
HASAN AKAR 



 

Hiçbir zaman ortadan kalkmamış, yalnız  suret değiştirmiş. Modern 

cihazlarla  sahası ve sinsiliği daha da geniş alana yayılmış.                   

İnternet, Tv, kredi, insanları  zaruri olmayan şeyleri zaruri olduğuna 

inandırmak. Irk, din, ayrımlarıyla körüklenmiş. 

Zorla, kanunlarla, dayatmalı çalıştırmalarla . Eskiden elleri, kolları 

bağlanarak gemilere, trenlere konularak götürülüyordu. Şimdi ya savaş 

göçleri veya insanları geçim zanlarıyla  götürmeleri.     

 Tehdit, aldatma, dolandırma, imkanlarını ve gücünü   

  kötüye  kullanmayla. 

Borçlandırmak. Ahlâk dışı yayınlarla cinselliğe köleleşme.                          

Âhir zamandaki kölelik, nitelikli köleliktir.                                

İsrafla köleleşmek ki en yaygın kölelik çeşidi de budur.            

Gıdayla köleleşmek ki lezzetin kölesi.           

Borçlandırarak insanlara  boyun eğdirirsiniz.     

İnsanların hırslarını tahrik ederek doymak bilmez kuyulara atarsınız.  

Devamlı enflasyonla  borçlandırmak.  

Kimin  için çalışıyorsun? 

-Bankalara!         

 Bankaya yatırılan her  para  sonunda ona döner. 

Eski köleliklerde; onun evinde kalıp, onlara çalışıyordun.                  

Şimdi de zahirde  senin,  hakikatte bankaların  ipoteği altındaki  evde 

kalıyorsun. Ve ödemek için ömrün geçiyor. Bu şimdiye kadar bulunan en 

dahiyane kölelik! Bu kazanılmış savaşın sonucunda  köleleşmenin 

ifadesidir… Bu en korkunç  savaştı, kaybettin. Borç  toplumları fethetmek 

ve köleleştirmek için  kullanılan bir silahtır. Ve faiz onun birinci 

mermisidir…         

 İnsanların  çoğunluğu bundan  haberdar olmadığından, korkunçtur. 

İnsanlara devamlı mükemmel ve mükemmeli göstere göstere kümese 

çekmek gibi. Bankalar  sanki askeri üst gibi kullanırlar o devleti.             

Bunların  merkezi İ.M.F ve  dünya bankası gibi. Diğerleri şubeleri! 
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Bunu fark edip boyun eğmeyen siyasi ve  devlet yöneticilerini 

suikastla öldürmek ikinci mermileri.        

 Bir milleti  ya kılınçla ya da borçla esir alırsın.    

 Krediye alıştır. Kartlarla alış- verişler yaptır ki harcadığını 

anlamasın, yalnız eline aldığını anlasın. 

 

 

 

      En tehlikelisi de devletini borca sok ki bütün halkına hükmedelim.          

Bundan sonra o devlete  dayadığımız, dayatmaları kabul etsin. Daha ileri 

giderse öz kaynaklarını yok pahasına  sattırırsınız. Buna; eğitim  

sistemini , televizyonlarını, sinemalarını, sağlık sektörünü, adliyelerini, 

askeri ve emniyet ve istihbarat kurumlarını, kanalizasyon ve şebekelerini, 

yayınlarını, sigorta şirketlerini sana satmalarını sağlarsın.    

İşte bu  üçüncü mermi darbeleridir. 

 

 

 

 

 

 

İmanını artırmaktır. Diğer duygu, 

düşünce ve  istekleri o imanın 

vagonlarıdır. Doğruyu bilmek 

yetmiyor.Doğruyu yapabilecek güce 

ihiyaç vardır ki bu da imanla vardır. 

Çünki iman hem nurdur hem kuvvettir. 

 

Bunu fark edip boyun 

eğmeyen siyasi ve  devlet 

yöneticilerini suikastla 

öldürmek ikinci mermileri. 

En tehlikelisi de devletini borca      

sok ki, bütün halkına hükmedelim.  

Bu  üçüncü mermi darbeleridir.      


