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EY AKP!

  

HIYANETLE PARLATILDIN, HIYANETLE PARÇALANACAKSIN!

  

      

  

AKP Kurucularından ve Eski Bakanlarından Ali Babacan; “Yola çıkış amaçlarından
saptığı ve ülke geleceğini tehlikeye atan bir yöne kaydığı…”
gerekçesiyle AKP’den istifa ettiğini ve 
“Yeni bir parti girişiminin acil ihtiyaç haline geldiğini…”
açıklamıştı.

  

Daha önce bu girişiminden caydırmak için Ali Babacan hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulunmuşlardı. Hazine eski çalışanı Ali Çevik, eski Bakan Ali Babacan
hakkında “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusu yapmış, daha doğrusu yaptırılmıştı. 
Ali Çevik, Ali Babacan'a son dönemde Bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti
kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu vurgulamıştı. Suç duyurusunda
bulunan Çevik, Babacan'ın Bakanlık yaptığı dönemlerde; bürokratik atamalarda ve İzmir
Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde,
“FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği” iddiasında bulunmuşlardı. Açıklamada, 
Ali Babacan'ın kendisine danışman olarak seçtiği hemen herkesin, FETÖ ile bağlantısı
saptandığını ve bu kişilerin memuriyetten çıkarıldığı
hatırlatılmıştı. Ne var ki şantaj kokan bu isnatlar tutmamış, Ali Babacan AKP’den istifa
edip ayrılmıştı.

  

Erdoğan, Erbakan’a yaptıklarını aynen yaşayacaktı!
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Evet, 2002'deki ‘Yenilikçi Hareket' hıyanet çıkışının aynısı 2019'da da yaşanmaya
başlanmıştı. Hatırlanacağı gibi Milli Görüş, 2001'de AKP'nin kurulmasıyla parçalanmış,
Tayyip Erdoğan, Erbakan'a bayrak açmıştı. O süreçte, Milli Görüş’ten kaytarmış AKP,
‘liberal' bir çizgiyi savunmaya başlamıştı. Şimdi ise 2019'da Babacan-Gül ikilisi ‘liberal'
bir parti kuruyorlardı. Eh, etme bulma dünyasıydı…

  

Adalet ve Kalkınma Partisi aslında Siyonist odakların bir programıydı ve Abdullah Gül de
onların adamıydı. Ancak Tayyip Erdoğan, karizması ve teşkilatçılığı nedeniyle vitrine
daha çok yakışmıştı ve uluslararası kamuoyunun desteğini almıştı. “Bugün Ali
Babacan-Abdullah Gül üzerinden başlayan yeni parti çalışmaları, aslında 2000'lere
uzanan benzerlikleri içinde taşımaktaydı”
diyenler haklıydı. Milli Görüş'ün Lideri Rahmetli Necmettin Erbakan'a bayrak açan
Erdoğan'dan, Erdoğan'a bayrak açan Babacan-Gül ikilisine ulaşan bu süreç İlahi adaletin
bir intikam sırrıydı. Şimdi Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun; 
“kendilerini arkadan bıçakladığını!” 
söyleyen Sn. Erdoğan’a hatırlatmanın tam zamanıydı: Bayım, o hıyanet hançerini, önce
siz ve şebekeniz Rahmetli Erbakan’a; O’nun en haklı ve hayırlı davasına karşı kullandınız
ve bu kahramanlığınız(!) karşılığında iktidara taşındınız… Ne o, yoksa "yaptığımız
yanımıza kâr mı kalır" sandınız?..

  

Bülent Arınç’ların Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna ve aylık 18 bin liraya
atanmaları da pek işe yaramamıştı. AKP'nin 3 parça olmasını engellemek için Recep T.
Erdoğan partinin kurucu siyasetçilerine yüksek(!) görevler uyarlaması da tutmamıştı.
Bakanlık ve Başbakanlık yapan Prof. Ahmet Davutoğlu ile Ekonomi ve Dışişleri
Bakanlıkları yapan Ali Babacan iki ayrı parti kurmak için gün sayıyorlardı. Bu arada iki
ayrı parti yerine tek bir parti çatısı altında olmak için Davutoğlu, Babacan'a önemli bir
çağrı yapmıştı. "Tek parti" başlıklı Davutoğlu çağrısının iki ayağı vardı: Birincisi, “Ali
Babacan, gel sen Genel Başkan ol, ben Genel Başkan Vekili olarak yardımcın olayım...”
İkincisi, 
“Ben Genel Başkan olayım, gel sen Genel Başkan Vekili olarak yardımcım ol…”
Davutoğlu'nun bu çağrısını bakalım Ali Babacan nasıl yanıtlayacaktı? Aslında gerek
Davutoğlu gerekse Babacan 17 yıllık AKP'nin ve Erdoğan'ın hatalarını, eksiklerini ve
yanlışlarını çok iyi biliyorlardı. Babacan ve Davutoğlu'nun partileşme sürecindeki bazı
temel hedeflerinin ne kadar benzer olduğu da ortaya çıkmıştı. Güya ikisi de "tek adam
rejimine" karşıydı.

