Değerli Yurtseverler,
Bu sefer ki setimizde TERÖR, ERGENEKON ve DERİN DEVLET konusuna değindik. Oldukça
kapsamlı bir çalışma oldu desek abartmış olmayız.
Değerli Yurtseverler,
Değişen dünya dengeleri ve uluslararası ilişkilerdeki farklılaşmalar sonucunda, sıcak
savaşlar, yerini soğuk savaş metotlarına bırakmıştır. Soğuk savaşın gereği olarak ortaya
çıkan psikolojik savaş türü ve bu savaşın vazgeçilmez unsuru düşük yoğunluktaki çatışmalar
(Low Indensity Conflict), terör kavramını da beraberinde getirmiştir.
Terörün amacı
Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu “dikkat
çekme” şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile
sağlanmaktadır. Siyasal ve ekonomik isteklerini meşru olmayan yollarla elde etmektir.
İktidarı yıldırmak ve halkı korkutmayı amaçlar. Terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik
gelişim ve sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dini-ırkiekonomik ve sosyal yapısını ideolojisi doğrultusunda araç olarak kullanmış ve bu suretle
kendisine finans kaynağı yaratmıştır. Sağladığı bu büyük miktardaki finans kaynakları ile dar
bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalararası boyut kazanmıştır.

Bazı oluşumlar ekonomik ve siyasal çıkar kavgalarını hızlandırmış, böl parçala yönet veya
kendi çıkarlarına zarar veremeyecek azami limitler arasında tut ilkesinden hareket eden bazı
blok veya ülkeler, farklı dini-ırkı-etnik unsurları, sosyo-ekonomik az gelişmişliği terörizme
malzeme olarak sağlamış ve var olan terör örgütlerine bu şekilde katkıda bulunarak amaçları
doğrultusunda taşeronluk görevi yüklemişlerdir.
Terörün Sebepleri
Terörizmin ortaya çıkmasında birçok sebep sayılabilir. Bunların başlıcaları ise şunlardır:
1-Ekonomik güçlük ve eşitsizlikler,
2-Eğitim eksikliği veya noksanlığı,
3-Çevrenin kötü tesiri,
4- Hükümetteki zaaf, iktidar yetersizliği,
5-Aile ve okuldaki otorite eksikliği,
6- Dış tesirler.
Terörün Finansal Kaynakları
Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile
ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir:
1-Dış yardımlar
2-Uyuşturucu ticareti
3-İnsan ve diğer kaçakçılık türleri
4-Haraçlar
5-Büyük çaplı soygunlar
6-Zorunlu ve gönüllü bağışlar
Değerli Yurtseverler,
Meşhur “Ergenekon Davası” da bir terör davasıdır. Ergenekon örgütü ise aynı zamanda
Türkiye’nin Derin Devleti’dir.
Ergenekon davası, 12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinin Çakmak
Mahallesi'nde bir gecekonduda 27 el bombası, TNT kalıpları ve fünyelerin bulunmasıyla
başlayıp zamanla genişleyen soruşturma neticesinde, aralarında Zekeriya Öz'ün de
bulunduğu üç İstanbul Cumhuriyet savcısının hazırladığı 10 Temmuz 2008 gün ve 1536/2007
numaralı soruşturma evrakı üzerinden 623/2008 sayılı iddianamenin kabulüyle başlayan
davadır. Ergenekon isminin, örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilerin kendilerinin verdikleri
bir isim olduğu için savcılar tarafından da kullanıldığı ifade edilmiştir.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 228'i tutuklu, 550'den fazla şüpheli hakkında;
silahlı terör örgütü kurmak, hükümeti devirmek, Hükümeti görev yapamaz hale getirmek,
terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne

