
şüphelenildiği,13  (Gizli Tanık GÖKTAŞI)

Sanık   Andrew  Craig  BRUNSON'un   Later  Days  Saint  (LDS)/İsa  Mesihin  Son

Zamanları  Kilisesi  üyeleri  ile  iş  birliği  içerisinde  bulunduğu14,  Mormon olan  bu  kilise

üyelerinden iddianamede isimleri  yazılı  olup Türkiye'de farklı  görev ifa eden kişilerin  burada

görev yaptıkları süre içerisinde kendilerine başka görevlerde bulunuyormuş gibi tanıttıklarını15,

LDS  sorumlusu   Steward  Kirk  PATRICK’in  Amerikan  Hava  Kuvvetlerinde  ve  Pentagon'da

çalıştıktan sonra emekli olmuş eski bir Albay olduğu ve Mormonların Türkiye başkanı olduğu,

adı geçenin 1960'lı yıllarda 2 yıl kadar Ankara ilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin genellikle

NATO üyesi ülkelerde bulundurduğu askeri malzeme depoları olan küçük çaplı birer askeri üs

vazifesi gören  TUSLOG (The United States Logistics Group)  isimli yerde ve Vietnam'da gizli

görevlerde  çalışmış  olduğu, LDS kilisesine bağlı   Stewart  KİRCKPATRİK ve eşi  Elane gibi

birçok mormonun Türkiye’de belli dönemler içinde görev aldıkları, LDS kilisesi ve kiliseye bağlı

hayır  kurumu  (LDSC)  adına  çalıştığını  belirten  bu  şahısların  misyonerlik  faaliyetleri  altında

ülkeleri adına ajanlık faaliyeti yürüttükleri, çoğunluğunun emekli ya da halen görevde bulunan

askerlerden  oluştuğu,  Stewart  KİRCKPATRİK’in  Türkiye’yi  ziyaretinde   kendisini  ilk  önce

13  Bkz.   GÖKTAŞI   kod  adlı  gizli tanığın İzmir Cumhuriyet  Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosun'da alınan 30/12/2017 tarihli ifadesi

14  İddianamede Dua Kod adlı  gizli tanığın anlatımlarına bağlı olarak; 

Amerika'da bütün Protestan kiliselerinin CAMA adlı yapıya bağlı olduğu, CAMA'nın bütün kiliselerin üstünde
bir  güç  olduğu,  CAMA'nın  bilgisi  olmadan  hiç  bir  kilisenin  faaliyet  yürütemeyeceği,  İster  Mormon olsun ister
Evangelist  bir  kiliselerin  yurt  dışına  görevli  göndermesinin  CAMA'nın  iznine  bağlı  olduğu,   misyonerlik
faaliyetlerinin CAMA'nın güdümünde olduğu, sanık Andrew Craig BRUNSON'un pastörü olduğu Diriliş Kilisesi
Evangelist olduğu halde LDS'nin Mormon Kilisesi olduğu ancak rahipleri CAMA'ya bağlı olduklarından birbirleriyle
temas kurmalarında ve aynı strateji altında çalışmalarında hiç bir sakınca görülmediği, kiliselerdeki yapılan her türlü
toplantının  bilgisinin  CAMA'ya  bildirildiği,  istikbal  vaat  eden  gençlerin  de  CAMA'ya  bildirildiği  Mormon
Kilisesinin  CAMA  üyesi  kiliselerin  içerisinde  en  etkili  ve  yönlendirici  konumunda  olduğu,  Amerika  Birleşik
Devletlerinde CAMA üyelerinin CIA, FBI, NSA gibi kurumlarda Mormon Kilisesi  veya bir başka kilise mensubu
olarak   faaliyet  yürütmekte  gibi  görünseler  de  esasen  CAMA  'ya  bağlı  olarak  çalıştıkları,  Amerika  Birleşik
Devletlerinde  kamuoyunda  CIA,  FBI,  NSA  gibi  kurumlarda  ki  bu  yapılanmanın  Mormon  Çetesi  olarak
adlandırıldığı, CAMA üyelerinin gizliliğe aşırı şekilde riayet ettikleri, CAMA üyelerinin bu gizlilik ilkesi ile yurt
dışında  başka  bir  Amerikalı  ile  karşılaştıklarında  ötekini  tanıyabilmek  amacıyla  el  orta  parmaklarını  kıvırarak
tokalaşarak gizlice iletişim başlattıkları, Cama'ya bağlı Mormon Kilisesi yapılanmasının ülkemizde faaliyet gösteren
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bire bir aynı olduğu. Amerika Birleşik Devletleri Utah eyaletinin Mormonların
Mekke'si olarak görülebileceği, FETÖ/PDY terör örgütü yöneticilerinden Emre USLU'nun da bütün eğitimini Utah'ta
aldığı aktarılan konular arasındadır..

15  Mormonluk: 1830'larda Amerika'da Joseph Smith tarafından bulunan eklektik unsurlara dayalı yeni hristiyanlık
dini hareketi üyelerine verilen isimdir. İsa Mesihin Son Gün Azizleri Kilisesi veya İsa Mesih Kilisesi denilen kilise
önce ABD'nin Utah eyaletinde sonra California ve batı  sahillerinde ve daha sonra da Doğu bölgelerin yanı  sıra
ABD'nin  orta  bölgelerinde  geçmiştir.  XX.  yüzyılın  ikinci  yarısından  itibaren  de  Amerika'nın  dışında  yayılmaya
başlamıştır.  Diğer  hristiyan  mezhepleri  gibi  eskatoloji  ile  ilgili  öğretilere  büyük  önem atfeden  Mormonlar  ahir
zamanda meydana gelecek ve adına “Armagedon Savaşı” denilen büyük bir savaşın ardından Tanrı Krallığının tesis
edileceğine  ve  İsrail  oğullarının  vaadedilmiş  topraklarda  bir  araya  toplanacaklarına  inanmaktadırlar,  bu  sebeple
Mormonlar gelecek ile ilgili siyasal, kültürel ve ekonomik plan ve projelerini bu savaşa göre bina ederler.

Bkz. https://dergipark.gov.tr/download/article-file/221659  evrim  22/10/2018  Ramazan  IŞIK
.Mormonluk Ve Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: X/1
s. 165-190 Haziran 2016
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