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NOBEL Ödüllü Prof. Aziz Sancar ile R.T. Erdoğan Buluşması.. 
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RADİKAL'den Murat Yetkin önceki gün köşesinde (12.12.2015, Radikal) Atatürk Türkiye'sinin  

AKP - RTE ile nereden nereye savrulduğunu yazdı. Bu hazin sürüklenişi izlemek gerçekten çok acı 

verici. Üstelik bu akıldışı iç ve dış politikanın son derece ağır faturası var; ödeniyor, ödenecek : 

 

- Bay RTE İslam alemine Türkiye'nin sözde sorumluluğunu vurgularken (bilinç altı Halifelik hayali  

ne denli çıplak değil mi?!), tam tersine onyılların emeğiyle kazanılan saygınlık yerle bir oldu;  

hatta nefrete dönüştü. 

 

- Yalnızca sayısı 60'a yaklaşan İslam ülkeleriyle diplomatik düzeyde değil yaşanan ağır sorun; 

değiştirilemez coğrafyayı paylaştığımız 3 Müslüman komşu İran, Irak ve Suriye ile düşman edildik.  

 

- Ülkemiz, Büyük ATATÜRK'ün tam bağımsızlıkçı dış politikasını terk ederek NATO üyesi olmuştu 

1952'de ama (DP, Menderes dönemi) AKP - RTE döneminde olduğu ölçüde asla uydu politikalar 

izlememiş, Batı Emperyalizminin taşeronu olmamıştı. 

 

- Artık dünya alem biliyor ki RTE, komşu Suriye'nin Başkanı Esad ile dün can ciğer iken, bir ABD 

talimatıyla, -BOP eşbaşkanlığı diyeti olarak-, 180 derece dönerek 1 numaralı düşman olmuştur!.. 

RTE, dinci terör örgütü IŞİD'e ısrarla "IŞİD unsurları" demiş, son zamanlarda Batı pusulası dönünce 

zorunlu olarak O da söylem değiştirmiştir. 

 

- Türkiye Suriye'de iç savaşı kışkırtmış, rejim karşıtlarına her türlü desteği vermiştir.  

MİT TIR'ları ile silah ve cephane yollamıştır Esad'a karşı isyan edenlere ve bu durum suçüstü 

yakalanarak Cumhuriyet'te fotoğraflarıyla yayımlanınca da Can Dündar ve Erdem Gül'ün başına 

"imal edilmiş" epey suç gelmiştir. Suçlamalardan başlıcası "devlet sırrını açıklamak"..  

Yani apaçık "..biz MİT TIR'larıyla silah vs. yollamadık.." denemiyor ama örtük bir kabulle,  

"..evet.. doğru.. biz MİT TIR'larıyla silah vs. yolladık ama bu Devlet sırrı idi, siz onu açıkladınız.." 

denmektedir Can Dündar ve Erdem Gül'e.. 

 

- Rusya ile de uçak düşürek / düşürtülerek bozulan / bozdurulan ilişkiler yüksek çok maliyetlidir. 

TÜRKİYE YALNIZLAŞTIRILARAK ATLANTİK EKSENİNDE BOĞULMAKTADIR! 

Oysa kurtuluş, Batı Asya Birliğinde!  

 Ülke içinde de mezhep ve dinsel inanç temelinde, etnik temelde, politik temelde insanlarımız 

ayrıştırılmış ve birbirine düşmanlaştırılmıştır. Tayyip bey ağzını açtığında "..bunlaaaarr.." diye 
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başlamakta ve apaçık ayrımcılık yaparak AKP propagandasını sürdürmektedir. Hatta karşıtlarına 

hakaretler yağdırmakta, onları sürekli aşağılamaktadır bilinçli bir sosyal psikolojik savaşla. 

