-
ral Eşref Bitlis (1993), Büyük Birlik 
Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazı-
cıoğlu (2009) cinayetleri ve benzer 
suikastlar, FETÖ bağlantısı yönüyle 
yeniden araştırılmalıdır. 

Büyük oyuna ve ihanete rağmen 
Allah’ın yardımı, Devletimizi yöne-
tenlerin, Ordumuzdaki ve Emniyet 
Teşkilatımızdaki gerçek Vatan Ev-
latlarının ve milletimizin diraye-

ti ve basireti sayesinde FETÖ ve 
destekçileri amacına ulaşamamış; 
Allah bu ülkeyi hainler ve onları 
maşa olarak kullananlarca işgal 
edilmekten, milleti parçalanmak-
tan ve devletsiz kalmaktan bir kez 
daha kurtarmıştır. Hainler bulduğu 
her fırsatta bu ülkeye ve millete 
zarar vermeyi deneyeceklerdir. 
Bundan sonra millet olarak daha 
dikkatli, daha tedbirli olmalıyız. Şu 
kesin olarak bilinmelidir ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine ve Müslü-
man Türk Milletine zarar veren ve 
verecek her oluşumun, hareketin 
ve ihanetin arkasında Türkiye ve 
Müslüman Türk milletinin ezeli 
düşmanları vardır. Devletimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün işaret ettiği gibi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletimizi, mevcu-
diyetimizi ve istikbalimizi muha-
faza ve müdafaa etmek en önemli 
vazifemizdir. İstikbalde dahi, bizi 
bu değerlerden mahrum etmek 
istemiş ve isteyecek olan, dâhili ve 
harici düşmanlar ve hainler hep 
olmuştur; anlaşılıyor ki, kılık de-
ğiştirse de, ad değiştirse de, taktik 
değiştirse de olmaya da devam et-
mektedirler.

Hainler, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
timize ve millete zarar vermek için; 
milleti güçsüz, aciz ve çaresiz bırak-
mak için; bölmek için, millete diz 
çöktürmek için, en son da 15 Tem-
muz 2016’da denedikleri gibi bu ül-
keyi işgal etmek ve milleti devletsiz 
bırakmak için her fırsatı değerlen-
diriyor; her yola, her türlü hileye ve 
ahlaksızlığa başvuruyorlar.

Türkiye’de bugüne kadar sağcısı da 
dayak yedi, solcusu da dayak yedi; 
Alevisi de dayak yedi, Sünnisi de; 
Türkü de dayak yedi, Kürdü de... 
Ancak; eldivenin rengini - şeklini 
değiştirse de dayağı atan hep aynı 
el oldu... Birine hainliği yaptı, bir-
birine düşürmek için suçu ötekinin 
üzerine attı. Birileri ısrarla ne ka-

dar uğraşırsa uğraşsın millet artık 
asgari değil, azami müştereklerde 
birleşmeyi öğrendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 
her vatandaşı farklılıklarını zen-
ginlik sayıp, kırgınlığa, kızgınlığa, 
çatışmaya, kavgaya, saldırganlığa 
değil; medeni bir şekilde, milletin 
her ferdinin ve gelecek nesillerimi-
zin huzur, refah ve onurunu teminat 
almaya yardımcı olacak iş birliğine 
ve güç birliğine dönüştürmelidir. 
Devletimize ve milletimize karşı 
düşmanlık ve ihanet olmadığı süre-
ce insanların fikirlerine ve değerle-
rine saygılı olmalıyız.

İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki 
barışın ve mazlumların da umudu 
olan Türkiye’mizin daha güçlü ve 
huzurlu olması için öncelikle, en 
önemli sermayemiz olan yeni nesil-
leri bilinçli, nitelikli ve bilgili yetiş-
tirmeliyiz; enerjimizi ve zamanımızı 
asla israf etmemeliyiz; hep uyanık 
ve tedbirli olmalıyız.

Müslümanların ve Türk Milletinin 
ezeli düşmanı olanların bundan 
böyle de asla iyiliğimizi istemeye-
ceklerini, ta ki kendileri gibi olana 
kadar bizi sevmeyeceklerini, bize 
dost olmadıklarını, onlardan iyilik 
beklemenin yanlış ve sonunun da 
Türkiye’miz için hayal kırıklığı ve 
hüsran olacağını; öncelikle içinde 
bulunduğumuz coğrafyada ve tüm 
dünyada her yönden güçlü olmak 
zorunda olduğumuzu; bunun bizim 
için tarihi ve insani bir görev oldu-
ğunu; özet olarak, olanlardan bir 
kez daha ders çıkarıp ibret almalı; 
aynı hatalara tekrar düşmemeli; 
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un 
“Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyor-
lar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü 
ederdi?” sözünü asla unutmamalı; 
tedbirimizi alıp, cesaretimizi ko-
ruyup Allah’tan da ümidimizi asla 
kesmemeliyiz.


