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EN TEHLİKELİ ÖRGÜT AKP'DİR,  

O’NA KİM OPERASYON YAPACAK ?? 

www.erdalsarizeybek.com.tr, 15.12.11  

 

Türk Milleti sanki bir millet değil, hepsi bir katil, hepsi bir suçlu, hepsi ele ele vermiş suikast düzenliyor... 

Türkiye bir devlet değil sanki çeteler ülkesi, silahlı örgütler ülkesi, herkes bir örgüt kurmuş Hükümet’i 
yıkmaya çalışıyor, anayasal düzeni yıkmaya çalışıyor, halkın iradesi ile gelmiş AKP’yi devirmeye 
çalışıyor… 

Bugün geldiğimiz noktada dalga dalga operasyonlar bize diyor ki; Türk Ordusu ordu değil bir terör 
örgütü, çünkü Hükümet’i yıkmaya çalışıyor, anayasayı yok etmeye, TBMM’ni devirmeye… Yine dalga dalga 
operasyonlar bize diyor ki; bu belediyeler belediye değil çete, örgüt, hepsi yolsuz, yolsuzluk peşinde… 

Herkese ve her şeye operasyon, dalga dalga operasyon, aramalar, gözaltılar, ekranlarda ortalıklara 
saçılan özel hayatlar, ailelerin özeli, insanların özeli… İşbirlikçi medyanın haber peşinde koşmasına  
gerek yok zaten, hazır geliyor haber kaynakları, hazır veriliyor haberler ve ekranlar özeli katlediyor, 
onuru, şerefi, namusu, dürüstlüğü, masuniyeti ve masumiyeti… 

Türk Milleti sanki bir millet değil, hepsi katil, hepsi bir suçlu, hepsi ele ele vermiş suikast düzenliyor. 
Cumhurbaşkanı Gül’e suikast, Başbakan Erdoğan’a suikast, Yardımcısı Arınç’a suikast, bir suikast zinciri 
dökülüp gidiyor. Yani hepimiz işi gücü bırakmışız ha bire örgüt kuruyoruz, ha bire Hükümet’i devirmeye 
çalışıyoruz, hepimiz ha bire suikast planları yapıyoruz… 

Bugün operasyon yapılmayan ne kaldı ki; Ordu hedefte, belediyeler özellikle CHP ve MHP’li belediyeler 
hedefte, iş adamları hedefte, dernekler hedefte, sendikalar, televizyonlar, medya, emekli askerler,  
emekli profesörler, gazeteciler, siyasetçiler, hepsi hedefte ama hedefte olmayan iki şey var  
bizim ülkemizde; bir AKP, diğeri PKK ve de arkasındakiler… 

PKK ikiye ayrılıyor; Silahlı örgüt, siyasi örgüt… 

Silahlı örgüte dokunan var mı? Yok. Neden yok, teröristler Avrupa’da ve Irak’ta cirit atıyor cirit,  
ama müdahale eden yok, harekâtı yapacak olan ordu hazır ama harekâta izin veren yok. 

Siyasi örgüte dokunan var mı? Yok. Neden yok, PKK’nın siyasi cephesi Avrupa’da it koşturuyor,  
Türkiye’de halk mahkemeleri kuruyor, İsviçre’deki paralar silah cephane oluyor ama yine müdahale eden 
yok… Efendim KCK var ya… KCK kurulalı yıllar olmuş yıllar, göz boyama bu operasyonlar! 

Hâlbuki hepsi belli: Hepsinin yeri belli, izi belli, ini belli… 
Siyasi hedefleri belli: Güçleri yeterse bırakın Hükümet’i, devleti devirecek bunlar devleti ama  
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hiç operasyon yok, dalga dalga hiç yok… 

Dış destekleri belli: ABD-AB ve İsrail… 
İç destekleri belli: AKP ile BDP… 
 
Suçları belli: 54 bin insanımızın katli, cinayeti, ülkemizin 300 milyar dolarını yok etmek, milletimizin  
birlik ve beraberliğini yıkmaya çalışmak… Ama onlara karşı hani şu dalga dalga olanından hiç operasyon 
yok; ABD müttefik, AB müttefik, İsrail müttefik, BDP müttefik… 

Bugün ülkemizde en büyük örgüt AKP’dir! 

