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1. HEDEF:

Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP 
Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve 
Ergenekon davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

2. VAZİFE:

Etkili propaganda teknikleri ve kitle iletişim araçları kullanılarak, AGOS Gazetesi 
aboneleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin tehlike altında olduğu, 
AKP Hükümetinin söz konusu kişilere sahip çıkmadığı, dini ayrımcılık gözettikleri 
konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

3. PSİKOLOJİK HEDEF:

Gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda ile olumsuz yönde etki bırakılarak, 
kaynağı bakımından kara propaganda ile kamuoyunu AKP ve AKP’ye destek veren diğer 
şer odaklarının gayrimüslimlere karşı olduğu şeklinde ikna etmek ve zihinlerinde oluşan 

^ re d d ü tie r i yok etmektir.

4. KOŞULLAR:

a. Hrant DlNK cinayeti sonrasında, geniş bir kitle tarafından, “Hepimiz 
Ermeni’yiz.” , “Hepimiz Hrant’ız.” şeklindeki sloganlarla Hrant DİNK ve Türkiye’de 
yaşayan gayrimüslimlere sahip çıkılmıştır.

b. AKP tarafından, basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip 
çıktıklarını ifade eden çeşitli haberler yaptırılmıştır.

c. Davos Krizi sonrasında, kısmen yabancı düşmanlığı havası oluşturulmuştur.

5. HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIK VE ETKİNLİĞİ:

Propagandanın etkisinde kalan kesimler;

a. Türkiye’de gayrimüslimlerin baskı altına olduklarını ve inançlarını özgürce 
yaşayamadıklarını,

r
b. AKP Hükümetinin sadece İslam dinîne mensupları temsil ettiğini azınlıkların 

hakları yönünde çalışmaları olmadığını,

c. Radikal İslamcı oluşumlar tarafından gayrimüslimlerin hedef gösterildiğini ve 
tehdit altında olduklarını,

ç. Başta AGOS gazetesi olmak üzere azınlıkların sesini duyurmaya çalışan 
basın ve yayın organlarının susturulmaya çalışıldığını düşünmektedirler.

6. TEMALAR:

a. Kullanılacak Temalar:

(1) AKP’nin hedefi, devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen 
kılarak, teokratik bir İslam diktatörlüğü kurmaktır.

(2) AKP, İslamiyet haricindeki dinlere mensup tüm 
altına almaya çalışmaktadır.
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(3) AKP, hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorianamayacağı bir 
duruma ulaştığında, Atatürk ilke ve inkılâplarını ortadan kaldırmayı, laik, demokratik, 
sosyal hukuk devletini yıkarak, dini esaslara dayalı bir rejim kurma amacını gütmektedir.

(4) Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız baskı ve tehdit
altındadır.

(5) AKP Hükümeti, gayrimüslimlere yönelik baskı ve tehditleri 
görmezlikten gelmektedir.

(6) Türkiye’de medyanın önemli bir kesimi AKP ve İslami terör örgütlerinin 
kontrolünde hareket etmektedir.

(7) Başta AGOS Gazetesi olmak üzere, azınlık haklarını savunan sınırlı 
medya unsurları susturulmaya çalışılmaktadır.

(8) “Ya öl, ya da terk et!”, “Bu adalar kimin?” “Tekrar denize 
döküleceksiniz!” şeklindeki sloganlarla, Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız 
korkutucu propagandayla tehdit edilerek göçe zorlanmak istemektedir.

^  b. Sakınılacak Temalar:

(1) AKP Hükümeti tüm dinlere ve inançlara saygılıdır.

(2) Türkiye’de yaşayan tüm gayrimüslimler inanç ve ibadetlerini özgürce 
yerine getirebilmektedirler.

(3) Türkiye’de azınlıklar hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit haklara 
sahip olarak yaşamaktadırlar.

7. ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF KİTLELER:

a. Adalarda Yaşayan AGOS Gazetesi Aboneleri:

Çok ciddi tehdit altında oldukları vurgulanarak, psikolojik baskı altına 
sokulmalı ve bu durumu dile getirmeleri sağlanmalıdır.

b. Türkiye’de Yaşayan Gayrimüslimler:

^  AGOS Gazetesi abonelerine yönelik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olarak,
sıranın kendilerine de geleceğini düşünmeleri sağlanmalıdır.

c. Yurt Dışında Yaşayan Gayrimüslimler:

Türkiye’de azınlık ve gayrimüslimlere baskı yapıldığı düşüncesini 
benimseyerek, bu konuda yurtdışında geniş bir kamuoyu oluşturulmalıdır.

ç. Laik ve Demokratik Anlayışa Sahip Vatandaşlar:

Türkiye’de anti-laik oluşumların giderek güçlendiği, eğer önlem alınmazsa 
laikliğin yerini şeriatın alacağı ve azınlıklar başta olmak üzere hiç kimsenin özgürce 
yaşamayacağı yönünde bilgilendirilmelidirler.

d. Muhafazakâr Yapıdaki Vatandaşlar:

AGOS Gazetesi ve benzeri yayınların İslamiyet karşıtı olduğu ve bölücülük 
amacı güttüğü şeklindeki temalarla kışkırtılmaları sağlanmalıdır.

e. Muhalefet Parti Mensupları:

destek verdiği şeklinde bilgilendirilmelidirler. 
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8. FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECÎLER:

a. Azınlık Dinlere Mensup Din Adamları:

İnançları konusunda baskı ve tehdit altında oldukları şeklindeki 
açıklamalarıyla hem iç, hem de dış kamuoyunun dikkati bu yöne çekilmelidir.

b. Muhalefet Parti Mensupları:

AKP’nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta 
destek verdiği şeklinde kampanyalar düzenlemeleri konusunda yönlendirilmelidirler.

c. Basın Yayın Organlarında görevli Yazar, Editör, Program Yapımcı ve 
sunucuları:

Özellikle, AKP karşıtı yayın yapan medya kuruluşlarıyla irtibata geçilerek, 
belirlenen temalarda yoğun olarak yapacakları yayınlarla gündem sıcak tutulmalıdır.

ç. Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar:

Belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler (Yürüyüş, gösteri, panel, vb.) 
(^"ızenlettirilmelidir.

d. Toplumun Beğenisini Kazanmış Sanatçılar:

Programlan esnasında, belirlenen temalar doğrultusunda açıklamalar 
yaparak, toplumun dikkatini çekmelidirler.

9. KAMPANYANIN HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN 
DÜZENLEMESİ:

a. Korkutucu Propaganda Kapsamında;

(1) Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve 
irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,

(2) AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit 
mektupları gönderilecek,

(3) Adalar bölgesindeki yoğun güzergâhlardaki duvarlara tehdit içerikli 
sloganlar yazılacak,

(4) Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla 
görebilecekleri bölgelere bırakılacak,

(5) Adalar bölgesindeki çeşitli bölgelerde bomba patlatılacak,

(6) Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış
kişi/kişilere suikast düzenlenecek,

(7) AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,

(8) Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçlen 
meşgul edilecek,

(9) İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde 
de benzeri eylemler yapılacaktır.

b. Kamuoyu Oluşturma Kapsamında;

(1) Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması
sağlanacak,
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(2) Konu hakkında köşe yazıları yazdırılacak,

(3) Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin 
vurdumduymazlığı ele alınacak,

(4) 6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar 
tekrar yer verilecek,

(5) AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,

(6) Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden 
desteklenecek,

(7) Mevcut sitelere ilave olarak “www.tehditaltindayiz.com”, 
“www.agosasahipcikalim.com” vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen 
temalar doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8) Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri 
kurularak, söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar 
arasına, AGOS Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını 
hedef gösteren mesajlar serpiştirilecek,

(9) İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, 
kaynağı bakından “kara propaganda” icra edilecektir.

Levent BEKTAŞ 
(E) Dz.Bnb.
Özel Plan Hücre Lideri
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