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CAYDIRICI ORDU ( ! ) 

 
300 senedir bir tane ileri hareketin yok… 
300 senedir hep geri geri geldin… 
Sonra Nato’ya girdin, yerinde saymaya başladın.  
Haa bir Kıbrıs hareketin var… Kendi gemini batırdın.  
Haa bir de 40 senedir bölücü Kürtlerle oynaşıp duruyorsun.  
Ama… Kendi milletine gelince 
  Hep silahı doğrultuyorsun. 
  Sonunda Jetle vurdun… Tankla ezdin.  
 

Şimdi utanmadan bunu yapanlar %1,5 diyorsun… Ayıp… ayıp. Toplam general sayısının 
%50’si gözaltına alınmış… %35’i tutuklanmış hapiste… Utanmadan %1,5 diyorsun. Madem 
%1,5… geri kalan 98,5 nerede… Milleti aptal mı sanıyorsun. 
 

Senin yapacağın “iletişim” bile işte bu kadar. Almışın 8 – 10 tane paşa bozuntusunu… 
eşek sudan gelene kadar dövmüşsün… bi de utanmadan filmini çekip… Marifet yapmış gibi 
dünya aleme gösteriyorsun. Sevsinler senin “iletişim” bilgini… Sevsinler “hukuka saygını”  
 

Bu millet aslan gibi evlatlarını gözünü kırpmadan size teslim etti. Bu devlet her zaman 
“en yüksek maaşı” size verdi… En “büyük bütçeleri” size verdi. Sizin yaptıklarınız 
meydanda.  
   CAYDIRICILIK’ mı dediniz. 
  Kimi caydırdınız… Kim sizden çekindi.  
  Kıbrıslı Rumları mı korkuttunuz.  
  Suriye’de Esad’ı mı caydırdınız.  

Irak hükümetini mi, bölücü Aşiretlerimi ürküttünüz. 
İran mı sizi kaale aldı.  
Ermenistan mı korkudan bayıldı.  
Ruslar mı adam yerine koydu.  
Yunan mı Bulgar mı? … Kim ha kim size bakıp ta 

Bu millete kötülük etmekten caydı.  
 

 Ama siz bu milletin size teslim ettiği, aslan gibi evlatlarına her türlü kötülük ettiniz. Her 
türlü angaryayı yaptırdınız, evinize – karınıza hizmetkâr – uşak yaptınız… Yetmedi yürüyün 
aslanlarım diye defalarca milletin karşısına çıkardınız… Linç ettirdiniz... rezil ettiniz.  
 

 Peygamber ocağıymış… Hadi ordan, Peygamberimize iftira etmeyin… Atatürk’ün 
izindelermiş… Hadi ordan Atatürk’ün de arkadaşlarının da adını kirletmeyin.  
 

 Bülent Arınç’ın dediği doğru çıktı “ iyi ki sizinle bir savaşa girmemişiz”. Ama artık 
millet gözünü açtı her PALAVRA ya inanmayacak. Bize GÖSTERİŞ yapmayın. Size 
“Kartondan Aslan” sözü bile fazlaymış.  
 

Tüm bu sözlerde hiçbir HAKARET KASTIMIZ yoktur. Hakaret arayan, kapısının 
önündeki çöp kamyonuna baksın yada meydanlarda nöbet tutanlara baksın.  


