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DEVA Partisi’nin dün 1. Olağan Kongresi vardı.
AK Parti’de iken, bu tür konulara hiç girdiğini görmediğimiz DEVA’nın
Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat dönemi ile ilgili bir hatırasını
aktarmış..
Hatıra, Babacan’ın kızkardeşi ile ilgili..
Kızkardeşi, ODTÜ’de okuyor.
Ve üç defa, okuldan uzaklaştırma cezası alıyor.
Sebeb?
Abdurrahman Dilipak

Ahmet Gülümseyen

Ahmet Varol

04 Mart 2022

Babacan
ı için”.
04 Mart 2022 aktarıyor: “Başörtü taktığ04
Mart 2022

Tükürün maskeli vicdanına asrın

Aykut Demir ve ‘savaşa hayır’ tişörtü!..

İkinci Kudüs fatihi Selahaddini Eyyubi

Ali Karahasano ğlu
04 Mart 2022

Atatürkçü Düşünce D

Görübir
şçüleri niye alkı
Belki diyeceksiniz ki, binlerce, milyonlarca insanın karşılaştığı sıradan
28 Şubat zulmü..

Babacan bunu niye önemli görmüş?
Ve siz, bu zulmü aktaran Babacan’ın sözlerini, niye yazı konusu ettiniz?
Önce Babacan’ın ağrına giden yönü aktarayım..
Babacan, sesi titreyek, gözü hafiften dolarak..
EKONOMI

Bakanlıktan ayçiçek yağı kararı
Ticaret Bakanlığı, et ve ayçiçek yağı
ihracatında önemli bir değişikliğe gitti. Karar
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kongre katılımcılarının destek alkışları eşliğinde, biraz sessizliğe
bürünerek..
Kendisini toparlayıp şöyle anlatıyor, 28 Şubat’ın vicdansız zulmünü:

DÜNYA

“Okuldan üç defa uzaklaştırma cezası aldı. Başındaki örtü yüzünden. Üstelik
düzenledikleri tutanağa ‘ders araç ve gereçlere zarar vermek’ yazıldı. Hiç
utanmadan yaptılar bunu.”

Ukrayna kendi savaş gemisini bilerek
batırdı! Sebebi bakın ne çıktı

Evet..

Ukrayna ordusu Ukrayna Donanması'nın

amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny"i
Rusya'nın eline geçmesin diye demirlediği
limanda batırdı...

Zulüm işte bu.
Net ve kesin bir zulüm..

MEDYA

CHP'li Tuncay Özkan'a "Sen kimsin?
Defol git!" diyen İyi Partili kim?
AK Parti ve Tayyip Erdo ğan düşmanlığında
birleşen 6 partinin 28 Şubat'ta
gerçekleştirdiği toplantıya İyi Parti Grup
Başkanvekili Müsavat Der..

Başındaki örtü sebebi ile ODTÜ gibi yüksek puanla kazanılan bir
üniversiteden, bir kız öğrenciyi uzaklaştırma cezasına muhatap
ediyorsunuz..
Ve bu cezayı verirken, yiğitçe, dürüstçe, “Başındaki örtü sebebi ile
tutulmuş tutanaktır” diyemiyorsunuz..
“Ders araç ve gereçlerine zarar verildiğinden” diyorsunuz..

DÜNYA

Ateşkes olmazsa Rusya ağır kayıp
verebilir

Hainlik mi? Hainlik.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimini
değerlendiren ASSAM Başkan Yardımcısı
Ersan Ergür, “Rusya, ateşkes olmaması
durumunda beklemediği kayı..

Vicdansızlık mı? Vicdansızlık..
Namussuzluk mu? Namussuzluk..
Alçaklık mı? Alçaklık..

DÜNYA

Karadeniz'de neler oluyor? Uçak ve
helikopter düştü, gemi battı
Romanya'ya ait savaş uçağının radardan
kaybolması üzerine enkazı aramak için
havalanan helikopter de aynı bölgede
düşerken "her ihtimalin de..

