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OĞUZHAN ASİLTÜRK TANIK SIFATI İLE SAVCILIKTA İFADE VERİYOR;

  

 ERBAKAN AİLESİYLE İLGİLİ BÜTÜN TÜKÜRDÜKLERİNİ YALIYORDU!?

  

  

  

SP Genel İdare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk de 12 Nisan’da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade
veriyordu. Erbakan’ı 1954’ten bu yana tanıdığı için ailesini de yakından bildiğini belirten Asiltürk,
Zeynep Erbakan’ın dilekçe verdiğinden haberi olduğunu anlatıyordu. Çünkü zaten O’nu kendisi
kışkırtıyordu. Zeynep Erbakan’ın dilekçesinin ardından Yüksek İstişare Kurulu’nu toplayıp
Mehmet Altınöz ile Fatih Erbakan’ı çağırdıklarını, Erbakan’ın gelmediğini, Altınöz’e ise yalıyı
sorduklarını belirten Asiltürk, “Kendisi ailesinin tasarrufları ile aldığını, zengin bir aileyi
mensup olduğunu söyledi” diyerek, aylarca “Erbakan cihat paralarını, mala çevirip
üstüne tapuladı ve bunları çocuklarına miras bıraktı” iddialarının birer iftira olduğunu
böylece itiraf ediyordu.

  

  

Şirketlerin ve mal varlığının merhum Erbakan’a ait olduğu konusunda bilgisi olmadığını belirten
Asiltürk, “Tam tersine bu şirketlerin hissedarlarının kendilerine ait malları olduğunu
biliyorum. Bu şirketlerin ortakları partimizin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulduğu
zaman maddi yardımda bulunan insanlardır. Sürekli partiye yardım ettikleri için Zeynep
Erbakan tarafından bu husus yanlış değerlendirilmiş ve şirketlerin mallarının babasına ait
olduğu şeklinde bir kanaate varmıştır” ( milliyet.com.tr 22 Mayıs 2012 ) diye
konuşuyor, tam bir fesatçı ve fırsatçı tavrıyla, aylarca Erbakan Hoca’nın ve çocuklarının
töhmet altında kalmasına yol açan yalanlarından, savcı huzurunda vazgeçiyor ve MİLLİ
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ÇÖZÜM DERGİSİ’nin haklılığı bir kez daha ispatlanıyordu. Bakalım yalancı ve iftiracı
Oğuzhan’ın yandaşları şimdi onun bu fitneliğine hangi mazeret ve kerametileri uydurmayı
düşünüyordu? Rahmetli Erbakan Hocamız gibi aziz ve tertemiz bir şahsiyete değil, sade
ve sıradan bir kimseye ve ailesine bile bu tür yalan isnatlarda bulunmanın ağır vebali ve
kepazeliği ortada iken, şimdi  zoru görünce kustuklarını yalamaktan sakınmayan bir
kişiye; hala rağbet ve hürmet edenlerin, onlardan daha bayağı duruma düştüğüne tarih
şahitlik ediyordu!

  

  

Bak: http://gundem.milliyet.com.tr/babam-mallarini-ucuncu-kisilere-emanet-etmedi-/gundem/gu
ndemdetay/22.05.2012/1543244/default.htm
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