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CAMININ DÜSMANLARI | Bismillahirrahmanirrahim
Sayin Necati Bey,
sayin Necati Hoca!
ATIB Merkeze hakkimda sikayet mektubu yazanin siz oldugunuzu büyük bir hayretle
ögrendim. Merkeze benim hatalarimi yazdiginizi söylediniz. Benim hatalarimi neden benimle hic
konusmadiniz? Camiyi bukadar düsünüyorsaniz, son 2,5 senedir siz nerdeydiniz?
Siz beni bu insaat görevine davet etmeden önce senelerce verdiginiz emirler icin kostum. Banka
kredilerinden, ev sahibi ile olan görüsmelerinize, mimar ile olan toplantilarinizdan, belediye, avukat
ve polis islerinize kadar herzaman yardiminiza kosarak geldim.
•

Gelgörki insaat basladiktan sonra, sizi bir kere yanimda göremedim. Ne insaate yardima
geldiniz, ne halimi nede hatirimi sordunuz…

•

Evsahibi ile olan problemi bana devrettiniz, sizin yedirdiginiz Caminin hakkini arayim derken
evsahibi Finanzamti pesime takti, gittigim Kafelerden beni is görüsmeleri yaparken herkesin
önünde disari attirdi, en sonunda bicaklamakla tehdit etti. Polisten Ailem ve Cocuklar icin
koruma talep ettim. Konsolosluga haber vermek zorunda kaldim. Avukatimla aram acildi, bir
kere telefon acip: „Allah yardimcin olsun, gecmis olsun“ demediniz!

•

Benden sizinde yikilmasini istediginiz, cok uzun ugrasilardan sonra basarabildigim Mescitin
icindeki cirkin diregi kaldirma projesi yüzünden (gözünüzün önünde) Oktay Eker ve Ekibi
ÜZERIME YÜRÜDÜ, projeleri zor kurtarabildim ama sizin agzinizdan bir kelime duymadim..
Ben sizin o gür sesinizi beklerken, siz sadece onlarin arasina saklandiniz.

•

Atesimizin önünde Oktay Eker ve köylüleriniz az kalsin beni linc edeceklerdi ama sizin
agzinizdan yine bir kelime bile duymadim. Uzaktan beni ezmelerini izlediniz.

Ben size sadece biraz gönüllendim; o kadar.
Ama bugün yasadiklarim artik kabullenebilir bir durum degil. Siz senelerce konusmalarinizla beni
Oktay Ekere düsman ettiniz, bu adam ile Camiye yaptiklari yüzünden sizinle beraber düsman oldum.
Bu Cemaatin önünde tek engel olarak hep Oktay Eker ve Ekibi oldugunu söylerdiniz. Bir keresinde

beni bu adama gönderdiniz ve Camiyi alma islerinde gerekli imzayi atmasi icin saatlerce yalvardigimi
hatirlarim.
Bugün ise, bana karsi elinden gelen her numarayi ceviren Oktay Ekerin üyeligini iptal ettigim icin ATIB
Merkeze sikayet mektubu yazmaniz – yani ortalikta yokken birden aktif olmaniz, Oktay Eker ile artik
yan yana oturmaniz, hakikaten benim dünyami derinden sarsti. Sizi ayni masada görebilecegim
aklima hic gelmezdi. Ne kadar saf ve aptal bir insanmisim.
Oktay Eker ve grubunda hic mi hata görmedinizde, bende hata bulup Merkeze sikayet ettiniz? Sizin
üyelikten attiginiz üyeler icin Komisyon geldimi? Camiye 1.000 EUR vermezsen avukata veririm diye
üyelikten cikmak zorunda biraktiginiz, örnegin: Hüseyin Gündogdu, Ali Gösker vs. Ordulu ve
Kayserili oludugu icinmi komisyon gelmedi?
Sonuc olarak Rabbimden, Oktay Eker ve ekibiyle dostlugunuzu daim eylemesini diliyor, ama
benimle lütfen Allah`in selami haric bir daha hic konusmamanizi istiyorum. Ben sizi Allaha havale
ediyorum.

Selamun Aleykum

Atilla BAS

