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VAN’da 6 ŞEHİT ve ÇAĞRIŞIMLARI… 
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Dünkü (25.05.2016) gazetelere rastgele baktık.. 

Aşağıdaki acı haber nasıl verilmiş, işlenmiş.. diye. 

 

Önce uzaktan patlatılan tuzaklanmış bomba, hemen ardından roketatarlarla askeri aracın taranması.. 

Bunca kahpece.. Bunca silah, bunca mühimmat, bunca militan ne zaman sağlandı?  

Çoook büyük ölçüde AKP’nin son 4-5 yıllık sözde “AÇILIM” dedikleri ihanetin ta kendisi olan dönemde.. 

Bizzat MİT Başkan yardımcısının Oslo görüşmelerinde PKK’lı muhataplarına itiraf ettiği gibi.. 

Bizzat, RTE’nin .. iyi niyetimizi kötüye kullandılar.. bizi kandırdılar.. anlamındaki sözleri ve acı itirafı gibi! 

 

 
 

BİRGÜN 7. sayfada sağ altta yaklaşık 8,5×12 cm boyutunda yer ayırmış ve 6 şehit için “6 asker öldü”  

fiilini kullanıyor. Özne olarak PKK’yı telaffuz etmiyor.. 

SÖZCÜ, ilk sayfasında gereğince işlemiş haberi.. YURT da öyle.. (13 x 12,5 cm) 

Cumhuriyet ilk sayfada altlarda 13,5 x 22,5 cm gibi büyük bir alan ayırarak şehit haberini vermiş :  

Komutana tuzak ; 6 şehit.. Ayrıca 6. sayfada da epey yer ayırmış; 25 x 21 cm.. 

AYDINLIK, çok şaşırdık ama bu haberi vermemiş!? 

….. 

Hepsini saymaya gerek var mı? 

Saflar, ne yazık ve ne ürkütücü ki, giderek ayrışıyor.. 

Kutuplaşma (polarizasyon) yıkım ve bölünme getirir.. 

Bu tablo iktidar tarafından özellikle kışkırtılıyor, mutlaka ve hızla önlemler almak gerek.. 

Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşlar, bir çiçek bahçesinin renkleridir.. 

Birlikte ve rengarenk çok güzel ve çok uyumludurlar.. 

Gelinciktir, glayördür, papatyadır, dikeniyle güldür, orkidedir… 

Birlikte çiçek tarlasında - bahçesinde simbiyotik (dayanışmacı) ve komünal (ortak) bir yaşam sürerler  

doğa yasalarına uyarak.. 
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Ama hepsinin birden “ortak bir adı” vardır : ÇİÇEK! 

Ülkemizde de değişik inanç ve etnisite öbekleri vardır farklı çiçekler gibi.. Çok özel Coğrafyamızın gereği.. 

Örneğin Hatay’da, 3 kitaplı dinin üyeleri yan yana barış ve dostluk içinde yaşarlar.  

Birbirlerinin törenlerine, acı - tatlı günlerine giderler, kız alıp - oğlan verirler.. 

Halkımız da Doğa gibi en iyi çözümü bulmuştur; dayanışmacı – hoşgörülü “birlikte” yaşam! 

İğrenç siyasetçiler, ikiyüzlü Batı emperyalizmi karıştırmasalar hiç sorun yok, ortalık gülistan.. 

Ulusumuzun = Türkiye halkının = Türk Milletinin = Türkiye çiçeklerinin.. 

Yüce ATATÜRK‘ün son derece yerinde - birleştirici - insancıl - gerçekçi tanımı : 

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına / ahalisine Türk Milleti denir.” 

“Fransa Cumhuriyetini kuran Fransa halkına / ahalisine Fransız Milleti denir.” 

“İtalya Cumhuriyetini kuran İtalya halkına / ahalisine İtalyan Milleti denir.” 

“ABD Cumhuriyetini kuran Amerika halkına / ahalisine Amerikan Milleti denir.” 

…. 

Tanım evrenseldir, Atatürk uydurmamıştır.. 1776 ABD, 1789 Fransız devrimlerinin (ne yazık ki her 2’si de  

çok kanlıdır..) ardından imparatorluklar sonrası tarihsel dönem için bulunan çözüm ULUS DEVLET’tir..  

Bu sayededir ki, 50 farklı millet (“etnisite - milliyet” değil, geçmişte devlet kurmuş millet!) büyük bir tarihsel 

uzlaşma ile tümüyle yapay - sentetik biçimde Amerikan milletini yaratmışlardır.. En büyük ulus devlet olarak 

ABD’nin gücü ortadadır. 

