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📌Sedat Peker: Berat Albayrak beni bitirmek istiyor...
📌Berat Albarak'ın Sedat Peker ile alıp veremediği konu nedir?
📌İki isim neden karşı karşıya geldi...
📌Sedat Peker'in yurt dışına çıkmasının nedeni...
1-Sedat Peker'in videosunu bir çok kişi izlemiştir. Sedat Peker'i dikkate alacak olursak; Berat
Albayrak Sedat Peker'in peşinde, bir açığını bulup onu içeri tıkmak için firsat kolluyor,
Peker'in ise hiçbir şeyden haberi yok...
Acaba...
2-Yaşanan bu gelişmeyi anlamlandırabilmek, fikir üretebilmek için sizleri tarihte biraz geriye
götürmek zorundayım, çok geriye değil 19 Mart 2016'ya dönmemiz gerekiyor...
Bu tarihte ne mi olmuştu?
3-Bu tarihte Reza Zarrab FBI tarafından ABD/Miami'de yakalanmıştı...
Bu bilgi doğru muydu?
Biraz daha geriye gidelim...
4-Reza Zarrab ABD yaptırımlarına rağmen İran, Dubai, Malezya ve Türkiye'de çeşitli ilişkiler
sayesinde altını dolara çeviriyor bu sayede cari açığa katkı sağlıyordu. Bu ağ ABD/CIA'nın
radarına takılmış ve Zarrab üzerinden bir oyun kurgulanmıştı.
5-Toplamda 650 milyar$ bir işlem hacminden bahsediliyordu. Bu paranın 450 milyar$
kullanılirken 200 milyar$ Türkiye'de çeşitli mercilerde paylaşıldığı düşünülüyordu.
6-CIA, yani küresel sermaye yaşanan bu olaylar sonrasında Zarrab üzerinden Türk
hükümetini indirmek istemişti. Zarrab ise kendisini kurtarmanın derdindeydi.
Bu konuyu uzatmayıp asıl gündemimize dönüyorum.

7-Peker'in açıklamasında önemli bir nokta vardı: Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da çok iyi
dostluklarım var...
Peki, Sedat Peker bu dostluklarını herhangibir amaç için kullanmış olabilir mi?
Rıza Zarrab'ın ABD'de yakalanmasına geri dönelim...
8-Reza Zarrab aslında ABD'de yakanmamıştı. Zarrab'ın bu hamlesi ABD'ye (FBI) teslim
olmadığını anlatmak için kurgulanmıştı.
Çünkü; Zarrab ABD'de değil Dubai'de FBI teslim olmuştu.
9-Zarrab FBI ile anlaşmadan önce Türkiye'de birilerini onu fena sıkıştırmaya başlamıştı.
Ortadoğu ve Türkiye arasında faaliyetler yürüten Zarrab kendisini koruması için Türkiye'den
bir mafya ile anlaşmıştı.
10-Zarrab davası patlak verince bu mafya Zarrab'ın varlıklarına tek-tek çökmeye başlamış
Zarrab'ı tehdit eder hale gelmişti. İran tarafından infazı verilen Zarrab bu sefer Türkiye'deki
mafyaya yakasını fena kaptırmıştı.
11-Zarrab bu baskılara dayanamayıp FBI ile anlaşarak teslim olacağını söylüyordu. FBI da
anlatacaklarına karşılık Zarrab'ı serbest bırakacak ve ortadan kaybolmasını sağlayacaktı.
12-FBI planı yapmıştı. Zarrab Türkiye'den Dubai'ye gidecek, Dubai'de FBI yetkilileri Zarrab'ı
karşılayıp ABD'ye götürecekti. Ve kamuoyuna Zarrab'ın ABD'de yakalandığı deklare
edilecekti..
Aynen böyle de oldu...
13-Reza Zarrab Türkiye'deki mafya yüzünden ABD'nin eline düşmüş, Türkiye ile yaptığı işleri
FBI'a tek-tek anlatmıştı. ABD'de bu kozu Türkiye'den siyasi taviz alabilmek için kullanacaktı...
Belki de kullandı!
14-Ve bugün bir mafya liderinin videosu gündeme düştü. Sedat Peker, 'Berat Albayrak beni
bitirmek istiyor' diyordu...
Sahi Berat Albayrak'ın Sedat Pekerle ne işi olabilirdi ki?
15-Evet, zincirin halkalarını birbirine bağladığımızda bu durum anlaşılabilir bir hâl alıyordu.
Zira Sedat Peker gibi kamuoyunun tanıdığı bir kişiyi hiçbir delil olmadan içeri de atamazdın..

SON: Kanaatimce Sedat Peker'in peşindeki kişi Berat Albayrak değil bizzat Tayyip
Erdoğan'dı...
Yaşananlar bize Zarrab'ı sıkıştıran mafyanın da Sedat Peker olduğunu anlatıyordu.
Konumuzu burada tamamlayalım. Gelişme oldukça konuya devam edelim...
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