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Tek bir kamyonda 15 (on beş!) ton patlayıcı.. 

Hedef, Elazığ yolu üstündeki Yenişehir Jandarma Karakolu.. 

Bölücü maşa terör örgütü, tek bir kalleş eylemde bile 15 ton patlayıcıyı gözden çıkarabilecek ölçüde 

mühimmat sahibi! Açılan çukurun devasa boyutlarına bakar mısınız! 

 

 

 

AKP’nin 4-5 yıldır göz yumduğu AÇILIM İHANETİ sürecinde PKK muazzam miktarda silah,  

patlayıcı edindi AB - ABD - İsrail’den ve “metropolleri mühimmat deposuna dönüştürdü..”!  

Tırnak içindeki bu saptama, Oslo’da terör örgütü temsilcileri ile görüşen MİT Başkan yardımcısına ait.  

 

Dört köylü patlama sırasında ölüyor, 12 köylü "yitik", ortada yok! Çevre ceset parçaları dolu!..   

İnsanlar, jandarma - kolluk - savcılık beden parçalarını topluyorlar DNA testi için.. 

Çukurca’da da 8 şehidimiz var aynı gün.. 2'si düşürülen helikopter pilotu subay! 
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Toplamda 24 insanımızın AKP’nin AÇILIM İHANETİNİN kurbanı olduğu bir günde, 

RTE, "ceylanım" dediği küçük kızı Sümeyye’ye nikah töreni yaptı İstanbul’da..  

Binlerce insan katıldı törene.. Altı bini aşkın çağrılı varmış! 

Zaten felç olan İstanbul trafiği, sabahın köründen başlanarak zulme dönüştürüldü.. 

Oysa Erdoğan ve ailesi helikopterle geldiler Halkalı'daki nikah yerine.. 

Bu nikah Erdoğan’ın özel işi olduğuna göre oraya kendilerinin ulaşımı,  

çağrılı devlet yöneticilerinin karşılanıp ağırlanması vb. giderler acaba kendilerince mi karşılandı, 

Devlete mi yüklendi?? Bunun açıklanmasını diliyoruz. 

Binlerce çağrılı konuk, herhalde Sümeyye ve eşine bir servet düzeyinde takı - armağan sundular. 

Yasalarımıza göre haksız edinim (sebepsiz iktisap) sayılmaması için,  

Bayraktar çifti mal bildiriminde bulunacaklardır herhalde..   

Belki, yoksul gazi - şehit ailelerine bu muazzam servetten anlamlı bir bağış yaparlar ?? 

 

***** 

Öte yandan gün içinde 24 (yirmi dört!) insanımız, AKP - RTE’nin doğrudan sorumlu olduğu çok hatalı, akıl 

dışı, daha ürküncü (vahimi) dış güdümlü politikalar yüzünden bölücü teröre kurban verilmişti.. 

Vicdanlar nasırlaşmış, gönüller mühürlenmiş ve onca yürek kanatan acı gözardı edilerek 

Erdoğan’ın kızının nikahı o gün kıyılmıştı.. 

Yaşasın Erdoğan ailesi!..  

 

Türkiye Erdoğan, Erdoğan Türkiye’dir!  

Hatta Türkiye Erdoğan’ındır! Müstakbel halife-sultanın mülküdür! 

Yaşasın RTE ve kızı Sümeyye'nin 24 (yirmi dört!) şehit verilen gün yapılan "kutsal" nikahı!.. 

Aynı gün, AKP'nin AÇILIM İHANETİNE kurban giden 24 (yirmi dört!) vatan evladına gelince.. 
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Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor Erdoğan ailesi hep ama hep yaptığı gibi.. Yaralılara da 

acil şifalar diliyorlar hiç gecikmeden, danışmanların şablon - klişe tümceleriyle.. 

Eee, Emineanım buyurmadılar mı, "90 yıllık enkazı kaldırıyoruz..." diye! 

Ama 24 cenazenin olduğu bu kana bulanan günde, 31 yaşındaki kızlarının nikahını ertelemek için Allah 

Erdoğan ailesine sabır, sağduyu, tahammül, izan.. vb. vermiyor - vermedi galiba!? 

