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Yazan: Alican TÜRK, Sun Savunma Haber
11 Nisan 2017’de TELE1’de yayınlanan 5. BOYUT programına konuk olan Merkez Partisi
Genel Başkanı Prof.Dr.Abdurrahim KARSLI’nın AKP ile ilgili açıklamaları hiç aklımdan
gitmez…
AKP’nin kuruluş sürecinin yakın tanıklarından biri olan Abdurrahim Bey, o programda
AKP’nin bir “ABD-İngiltere- İsrail projesi” olduğunun altını kalın çizgilerle çizerken,
partinin kuruluş aşamasındaki toplantılara kimlerin katıldığını, görüşmelerde nelerin
konuşulduğunu vs. açıklamış ve proje kapsamında AKP’ye şu 3 misyonun verildiğini
söylemişti:
1. Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) gerçekleştirilmesi,
2. Bölgede İsrail’in güvenliğinin artırılması,
3. İslâm’ın yeniden yorumlanmasına yardımcı olunması… Yani “ılımlı İslâm”ın
yaygınlaştırılması. (1)
Karslı, işte bu 3 ana hedefi gerçekleştirmek için “iktidara engel olacak her kesimin pasifize
edilmesinin” öngörüldüğünü, örneğin askerlere yönelik Ergenekon – Balyoz vb.
kumpasların da bu proje çerçevesinde gerçekleştirildiğini uzun uzun anlatmıştı.
Programın yöneticisi Merdan YANARDAĞ da kendi yazdığı “Bir ABD Projesi Olarak AKP”
adlı kitabında aynı konulara değindiğini, şimdi o kitaptaki görüşlerin birinci ağızdan
tanıklarla doğrulanmasından duyduğu memnuniyeti vurguluyordu.

Tabii AKP’nin bir Amerikan-İsrail projesi olduğunu ilk defa dile getirenler sadece onlar
değil… Çok sayıda yazar, düşünür yıllardır aynı görüşü paylaşıyor, kitaplarına aktarıyor,
makaleler yazıyor. Dahası, rahmetli Erbakan bile AKP için “Amerikalıların ve Siyonistlerin
kurdurduğunu” söylemiyor muydu?
Peki, şimdi işin bir başka tarafına bakalım…
AKP bir Amerikan projesiyse, FETÖ kimin projesi?
O da Amerikan projesi değil mi?
Eğer öyleyse, Amerika kendi kontrolü altında olan iki grubun gerçekten kanlı bıçaklı kavga
etmesini ister mi? Veya böyle bir kavgaya seyirci kalır mı? Veya ne kadar süreyle seyirci
kalır?
Bu iki gücün gerçek anlamda kavga etmesi aslında ABD tarafından planlanan projelerin
sekteye uğraması anlamına gelmez mi?
Gelir tabii…
O zaman düşünüyorum da, AKP ile FETÖ’nün kavgası tam anlamıyla halk arasında
“Pankreas Güreşi” olarak bilinen bir çeşit “Amerikan Güreşi” mi? Hani bir ringin içinde
yapılan, tarafların birbirini kıyasıya hırpaladığı, kaldırıp kaldırıp yere vurduğu, ringin
iplerine çıkıp rakibinin üzerine uçtuğu bir tür dövüş sporu (!) yani…

Aslında bilindiği üzere Amerikan güreşi bir dövüş sporu değil, bir “eğlence gösterisi”dir.
Maçta sanırsınız ki her biri ızbandut gibi olan adamlar birbirinin kafasını gözünü
patlatıyor, kolunu bacağını kırıyor… Yani o müsabakandan kesin bir sakatlık çıkacağını,
ortalığın kan gölüne döneceğini düşünürsünüz. Ama hiç biri olmaz, onca “sertliğe” (!)
rağmen bir damla kan dökülmez. Neden? Çünkü her hamle göz boyamadır, her “uçuş”
tasarlanmıştır, her tekme bir senaryodur. Maçı kazanacak taraf bile önceden
belirlenmiştir, fakat sonucu güreşçiler, senaryo ekibi ve yetkililer dışında kimse bilmez. (2)

İşte 15 Temmuz’dan sonraki ilk birkaç aylık kritik süreci müteakip yaşananlara bakınca
“acaba AKP – FETÖ mücadelesinde bize bir Amerikan güreşi mi izletiyorlar?” diye
düşünmeden edemiyor insan… Zira her şeyin “-mış gibi” yapıldığı izlenimi yaygın…
Rakipler birbirini yerden yere vuruyor-muş gibi, canını çıkarıyor-muş gibi, darmadağın
ediyor-muş gibi görünüyor, ama sonuçta dişe dokunur bir zarar verişten söz edemiyoruz.
Sadece ortada bir tantana var. Kaç kişi bu mücadelenin ciddiyetine inanıyor?

İşin garibi, AKP – FETÖ kavgasında bir “tuhaflık” olduğunu söyleyen, hatta somut örnekler
vererek bunları yazan Barış Terkoğlu’lar, Barış Pehlivan’lar, Murat Ağırel’ler ve daha
birçokları cezaevini boyluyor.
Sözün özü: FETÖ’nün bir Amerikan projesi olduğunu biliyoruz. Eğer – Prof.Dr.Abdurrahim
KARSLI’nın dediği gibi – AKP de bir proje ise, o zaman dört yıldır tam bir “Amerikan
(pankreas) güreşi” izliyoruz demektir.

NOTLAR:
(1)
Söz
konusu
programı
aşağıdaki
linkten
https://www.youtube.com/watch?v=xEqbuwxXyRc&t=1614s
(2) https://tr.wikipedia.org/wiki/Profesyonel_g%C3%BCre%C5%9F
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