  

Davutoğlu, “Ya kuvvetler ayrımının en güçlü örneği Amerikanvari tam Başkanlık sistemi,
ya da kuvvetler ayrımının net çizgiler ile ayrılmasını sağlayacak güçlendirilmiş
parlamenter rejim” taraftarıydı.
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Babacan ise komple yenilenecek yeni bir anayasa ile "güçlendirilmiş parlamenter rejim"
diyerek tam Başkanlık Sistemine karşı çıkmaktaydı.”[1]

  

Bu arada her fırsatta “doğruluk ve dobralık(!)” rolü oynayan Bay Bülent Arınç’a da bir
hatırlatmamız olacaktı…  Kendinizi 18 bin
lira aylıkla danışman kadrosuna kapatmanız, gerçek ayarınızı ve amacınızı bir kez daha
ispatladı. Bu konuda sizi eleştirenlere 
“edepsiz ve erdemsiz”
ifadelerle saldırmanız da boyanızın dökülüp foyanızın ortaya çıkmasından kaynaklı bir
hırs ve hırçınlıktı. MHP’nin hesaplı ve hasatlı desteği de artık sizi kurtaramayacaktı.
Erbakan’a ve Milli Görüş davasına yaptığınız hıyanetleri Cenab-ı Hak tek tek
kusturacaktı!..

  

Davutoğlu: “Devlet yapısı ile aile yapısı ayrılmalı!” diyerek Erdoğan’ı uyarmıştı.

  

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'ye yönelik
eleştirilerini yoğunlaştırmıştı. Davutoğlu: “Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle
ayrılmalıdır. Birinci dereceden akraba olmamalıdır” 
ifadelerini kullanmıştı.

  

“Neyle tehdit ederseniz edin, bu çözülüşü durduramazsınız!” çıkışı…

  

Davutoğlu; AKP’ye yönelik eleştirilerini sıralarken, AKP’de ciddi savrulmalar yaşandığını ve
cesaretle meselelerin tartışılması gerektiğini ifade etmiş ve “Bugün susma vakti değildir.
Kapalı kapılar ardında konuştuğumuz gerçekleri, kapı önlerinde susma vakti değildir. Ne
yanlış yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla
o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit
ederseniz edin, o çözülüşü durduramazsınız”
tespitinde bulunmuştu.

  

Davutoğlu; “13 bin oyla kaybettiğimiz bir seçimin yenilenmesini 800 bin oyla
kaybetmişsek bunun sorumlusu iktidarı devretmiş bir Başbakan değil, siyasi hayatta
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ciddi savrulmalar yaşayanlardır”  açıklamasında bulunarak şunları aktarmıştı. “Hi
çbir mevki beklentimiz olamaz: Bakınız partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmüşse
ciddi bir sıkıntı değildir. Bizim hareketimizde de 2 kez bölünme oldu ama eğer tabanda bir
kayma varsa işte tehlike olan odur. Yüzde 15’lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse
bunu engelleyemez.”

  

Cumhurbaşkanına düşüncelerimi 5 kez ilettim;

  

Davutoğlu konuşmasının son bölümünde şunları vurgulamıştı:“Devlet mimarisi kişilere,
siyasi parti görüşlerine göre inşa edilmez. Çarpık parlamenter sistemden çarpık bir
sisteme Cumhurbaşkanlığı sistemi altında geçildi. Cumhurbaşkanı’na düşüncelerimi 5
kez ilettim; bizim hesabımız doğru olanı söylemek. Neyi yanlış görüyorsam
söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı makamıyla Genel Başkanlık makamının birleştirilmesi
hem Cumhurbaşkanlığına hem de AKP’nin kurumsallaşmasına zarar vermiştir. Devlet
işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır. Birinci dereceden akraba olmamalıdır.”

  

“Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var!” iddiası…

  

“Bir seçimde beka kaygısından bahsedip, bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak
itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı'ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur.
Bu kopuşu çözmedikçe herhangi bir toparlanma olamaz. Yeni bir siyaset anlayışına
ihtiyaç vardır. Adalet öylesine örselendi ki insanların hukuk sistemine güvenini
sarsıyorlar. Adalet duygumuzu sarsacak her şey için ortak tavır alma vakti geldi. Ülkemiz
çok yoğun bir ekonomik krizin içinde ciddi bir mücadele veriyor. 2008’de olduğu gibi
ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyoruz. 2008'de ekonominin başında, ekonomiden anlayan
insanlar vardı; vizyon vardı. Yukarıdan bakan bir ekonomi anlayışla, bu ekonomik krizin
içinden çıkamayız” diye konuşmuştu.

