
İLGİNÇ ve İBRETLİK BİR HATIRA 

 

Biliyorsunuz F. Gülen’in iç yüzünü ilk defa anlayıp deşifre eden olarak merhum Kadir Mısıroğlu bilinir ki 

doğrudur. Onun kadar açık ve net söyleyen olmamıştır.  

Benimle Zaman gazetesinin 1992 yılında yaptığı Mülakatı okursanız. Darbe niyet ve heveslerini açık ve 

net olarak görebilirsiniz… 

Ali Rıza Demircan, İnsan Yayınları sahibi ve ben 1992 yılı son aylarında Sudan’a bir seyahatimiz olmuştu. 

Dönüşümde Zaman Gazetesi muhabiri Mahmut Çebi, her yurt dışı gezisi dönüşünde olduğu gibi arayıp 

mülakat yapmak istediğini söylemişti. Sözleştiğimiz gün ve saatte geldi. Uzun bir mülakat yaptık. Teybe 

kaydetmişti. Çözümledikten sonra bana getirecek; bakıp inceleyecek; kontrol edip düzeltme yaptıktan 

sonra yayınlanmak üzere gazeteye vereceğini de konuşup mutabakat sağlamıştık. 

Aradan 7-8 gün geçti; ofiste Zaman gazetesini incelerken 3. sayfada mülakatın yayınlanmaya başladığını 

gördüm. Canım sıkılmış; kızmıştım. Hemen Mahmut Çebi’yi aradım. Yapılanı ona yakıştıramadığımı 

söyleyince, şaşırmış bir ses tonu ile hayrola Hocam ne yaptım dedi. Sözünde durmadığını, kontrol 

ettirmeden mülakatı yayına koymasını ayıpladığımı söyleyince şaşkınlığı daha da arttı. Bir yanlışınız 

olmasın hocam dedi..? Bu ifadesinden henüz o günün gazetesine bakmadığını, yayından haberi 

olmadığını anladım. Gazeteye bakınca konuşamaz hale geldi. Benden müsaade istedi; bir kaç saat 

içinde meselenin iç yüzünü öğrenip bana döneceğini söyleyerek telefonu kapattı. Aradan 1-2 saat 

geçmeden aradı; hocam yerinde iseniz yanınıza geliyorum dedi. Sebebini sordu isem de telefonla 

söylemek istemedi. Kısa bir süre sonra yanıma gelerek: 

“Hocam, Allah’a yemin ederim ki mülakatın gazetede yayına konduğunu, sen telefon edince fark ettim. 

Sorup araştırdıktan sonra meselenin içyüzünü öğrenebildim. Gazetede 3. sayfada yayınlanan önemli 

mülakatlar ve manşet F.G. inceleyip onay verdikten sonra ilgililere gereği için gönderilir. Bu sebeple 

mülakatın çözümünü yaptıktan sonra F.G. hocamıza kontrol ve onay için verdim. F.G. Mülakatı 

okuyunca çok beğendi ve heyecanla bizzat sayfa yetkilisine teslim edip yayına konmasını istedi. 

Hocamızı heyecanlandıran şeyler söylediniz; daha önce yapmadığı şekilde bizzat yayınlanmasını isteyip 

bana bile haber verilmedi.” dedi.  

Bu sözleri beni teselli etmek için söylediğini zannederek tepkimi sürdürdüm. Hocam çok ilginç fikirler 

aktardınız. Hocamızı bu kadar heyecanlandıran mülakat olmadı deyince, neymiş bu ilginç fikirler dedim. 

Hocam okuyun anlayacaksınız; benden duymuş olmayın dedi. Okudum anlayamadım. Tekrar okudum 

yine anlayamadım. Mahmut Çebi’ye sitemim devam etti ve söylediklerine de mana veremedim?  

F.G. Heyecanlandıran fikirlerin ne olduğunu, 15 Temmuz 2016’dan sonra okuyan herkes anlayabilir. 

Ama ben 1993 de, mülakattan 1 yıl sonra anlamaya başladım ve bir müddet sonra gazete aboneliğimi 

iptal ettim. O mülakatı aşağıda incelemenize sunuyorum. Okuyun ve F.G. heyecanlandıran fikirler 

neymiş görün… 

Ahmet Ziya İbrahimoğlu 

 

 

 

 



 

 



 







 

 

 



24 Kasım 1992 Yılında Zaman Gazetesinin 3.Sayfasında 3 gün peş peşe yayınlanan mülakatın sayfa görüntüleri 

 

                           Birinci Gün                                                                 İkinci gün 
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Mülakata konu olan ve 1992 Yılında Sudanda yapılmış olan toplantıda 3 Kişilik Türk Heyeti 

 


