
1 
 

Yurttaşlık yetkisi, sorumluluğu ve hukuku ile  
AKP ve Erdoğan'a sesleniyor, soruyor ve ACİL çağrı yapıyoruz : 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv. Tıp Fak. - Mülkiyeliler Birliği Üyesi 
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com  

Suriye'de yandaş dinci rejim kurmayı beceremeyen AKP - RTE, Irak'ın kuzeyinden başlayan  
ve Fırat'ın doğusuna dayanan Kürt koridorunu da engelleyememiştir. Öylesine geç kalınmıştır 
ki, ABD - AB - İsrail güdümlü Büyük Kürdistan = 2. İsrail koridoru Fırat'ın da batısına geçmiş ve  
98 km'lik bir boşlukla Doğu Akdeniz'e ulaştırılmıştır. 

AKP - RTE şimdi can havliyle çoooooooook geç kalmış olarak bu kuşatmayı yarmaya çalışmaktadır. 
Bedel bu yüzden çok ağırdır ve katlanılmaz sayıda Mehmetçik bu geç kalmış çatışmada şehit - gazi 
verilmektedir. Fırat Kalkanı Savunma Operasyonu 120. gününü geçmiştir ve şehit sayımız 125'i 
aşkındır. Bu küçümsenecek bir rakam değildir. 

Suriye'de rejim karşıtı çapulculardan oluşan ve adına ne yazık ki algı yönetimiyle Türkiye ve 
emperyalistlerce ÖZGÜR SURİYE ORDUSU - ÖSO denilen düzensiz - eğitimsiz – inançsız ama 
fanatik dinci.. birliklerle çooook geç kalmış Fırat Kalkanı Savunma Operasyonu hedefe 
ulaştırılamamaktadır. Mehmetçik öne sürüldüğünde de Batı emperyalizminin yarattığı ve her türlü 
desteklediği (birkaç yıl önce Türkiye'nin de!) radikal dinci IŞİD vd. cihatçıları etkili olmakta ve şehit - 
gazi vermemize neden olmakta. 15 Mart 2011’den bu yana emperyalizmin maşalığı yapıldı, niye?? 

Oysa daha düne dek, IŞİD için RTE ve Başveziri Davutoğlu, uzun süre terör örgütü nitelemesini 
reddederek "öfkeli gençler" diyorlardı! 

Erdoğan tam bir çaresizlik ve çöküntü içindedir.. bu acı tablo artık saklanamamaktadır.  

Ülkenin geleceğini ipotek altına alan ve yandaş ve çocuklarını - torunlarını zenginleştiren 
göstermelik ve bütçe dışı projelerle Osmangazi köprüsü, Avrasya tuneli, şehir hastaneleri, 
İstanbul'a 3. gereksiz dev havaalanı... halkın gözü boyanmak istenmektedir. Oysa bu hovarda 
projelerden birinin bile bedeli ile Doğu-Güneydoğuda işsizlik - yoksulluk lanetli çemberi  
büyük ölçüde kırılabilir ve yöre halkının Türkiye ile bütünleşip - kaynaşması sağlanabilir. 

Dolar 3,5 TL'nin altına inmemek üzere demirlemiş ancak bu yoksullaştırıcı yangın gözden ırak 
tutulmaya çalışılmaktadır gündem ve utandırıcı TÜİK oyunlarıyla. Ama yoksul milyonlar çarşı - 
pazarda adı konmayan devalüasyonun yakıcı bedelini fiilen ödemeye başlamıştır! Daha da 
yoksullaştırılmışlardır, yoksullaştırılacaklardır. Yılbaşından sonra zam yağmuru iyice bunaltacaktır 
gariban halkı. Üretim ve tasarruf ekonomisi seferberliği başlatılmalıdır bütün ülkede. 

Hamasi çığlıklarla nereye dek idare edilebilir?? Toplam borç, 14 yılda 3,5 katına çıkarak  
yaklaşık 700 milyar dolarla, giderek düşen ulusal geliri aşmak üzeredir.  
 
Eğitim bir felaket ve ülke - yaşam yemyeşil, koyu dinciliğe bulandı! 

Resmi işsizlik verileri 2 haneli ve 4 milyona koşuyor; bu bir kâbus, anlayabiliyor musunuz?? 