  

Bu arada Abdullah Gül; hayatı boyunca kutsi hedefleri, idealleri, milli ve manevi değerleri
uğrunda asla risk almayan ve hep hazıra konmak için fırsat kollayan yaklaşımıyla: “Siz
partiyi kurun, uygun şartları oluşturun, kesin kazanma umudu doğunca, Cumhurbaşkanı
adaylığı için bana başvurun!” 
havasındaydı. Dış güçler ve yerli çevreler için bu tipler daha yararlı bulunmaktaydı.
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Batmaya başlayan AKP gemisini ilk terk etmeye hazırlanan bilgiç Abdurrahman Dilipak
ise: “Bugün FETÖ Borsası, yarın da Siyaset Borsası kurulacak!” diyerek keramet
buyurmuşlardı.

  

Odatv’den Ayşe Baykal’ın:

  

-İktidarı veya Müslümanların gidişatını eleştiren yazılarınızdan dolayı çevreniz, yazdığınız
gazete veya iktidar sahipleri size sitem ediyor mu, gönül koyuyor mu? Kendinizi yalnız
hissettiğiniz oluyor mu? sorusunu, Dilipak şöyle yanıtlamıştı:

  

“Hayır, kendimi yalnız hissetmiyorum. Beni sevenler, nefret edenlerden çok daha fazla ve
her kesimde varlar. Size bir anımı anlatayım; Türkiyeli tanınmış bir Yahudi ailenin evine,
solcu bir gazeteci misafirliğe gidiyor. Türkiye’deki antisemitik hareketlerden söz açılıyor.
İslamofobya’dan söz ediliyor. Bir karışıklık olursa Türkiye’de kalıp kalmayacaklarını,
nereye gideceklerini soruyor gazeteci. Ailenin Avrupa’da da Amerika’da da İsrail’de de
akrabaları var. ‘Bakarız!’ diyorlar, o zaman şartlar neyi gerektirirse. ‘Gitmek’ diye bir
düşünceleri olmadığını ama zorunlu olursa o zaman düşüneceklerini söylüyorlar. Lisede
okuyan kızları, ‘Ben Türkiye’de kalırım’ diyor. ‘Bu ülkeyi seviyorum ve burada
arkadaşlarım var’ diyor. ‘İslamcılar iktidar, yarın onlar kapıya dayanırsa!’ diyor gazeteci.
Kız; ‘O zaman Dilipak’ı ararım!’ diyor. ‘Dilipak’ı arayıp ne yapacaksın?’ diyor. O da: ‘O
beni korur!’ diyor. ‘Dilipak’a nasıl ulaşacaksın?’ diyor gazeteci. Kız: ‘Onun telefonu bende
var’ diyor. Bakmış, benim telefonum kayıtlı. ‘El emin’ olmak güzel bir şey. Sizin gibi
inanıyor ve düşünüyor olmayan bir başkasının size güvenmesi önemli. Başka örnekler de
var! Toktamış Ateş’le yaptığımız program hâlâ hafızalarda. Şanar’la birlikte yaptıklarımız
da.”Bu sözleri, Sn. Dilipak’ın herkesin adamı, özellikle Yahudi kesimlerin güvenlik
adası(!) olduğunun itirafı mıydı?

  

“28 Şubat’ta Almanya’dan para toplayan holdingleri yağmalayan zihniyet, siyasi ve
ideolojik duruşu dışında aynı yola saptı. Herkes sonuca bakıyor ve yandaşın hırsızlığını,
yalanını, rüşvetini ve ihanetini gizliyor. Bu AKP, CHP fark etmiyor. İmamoğlu da komşusu
AKP Belediyesi ile aynı şekilde ‘iş’ yapıyordu. ‘Yok aslında birbirlerinden pek farkları, tek
farkları adları’ olunca seçmen de bazen ‘farkı fark edemiyor’. Biri dini, ötekisi devrimi,
Atatürk’ü, ideolojiyi, devletin âli menfaatlerini ve siyaseti kullanıyor. Kim neyi
kullanıyorsa aslında ona ihanet ediyor. Öte yandan, taraflar arasında bir dehşet dengesi
oluşuyor. Birbirlerinden korkularından bir süre sonra bir arka bahçede buluşuyor, arka
kapıda el sıkışıyorlar. Sadece ‘FETÖ BORSASI’ndan söz etmek, bu sözü edenin ideolojik
ve politik duruşunu ve kimliğini gösterir. Bu 'KARA BORSA' her zaman vardı. Yarın
‘SİYASET BORSASI’ da kurulacak, 'GÜNEŞ OTEL' pazarlıkları yapılacak. ‘KUMAR
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BORÇLARI’ kapatılacak. Marka krizler ve yolsuzluklar üretmek sorunu çözmez, aksine
borsayı daha aktif hale getirir… Adaleti ‘meta’ haline getiren, alış-veriş konusu yapan her
kimse; (ya siyaseti şahsi çıkar aracı yapanlar?) hâkim, savcı, mübaşir, bilirkişi, avukat,
polis; adidir, alçaktır ve haindir! Zira adalet mülkün temelidir. Bu rezalete aracılık eden
her kimse, o suçu işleyenden daha suçludur. Zira o kişi adalete kast etmektedir. Ah!
CHP bizi laikleştiremedi ve materyalistleştiremedi, ama bizimkiler bizimkileri
sekülerleştirdiler ve materyalistleştirdiler.” 
buyuran Bay Dilipak; “peki, bundan büyük hıyanet olur muydu?” Hani “AKP bazı hatalar
yapsa da hıyanet etmiyordu!?”

