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“BAYRAM VAR BAYRAM” NARALARI ATAN MİLLETVEKİLİ, AL SANA BAYRAM. 

Murat Karayılan’ın Kandil’deki açıklamalarından sonra, Ak Parti Grup 

Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 

“Silahlar sustu. Bu ülkede bayram var bayram” diye bağırdı. 

 

İşte size; Kandil’deki terörist başı Murat Karayılan’ın açıkladığı bayram 

şartları: 
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İşte size; Kandil’deki terörist başı Murat Karayılan’ın açıkladığı bayram 

şartları: 

 

İşte size; Kandil’deki terörist başı Murat Karayılan’ın açıkladığı bayram 

şartları: 
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İşte size; Kandil’deki terörist başı Murat Karayılan’ın açıkladığı bayram 

şartları: 

 

İşte size; Kandil’deki terörist başı Murat Karayılan’ın açıkladığı bayram 

şartları: 
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İşte size; İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’ın mesajı Diyarbakır’da 

açıklandıktan sonra bayram yapanlar: 

 

İşte size; İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna sızan İmralı 

tutanaklarındaki sözleri: 
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İşte size; İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna sızan İmralı 

tutanaklarındaki sözleri: 

 

İşte size; İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna sızan İmralı 

tutanaklarındaki sözleri: 
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İşte size; İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna sızan İmralı 

tutanaklarındaki sözleri: 

 

İşte size; AKP’nin icadı Bölücü PKK açılımı: 
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“BAYRAM VAR BAYRAM” işte size; PKK’lılar serbest bırakılırken, terörle 

mücadele etmiş madalyalı kahramanların zindanlara tıkılması. Hatırlayın, 

Karayılan dünkü açıklamasında “PKK silah bırakmadan önce Türk Güvenlik 

Güçleri tasfiye edilsin” şartını koştu. Demek ki, bu danışıklı dövüşmüş. Şimdi 

gördünüz mü, Türk Ordusunun tasfiyesine neden başlandığını?   

 

İşte size; AKP’nin icadı Bölücü PKK açılımı: 
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İşte size; PKK ve Bölücüler bayram yaparken, Türk halkına yasak olan bayram: 

 

İşte size; PKK ve Bölücüler bayram yaparken, Türk halkına yasak olan bayram: 
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İşte size; PKK ve Bölücüler bayram yaparken, Türk halkına yasak olan bayrak 

ve Türkiye Cumhuriyeti “TC” sözleri: 

 

Nerdeyse sıfır terörle teslim aldığınız iktidarı, “Analar ağlamayacak, bayram 

var bayram” diye diye, terörü işte böyle azdırdınız. Şimdi de, terör örgütünü 

daha fazla güçlendirip, gelecekte daha fazla akacak kanın tohumlarını 

atıyorsunuz. Lütfen, aşağıdaki tabloyu dikkat ve ibretle inceleyiniz. 

 



10 
 

 

BU VATAN BÖYLE KURULDU. İŞTE SİZE: 

 

 

 

Terörist Başı Bebek Katili Abdullah Öcalan’ın; “Ne PKK’nın sandığı, ne AKP’nin 

sandığı gibi bir çekilme olur. Çekildiğimiz alanda gerillayı daha da büyüteceğiz. 
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Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var” dediği 

gibi, yarın daha da güçlenen PKK teröristleri; İran, Irak ve Suriye’deki 

kamplardan Türkiye’ye girmeye başladığı zaman, kan gövdeyi götürmeye 

başlayınca, bu millet geç de olsa uyanacak ve “Bayram var bayram” 

diyenlerden hesabını soracaktır. İşte o kamplar: 

 

Terörist Başı Öcalan; “Başarılı olursam, Ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu 

olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak” diyor. Aşağıdaki tabloya tekrar 

bakın, terörü ne hale getirdiğinizi hâlâ görüp anlamadınız. Bayram var bayram 

naraları atanlar yüzünden inşallah bu tabloyu aramak zorunda kalmayız. 

 

Selam ve saygılarımla… 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup,  

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları  

önerilir;  
http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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