yardım etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan
kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne
karşı halkı isyana tahrik, patlayıcı madde bulundurmak atmak ve bu suçlara azmettirmek,
Cumhuriyet gazetesine patlayıcı madde atmak ve 17 Mayıs 2006'daki Danıştay saldırısına
azmettirmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri
kaydetmek, askeri itaatsizliğe teşvik, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik gibi
suçlarından kamu davası açıldı.
Soruşturmayı yürüten 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlenmiş olup, yetkili
savcı tarafından onaylandıktan sonra İstanbul 13 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'ne 14
Temmuz 2008 tarihinde iletilmiştir.
Davanın ilk duruşması 20 Ekim 2008 tarihinde Silivri Cezaevi içindeki adliyede yapıldı. 2013
Mayıs ayında, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tamamına yakınına hapis cezası
verdi. Nisan 2015 tarihinde Yargıtay, 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı ve cezaları
bozdu. Yeniden yargılama kararı verdi. Henüz yeniden yargılama başlamadı ancak bu sıralar
başlaması bekleniyor.
Değerli Yurtseverler,
Bu açıklamalarımız çerçevesinde ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’nun Araştırma ekibinin 5
yıl boyunca çeşitli akademik kaynaklardan derlediği başka bir projeyi sırası gelmişken
duyuralım. Bildiğiniz gibi Türkiye bir DERİN DEVLET ve TERÖR cenneti. Cumhuriyet tarihi
boyunca her iktidar görevi istihbarat toplamak olan grup ve kurumları sadık elemanları
atayarak kendine bağlı derin devletçikler olarak kullandı. Bu gruplar geçmişte çok önemli
terör ve benzeri hadiselerin yaşanmasına neden oldu. Hatta devletten palazlanan bu gruplar
gücü elde edince darbe yapmaya bile kalkıştılar. Biz bu dvd setinde 3 ayrı ama iç içe geçmiş
olan TERÖR, ERGENEKON ve DERİN DEVLET kavramlarını ve örneklerini işledik.
İyi derin devlet var mıdır ? yada Derin devlet nasıl olmalıdır ? gibi soruların cevabını bu
sette bulacaksınız.
Türkiye’de bir örneği bulunmayan nadir bir akademik araştırma projesidir.
Terör konusunda kapsamlı bir araştırma incelemek isterseniz, Derin Devlet gibi konulara
merakınız varsa veya Ergenekon konusunu resmi belgelerden takip etmek isterseniz eşsiz
bir kaynak olan bu sette aradığınız tüm sorulara cevap bulacaksınız. Onlarca makale ve
dijital görüntü incelemenizi bekliyor.

TERÖR VE DERİN DEVLET DVD SETİ’ni 2 versiyon olarak dikkatinize sunuyoruz.
Premium Terör ve Derin Devlet Seti toplam 4 dvd’den oluşuyor ve 2 dvd içinde
doküman ve makale, diğer 2 dvd içinde ise dijital görüntüler yer alıyor. Ücreti :
198 TL (ÖZEL BÜRO GRUBU üyelerine indirimli – 149 TL)
Gold Terör ve Derin Devlet Seti ise toplam 8 dvd’den oluşuyor ve 3 dvd içinde
doküman ve makale, diğer 5 dvd içinde ise dijital görüntüler yer alıyor. Ücreti :
396 TL (ÖZEL BÜRO GRUBU üyelerine indirimli – 349 TL)
(Not : Her DVD’de 4,5 GB’lık veri bulunuyor. Toplam 4 DVD’de 18 GB, 8 DVD’de
ise 32 GB’lık veri bulunuyor. Bu da bir ev dolusu kütüphane kadar dijital veri
demek)

Terör ve Derin Devlet Setlerini almak isterseniz lütfen aşağıdaki hesabımıza alacağınız
setin ücretini havale ettikten sonra ozel-buro@isnet.tr E-posta adresimize Ad Soyad, Cep
Telefonu ve Açık Adresinizi gönderin. Ödeme kontrolünden sonra setler aynı gün içinde
adresinize kargo ile gönderilecektir. (Kargo bedeli tarafımıza aittir)

Hesap Numaramız :
ZİRAAT BANKASI AKÇAKOCA DÜZCE ŞUBESİ HESAP NO : 031862940443-5001 /// İBAN NO :TR130001000318629404435001
(Erkut Ersoy adına)
Teşekkürler,
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU
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