  

-Son sorum… Ben sizi neredeyse Odatv'den takip ediyorum. Sık sık yazılarınızdan alıntı
yapıyorlar. Muhalif medyanın yazılarınızı alıntılaması sizi rahatsız ediyor mu? sorusunu
ise Dilipak şöyle yanıtlıyordu:

  

“Hayır. Paylaşabilir, eleştirebilir. Eleştiri sert de olabilir, ama hakaret olmamalı. Ben hep
‘öteki’lerle diyalog içinde oldum. Her kesimden insanlarla oturup konuştum. Toktamış
Ateş, Şanar Yurdatapan, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Aydınlık çevresinden arkadaşlarım
oldu. Sözü olan herkese kulağımı verdim, kulağı olan herkese söyleyecek sözüm var.
Kederler paylaşıldıkça azalır ve mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır!” Evet, böylece Dilipak;

“Fazilet arz ederken,
sefaletini kusuyordu!..”

  

KKTC'ye Düşen Suriye Füzesi Çarpıtmaları!

  

Medyada KKTC'ye S-200 Rus yapımı Suriye füzesi düştü haberleri çıkmıştı. Suriye'de
terör savaşına destek ve katılım sağlayan İsrail füzeleri Dimaşk (Şam) ve Humus'u hedef
almıştı. Bu saldırıda biri bebek 4 sivil katledildi ve 25 sivil yaralanmıştı. İsrail ve
borazanları medya, “füzelerin İran, Lübnan Hizbullah ve Suriye askeri bölgeleri hedef
aldığı”  yalanını tekrarlamıştı. Oysa İsrail füzeleri Suriye'nin S-200
hava savunma sistemiyle engellenmeye çalışılmaktaydı. İsrail uçakları Akdeniz üzerinden
KKTC açıklarına kadar süzülüp buradan Suriye'ye girmekte veya bu noktalardan füzeleri
ile saldırmaktaydı. İşte bu bölgeye süzülen İsrail uçakları ve füzelerine fırlatılan S-200
füzelerinden birisi KKTC topraklarına düşmüştü. Çok şükür KKTC yetkilileri mal ve can
kaybının olmadığını açıklamışlardı. İsrail’in Kıbrıs’ı saklanma ve saldırı üssü olarak
kullandığı zaten bilinip durmaktadır. Daha önce de bir Rus gözetleme uçağının arkasına
saklanarak, Suriye füzelerinden kurtulmuş olan bir İsrail füzesi, bir Rus uçağını
düşürmüştü.
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Saadet Partisi, D-8’in kuruluşunun 22'nci yıldönümü etkinliği yapmıştı. D-8: İngilizce,
“Developing Eight” demektir; yani “gelişmekte olan sekiz ülke” manasındadır. Bu
ülkeler; Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır.
D-8’in altı temel ilkesi vardır.Savaş değil, barış. Çatışma değil, diyalog. Çifte standart
değil, adalet. Üstünlük değil, eşitlik. Sömürü değil, iş birliği. Baskı ve tahakküm değil;
insan hakları, hürriyet ve demokrasi. Müteveffa Erbakan bu
yapının fikir babasıydı ve örgütün kuruluşunda büyük payı vardı. Temelleri 1996’da
İstanbul’da atılmıştı. Erbakan’ın bu tarihi vizyonu Siyonizm’in ve Emperyalizm’in 21'inci
yüzyıl projeleri ile bağdaşmıyordu. ABD’nin Büyük Ortadoğu Planlarına aykırıydı ve ayak
bağıydı.

  

