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 Hüseyin Gülerce : Bana, "Erdoğan 30 Mart'taki yerel seçimleri göremeyecek. Çünkü ya akıl hastanesine 

kapatılacak ya da intihar edecek." dendi. 17 Aralık sürecinin ardından yıllardın önde gelen isimlerinden olduğu 

Fethullah Gülen cemaatinden ayrılan ve cemaat aleyhine açıklamalarıyla gündeme gelen yazar Gülerce,  

Beyaz TV’de katıldığı programda yine çok konuşulacak iddialarda bulundu. Beyaz TV’de konuşan Gülerce,  

“Beni ikna etmek için cemaatin tepesinden iki isim evime geldi. ‘Erdoğan 30 Mart’taki yerel seçimleri göremeyecek. 

Çünkü ya akıl hastanesine kapatılacak ya da intihar edecek’ dedi. Bu gazetelerde ve televizyonlarda yer almadı. 

Ben hayretler içerisindeyim. Diyorum ki; Tayyip Erdoğan gibi birisi namazlı niyazlı, imam hatip mezunu neden  

intihar etsin?’ Onlar da ‘Çünkü çok gizli çekilmiş videolar var’ dediler. ‘Bu gizli çekimleri kim yapıyor?’ dedim. 

Ağzından kaçırdı; ’40 koruma polisinin 25′i bizim arkadaşımız’ diye konuştu. 

(http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/fuat-avni-suruc-ve-kilis-onlarin-karaririydi-h93037.html, 27.7.15) 

Komplo kuramları bir yana, Bay RTE'nin başına gelecekler için "dilekte bulunmalar" fazlasıyla  
bir yana; kimi yönetici insanların sonları zaten diyalektik olarak tarihin - siyaset biliminin yasalarıyla 
belirleniyor. Neron'dan tutunuz (Roma'yı ateşe vermişti!) Sezar'a (en yakın adamı Brutus 
hançerledi!), A. Hitler'den alınız (bir mahzende intihar etti?) N. Çavuşesku'ya (eşiyle birlikte 
kurşuna dizildi), Saddam'dan (boynu kırılarak infaz edildi) alınız Kaddafi'ye (cenazesine tecavüz 
edildi!)... tarihin eytişimsel (diyalektik) örnekleri gözler önünde. Benzer öngörüler üretmek parlak 
zeka ürünü olmadığı gibi, tersinden kaçınılabileceğini sanmak akıllıca olmamalı. 
 
***** 
Bay RTE'ye kendisinden başka yardım edebilecek kalmadı korkarız. 
Ve sanırız ki Bay RTE kendi kendisine yardım edebilecek konumdan da hızla uzaklaşmakta.. 
En büyük handikapı narsisistik kişilik yapısı ve major - çok ağır politik hataları.. 

 Fuat Avni    : 
(http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/fuat-avni-suruc-ve-kilis-onlarin-karaririydi-h93037.html) 

"IŞİD’in en büyük destekçisi Y… ve avaneleriyken Türkiye’ye saldırması abes.  

Suruç da, Kilis de IŞİD’in değil Y…’in kararıydı." 

Sav dehşet verici değil mi?? 
Bay RTE kendisini ve AKP'yi ve de ülkemizi dönüşümsüz bir çıkmaza doğru savruluyor.. 
Yakınındaki hekimlerine de büyük bir görev düşüyor. Epey kıdemli akademisyen bir hekim olarak 
çoook zor olduğunu bilmekle birlikte, meslektaşlarım O'na ayna tutmak zorundalar..  
Bıkmadan, usanmadan, sabır ve akıllılıkla, Türkiye'nin hatırına! 
 
***** 
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Kulaklarımızda Beethoven'in 5. senfonisinin "ta ta ta.." sözlü hazin ve ürperten ezgileri 
yankılanıyor. Kendisine bu "crecendo" (yükselen) ritmin ve "ta ta ta.." olarak yinelenen hecelerinin 
anlamı sorulduğunda, 

- Ölüm kapıyı böyle çalacak...(ya da Azrail'in ayak sesleri..) demişti. 

Bu besteyi yaptığında (1804-8) kulakları az duyuyordu (1817'de tam sağırdı ve bir başka görkemli 
senfoniyi, günümüz AB marşı 9. Senfoniyi bestelemişti) ama sezgileri O'nu doğru yönlendiriyor ve 
yaşamın gerçek ruhunu yakalayabiliyordu.. 57'sinde, erkenden yaşamdan ayrıldı (1827).. 
İmgelediği (imagination) gibi "ta ta ta" lar, erken (prematüre) ölümün habercileriydi. 

Bay RTE'nin Bethoven ile karşılaştırılacak hiçbir yanı - özelliği olmadığı çok açık.. 
Ancak -fazladan- 5 duyusu yerinde, sanırız aklı da.. Peki hiç öngörü yap(a)mıyor mu? 
O'na kim yardım edecek ya da tarih tekerrür mü edecek ?? 
Bilindiği gibi tarih aptallar için yineliyor. Aklı başında olanlar bu hataya düşmeyebiliyor. 
Bu seçenek de Bay RTE için geçerli değil.. (kesinlikle aptal değil!) O halde?? 

Bu arada... Ya Türkiye?? Caanım mazlum ülkemizin ödediği, ödemeye devam edeceği kanlı ve  
çok ağır fatura? 

Son 7 Haziran 2015 genel seçiminde AKP'ye 18 milyon dolayında oluk oluk oy akıtan  
"necip milletimizin" hiç sorumluluğu yok mu? 7 Haziran gece yarısı gördük ki; kayıtlı 57,7 milyon 
seçmenden AKP ancak %32,9 oranında, 3 seçmenden 1!inin oyunu alabildi..  
Ama düşük - emanetçi AKP hükümeti, Kaçak Saray'ın isteği ve desteği ile gündem yaratarak  
ve ateşle oynayarak fiilen iktidarda, hükümet yetkisini gasp etmiş durumda!??.. 

Seçimden bu yana 50 gün geçti.. Dünyada örneği var mı böyle bir ucubenin? 
(Tayyip bey Kars'ta Mehmet Aksoy'un yaptığı insanlık anıtına "ucube" demiş ve 14.6.2011'de 
yıktırmıştı, tazminata mahkum olmuştu.. Asıl "Ucube" bu iktidar işgali işte.. ) 

Biz bu genel seçimi 50 gün önce neden yaptık?? 

- Ya Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının? 
(Anayasa hukuku profesörü Burhan Kuzu Kaçak Saraya başdanışman olmuş.. Tayyip beye demez mi ki; Anayasa md. 

92 uyarınca alınan yetki, önceki Meclisin verdiği idi. Devlette süreklilik asıl ama yeni seçilen TBMM süs mü??  

Neden ivedilikle toplanıp yeni kararlar almaz? AKP'li Başkanı da, Başkanlık divanı da hazır ve nazır üstelik!?) 
- Ya AKP kurmaylarının? 
- Ya TBMM'deki 258 AKP'li vekilin? 
- Ya Bay RTE üzerinde etkili olabilecek "akillerin" ?? 

Hepsi boşuna mı? Hepsi, hepsi narsisistik kişiliğin aurasında felç mi?? 

Sevgi ve saygı ile. 
27 Temmuz 2015, Ankara 
http://ahmetsaltik.net/2015/07/27/32638/  
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