Puştluk mu? Puştluk..
Artık ne derseniz..
Veee.
Ondan sonrasında pandoranın kutusu açılıyor..

DÜNYA

Mecbur kaldılar! Yaptırımlar sonrası
geri adım
Avrupa ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı
yaptırımlar Rusya-Çin ilişkilerini de etkiledi.
Birleşmiş Milletler'de Çin'in çekimser oy
kullanmasını..

MEDYA

Karadeniz’de bir füze “yanlışlıkla” bir
Türk savaş gemisini...
Şu an için en önemli tehlikenin Karadeniz’de
bir provokasyon olduğu uyarısında bulunan
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, şok edici

bir sena..

Ali Babacan, aslında eski adeti olduğu üzere, bu konulara girecek birisi
olmadığını..
Ama bugün bulunduğu siyasi konum gereği..
Rant devşirmek için, bu konuyu gündeme taşıdığını, bakın nasıl itiraf
ediyor:
“Üzerinden 20 yıl geçti şimdi bambaşka bir baskı dönemindeyiz. Adeta
ezilenler iktidar gücü eline alınca değişti, başkalarını ezmeye başladı.”
Aman Allah’ım.
İnsanlar üç kuruşluk makamlar uğruna..

Hem de o makamlara, daha 30’lu yaşlarda iken.
EKONOMI

Türkiye mazotu hangi ülkeden alıyor?

Altın tepsi içinde kendisine sunan insanlara düşmanlık ederek..

Mazot fiyatlarına son günlerde gelen zamlar
üzerine vatandaşlar, petrol ithalatını
Türkiye'nin hangi ülkelerden
gerçekleştirdiğini araştırma..

O koltuklara yeniden oturmak için..

DÜNYA

İsrail tarafından dikkat çeken 'kazanan

Böyle mi gerçekleri çarpıtır?
Böyle mi olayları tahrif eder?

Türkiye' sözleri
İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, Rusya-

Ukrayna gerilimine dair Türkiye'nin tutumunu
değerlendiren bir yazı kaleme alındı.

Dünün mazlumları, şimdi zalim olmuşlar..
Haydi anlat o zaman.
Kız kardeşine yapılan ahlaksızlığın benzerini, çık anlat.

DÜNYA

F-35 günler sonra bulundu! Bakın hangi Kızkardeşinin yaşadığı vicdansızlığı, sadece o değil.
ülke tarafından ele geçirildi
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Çin
Denizi'nde düşen F-35 savaş uçağının
enkazının bulunduğunu duyurdu.

On binlerce, yüz binlerce kız öğrenci yaşadı.
Haydi Babacan.

Şimdi sen de çık, bugün yüz binlerce insanın uğradığı bir zulmü anlat.

Hayır hayır. Yüz binlerce örneğe gerek yok.
On binlerce.. Hatta on binlerceye de gerek yok..
Binlerce..
Onu da gösteremezsin..
Yüzlercesini de gösteremezsin..
Olsun olsun..
Bir cezaevinin, bir köşesindeki tekil olay..
Şikayet edildiğinde anında soruşturma açılan ve vicdansızlığın üzeri
örtülmeyen bir şekilde üzerine gidilen bir devlet yapısı..

Bir sokakta, emniyet görevlisinin, vatandaşa yaptığı tekil bir hukuka aykırı
olay.
Dağın başında, bir güvenlik görevlisinin, iki-üç yılda belki bir tane ile
sınırlı, vatandaşa hukuk dışı uygulaması..
Hepsinde de şikayet verildiğinde, sonuna kadar yapılan soruşturmalar..
Öyle, “başını örttüğü için sınıftan çıkar. Sonra da ‘ders araç-gereçlerine
zarar verdi’ diye ahlaksızca tutanak tut” numaraları yok..
Bu numaralar, ODTÜ gibi bilim yuvası olması gereken bir çatı altında
yaşanmıyor..
Yaşanılan zulmün, bir çırpıda on binlerce somut örneğini göstereceğiniz
bir tablo yok..
Yaşadığınız zulmün sonuçlarını ortadan kaldırmak için gittiğiniz
mahkemede, size gülerek “Ha öyle mi yapmışlar.. Hah hah hah” diye alay
eden soytarı FETÖ’cü-Ergenekoncu-ulusalcı hakimlerle desteklenmesi
bugün sözkonusu bile değil..

