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24 canlı bomba yakalanmış. Bunların ne zaman, nerede, nasıl yakalandığını; kimler 
olduğunu, hangi örgüte bağlı olduklarını, haklarındaki hukuki süreci ve akıbetlerini bilmiyoruz. Gün 
geçmiyor, birileri 18… 20… 24 canlı bomba yakaladık diyor. İnanmak istiyoruz… Birileri bizi 
inandırsın.  

3 canlı bombanın resmi yayınlanıyor… Ülkede 18 canlı bomba dolaştığı söyleniyor. 
Şunlardan 3 – 5 tanesini “delilli – ispatlı yakalasanız” sonrasına razı bile olacağız. 
Söylediklerinize inanmak istiyoruz… Birde bakıyoruz aradığınız bombacı Suriye’de YPG’nin elinde 
esir… Resmi ve röportajı yayınlanıyor… İnsaf arkadaş… Gülelim mi… Ağlayalım mı?  

 Galatasaray – Fenerbahçe maçı… Önce seyircisiz oynanacak dendi… Sonra kulüp 
başkanları Bakan’ı aramış maç ertelendi. Bu nasıl iş… Bu nasıl bir karar mekanizması. Hükümet 
sözcüsü çıktı “farklı zamanlarda, farklı kaynaklardan birbirini doğrulayan çok ciddi terör 
istihbaratı aldık” diyor. Helal olsun size… Bekledik ki birileri “delilli – ispatlı yakalanacak…" 
Ama ortada kimse yok. Kim bunlar… Hangi örgüt… İnanmak istiyoruz.  

Hafıza-i beşer Fenerbahçe otobüsüne kurşun sıkanları unuttu… Kimdi onlar, neredeler, 
hani en kısa zamanda yakalanacaklardı. O zaman da inanmak istemiştik.  

Bir şey daha 10 Nisan’da yapılacak uluslararası masa tenisi turnuvası “Güvenlik 
nedeniyle Türkiye’den alındı.” Buna karşılık 10 Nisan’da Beşiktaş – Bursaspor maçıyla “Yeni 
stadyum resmi açılışı” yapılacak… Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!..  

Geçen hafta Çarşamba günü İstanbul’daki Alman Lisesi tatile girdi. Durup dururken ne 
oluyor diye eleştirildi… Bazı mülki amirlerimiz açıkça tepki gösterdi. Cuma günü tatil 15 gün daha 
uzatıldı… Medya şiddetle eleştirdi. Sonra ne oldu… Bu hafta Çarşamba günü Alman İstihbaratı ile 
işbirliği yapan güvenlik güçlerimiz Sultanbeyli’de “Yabancı uyruklu üç IŞID teröristini” ELİYLE 
KOYMUŞ GİBİ YAKALADI. Şimdi soruyoruz “Almanlar mı güven içinde… Türkler mi?”  

Yine geçen Çarşamba Diyarbakır’da bir polis “kendi arabasının altında bir bomba 
buluyor.” Medyamız bu çok normal bir şeymiş gibi “bomba yakalandı” diye davul çalıyor… 
Anladık… Herkes “kendi bombasını kendi bulacak”… Allah yardım etsin.  

--------------------------------------- 

Bir REZİLLİK anlatalım… RTÜK’ü de GÖREVE çağıralım.  
 Diyarbakır’dan “Emniyet servisi” bir haber çıktı. Bir araç yakalanmış… Bagaj görüntüleri 
var… Bagaj’da mavi bir tüpgaz ve kablolar görünüyor. Gün 18 Mart Şehitler Günü… Haber 
“Şehitler Günü'nü kana bulayacaklardı… Facia son anda önlendi… Bombalı araç ilkokulun 
yanında yakalandı” ve “bir PATLAMA görüntüsü” 
 Haberi üç ayrı TV verdi “ÜÇÜNDE DE FARKLI PATLAMA RESMİ”… Yani arşivden bir 
patlama görseli bulup habere yamamışlar. İşte burada RTÜK devreye girer. Arşiv görüntüleri 
üstünde “arşiv” yazısı yer almalı. Ama olmaz. İşgüzar muhabir, servis haberi renklendirecek ya… 
İçine “üç – beş çocuk resmi” bile koymuş… Özetle habercilik değil REZİLLİK. Bu nasıl bir kafa… 
Kime yaranmaya, ne yapmaya çalışıyor.  

 Biz Devletimize inanmak istiyoruz.  
 Nerede yakalanan bombalı araçlar 
 Nerede yakalanan canlı bombalar. 
 Nerede maç iptal ettiren teröristler.  
 Bu işi “Beceremeyen çekip gitsin arkadaş...” Böyle sahtekârlıklarla kimse milleti 
uyutmasın. Amirleri, Devlet adamları bu tip sahtekârlara inanmasın… Kulağından tutup atsın bu 
asalakları.  

 Devletimize inanmak ve güvenmek istiyoruz… Vesselam.  