Tek devlet + Tek resmi dil + tek bayrak + tek Amerikan milleti.. 

3. ABD Başkanı Thomas Jefferson’un aşağıda sunduğumuz sözüne / uyarısına çook dikkat etmeli..  

Yoktan yaratılan bir sentetik Amerikan milleti.. 

Buna karşılık en az bin yıldır Anadolu coğrafyasında kaynaşıp milletleşmiş (integrasyon), devletler kurmuş, 

Türk Milleti olmuş (assimilasyon yok!) Anadolu halkı / ahalisi.. 

 

Yazık ve günahtır efendiler, yapmayın, kan dökmeyin, insana kıymayın.. 

İğrenç bölücü - sömürücü 500 yıllık kapitalizm - emperyalizm hastalığınızdan - putçuluğunuzdan  

artık kurtulun, özde uygarlaşın, ADAM OLUN!  

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2016/05/Thomas_Jefferson_Bir_Ulus_Yarattik.jpg


3 
 

İçerideki zavallılar, işbirlikçiler, hainler, aymazlar, saflar, gafiller, sapkınlar.. 

Bölücü emperyalist projeye el ve gönül veren insan kılıklılar.. (quacy mudo)!  

Artık kendinize gelin.. Çocuklarınız - torunlarınız ve tarih sizi asla bağışlamayacak! 

 

Dileriz Diyarbakır Tabip Odası ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) de üzerine düşeni yapar!? 

Sağlık Bakanlığı da… Cumhuriyetin savcıları da… 

Basın ve kamuoyu da.. 

Her ne denli ikiyüzlü olsalar da, kimi Batılı Dostlarımız da!? 

Çare; ülkemizdeki her-kes için zerre ayrım ölçütü koymadan en yüksek standartta demokratik rejimdir..  

Ulusa dayalı, Ulus Devlet.. Yoksa ucu iç savaşa varır ama Türkiye gene yoluna devam eder.. 

Bu da böylece bilinmeli ve hiç ama hiç akıldan çıkarılmamalıdır.. 

Ve vazgeçilmez not                    :  

Bunca kan - can - mal - güven - uluslararası saygınlık… yitiğinin dönüşümsüz yaraların, onarımı olanaksız 

yıkımların… siyasal sorumlusu AKP iktidarıdır, BOP eşbaşkanıdır!. 2002 sonunda iktidar olduklarında 

nerdeyse bitirilmiş olan PKK’yı, sözde “AÇILIM” süreciyle - ihanetiyle besleyerek bugünlere taşıdılar..  

Bu bağışlanmaz siyasal hatanın hesabı elbette sorulacaktır, mutlaka sorulmalıdır.  

Suret-i haktan görünme olanağı yoktur. AKP - RTE halka masal anlatmayı, duygu sömürüsünü kesmelidir.  

Devlet yönetimi çook ciddi bir iştir ve 80 milyon insanın geleceği her şeyin ama her şeyin üstündedir. 

Yaratılan kanlı bataklık mutlaka kurutulmalı, sonra da sorumlularından hesabı sorulmalıdır. 

24 Temmuz 2015’ten bu yana şehit sayımız beş yüzü geçmiştir.  

Türkiye, bunca şehidi muazzam 1974 Kıbrıs çıkarmasında bile vermemiştir. 

Kore savaşlarında da Mehmetçik yitiğimiz yedi yüzün biraz üzerindedir. 

Ateş düşmeyen ocak kalmamıştır. Şehitler garip - gureba vatan evlatlarıdır. 

Parası olanların ya da siyasal nüfuz sahiplerinin çocukları vatan hizmeti yapmıyorlar! 

Onların fıtratında parayla askerlikten kıvırtmak var.. Çok sayıda AKP’linin yaptığı gibi.. 

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gırtlağını paralıyor (oğlu fiilen askerliğini yaptı!) : 

 “Teröre yardım ve yataklık yapan bunlardır.. “ diye ve dava açıyor CHP.. Ağır tarihsel sorumluluk yargıda..  

 

Dün (25.5.16) teslim olan 25 PKK’lının, bu gün Nusaybin’de teslim olan 42 PKK’lının hazin, yürek paralayan 

ama acı gerçekliğini, emperyalizmin kanlı maşası bölücü terör örgütünün iğrenç içyüzünü herkes ibret için 

izlemeli, okumalıdır.. Bu videoyu izlemek için lütfen tıklayınız : 

blob:http%3A//www.dailymotion.com/5523e28a-292d-4908-8330-305cf7b9587d 

 

Sevgi, saygı ve acı ile. 

26 Mayıs 2016, Ankara 