“İşte bu nedenle Siyonizm-Emperyalizm Erbakan’a karşı 28 Şubat harekâtını başlatmıştı.
El-hak o da kendisine karşı kullanılacak gerekçeleri rakiplerine altın tepsi içinde sundu.
Parti içindeki Brütüs'leri ayaklandırdı. Gerisi malumunuz. Gül, Erdoğan ve diğerleri
Siyonizm-Emperyalizm ile uyumlu projelerin taşeronu olacak partiyi hayata geçirdiler. Ve
en nihayet Erbakan’ın uluslararası Emperyalizm ve Siyonizm’in Gülleri olarak gördüğü
Gül ve Erdoğan yol ayırımına geldi. Ve en nihayet kılıçlar çekildi. Siyonizm ve
Emperyalizm; Gül, Davutoğlu ve Babacan’ı Erdoğan’a tercih etti. Artık yolu sadece
onlarla yürüyecekti. İlginç olan Siyonizm’e ve Emperyalizm'e karşı bayrak açan
Erbakan’ın (Saadet) partisinin, Erdoğan’a karşı “Erbakan Hocaya ihanet edenlerle
mücadeleyi”  gerekçe gösterenler, hem
Erbakan’a karşı ihanet edip, ‘Brütüs’lük yapan, hem de halen Erbakan’ın düşman
kuvvetler olarak gördüğü merkezlerle iş tutan Gül ve Güllerin, şimdi Saadet Partisi’nin
yeni yönetimi tarafından el üstünde tutulmasıydı.”[2] diyen Aydınlık yazarı hâlâ sap ile
samanı karıştırmaktaydı. Önce partisi içindeki Brütüs’leri (Abdullah Gül ve Erdoğan
takımı) ayaklandıran Erbakan değil, o malum ve mel’un odaklardı. İkincisi Erbakan Hoca,
karşı tarafın koz olarak kullanacağı bazı kolaylıkları; 
ülkesi ve milleti zarar görmesin, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz birbirlerine düşmesin ve
28 Şubat süreci ucuz geçiştirilsin diye
bile bile, kendi hükümetini ve partisini feda etmek hassasiyetiyle sağlamıştı. Ve ne yazık
ki Erbakan’ın şahsında, aslında ülkemize yönelik bu hıyanetlerin baş figüranları arasında
Sn. Erdoğan da bulunmaktaydı ve şimdi ulusalcılar ve aydınlıkçılar, Devlet Bahçeli’yle kol
kola Erdoğan’a sahip çıkmaktalardı… Hayret bu Din alerjisi taşıyan Aydınlıkçıların
densizlikleri sırıtmaktaydı. Aynı kafadan E. Gen. Kemal Yavuz da bir TV. programında: 
“Akdeniz ve Suriye cephesinden Türkiye’yi kuşatan ABD ve AB güçlerine karşı, bizim
Suriye ve Mısır ile, hatta İsrail’le iş birliği yapmamız lazım!” 
şeklindeki sözleriyle, aslında kimlerin hizmetçisi olduklarını açığa vurmuşlardı. Oysa
Suriye ve Mısır ile irtibat ve ittifak kurmaya çalışmamız doğru bir yaklaşımdı; Siyonist
İsrail’in ve arkasındaki Siyonist Yahudi Lobilerinin, ABD ve AB’yi de kullanıp
kışkırttıklarını bilemeyecek kadar cahil olamazlardı!.. Bu zavallı zırvacılara göre “Ekrem
İmamoğlu bir dış projeydi, AKP’yi desteklemek ise bir milli meseleydi!..”
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Hatta Doğu Perinçek: “Öcalan’ın mektubu, PKK’nın direncini kırıyor” diyerek, AKP’nin
bu hıyanetini bile Milli Derin Devletin bir marifeti gibi sunmaya çalışmıştı.

  

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK lideri teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın
mektubu ile ilgili tutarsız açıklamalar yapmıştı. Doğu Perinçek açıklamasında; “Öcalan’ın
mektubunun, PKK’nın direncini kırdığını”
savunmaktaydı. Perinçek, bu mektupla beraber PKK’nın bölündüğünü ileri sürüp, 
"ABD emperyalizmine karşı Tayyip Erdoğan ile aynı gemide olmak, bugün Vatan Savaşı
mevzisinde olmanın en belirleyici tavrıdır"
ifadelerini kullanmıştı.

  

Oysa Devlet Bahçeli İstanbul'a mitili attıktan 48 saat sonra, hemen Ankara'ya dönmek
zorunda kalmıştı. Çünkü AKP'nin İstanbul seçimi için Öcalan'dan yardım istediği
istihbaratını almıştı. Demek ki Bahçeli, önce; Öcalan, Erdoğan ve AKP üçlüsünün parçası
olmaktan sakınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan, elbette Öcalan'ın avukatlarına
verdiği mektubu biliyor ve açıklamalarını bekliyordu. Bu arada Ekrem İmamoğlu, rakibi
Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkını her geçen gün hızla açıyordu.

  

Bir oğlu PKK'nın Amerika sorumlusu, bir oğlu PKK'nın Avrupa sorumlusu, bir oğlu PKK
ile dağda olduğu iddiası bulunan Öcalan hayranı ve Tunceli Üniversitesi öğretim üyesi ve
Kandil'in temsilcisi Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin başı
Erdoğan'ın izni ile İmralı'da bebek katili Öcalan ile yasalara aykırı şekilde buluşmuşlardı.
Ve Erdoğan'ın isteği üzerine Özcan; o mektubu canlı yayında okuyarak, Kandil'in ve
bebek katili Öcalan'ın İstanbul seçiminde, AKP adayı Binali Yıldırım'a destek verilmesi
mesajını ulaştırmıştı.

