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"Travma sonrası stres bozukluğu" (TSSB) (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) tıpta önemli bir 
psikiyatrik tablodur. İlginç olanı ise, bu "Bozukluğun" (İng. disorder) özneleri beklendiği gibi hep 
tekil kişiler değildir. Toplumsal kitleler de anılan hastalığın toplu (kollektif) özneleri olabilmektedir. 
Apayrı bir psiko-sosyal antite olarak kabul görmektedir TSSB. Toplumsal (Sosyal) psikolojide kalıcı 
izlere - zedelenmelere yol açan bu tür acı olayların ülke yöneticileri tarafından ustalıkla 
yönetilmesini beklemek olağandır. 

Ne var ki, günümüzde bu nazik sorumluluk ve görevin bilincinde siyasetçiler iktidarda değiller. 
Hatta tam tersine, yığınlar, geniş kapsamalı terör yöntemleriyle köşeye kıstırılarak teslim alınmaya 
çalışılmaktadır! "Öğrenilmiş çaresizlik" (learned helplessness) tablosuna sokulan kitlelere  
"pes ettirilmek" ve tek seçenek olarak dayatılan siyasal tercihlere boyun eğmek kalmaktadır! 

Bu utandırıcı politika, popülist yüz kızartıcı davranışlarla ha bire pohpohlanan "cumhur" un 
gerçekte nasıl basit bir alet -hatta sürü- olarak görüldüğünün açık kanıtıdır. TTB (Türk Tabipleri) 
bileşeni olarak Psikososyal Dayanışma Ağı'nın basın açıklamasında vurgulanan Suruç, İstanbul  
ve Ankara kırımları (katliamları) tam da bu iğrenç amaçlarla sergilenmiş ve (veya) kullanılmıştır 
(http://ahmetsaltik.net/2016/10/12/psikososyal-dayanisma-agindan-10-ekim-aciklamasi/). 

İnsan haklarının bunca ayaklar altına alındığı bir başka ülkeyi 21. yy'da göstermek olanaksızıdır. 

Türkiye, 21. yy'ın şafağında, özellikle son 3 (üç) aydır, OHAL rejimi altında inletilerek - 
kıvrandırılarak, AKP - RTE baskıcı - totaliter - Anayasa ve hukuk dışı yönetimiyle eziliyor. 

Hiç abartısız ve açıkça tarihe not düşelim ki; Türkiye, 1679'da İngiltere'de yayımlanan temel insan 
hakları metinlerinin öncüllerinden olan "Habeas Corpus" rejiminin sağladığı temel insan hak ve 
özgürlüklerinin bile açıkça gerisindedir. Bu kadim tarihsel Belgede, mutlak Monarkın (İngiltere 
Kralı) sınırsız iradesi (egemenliği) sınırlandırılmakta ve insanlara; 

 ... Korkma! Kralın adamları seni haksız yere tutarsa (yakalarsa, gözaltına alırsa),  
bağımsız yargıçlar seni ilk fırsatta salıverecektir....  

Bu güvencenin 40'ta 1'i, İngiltere’dekinden 400 yıl sonra Türkiye'de var mıdır?? 
Unutulmasın; OHAL döneminde kolluğun sorgusuz sualsiz gözaltı süresi 30 (otuz) gündür! 

Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği, hukuk güvenliği bırakılmamıştır. 
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Devletin tepe yöneticileri, çağdaş dünyada örneği olmayan akıllara durgunluk veren muazzam 
koruma yöntemleriyle korunmak (!?) zorunda duyumsuyor kendilerini.. Niçin ? Olağanüstü yüksek 
faturalar ise halka ödetiliyor büyük adaletsizlikle. Oysa çooook kıt kaynaklarımızı, gelişmekte olan 
bir ülke olarak, olağanüstü titiz saptanmış önceliklere göre bilimsel akılcılıkla (raison d’etat)  
kullanmak kaçınılmaz bir zorunluktur. 

 Türkiye, TEK ADAMIN demir - çelik yumruğuyla,  
faşizmin açık sularına doğru pupa yelken sürüklenmektedir. 

Toplumsal ruh sağlığı ağır yara - travma almıştır, almaktadır. Bunca zedelenen bir toplum, 
Demokratik beklentilerini- umutlarını çooook gerilere itebilir; mücadele azmini yitirebilir,  
bilim - teknoloji üretemez, sanat - kültür yaşamı çoraklaşır - sönümlenir, ekonomisi çöker..  
Bir başka bilimsel deyimle "total psiko-sosyal regresyona"a girer. Geleceği çalınır toplumun! 

Bu tablo; siyaset bilimi yazınındaki (literatüründeki) ve insanlık tarihindeki adlandırması 
(terminolojisi) ile  bir bütün olarak çürüme (corruption) ve yok olma, sosyal - politik - tarihsel  - 
kültürel - ekonomik kapitonajdır (içten çökme)!.. 
 
O zaman, Tayyip bey ve şürekasının halife - sultanı olacağı (!) bir tebaa ve ülke toprağı da 
kalmayabilecektir.. 

Sanırız Türkiye'de hiçbir iktidar AKP - RTE ikilisi kadar çok uyarılmadı, kredi kullan(dırıl)madı.  
Yazmaktan ve uyarmaktan yoruldu bu ülkenin aydınlık kurum ve kişileri. Diyalektik gerekircilik 
sonucu kaçınılmaz olarak yaşanan acı - ağır olaylar da hiç uyarıcı ol(a)mıyor ne acı ki.. 

AKP - RTE ikilisi, hiçbir türlü olan bitenden ders almamakta! Bu tablo ve gidiş, pozitif feedback ile 
ülkemizde, sonunun nereye varacağı kestirilemeyecek muazzam boyutta bir karmaşaya (kaosa) 
ve yıkıma (collapse) adım adım ve hızla Türkiye'yi sürüklüyor.. 
 
- AKP - RTE; duymuyor musunuz?  
- AKP - RTE; görmüyor musunuz?  
- AKP - RTE; felaketin tam tamlarını algılamıyor musunuz? 
- Çanlar kimin için çalıyor, hiç sorgulamıyor ve kavrayamıyor musunuz?? 
- AKP - RTE; bu çok ağır vebalin altından nasıl kalkabilirsiniz??  
 
***** 
 
Ağır mı ağır, belimizi büken, uyutmayan.... Profesyonel yetki ve sorumlulukla; 
"Bizden günah gitti" bile diyememenin tarifsiz kıskacı ve acısıyla bir kez daha not düşelim.. 
 
 
Sevgi, saygı, kaygı ve tükenmeyen UMUT ile.  
12 Ekim 2016, Ankara 
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