Terörle Mücadele Yasası’ndaki tanımıyla en büyük terör örgütü yine AKP’dir, çünkü ABD-AB-İsrail gibi  
dış güçlerle işbirliği yaparak anayasal düzeni yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya çalışmaktadır 
ve bu eylemler suçtur! Ama AKP’ye de operasyon yok, arama yok, gözaltı yok, soruşturma yok… 

Neden mi? Çünkü Terörle Mücadele Yasası’na göre devletimizi cebir ve şiddet kullanarak  
yıkmaya çalışmak suç, cebir ve şiddet kullanmadan yıkmaya çalışmak suç değil de ondan! 

Kim yaptı bunu? Yine AKP, evet AKP, yasaları değiştirdi, fiili siyasi uygulamalar ve yasaları değiştirerek 
Cumhuriyet’in temel değerlerini yok etmek suçunu suç olmaktan çıkardı. Bugün Vatan’a İhanet de  
suç değil ülkemizde, evet suç değil! 

Kim yaptı bunu? Yine AKP ve onun öncesi Özal… 

Atatürk döneminde çıkarılmış olan Hıyanet-i Vataniyye Kanunu’nu yürürlükten kaldırdılar ve  
vatana ihaneti suç olmaktan çıkardılar. Anayasa diyormuş ki, Cumhurbaşkanları sadece Vatana İhanet 
Suçu’ndan yargılanabilir! Sevsinler bunu diyenleri, kanunu yok ki suç olsun, suçlu olsun! 

Ellerine mercek alıp örgüt arayan savcılara sesleniyorum! 

O savcılara sahte verilerle destek olan polislere sesleniyorum! 

Gözlerine gözlük takıp örgüt arayan Yargıtay Başsavcısı’na sesleniyorum! 

Örgüt arıyorsanız eğer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya, anayasal düzeni değiştirmeye, 
milletimizin birlik ve beraberliği bozmaya, milletimizi Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye Yahudi 
siyasetiyle ayrıştırmaya ve çatıştırmaya çalışan bir örgüt arıyorsanız, aradığınız örgüt AKP’dir! 

Açın bakın anayasaya, başlangıç hükümlerine bir bakın:  
Hiçbir yönetim Türk milli menfaatleri yok sayan karar alamaz ve uygulama yapamaz! 

AKP yapıyor işte; Kıbrıs’ı Rumlara veriyor, Kerkük’ü Barzani’ye, suç değil mi bunlar! AKP yapıyor 
işte; bankaların %70’i yabancının, borsa ve sigorta şirketlerinin %70’i yabancının, vatanın sahip olduğu  
ve milletinin malı olan yer altı ve yer üstü ekonomik kaynakları göz göre göre yabancılara veriyor,  
daha ne yapsın, suç değil mi bunlar! Kaynakları yönetilemeyen bir toprak vatan olur mu hiç! 

Düşmanla işbirliği hukuk dilinde ne demekse eğer, AKP bu işbirliğini açık açık yapıyor,  
ama AKP’ye hiç operasyon yok! 

Neden yok? “Barış zamanı düşman olmazmış efendim, çünkü Türk Ceza Kanunu yapmışlar ve  
düşman sadece savaş zamanı olurmuş!”  
 
Barışta Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığına ve bekasına tehdit olan unsurlar 
nedir, düşman değil midir? AKP son dokuz yıldır yaptığı uygulama ve aldığı kararlarla bizi, varlığımızı, 

bekamızı ve çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atmamış mıdır? Düşmanı siz nerede arıyorsunuz? 

Bırakın bu dalga dalga operasyon ayaklarını, milleti kandırmayın, asıl operasyon yapılması gereken yer 
AKP’dir, AKP’nin desteklediği PKK’dır ve her ikisine de destek olan ABD-AB-İsrail’dir, başkaları değil! 

Sen de aç gözlerini ey halkım, aç artık gözlerini! 
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