  

Medyada, “Erdoğan'ın dili sürçtü” başlığı ile yer alan şu cümlelerini hatırlatayım:

  

"Kardeşlerim biliyorsunuz. Pazar günü İBB Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu
seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın,
yani terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı..."
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Hâlbuki Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, Öcalan mektubu ile Cumhur İttifakına destek
verince anlaşıldı ki bu sözler dil sürçmesi değildi. Erdoğan'ın bilinçaltında bulunan bir
itirafıydı ve herhalde Allah'ın halkımıza bir uyarısıydı…

  

“O Devlet Bahçeli ki, ‘İmralı canisi, Bebek Katili’ sözleri ile eleştirdiği PKK'nın, Kandil'in
lideri Öcalan'ın bu mektubunu yorumlamakta zorlanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli,
Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs'ta avukatlarıyla yaptığı görüşmeye değinerek, bunun bir talep
meselesi olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca Bahçeli, Öcalan için ‘Bana sorarsanız avukatıyla
görüşsün’ ifadesini kullanmıştı. Öcalan'ın mektubu ile Özcan'ın açıklamasındaki, ‘Öcalan
yerli ve milli’ tanımı, herhalde Bahçeli açısından bardağı taşıracak son damla olmalıydı.
Bu durumda; Devlet Bahçeli ya Cumhur İttifakı'nı bozmalıydı. Ya da MHP; Kandil, PKK ve
Öcalan ile iş birliği yapan parti durumuna düşmüş olacaktı.” diyen Orhan Uğurlu haklıydı
.

  

İşte Sn. Devlet Bahçeli'nin daha önceki Öcalan açıklamaları:

  

"Türk milliyetçiliğine itiraz edenler, hakaret ve hıyanetten geçinenler; unutmayınız ki ya
Kandil ya Pennsylvania ya da İmralı'ya köle olmuş yıkım, yabancı ve yozlaşma
hayranlarıdır." (28 Kasım 2017)

  

"Öcalan ve Erdoğan'ın kurduğu pazarlık masaları ocakları söndürmüştür. AKP-HDP-PKK
dayanışması ve münasebeti analarımızın feryadına yol açmıştır. Bu acıklı, ama açık
gerçekleri aziz milletimiz mutlaka idrak etmelidir." (19 Ağustos 2015)

  

"Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor" diyen AKP lejyonerleri neredesiniz? "Öcalan
dünyanın geleceğini çok iyi okuyor, Öcalan'ın olayları okuma tecrübesi var, Öcalan
bölgenin durumunu daha sağlıklı yorumluyor ve Öcalan'ın geniş bir prestij alanı var,"
ifadeleriyle AKP'ye sızmış PKK dönmeleri hangi deliktedir? (15 Eylül 2015)

  

"Biz olmasaydık, AKP ile PKK çoktan Türkiye'nin fişini çekmişlerdi. Erdoğan'a
sormuştum: İmralı canisiyle mektuplaştın mı? AKP ile PKK'yı, AKP ile HDP'yi birbirinden
ayırt etmek artık kolay değildir. Ve günü geldiğinde ya kaçacak ya da adalete hesap
verecektir." (3 Ekim 2015)
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"Diyorum ki, Barzani'den gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ha Öcalan, ha Barzani, sorarım
sizlere, aralarında ne fark vardır?" (15 Aralık 2015)

  

"Türkiye nereye gitmektedir? Öcalan ve Erdoğan'ın yeni Türkiye'si bu mudur? Yazıklar
olsun, geçti Bor’un pazarı, sürün merkebinizi Kandil'e." (22 Mart 2016)

  

Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal’ın atanması, Başkanlık Sistemini yeniden
tartışmaya açmıştı!

  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya beklenmedik
şekilde görevden alınmış, Çetinkaya’dan boşalan göreve ise Yardımcısı Murat Uysal
atanmıştı. Başkan Murat Uysal yaptığı açıklamada: “Bankamızın kanunla kendisine
verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı
para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini”
vurgulamıştı.

  

Sözcü Ömer Çelik: “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Emarını (MR) çekeceğiz!” buyurmuşl
ardı. Böylece daha bir yılını dolduramayan sistemin tıkandığını, ağır hastalık ve
aksaklıklarını itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Eh bu gidişle dışa bağımlı Başkanlık
Sistemi yakında komaya girmiş olacaktı.

  

Ekonomide dümenin emanet verilmek istendiği ABD’li Siyonist McKinsey firması ile ilgili
çok önemli bir gerçek daha ortaya çıkmıştı: Sn. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı değil McKin
sey
sistemini uygulamaktaydı. Evet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı ABD
merkezli McKinsey şirketi olduğu anlaşılmıştı. Üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin tüm aşamalarının ABD’li McKinsey firması tarafından dizayn
edildiğini, hiçbir aşamasında AKP’den kimseye görev verilmediğini açıklamıştı. Yetkili,
sistemin rehabilite edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş birliğine varıldığını
belirterek, sistemin yarı başkanlık ve Meclis’in güçlendirilmesi konusunda tekrar revize
edilmesi için McKinsey’le el sıkıştığını da hatırlatmıştı.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik tartışmalar hızlanmıştı. Yaklaşık bir yıl
önce devreye giren sistemin devlet yapısına uymadığına yönelik eleştiriler artarken,
iktidar partisi içinde de bu eleştiriler her geçen gün daha fazla artmaktaydı. Son olarak;
AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ve Bülent Turan’dan “sistemin rehabilite
edileceğine” yönelik açıklamalar gelmesi, sistemdeki tıkanıklığı gözler önüne çıkarmıştı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AKP’li üst düzey bir yetkili, Milli Gazete’ye çarpıcı
açıklamalarda bulunmuş; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin AKP tarafından
hazırlanmadığını, söz konusu sistemin daha önce de ülke gündemini uzun süre meşgul
eden ABD merkezli McKinsey Danışmanlık Firması tarafından dizayn edildiğini”
vurgulamıştı.