Ama..
Babacan diyor ki:
“Ezilmenin ne demek olduğunu ezilen bilir. Ezilmenin ne olduğunu bilen
başkasını ezmez. Üstelik bu kötü yönetim sonucunda ülkece fakirleştik.”
Haydi çık, Danıştay’ın aldığı bir kararla, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir
kararla, Türkiye’de yüz binlerce öğrencinin öğrenim hakkının kısıtlandığını
göster bana, Babacan.
Katsayı zulmündeki gibi.. İdarenin aldığı bir kararla, yüz binlerce
öğrencinin, hakkettiği üniversiteye gidememesi örneğindeki gibi, tek bir
haksızlık göster bana..
Babacan, bunlarla ilgili elinde gösterebileceği bir veri olmadığı içindir ki,
hemen oradan atlıyor, 80 yıllık hikayeye:
“Memura, işçiye onurunu, gururunu aşağılayan sefalet ücretleri reva
görülüyor. Şu açıklanan asgari ücreti görebiliyor musunuz?”
Utanmazlığa bakın..
Ağlayarak anlattığı.
Kendi kızkardeşinin başından geçen zulüm ile ilgili, sesi titreyerek,
dakikalarca konuşamadığı bir zulmün üzerinden söze girişip..
Sonra..
O zulmü yapan vicdansızlardan hiç bahsetmeden..
O alçaklarla ilgili iki kelime etmeden..
O hainlerin, bugün kendisi ile kol kola girip, o zulmü sona erdiren Tayyip
Erdoğan’ı devirmek istediğinden hiç bahsetmeden..
Birlikte yol yürüdüğü CHP’nin, 2000’deki ODTÜ’lü başörtülü kız
öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmalarının bir numaralı faili olduğunu
bilmiyormuşcasına..
O CHP’li yasakçılarla sabah akşam görüşerek..
“Erdo ğan’ı, nasıl devirebiliriz, gelin size taktik vereyim” diyen Babacan..
Hiç yüzü kızarmadan, dünkü konuşmasında şu sözleri sarf ediyor:
“Utanmasalar bir kanun daha çıkarıp, siyasi partilere de bari kayyım atayalım
da bitirelim şu muhalefeti diyecekler.”
Bre vicdansız.. Bre “CHP’nin koltuk değneği olma”yı, 30’lu yaşlarda
oturduğu bakanlık koltuğu şerefinden sonra kendisine layık gören
basiretsiz adam..

Senin 7 sülalenin oy verdiği partiye kayyım atamayı boşverin, 28 Şubat
sürecinde kapatıvermişlerdi..
Şimdi destek verdiğin Demirtaş’ın tahliyeni isteyen AİHM de “Çok isabetli
bir kapatma kararı” demişti..

Ne diyelim bu vicdansızlara?
Bizim elimizin ayarı bazen kaçıyor, siz söyleyin okurlar, ne diyelim?
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Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar



bilge pınar
yani ağzına sağlık ben bu şahsi şahsen tanıyan biri olsam yani arkadaşı filan olsam
suratına tükürür ve söverim buna meyledenlere de ayrıca sövüyorum beşikten mezara
Yanıtla



Ce Ha Pe do ğu ştan suçlu...
Seksen senedir iktidar yüzü görmüyor, yönetmiyor ama olsun CHP yine suçlu!. Yağmur
yağmıyor, barajlar dolmuyor, kuraklık var, sebep : CHP ve imamın oğlu...
Yanıtla
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Iphone Uygulamasını
Hemen İndir

Android Uygulamasını
Hemen İndir
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