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1- 40 yaşından genç kardeşlerim, bu vatanın fedaileri, bu vatanın delileri, serdengeçtileri
bana diyorsunuz ki, Reis pambıkörene sadece pambığı tıkasaydın iyiydi, sen tüpçüyü
patlattın. SÖZ NAMUS. Herkesin duyduğunda delireceği, hatta inanmayacağı bazı şeyleri
yazmadım.
2- Vallahi ölsem de gene de yazmam, billahi ölsem de gene yazmam. Heyyy biz namuslu
adamız. Sadece ödeşiriz. Benim sınırlarım var. Bu aile ile ilgili delilli, ispatlı bazı şeylerim var
ki, onları yayınlamayacağım. Bu olmaz ancak bana suç örgütü diyen kemiksiz köpeklerin,
3- sözde gazetecilerin kim olduğunu az da olsa bilin diye bunları yazdım. Ben size hasan
yeşildağ’ı yazdığım da, hepiniz kafalarınızın üstüne dikileceksiniz. Ayaklarınız havada,
kafalarınız yerde olacak. Olmaz arkadaş diyeceksiniz. Ben size delilleri ile anlatacam.
4- Toplum olarak ben dahil herkesi delirtecem ancak sözüm olsun sizi tedavi edecem. Halen
daha bana madem sen bunları biliyordun, daha önce niye anlatmadın diyenlere de, “Lannn
Bırakkk”diyecem. Çünkü, bu arkadaşlar kafa taslarının içinde beyin yerine delikli gri sünger
5- taşıyorlar. Lan tekrar söylüyorum; kurtarıcı değilim, Türk gençliğinin örnek alacağı
kahraman da değilim. Ancak kendi dünyasının şartlarında namus sahibi bir adamım. Suç
örgütü lideri değilim. Yazılı kanunların karakterime uygun olmayan bölümlerini ihlal ettiğim
için
6- suçlu olan kişiyim. Bu kadar sadece bu kadar. SÖZ NAMUS… Bu dünyadan sadece
üstümdeki gömlekle ayrılacam. Ne milletvekili ne de başka bir şey olmayacam. Ancak onuru
için savaşıp, intikamını alan bir insan olarak sizlerin sohbetlerin de yer alacam. SÖZ NAMUS.
7- Ayrıca varlığıyla onur duyduğum @yilmazsozcu abiye benden dolayı saldırmayın. Bu insan
beni desteklemiyor. Sadece bu olmaz diyor. Adamın elinde sadece bir tripot, bir kamera,
sınırlı miktarda cebinde para var diyor. Ailesi, çocukları yanında olduğu halde, onur
savaşından
8- geri atmıyor diyerek, yıllar sonra mahcup duruma düşmemek için bu orantısız savaşta bir
kaç kelime söylemek için bu sözleri yazıyor. Daha doğrusu tarihe not düşüyor. Onlarca yıl
sonra bu insanı eleştirdiğiniz için utanacaksınız. Lan derin mehmet, senin İran’lı
9- tetikçilerini yakalayıp, köçek kıyafeti ile resimlerini çekip sana yollarsam sakın bozulma.
Kimsiniz ulann siz? pambıkören, süslü sülünün oğlu ve sen ayrıca mehmet ağar, oğlu tolga

ağar narkotik şubeden kokain kullanıp kullanmadığınıza dair bir saç testi yaptırsanıza.
10- Ama gerçek test, kolpadan değil. Lan mehmet ağar, gözaltına aldırıp soydurduğun kız
kardeşlerimiz için, üzdüğün her çocuk için, kuracağım çilingir masasında seni bir saat
oynatacam. sadatçıları da sana mezdeke grubu olsun diye onları da oynatacam. Bende SÖZ
NAMUS GÖRECEKSİNİZ
11- Lan çakma sosyalistler ( orijinaller baş tacı) @eacarer ile de lütfen uğraşmayın. Video
çekmeye başladığımda size sosyalizmi anlatacam. Deli olacaksınız, utanacaksınız. Lan muhbir
sülü @ugurdundarsozcu abiyi ihbar etmişsin. Ona dava açmışlar, unutma tasmayı takacam
sülüüüü…
12- Ayrıca Tayyip Beyin eşine saygısızlık yaptığını düşündüğümüz için kendisine saldırı
yaptığımız sayın Fevzi İşbaşaran ile telefonla konuştuk. Kendisi ben kimsenin ailesine
namussuzluk yapmam, benim düşmanlığım Tayyip Erdoğan ile dedi. Kendisi ile helalleştik.
Artık dostuz…
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