  

AKP’li üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarının ABD merkezli
McKinsey Danışmanlık Firması olduğunu belirterek, -tartışmaların odağında bulunan
sistemin ABD’li McKinsey tarafından yapıldığına her seferinde vurgu yapan ve- sistemin
tüm aşamalarının söz konusu firma tarafından yapıldığını hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin oluşumunda AKP’den kimsenin görev almadığını da dile getiren
AKP’li yetkili, dolayısıyla devletin tüm kurullarının ve komisyonlarının ABD Merkezli
McKinsey firmasına emanet edildiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

  

Bu sistemin güncellenmesi yine ABD’li şirkete bırakılmıştı!

  

Yetkili; sistemin rehabilite edilmesi konusunda parti içinde tartışmaların arttığını ifade
ederek, yapılan son istişare toplantılarında söz konusu konunun Cumhurbaşkanı Recep
T. Erdoğan’a iletildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sistemin güncellenmesi
konusunda görüş birliğine varıldığını, ancak sistemin düzeltilme işlemi için AKP içinde
kimseye görev verilmediğini ve güncelleme işleminin tekrar ABD’li şirket McKinsey’e
verildiğine vurgu yapmıştı. Yetkili, parti içinde bu karara tepkilerin olmasına rağmen
herhangi bir geri dönüşün olmadığını da aktarmıştı.

  

Parti devre dışı bırakılmış, bu çalışmayı “Külliye” yürütmeye başlamıştı!

  

Yetkili, ABD’li şirket McKinsey’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “Yarı Başkanlık
Sistemine ve Meclis’i güçlendirecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını” hatırlatmıştı.
Partinin karar mercilerinde ABD’li şirketle görüşen kimsenin olmadığını söyleyen yetkili,
sistem üzerinde güncellemenin “Külliye” üzerinden yürütüldüğünü anlatmıştı. ABD’li
McKinsey firmasına yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin maliyetinin çok
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yüksek olduğunu söyleyen yetkili, bu maliyetin yakında ortaya çıkacağını da
vurgulamıştı.

  

Temel Karamollaoğlu’nun “Ergenekon’un Dinci Kanadı” çarpıtmaları

  

‘Ergenekon’ davasında çıkan beraat kararlarını değerlendiren Karamollaoğlu; Necmettin
Erbakan’ın, bazı mensuplarının yanlış tavırları nedeniyle Türk ordusunun yıpratılmaması
gerektiği yönündeki görüşünü hatırlatmıştı. Karamollaoğlu
, “Biz bunları dile getirdiğimiz zaman birtakım ahlâksız ve müfteri insanlar bizi Saadet
Partisi olarak 
‘Ergenekon’un dinci ayağı’ 
diye itham etmişlerdi. Biz o dönem de gerçeklerin peşindeydik, ordumuzun
yıpratılmamasına önem veriyorduk ve bugün de aynı duygu ve düşünceleri yaşıyoruz”
ifadelerini kullanmıştı.

  

‘Ergenekon’ davalarıyla ordunun üst komuta kademesinin tasfiye edildiğini kaydeden
Karamollaoğlu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle de ‘Amerikan yanlısı’ komuta
kademesinin tasfiye edildiğini hatırlatmıştı. Darbeye teşebbüs edenlerin mutlaka
cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu: “Ama eğer göz yordamıyla
birtakım yanlış adımlar atar, ordumuzun üst kademesine ciddi manada ikinci bir darbe
indirirsek ki, indirildi, bu sefer zayıflayan, güç kaybeden kendi ordumuz olur.” 
uyarısını yapmıştı.

