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Yüreğimiz yanıyor, kanıyor... 

Kalleşçe öldürülen 32 insanımızın - 32 yurttaşımızın kim olduğuna asla bakmaksızın.. 

Elbette öldürülenlerin ölçüsüz acısını yürekten paylaşıyoruz.. 

Elbette 102 yaralımıza şifa diliyoruz, aramızdan koparılanlara da rahmet.. 

Ancak her zaman olduğu gibi tüm açıklığıyla yazmak gerekirse; 

- Bu yürek yakan Suruç faciasının asıl sorumlusu Erdoğan ve güdümündeki AKP'nin  

yıllardır inatla sürdürdükleri kökü dışarıda politikalardır. 

Bu gün suçlanan eli kanlı ve ilkçağların da gerisinde ilkel ve yobaz IŞİD terör örgütüne 

her tür destek yıllardır verilmektedir. 

Cumhuriyet'in çarşaf çarşaf yayınlarında fotoğraflarıyla gördüğümüz ve yalan(a)mayan haberlere 

göre MİT tırları IŞİD'e binlerce ağır silah ve tonlarca mühimmat ulaştırdı. 

Hem uluslararası hukuk hem de ülke hukuku ayaklar altına alındı. 

Devletin MİT örgütünün görevi bu mudur? 

Bunlara ek, her tür lojistik ve  politik desteği de bu ABD - İngiltere - İsrail beslemesi taşeron IŞİD 

terör örgütüne veren RTE'nin son AKP hükümeti, ve devamında Davutoğlu'nun AKP hükümeti 

ülkemize bu çok ağır kanlı faturayı da ödetmektedirler. 

Bir yandan da Başbakan hazretleri 4 partinin ortak açıklamasını gündeme getirerek meşruiyet 

arıyor ve kendi sorumluluklarını örtmeye çabalıyor. Buna sureti Hak'tan görünmek derler halk 

arasında ve ikiyüzlülük çağrıştırır. Bir yandan bu yıkıcı tablodan kimse siyasal rant çıkarmaya 

çabalamasın diye gırtlağınızı yırtacaksınız, bir yandan bu eylemi bizzat siz yapacksınız!? 

İnsanların aklıyla alay edeceksiniz!? 

Bay RTE, Bay Davutoğlu ve AKP bu kanlı faturanın siyasal sorumluluğu altındadırlar. 

Bu kaçıncı katliamdır? 

- 20 Kasım 2003 HSBC Bank ve İngiltere konsolosluğuna bombalı saldırı, 33 ölü, 450 yaralı.. 

- 15 kasım 2003 sinagoglara bombalı saldırı: İstanbul Şişhane'�de, 25 ölü, 262 yaralı.. 

- Robsoki-Uludere kırımı (katliamı) 34 can aldı (14.12.2011), 

- Reyhanlı kırımı (katliamı), 11 Mayı2 2013; 52 ölüm, 146 yaralı,  (Başbakan iken RTE,  

maalesef "52 sünni vatandaş" diyerek mezhep ayrımı ve kışkırtıcılık yaptı!) 

- Diyarbakır Hizbullah kırımı, 6-7 Ekim 2014 (50+ ölüm!), 

- Gezi direnişi kırımları (31 Mayıs 2013 sonrası en az 12 can ve 1500'e yakın yaralı), 

- Zaman aşımına bir kez daha kasten kurban edilen Sivas / Madımak'ta yakılan 35 can.. 

Yüzlerce aşkın faili meçhul cinayet (İHD'nin her yıl hazırladığı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri  

raporlarına göre 2002’den 29 Mart 2015'e dek 456 faili meçhul cinayet!) işlenmiş..  

ve yüzlerce yitik (kayıp) insanlar, PKK’nın kaçırdığı çocuklar (Cumartesi anneleri!).. 

Tarihte pek az iktidar AKP gibi bunca kana bulaşmıştır.  

AKP iktidarları tüm zamanların rekorunu kırmış gibidir. AKP içindeki saygın yetkili, yönetici, kurucu, 
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üye, seçmen, belediye başkanı.... nın bilgisine ve insan duyarlığına ve vicdanına sunuyoruz. 

Görüp de, bilip de susan dilsiz şeytandır ve suça ortaktır.. Yurtsever - vicdan sahibi AKP'liler  

bu sorumsuz ve felaketli gidişe artık dur demelidir. Yarın çoook geç olmak üzeredir.. 

Erdoğan tasfiye edilmeli, en azından kaçak sarayına hapsedilmeli 

ve AKP halka bir özeleştiri vererek yıllardır sürdürdüğü çıkmaz sokak - kan deryası 

dış politikasını derhal terk etmelidir. 

Bu amaçla AKP iktidara aday olmamalı, kendi dışında bir hükümet oluşmasına razı olmalıdır. 

Türkiye İVEDİLİKLE komşu ülkelerle teröre karşı bir işbirliği protokolü imzalamalıdır.. 

Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Mısır, Türkiye... 2 maddelik bir işbirliği protokolü : 

1. Biz bölgedeki 6 ülke birbirimizin içişlerine kesinlikle karışmayacağız. 

2. Bölge sorunları bu bölgede ve başkaca karışma olmaksızın aramızda çözümleyeceğiz. 

Hepsi bu.. Büyük ATATÜRK'ün bir tür Sadabad Paktı gibi.. (Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında  

8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı.) 

Çok mu zor?? 

TBMM'deki AKP dışında partiler ve AKP'den yurtsever - sağduyulu vekiller böylesi bir çözüm için 

yoğun çaba göstermelidir.. sonuç alana dek.. 

TBMM ivedilikle soruna el koymalı, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yöntemleri birlikte 

kullanılmalı (Anayasa m. 98) ve ürkünç (vahim) olay mutlaka, tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmalıdır. 

Koalisyon görüşmelerinde AKP dışı 3 parti bu koşulu ilk sıralara taşımalıdır. 

Bir kez daha yazıp söyleyelim : 

- AKP dışında bir hükümet "özel bir protokolle - asgari uzlaşma" ile CHP - MHP tarafından HDP 

destekli olarak kurulmalıdır. 

- Bu son Suruç katliamı dahil, tüm katliam ve yolsuzlukların hesabı yasal olarak 

AKP - RTE'den mut-la-ka ama MUT - LA - KA sorulmalıdır.. 

Çok üzgünüz ama Türkiye'nin başka türlü normalleşme olanağı gözükmemektedir.. 

 

***** 

Adıyaman’da bölücü örgüt PKK ile çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın  

aziz anısını ve fotoğraftaki babasını, ailesini de aynı yürek yangını ile selamlıyoruz… 

AKP'nin Kasım 2002'den günümüze (22.7.2015) geçen 12,5+ yıllık iktidarında yitirdiğimiz yüzlerce 

Mehmetçik, polis ve korucuları da asla unutmuyoruz. PKK bitirilmek üzere iken, ABD dayatması 

"AÇILIM" kepazeliği ve tuzağı ile Bay RTE ve AKP'si Türkiye'yi de kendisini ve partisini de yaktı.. 
 

 
 

Sevgi, saygı ve derin acı – kaygı ile. 

21 Temmuz 2015, Ankara 
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