
1 
 

NATO TOPLANTISI ÜZERİNE… 
 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 

http://ahmetsaltik.net/2015/07/28/nato-genel-sekreterinden-guvenli-bolge-aciklamasi/ 

 

 

Bu gün gerçekleşen NATO toplantısı AKP - RTE'nin dostlar alışverişte görsün politikası.. 

 

Bu yargımız için 3 ipucu : 

 

1. Toplantıya Türkiye'nin NATO katında (nezdinde) sürekli temsilcisi büyükelçinin katılımı ile değil, 

yardımcısı düzeyinde. 

2. Toplantıya kerhen katılmak durumunda kalan pek çok üye ülkenin de "Türkiye kadar" ilgi (!) 

göstererek alt düzeyde temsilci göndermeleri.. 

3. Ve NATO Genel Sekreterinin 2 vurgusu : 

 

a. Türkiye'nin NATO'dan "çok şey" istememesi, 

b. - "NATO bu çabaların bir parçası değil. İkili olarak Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelerin 

konusu." demesi... Aklımızla alay edercesine..  

 

Top "out" ta ve Türkiye bir kez daha ABD'nin kucağına atılmakta.. 

 

Pekiiiiii, bu göstermelik "alt düzey siyasal desteğin" bedeli ne?? 

 

Başta İncirlik olmak üzere sayısını ve adlarını bil(e)mediğimiz ve AKP - RTE'nin açık / saydam 

olmayan geleneksel - esrarengiz hava verilen (!) kapı ardı politikaları yüzünden öğrenemeyeceğimiz 

kaç askeri üs ABD kullanımına açıldı??  

 

Karşılıklı (mutual) çıkarları uluslararası hukuka dayalı olarak dengeli biçimde gözeten bir sonuç 

alındı mı?? 

Başta ABD, müttefikleriyle (saldırganlarla!) Suriye - Irak'ta... BOP'u yürütmek üzere istediklerini 

AKP - RTE'yi bir kez daha köşeye sıkıştıran stratejik akıllarıyla teslim aldılar.  

Üstelik kamuoyu direncini de kurgulanan IŞİD - PKK saldırıları üzerinden teslim alarak.. 

 

Şimdi bu izlenen bağımsız - onurlu -barışçı dış politika mı;  

tersine uydu - ilkesiz - teslimiyetçi AKP - RTE klasiği mi??  
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Bu niye böyledir son 10+ yıldır?  

Bu uğursuz kadroların nesi - nesi eksiktir? 

Bu soru ciddidir, ağırdır, yakıcıdır ve güncelliğini korumaktadır. 

Gelinen yer daha fazla sürdürülemez ve katlanılamaz kertededir. 

Yakın zamanda bu karanlık dönemin perde arkası elbette aydınlatılacaktır. 

Ancak; 

 

Ciddi kuşku ve kaygımız var ki                 : 

 

- Bu son vahim - kanlı gelişmeler, 20 Temmuz Suruç kırımından bu yana  

bir kurgu ürünüdür. 

Cinayetlerin her biri toplumsal vicdanını - kamuoyunu isyan ettirecek tahrik 

düzeyindedir. 

Eşbaşkanın sahte çığlıkları - 180 derece çark edişleri, hazin tabloyu tam anlamıyla 

traji-komik kılmaktadır..  

- "Sayın muhbir vatandaş" defterleri bile açılmış, umarsızca medet bağlanmıştır!? 

- Düşük - emanetçi AKP hükümeti de facto (fiilen) iktidarı gasp ederek yürütmeyi 

tıkamıştır. 

- Hükümet kurulması engellenerek Türkiye yeniden genel seçimlere  

ite kaka sürüklenmektedir. 

- Türkiye AKP - RTE eliyle tutsak alınmıştır;  

yoz bir darbe süreciyle genel seçim sonuçları adeta boşa çıkarılarak milli irade  

kıskıvrak bağlanmıştır. 

- Oyun / politik kumar, olabildiğine büyük, gözü kara ve kanlıdır;  

göze alınan ve mutlaka ödenecek olan bedel de öyle.. 

 

Yazılmadı, söylenmedi.. denilmesin.. 

Bu doğrultuda yazdığımız ve bu sitede yayımladığımız yazıların / çığlıkların sayıları 3 değilse bile  

birkaç kez 2 basamaklı. 

 

 

Sevgi ve saygı ile. 

28 Temmuz 2015, Ankara 

 

 

 