  

İşte burada yapılan, kasıtlı bir çarpıtmayı ve hesaplı bir saptırmayı düzeltmemiz lazımdı:

  

Önce, “Ergenekon’un Dinci Kanadı”diye suçlanan ve saldırıya uğrayan SP değil, Milli
Çözüm Ekibi olmuşlardı. Bu haksız ve ahlâksız yaftalama karşısında ise maalesef başta
kendileri ve Oğuzhan Asiltürk gibi SP yetkilileri:  “Mi
lli Çözüm Ekibiyle hiçbir alâkamız yoktur!”
açıklamalarıyla, Ergenekon dalgalarını haklı, Milli Çözüm yazarlarını ise haksız
göstermeye çalışmışlardı. Şimdi kalkıp 
“Bize Ergenekon’un dinci kanadı diye sataştılar!”
çıkışı tamamen yanlıştı ve yanıltıcıydı. Tam aksine, bunların Milli Çözüm Ekibinden özür
dilemeleri lazımdı ve bekleyin Cenab-ı Hak çok yakında bütün gerçekleri kusturacaktı.
Çok şükür ki, o süreçte SP MKYK üyesi olan Eski Kocaeli İl Başkanı Alaattin Köksal
Bey’in bu konuyu (Altınoluk’ta) sorması üzerine Aziz Erbakan Hocamız: “Ahmet Akgül ve
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ekibinin 
Mücahit ve Müstakim
kimseler olduklarını, içimizden bunların aleyhine konuşanların ise 
kasıtlı ve hatalı
davrandıklarını” beyan edip bizlere sahip çıkmışlardı.

  

Ergenekon iddialarıyla yaşanan acıların hesabı kimden sorulacaktı?

  

Ergenekon davası 12 yıl süren yargılamanın ardından sanıkların beraatı ile kapanmıştı.
Dava kapandı ama yüreklerde açılan yaralar da kapanmış mıydı? Çekilen acıların, aylar,
yıllar boyu hapiste yatan insanların çektiklerinin telafisi mümkün olacak mıydı? Hatta
geçen zaman içinde suçlu olmadıklarını ispat için çalışırken hayatını kaybedenlerle
helâlleşmek de mümkün olmayacaktır. Netice itibariyle; adalet mekanizması sağlıklı
işlemediği zamanlarda sergilenen yanlış uygulamalar sebebiyle, verilen yanlış kararların
telafisi de artık imkânsızdı. Bu bakımdan yargının tarafsızlığını koruması, bir başka
ifadeyle adaletten yana olan tavrının yaralanmaması gerektiği gerçeği bu vesileyle bir kez
daha ortaya çıkmıştı.

  

“Özellikle sahip olunan konum ve yetkiye dayanarak yargının kullanılmasının sebep
olduğu sonuçların telafisi mümkün olmamaktaydı. Böyle olunca da gücü ellerinde
bulunduranların borusu ötüyor, onlar ellerini yargı vasıtasıyla daha da güçlendirmenin
sevdasına kapılıyorlardı. Özellikle birtakım hesapların peşinden giden ideolojik ve siyasi
örgütler; yargıyı sadece kendi hesapları ve yandaşlarının çıkarları için kullanmaya
başladıklarında, o ülkede her şeyin rayından çıktığını söylemek yanlış olmazdı. Bu
bakımdan ‘adalet mülkün temeli’ sayılmıştır. Yani, eğer bir ülkede adalet buharlaşmış ise
o ülkede mülk de (Devlet) elden çıkmaya başlayacaktır. Ergenekon davasının geçmişine
bugün geriye dönüp bakıldığında, ülkenin bir kumpas ile karşı karşıya kaldığı açıkça
anlaşılmaktadır. Aslında davanın bir kumpas olduğunu 12 yıl önce de ileri sürenler vardı.
(Milli Çözüm Dergisi gibi. N.G.) Ne var ki, o zamanın komplocuları bu sesleri kamuoyuna
duyurmamayı başarmışlardı. Söz gelimi; Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Oğuzhan Asiltürk, söz konusu kumpasın ‘ordudaki ABD karşıtlarını temizlemeye yönelik
olduğunu’ net bir şekilde bir televizyon kanalında canlı yayında yüksek sesle
hatırlatmıştı” diyen değerli Milli Gazete yazarımıza sormak lazımdı: O süreçte, şimdi sizin
de sahip çıktığınız bu gerçekleri savundukları için  “Ergenekon’un Dinci
Ayağı” iftirasıyla, Milli
Çözüm yazarlarının tutuklanması ve yandaş medyada hakkımızda korkunç bir linç
kampanyası başlatılması karşısında, başta Oğuzhan Asiltürk olmak üzere 
“Bunlarla hiçbir alâkamız yok! Bunlar bizden ayrılıp Ergenekon’a katıldılar!”
şeklindeki asılsız ve vicdansız demeçleri karşısında neden sessiz ve tepkisiz
kalmıştınız?! Kur’an’ı, Resulüllah’ı ve Erbakan Hocamızın hayırlı düsturlarını esas
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aldıkları için her konuda haklı çıkan Milli Çözüm’ün, Saadet Partisi’ne çöreklenmiş bu
tıyneti malum kişilerle ilgili tespitleri de yakında gün yüzüne çıkacaktır. Bakalım o zaman
fırsatçı fareler hangi deliklere sığınacaktır!?...

  

  

Bu makaleyi sesli olarak dinleyebilirsiniz:

  

{mp3}eyakphiyanetleparlatildin{/mp3}

  

  

[1] orhan@yenicaggazetesi.com.tr  – 04 Temmuz 2019

  

[2]  Mehmet Yuva / G-20 zirvesi / 03 07 2019
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