Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Halk Tv ve Algý Operasyonlarý

18 Aralýk 2014 tarihli Sabahattin Önkibar, Aydýnlýk&rsquo;ta
yazmýþ olduðu &rdquo;Pensilvanya&rsquo;dan Kýlýçdaroðlu&rsquo;na Hakan Aygün ricasý&rdquo; adlý yazýsýnda,
Hakan Aygün&rsquo;ün Fethullahçý Bugün güncesinde çalýþtýðý günlerdeki çizgisini ve
hangi baðlantýlar ile Halk Tv&rsquo;ye yönlendirildiði anlatmýþtý. O dönemi yakýndan
takip edenler bilirler, bazý geliþmeler ardýndan; Halk Tv&rsquo;den Sinan Meydan,
Nihat Genç, Yaþar Nuri Öztürk gibi vatansever ve Atatürkçü aydýnlar
uzaklaþtýrýlmýþtý. Cengiz Özakýncý, Banu Avar ve Hulki Cevizoðlu gibi Atatürkçülükleri
tartýþýlmayacak aydýnlara da ekranda yer verilmemiþtir.

Gürkan
Hacýr ve Uður Dündar&rsquo;ýn dýþýnda kalan birçok izlencede, kanalýn yayýn
çizgisi FETÖ&rsquo;nün, HDP&rsquo;nin ve Amerika&rsquo;nýn Türkiye&rsquo;deki etki ajanlarýný
savunur konumda olmuþtur. Mesela, Ayþenur Arslan&rsquo;ýn þehitlere çok içten
tepki göstermezken, daha çok hendek siyasetinin yaygarasýný kopardýðýný
üzülerek izledik. Ortadoðu uzmaný olan, Türkmen kökenli bir BAAS partisi
taraftarý Hüsnü Mahalli ile yapmýþ olduðu izlencede , doðru haberler
ile birlikte yanlýþ haberler sunularak, algý oluþturulduðunu dikkatli
takipçilerin gözünden kaçmadý.Örneðin ÝÞÝD&rsquo;in çocuk sattýðý ve satýlan
kýz çocuklarýnýn aðladýðý haberini, Medya Mahallesi izlencesinde
göstermiþler, bizlerde çok üzülmüþtük. Arapça bilen dostlarýmýzýn
uyarýsý doðrultusunda; öðrendik ki bahsedilen yarýþma, çocuk satma
yarýþmasý falan deðil, Kuran okuma yarýþmasýymýþ.O yarýþmada aðlayan kýz
çocuðu ise yansýtýldýðý gibi satýldýðý için deðil, yarýþmayý
kazanamadýðý için aðlýyormuþ. ÝÞÝD&rsquo;in yapmýþ olduðu onca vahþeti kabul
etmemiz mümkün deðil, ama yalan haberlerle Türk kamuoyunda algý
oluþturulmasýný da kabul edemeyiz. Bu örnek dýþýnda kalan baþka bir çok
konu sayýlabilir.

Hüsnü Mahalli ve Ayþenur Arslan&rsquo;ýn sözde Ermeni
soykýrýmý konusunda hangi cephede yer aldýðýný da Atatürkçü olduðunu
söyleyen kitle þöyle bir araþtýrsýn deriz. Ayþenur Arslan, AÝHM&rsquo;nin
sözde soykýrým konusunda lehimize karar almasý sonrasý, Halk Tv
ekranlarýnda aynen þu sözleri söylemiþti: &ldquo;Ayol Doðu Perinçek davayý
kazansa ne deðiþecek&rdquo;. &ldquo;Perinçek davayý kazandý diye soykýrým tarihten
mi silinecek&rdquo;. &ldquo;Bu davayý destekleyenleri de bir türlü anlayamýyorum&rdquo;.

