
   

AÇIK MEKTUP 

Sayın başkan Biden, 

Vahşi 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde evvela ölen masumları anıyorum. Ruhları şad olsun. Ancak 

dünya barış içinde olmadığı sürece onların ruhları şad olamaz. Barışın ilk adımı olarak Afganistan'dan 

çekildiğiniz için sizi tebrik ediyorum. 

Barış ancak adaletle mümkündür. ABD'nin yakın tarihinde büyük bir adaletsizlik var ve dünyanın barış 

içinde olmasını engelliyor. Bu büyük adaletsizlik 11 Eylül 2001 saldırılarının Müslümanlara suçlanmasıdır. 

Bugün, 11 eylül darbelerinden 20 yıl sonra, ABD hükümeti bu vahşi saldırıları Müslümanların yaptığını 

kanıtlayacak sağlam bir delil göstermemiştir. Bu deliller olmayınca, biz Müslümanlar bu suçlamayı 

reddediyoruz. Eğer ABD hükümeti arşivlerini açıp Bush hükümetinin iddialarını kanıtlarsa bizde bu 

suçlamayı kabul etmeye ve özür dilemeye hazırız. 

Sizden bu isteği yapmak için 20 yıl boş beklemedim. Elimizde olan bütün delilleri inceledim ve tek bir 

ekibin uçakları sıra ile ark arkaya kaçırdıklarını tespit ettim. Bu ekip GPS ile çalışan seyir füzesi teknolojisini 

kullandılar. Bu grafik uçakların gerçek uçuş zamanlarını gösteriyor ve bu sıralamayı kanıtlıyor. 

 

Kırmızı bölümler kaçırılmış haldeki uçuş zamanlarını gösteriyor. Bu kırmızı bölümler net olarak birbirini 

izliyor. Uçakların içinde olup birbirleriyle konuşamayan 4 ayrı ekibin bu sıralamayı yapması imkansız. Fakat 

uçakları seyir füze sistemini kullanarak uzaktan kontrol eden bir ekibin bu sıralamayı yapması mecburidir. 

Bu tip uzaktaki ekip bir anda sadece bir uçağı kontrol edebilir, uçakları sıra ile kaçırmak zorunda. Bu katil 

gurup ABD’nin içinden idi. 2001 yılında hiç bir Müslüman devlet veya grubun böyle teknolojisi yoktu. 

Bu kısa mektupta daha derinlere girmeye gerek yok. Bütün sorularınızı cevaplamaktan memnun olurum. 

Saadece bilin ki, herşey bu senaryoya tamamen uyuyor. Siz ve sizden önceki başkan Bush, Obama ve Trump 

bu grafiği içeren mektupları Beyaz Saray’da aldılar. Hepiniz sessis kaldınız. ABD hükümeti bu sıralamaya 

bir anlatım vermemiştir. Hiçbir resmi raporunuz bu sıralayı anlatmamıştır. Oysa bu bilgi ilk incelenmesi 

gereken konulardan biridir. 

Bu saldırıları kim yaptı? İlk hazırlıklar 1997’de yapıldı. Lojistik için Nisan 1997'de “Urban moving systems” 

firması kuruldu. Hemen sonra saldırıların tasarımı ve yönetimi için Haziran 1997'de PNAC (Yeni Amerika 

yüzyılı için proje) kuruldu. Her ikisi de İsrailli Siyonistler tarafından kuruldu. Netanyahu Haziran 1996'da 

İsrail Başbakanı oldu. Kısa süre sonra böylesine büyük bir saldırı yapılmasının emrini verdi. PNAC 

senaryoyu bir film gibi tasarladı. İlk iki uçağın kontrolörü Peter Zalewski, bu teknolojik ekibin bir 

parçasıydı. Komisyon üyelerinin önündeki ifadesinde açık bir şekilde yalan söyledi. Bu yalanı 24 Eylül 2003 

sabah saat 3:00’da söyledi. Bütün resmi raporlarınız (Komisyon, NIST, FEMA, ASCE) yalanlarla dolu. 

Bütün komplo teorileride yalan ve sahtekarlıklarla dolu. 

Bütün bunların manası şudur: 11 Eylül saldırılarını yapanlar Müslümanlar değildir; onlar Netanyahu'nun 

emri altındaki Amerikalı ve İsraillilerdir. Son 20 yıldır ABD masum Müslümanlara saldırdı ve 11 Eylül 

saldırılarını yapan kişileri korudu. Dünyada barışın olmasına böyle haksızlıklarla varılamaz. 

11 Eylül'ün doğrudan ve dolaylı masum kurbanları için gerçek adaleti sağlamak sizin işiniz. Adaleti ne kadar 

çabuk sağlarsanız, o kadar çabuk dünyada barış sağlanır ve mağdurların ruhları şad olabilir. Fakat ABD bu 

konuda sınıfta kalmıştır. 



   

Saygılarımı sunarım. 

 

 

 

Mehmet INAN 