Polis - asker - diplomatlar dahil kimsenin ülkede mal ve can güvenliği kalmadı;  
toplum ağır ve ciddi depresyonda! 
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Kabul edilmesi ve dayanılması olanaksız sayılara ulaşan Mehmetçik şehitlerini kamuoyuna 
savunmak için çırpınmaktadır AKP - RTE. Algı yönetimine dönük söylem, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 
en ağır kuşatmada olduğumuzdur. İyi de, adama sormazlar mı : 

 Kardeşim siz bu bölünme projesi = BOP'un eşbaşkanı değil miydiniz, 
onlarca kez TV'lerde bunu ilan etmediniz mi? 2002 sonunda iktidar olduğunda terör neredeyse 
sıfırlanmıştı, tek başına iktidarınızın 15. yılındasınız, bölücü terör nasıl bu azgın boyuta ulaştı?? 
Açılım - terörle müzakere- Habur çadır mahkemeleri - Oslo pazarlıklarını... siz yapmadınız mı? 
 ABD maşası olarak Suriye'de bu kanlı ve tehlikeli serüvenlere kalkışmayın diye şakşakçı 
dalkavuklar = gerçek düşmanlarınız dışında bütün Türkiye yıllardır sizi uyarmıyor mu? 
 Lozan'ı beğenmeyip tartışmaya açalım diyen siz değil miydiniz?  
Yunanistan'dan hemen yanıt gelip SEVR gündeme taşınmadı mı? 
 Kıbrıs'ta "ver - kurtul" son tangosu ve işgaline göz yumduğunuz Ege adaları = vatan toprağının 
sorumlusu kim? 
 Şimdi bu kuşatmayı yarmazsak Sevr koşulları önümüzde.. diyerek halkı korkutuyor ve 
şehit - gazilere katlanmasını istiyorsunuz aba altında sopa göstererek; kendi hatalarınızı örterek! 
 Gerçekleri herkesten sonra gördünüz ya da kabul etmek zorunda kaldınız; akan kandan  
siz sorumlusunuz, önce bunu kabul ve itiraf edin, "yine kandırıldım" deyin, halktan özür dileyin.. 
 Sonra kendinize sorun; "Ben ülkenin başına kandırılmak ve bu ülkeye kan kusturmak için mi 
geldim?" Ortadoğu'da güvenlik sorunu olmak bana ve Türkiye'ye yakışır mı?  
 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hangi dönemde benim sorumlu olduğum dönemdeki (14+ yıl!) 
kadar insan öldü, öldürüldü?? 
 Bunca kan - gözyaşı - acı - ağır maddi bedel - şehit ve gazinin hesabını kim verecek? 
 Bunca bağışlanmaz ve ağır siyasi, ekonomik.. hatalardan sonra hala bırakıp gitmeyecekseniz; 
Derhal Suriye - Irak ile doğrudan görüşmeye başlayın. Oradan habire çağrı geliyor zaten. Hani 
Esad’ı devirecek, Şam’da Emevi camisinde namaz kılacak ve yandaş, sünni Müslüman Kardeşler - 
İhvanı Suriye’de başa getirecektiniz?! 4,5 yıl sonra tam tersini yapmaktasınız, niye acaba?? 
 Artık tek başına ve çevrenizdeki sınırlı danışmanlarla bildiğinizi okumayı bırakın..  
Kamuoyuna kulak verin. Politikalarınızı eleştirenleri, bir bölüm güdümlü yargı ile hapse tıktırmak 
yerine dinleyin, anlayın, empati kurun! İslamiyette “meşveret” (istişare) geleneğini ve adabını 
neden unuttunuz ve unutturdunuz; çağımızda nesli tükenen tek adamlığı dayatıyorsunuz?? 
 Devletin kaldı ise, liyakatlı kadrolarının, ayrıca görevden atılan yurtseverleri geri çağırarak,  
ortak akılla verdikleri kararlara katılın, onları (Raison d’etat) uygulayın.. 
 Hızlı ve gereksiz nüfus artışı ülke için felakettir; Anayasa’nın (md. 41) ve Nüfus Planlaması 
Yasası’nın gereklerine saygılı olarak aile planlaması hizmetleri halka etkin verilsin ve “3-5 çocuk 
yapın” söylemine son verin.. Ülke dışarıdan borçla buğday, saman… ithal ediyor! 
 Lütfen anayasal sınırlara çekilin, Anayasa değişikliği ile Padişahlık dayatmasını derhal geri çekin 
ve ülkenin normalleşmesine fırsat verin. 
 Bu gidişle, boşu boşuna, olağanüstü hatalı dış - iç politika ile verdiğimiz şehit ve gazilerin  
kanları - ruhları hepimizi boğacak.. 
 Bu arada Rize belediyesinin kaldırdığı Atatürk heykeli için de gürleyin, "herkes haddini bilecek!" 
deyin parmağınızı da sallayarak.. Haydi, hemen. 
 Aynaya bakın ve kendinize sorun : Bu tablo sürdürülebilir mi, sürdürebilir miyim, ne adına?? 
 Bunca soru ve sorun yeter mi??? 

Sevgi, saygı ve endişe ile ama her şeye karşın UMUTLA..  24 Aralık 2016, Ankara  
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