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OHAL'e 1 adım kaldı :  
Yoksa her şey bu hedefe mi yönelikti??  
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15 / 16 Haziran 2013 gecesi Türkiye.. 

Tam 43 yıl önce İstanbul'da 15-16 Haziran 1970 büyük işçi eylemleri yapılmıştı. 7 kurban verilmişti  
75 bin işçinin İstanbul'daki dev yürüyüşlerinde.. Bu tarihsel olayı değerlendirecektik 15-16 Haziran'da.. 
Olmadı. Gündem tıkandı. 

İstanbul’da ve başka birçok kentte, klasik olmayan çok farklı bileşimde bir biber gazı halka  
ölçüsüz düzeyde kullanılmakta.. İçişleri Bakanlığı TTB'nin (Türk Tabipleri Birliği) yazılı başvurusu ile 
kullanılan biber gazının bileşimini hala açıklamadı.. 

Oysa biz hekimlerin kurbanlara yardım edebilmemiz için bu kimyasalı bilmemiz gerek.  
Buna göre antidotunu (varsa) el altında bulunduracağız, halka öğütler vereceğiz vs.  
 
Bu sitede yazdık.. AİHM'nin AİHS md. 3 uyarınca Türkiye'yi Biber gazı kullanımı nedeniyle " 
kötü muamale" nedeniyle mahkum ettiğini (Ali Güneş davası, Nisan 2012)..  
 
Tık yok.. Başbakan RT Erdoğan biber gazı kullanımını polisin doğal hakkı sayıyor..  
Halka da böyle söylüyor. Aşağıdaki 2 seçenekten hangisi doğru?  
 
1. RTE gerçekten AİHM kararını bilmiyor olabilir mi?  
2. Yoksa halka gerçekler söylenmiyor, tersine gerçek dışı yanıltma mı yapılıyor?  
 
Plastik mermiler de kullanılmaya ve insanları yaralamaya başladı.... 

 Basınçlı suyun "ASİTLİ" olabileceği savı ortalıkta!? 

İstanbul'da bir CHP'li milletvekilinin kolu kırılıyor polis şiddetinden. 

 CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın polis tarafından kolu kırıldı. Topal hastaneye 
kaldırıldı. (http://www.haber3.com/chpli-vekilin-kolu-kirildi-haberi-
2027535h.htm#ixzz2WKmeKCNu) 

 CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan; Ankara'da bir Toma'nın önünde oturuyor.. 
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Vahşet saatlerdir sürüyor.. İstanbul valisi halka ve kamuyoyuna uzun uzun masallar anlatıyor TV'de.. 
Yaralı sayısının arttığını söylüyor.. Başbakan ve Devletin Başı Cumhurbaşkanından saatlerdir "tık" yok.. 
Sabaha az kaldı, 1 milyonu aşkın genç sabah Üniversite sınavına girecek.. 

Gezi Park’ı eylemlerine destek için yapılan gösterilerde Kızılay Meydanı’nda polis kurşunuyla öldüğü 
iddia edilen Ethem Sarısülük’ün otopsisi tamamlandı. Otopsideki ilk sonuçlar, ölümün ateşli silahtan 
çıkan kurşunun başa saplanması sonucunda oluştuğunu gösterdi. Kurşunun 9 mm'lik silahtan çıktığı 
belirlendi. Mermi çekirdeği, hangi silahtan çıktığının belirlenmesi amacıyla balistik incelemeye 
gönderildi. (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23513298.asp, 16.6.13) 

Bu polisin görüntüleri, video kayıtları ortalıkta dolaşıyor.. Aşağıdaki erişkelerden (linklerden) 
izlenebilir..  
 
http://webtv.hurriyet.com.tr/20/50860/0/1/ethem-sarisuluk-hayatini-kaybetti-ankara-daki-gazi-
parki-olaylarinda-boyle-vurulmustu.aspx  
 
http://webtv.hurriyet.com.tr/2/50629/0/1/ankara-daki-gezi-parki-protestolarinda-ethem-sarisuluk-
boyle-vuruldu.aspx  
 
Savcılığın bu polisin savcılığa teslimi istemine Ankara Emniyeti hala yanıt vermedi.. Polis suç işliyor, 
adam öldürüyor, amirleri teslim etmiyor, iktidar susuyor ve savcı valinin- emniyet müdürünün 
yakasına yapışıp onları mevcutlu olarak getirt(e)miyor.. Ama ülkenin 26. Genelkurmay Başkanı, 
kısacık bir sorgulamanın ardından ÖYM (Özel Yetkili Mahkeme) tarafından tutuklanabiliyor. 

 Bu düzenin adı İLERİ FAŞİZMDİR.. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olaylara res'en el koymuyor??  
 
Bu ne hikmettir ?  
 
Ülkenin tüm kaleleri düşürülmüş müdür? 

Öğlen 12:30'da, iktidarın vahşetinin gencecik kurbanlarından ETHEM SARISÜLÜK evladımızı  
Ankara Kızılay'da saygı ve acı ile uğurlayacağız Çorum - Sungurlu'ya.. 

RT Erdoğan, İstanbul Kazlıçeşme'de "nispet mitingi" yapacak, 15.6.13 günü Ankara Sincan mitingine 
ek olarak.. 

EMASYA Protokolü kaldırıldı ama Jandarma zırhlı araçları sokaklarda..  
 
OHAL'e 1 adım kaldı? Yoksa her şey bu hedefe mi yönelikti?? 

Başbakan RT Erdoğan birkaç günlüğüne Kabe'ye gitse nasıl olur acaba? 
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Bu arada, hiç olmazsa 3-5 sağduyulu AKP yöneticisi sürece ağırlığını koysa 
 

Sevgi, saygı ve derin kaygı ile.  
Ankara, 16.6.13  
 
Dr. Ahmet Saltık  
www.ahmetsaltik.net 

====================================== 
 
Türkiye'nin acı fotoğraflarından bir demet aşağıda..  

   

www.add.org.tr, 16.6.13   
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(http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/,,   

(http://sozcu.com.tr/, 16.6.13) 
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