FETÖ üzerinden küresel sömürgeciliðin gerçekleþtirdiði 15 Temmuz
Darbesi&rsquo;nin TRT&rsquo;de yayýnlanan yasadýþý bildirisi, alel acele darbe
giriþimi devam ederken Halk Tv&rsquo;de de yayýnlanmýþtý. Sözde demokratlýðý
kimseye býrakmayan bu kanal, nasýl olur da darbe bildirisini hemen
yayýna koyar? Demek oluyor ki Sabahattin Önkibar&rsquo;ýn yazýsýnda, yýllar
önce yazdýklarý doðruymuþ. Nazlý Ilýcak gibileri, Ergenekon ve Balyoz
kumpaslarýnýn hazýrlayýcýsý sözde gazetecileri, demokrasi adýna
savunduðunu iddia edenler, anti demokratik bir darbenin duyurusunu hangi
demokrasi uðruna yayýna koymuþtur?
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Kimse kimseyi kandýrmasýn,
demokrasi ile iktidara gelemeyen laik Amerikancýlar, FETÖ&rsquo;nün kucaðýna
oturmuþtur. Zaten, Kýlýçdaroðlu : &ldquo;Atatürk&rsquo;ün CHP&rsquo;si deðiliz!&rdquo;
sözleriyle 23 Aralýk 2015 tarihinde malumu ilan etmiþti. Gerçek
Atatürkçü çizgiden sapmýþ, küresel emperyalizme boyun eðmiþ, Avrupa&rsquo;daki
yeþiller çizgisine partiyi taþýmaya çalýþan, laik Amerikancýlar demek
þu anki CHP yönetimi için yapýlacak en uygun tabirdir.

Halk Tv&rsquo;nin
10 Aralýk 2016 terör saldýrýsýnda takýndýðý ilk tavýr da çok dikkat
çekicidir. Onlarca þehit ve yaralýnýn olduðu saldýrý ardýndan; herkesin
aklýnda ilk doðan soru, bu saldýrýyý kimin yaptýðýydý. Henüz saldýrýnýn
hangi yöntemlerle, nasýl yapýldýðý belli bile deðil iken Halk Tv
yorumcularý, saldýrýyý ÝÞÝD gerçekleþtirmiþ olabileceði þeklinde
yorumlar yapmaya baþlamýþlardý. Hatta saldýrý gecesi; konuk yorumcu, bu
saldýrý tarzýnýn ÝÞÝD&rsquo;in yöntemine benzediði ve Fýrat Kalkaný operasyonu
sebebiyle yapýldýðý yönünde yorumlarda bulundu.
Böylece saldýrýnýn
etkisi kitleler üzerinde oldukça sýcak iken oluþturulan algý, Fýrat
Kalkan&rsquo;ý sebebi ile baþýmýza bu saldýrýnýn geldiði yönünde olmuþtur. Tam
da Fýrat Kalkaný operasyonu ile oluþturmak istediði PKK koridorunun
engellenmesinden rahatsýz olan Amerika&rsquo;nýn istediði yönde bir algý.

Ayrýca, PKK&rsquo;nýn içimizde ne çok avukatý olduðunu birkez daha görmüþ de
olduk. Sorumlu ve ciddi bir basýn kuruluþu olsalardý; kanýtlarýn ortaya
çýkmasýný bekler, öyle yorum yaparlardý.Ýddia edildiði gibi olmadý ve
saldýrýyý PKK&rsquo;nýn üstlenmek istemediði eylemlerde kullandýðý TAK adlý
paravan örgütünün yaptýðý ortaya çýktý. Saldýrýda kullanýlan bomba
çeþidinin ise büyük bir devletin envanterinden çýktýðý ortaya çýkmýþtýr.

Biz biliyoruz ki; bu saldýrýnýn tetikçisi kim olursa olsun,
azmettiricisi emperyalizmdir. Ne var ki; bilinçli algý yönetimleri ile büyük bir
Atatürkçü kitleyi, Amerikan limanýna baðlamaya çalýþmak en az
bu terör saldýrýsý kadar yýkýcý bir durumdur.
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