Sonra da TCK'nın AYM kararıyla ilga edilmiş, gerçekte olmayan 299. maddesine dayalı yüzlerce 

hakaret davalarıyla muhalefeti yıldırarak teslim almak istemektedir; kendi bilinçli tahrikini örterek, 

tarafsızlığını yitirdiği halde, gerçekte olmayan özel yasal korumadan yararlanmaya çalışarak! 

(Bkz. Altıparmak K ve Akdeniz Y. TCK 299 : Olmayan Hükmün Gazabı mı? Güncel Hukuk Dergisi, Ekim 2015, 

syf. 42-44) 

 AÇILIM saçmalığı ile, ülkemizin bilinen bölgeleri başta olmak üzere silah - cephane deposuna 

dönüştürülmüş, ilçeler hatta iller içeriden teslim alınarak, AKP- RTE’nin göz yummasıyla  

Devlet tasfiye edilmiş, alan egemenliği hendekler, barikatlar, tunellerle.. terör örgütüne 

bırakılmıştır. Gelinen uçurum eşiği çok geç de olsa farkedildiğinde, sorun askere – polise – 

korucuya havale edilmiş, çok sayıda şehit – gazi – halktan ölüm ve yaralanmalarla çok kanlı biçimde 

geriletilmeye çalışılmaktadır. Bunca ağır maddi – manevi yitiğin politik sorumlusu RTE – AKP’dir! 

 Hiçbir iktidar döneminde bunca çok insanımız öldürülmemiş, yaralanmamıştır. 

AKP - RTE yönetimleri, 1 numaralı görevleri olan yurttaşın CAN GÜVENLİĞİNİ 

sağlayamamıştır! Bunca ağır maddi – manevi yitiğin politik sorumlusu RTE – AKP’dir! 

 

Ülkenin ve tüm yurttaşların devlet başkanı olamamıştır, olmaya da niyeti yoktur. Bu haliyle  

Tayyip Bey bir de NOBEL Barış ödülünü eleştirmiş ve dolaylı olarak kendini adresleyebilmiştir!.  

Akıllara seza.. Oysa Nobel Kurulu, sözde "Arap Baharı" ile kan gölüne dönüştürülen Laik Tunus'ta, 

yaraları sarmak üzere olağanüstü çaba gösteren Sendikacı Hassine Hassine Abassi, Av. Mohamed 

Fadhel Mahfoudh, insan hakları savunucusu Abdessatar Ben Moussa ve iş dünyasından Ouided 

Bouchamaoui’dan oluşan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü’nün “İslami ve laik grupların ülke 

çıkarları için bir arada yaşayıp diyalog kurabildiklerini” gösteren çalışmalarından dolayı  

ödüle yaraşır buldu.. RTE ise tersini yapıyor Türkiye'de.  

 

"Hem Laik hem Müslüman olunmaaazzz.." diye haykırarak kurulu düzeni değiştirmeye çalışıyor. 

Anayasa Mahkemesi, RTE başkanlığındaki iktidar partisi AKP'yi, "Laikliğe karşı eylemlerin odağı 

olmuş bir parti" olarak suçluyor ve her nedense kapatmayıp para cezası veriyor!?.. 

 

Ne diyelim.. Allah feraset versin özellikle buna çooook gereksinimi olan ülke yöneticilerine..  

NOBEL ödüllü yüz akımız Prof. Sancar'ın iletisi alınabiliyor mu acaba?  

Hiç sanmıyoruz.. Yarın (15.12.15) Erdoğan Prof. Sancar ile görüşecek.. Sancar hoca, bu buluşmanın 

ucuz politik şova, yoz oy avcılığına dönüşmesine izin vermemeli.. O yüksek zekasının küçücük bir 

bölümüyle bu liezonu yönetebilir, yönetmeli. Bir kez daha; 

 ATATÜRK TÜRKİYE'sine DÖNÜLMESİ ZORUNLUĞUNU VURGULAMALI! 

 

Sevgi ve saygı ile. 

14 Aralık 2015, Ankara  
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