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AKP’nin IŞİD OYUNU ve OLASI SONUÇLARI.. 

Dr. Ahmet SALTIK 
www.ahmetsaltik.net, profsaltik@gmail.com 

http://ahmetsaltik.net/2015/08/09/akpnin-isid-oyunu-ve-olasi-sonuclari/ 

 

Sayın Hüsnü Mahalli'ni "IŞİD'in içyüzü" hakkında 2 Ağustos 2015'te YURT Gazetesinde başlattığı 

yazı dizisinin 6. Bölümünü web sitemizde paylaştık (http://ahmetsaltik.net/2015/08/09/husnu-mahalli-

tek-kaybeden-akp-olacak/). Her bölümün altında bizim de yorumlarımız oldu. Bu dizide son derece 

çarpıcı gerçeklerle yüzleştik. Mahalli’yi ve Sayın Merdan Yanardağ yönetimindeki YURT Gazetesini 

başarısı ve tutarlı çizgisi için kutlarız. Bu bölümde öne çıkan önemli noktalar bize göre şöyle : 

 Uzatmalı - düşük - emanetçi AKP iktidarı, TBMM'nin önceki döneminde çıkartılan bir Tezkere'yi 
kullanamaz! 

 40-50 ABD uçağı Türkiye'de 4 üsse hukuk dışı yerleştiriliyor ve Suriye'de operasyona başlıyor.  
Bu "Yeni Çekiç Güç" demektir! 

 İlk Çekiç Güç Irak'ta Barzanistan Bölgesel Kürt Yönetimini kurmuştu, bu Yeni  Çekiç Güç de 
Suriye'de benzerini yapacak, Suriye Kürdistanı’nı kuracaktır! 

 AKP son 5 yıldır, Arap Baharı’ndan bu yana dış politikada hep hata yapıyor,  
her durumda yitiren olacak! 

 Erdoğan, Davutoğlu ve Fidan'ı uluslararası mahkemeye taşıyacak ölçüde tehlikeli suçlar 
işlendi ve Türkiye dışlandı. Çünkü geçen yıl Haziran’da ABD Başkan Yard. Biden'ın belirttiği gibi; 
 
- 'Suriye'deki radikal İslamcı terör gruplarının arkasında Türkiye var' dı. 
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Bu süreçte Suriye'de yüzbinlerce masum insan öldürüldü; AKP bu çok ağır kanlı tablodan sorumlu..  

Daha önce de yazdığımız gibi UCM'nin (Uluslararası Ceza Mahkemesi) yargı alanına giren suçlar 

işlendi. İnsanlığa karşı suç, insanlık suçu, savaş suçu, saldırı suçu. Her ne denli Türkiye Roma 

Statüsü'ne henüz taraf olmamış ve Hollanda Lahey'deki bu Uluslararası Yüksek Mahkemenin 

yargılama yetkisini tanımamış olsa da.. Bir çözüm bulunabilir, nitekim Türkiye'den HKP'nin yaptığı 

başvuruyu (açtığı davayı) UCM kabul etmiştir! (http://ahmetsaltik.net/2015/07/30/mit-tirlari-laheyde/) 

 İktidarlarının 13. yılı biterken, AKP - RTE iklisi Türkiye'yi, fiili bir darbe ile  

"parti devleti"ne dönüştürdüler.. 

Ancak her çıkışın bir de inişi olmak gerek.. En karanlık gecelerinin zifirlerinin bile bittiği gibi.  

Sular ısınıyor bu 2'li için ve umarız ki, "yitirdikleri seçimi yineletmek" (bu erken seçim filan değil!) 

için Türkiye'yi, bölgeyi kanlı bir karmaşaya sürükleme oyunu bir bumerang gibi öznelerini vursun.. 

 

Tarihin şaşmaz eytişimsel (diyalektik) yasasıdır; tez - karşı tez - bireşim! (Tez - antitez - sentez).. 

 

AKP - RTE'nin dinci - faşist - mezhepçi - halife sultan rejimi kurma "tez"leri elbette "karşı tez"i de 

yaratmıştır ve "sentez" vakti yakındır. O sentez hiç kuşku yok; bu gerici ortaçağ zihniyetinin 

tasfiyesi ve yasal hesabının sorulması yönünde olacaktır. 

 

AKP  - RTE zoruyla "Yineletilecek seçimde" 276'yı bulamayan AKP hızla dağılacaktır.  

Hesap sorulacağı ölümcül korkusuyla, ne pahasına olursa olsun iktidarı bırakmamaya kilitli,  

üstelik seçim yitirmiş bir siyasal kadro ülkemizde gündem belirleyemez.. 7 Haziran 2015  

genel seçiminden 9 Ağustos 2015’e dek 63 gün geçti ve  

Hükümet kur – du –rul – mu – yor!  

Bu kepazeliğin dünyada örneği var mıdır? Bu halk neden genel seçim yapmış ve 50 milyona yakın 

insan neden oy kullanmıştır??  

Anayasa çiğnenerek görevde de facto tutulan AKP iktidarı; biçim bir yana, özde meşru mudur? 

 

AKP  - RTE zoruyla "Yineletilecek seçimde" 276'yı bulan AKP ile, RTE Başkanlık hırsı vb. güdülerle 

ülkeyi ve ülkeyi daha çok zorlarsa, AKP içindeki yurtsever vekiller daha fazla dayanamayarak 

ayrılacaklardır ve AKP parçalanacak, iktidardan düşürülecektir..  

Olup bitenlerin içyüzünü kitlelere anlatma, anlatma, anlatma zamanıdır..  

Muhalefetin de aklını başına derhal alma zamanı... 

 

Sevgi ve saygı ile. 9 Ağustos 2015, Ankara 

(http:/ahmetsaltik.net/2015/07/30/mit-tirlari-laheyde/)