Sevgili halkımız.. yersen..  İşte böyle aynen..  

Bu, Erdoğan'ın çaresizlikten kıvranarak uydurduğu "Türk usulü Başkanlık" gibi bir şey olmalı. 

"Erdoğanlar usulü" 24 vatan evladına üzüntü - taziye günü - başsağlığı (!?) böyle dileniyor olmalı.  

***** 

 

Tüm bu fahiş, bağışlanmaz hataların öznesi AKP - RTE, bunca kan - ölüm - gaziler ortada iken,  

Doğu - Güneydoğu Lübnan'dan beter harap olmuş ve ülke nerdeyse bir iç savaş içindeyken, 

bir de kalkmış dün, boğazını yırtarcasına bağırarak Başkanlık rejimi istemekte ve  

“Milletin dediği olacaaaak!…” diye paralanmakta.. Tek kurtuluşu olan Başkanlık için, 

yavan - ucuz - eskimiş.. bir millet iradesi demagojisi yapmakta hep yapageldiği gibi.. 

 

Bana her şey seni hatırlatıyor... şarkısında olduğu gibi; tüm bu acınası - zavallı kıvranmalar  

Erdoğan'ın çaresizliğinin apaçık dışavurumu.. Ama basireti bağlanmış RTE'nin - çevresinin ve de AKP'ye oy 

yağdıran 23,5 milyonun! Çaresi yok, "yandım anaaaaaaaam" diye çığlık çığlığa uyanacağı güne dek bu 

trajediyi deneyimleyecek Anadolu insanımız..  

Kuru ile birlikte yaşı, masum ile suçluyu birlikte yakarak, kendisi de yanarak..  

 

Ne çok acıdır ki, bu topraklar daha kana doymadı herhalde !?! 

****  

Daha nereye dek bu baldıran zehirini içeceksin sevgili halkımız, sen bilirsin gayrı..  

Bir toplum bunca sado-mazohist olabilir mi? 

Var mı örneği tarihlerde? 

RTE’nin kızı Sümeye’nin nikahının kıyıldığı gün, bedenleri parçalanarak toprağa düşen  

24 (yirmidört!) vatan evladının aziz ruhları derin azap içindedir (muazzeptir) ve her halde, 

sorumlu zevatın vicdanlarını sonsuza dek rahat bırakmayacaktır..  

 

Dayanılmaz acımıza ve isyanımıza tesellimiz, biraz da bu umutladır.  

Hesap, hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada sorulur elbet! 

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.. 

 

Sevgi, saygı ve kahreden acı ile. 

16 Mayıs 2016, Ankara 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltk.net 

profsaltik@gmail.com 

mailto:profsaltik@gmail.com


4 
 

Ekleme; 18 Mayıs 2016               : 
 
Türkiye'nin hazin halleri.. Bay RTE, Müslüman Ülkelerin Suişleri Bakanlarına konuştu dün İstanbul'da.. 
(Ülke Müslüman olmaz, insanlar olur.. Halkı Müslüman olan ülkeler denebilir..  
%100 bu durumda olan ülke var mı??) 
 
Diyarbakır'da 16 ölüme neden olan 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu anlatmış.. 
Ayrıntılı.. Yapanları kınamış.. Masal gibi.. Pekiiiii. sorumlu kim? Ben miyim? 
Neden istihbarat yap(a)madınız? Kamyon kaçırılmış.. neden izlemediniz, el koymadınız? 
15 (on beş!) ton bomba nerede saklanmış, nasıl sağlanmış? 
AÇILIM ihanetiniz döneminde ülkemize sokuldu ve hala tümünü bulup  
can güvenliği sağla(ya)madınız? 

Neden bul(a)madınız? Kamyona konup dolaştırılmış 15 ton bomba.. Neden izleyip engellemediniz?? 
MİT neyle meşgul? Saraya özel aile istihbaratı peşinde mi? 
Üstelik Genelkurmay'dan alınan Elektronik İstihbarat donanımı da ellerinde!?? 

Şimdi söyleyin; 16 garip köylünün asıl katilleri kimler ?? 
Bunlar Türkiye'yi aptal - salak mı sanıyor yoksa??? 

 


