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HEY GİDİ GÜNLER 

 

Geçen Cuma günüydü. Vaktin sünnetini, Cuma’nın sünnetini bütün millet terk etti… Koştu 

geldi evine… işyerine. Geçti televizyon karşısına. Bekledik bekledik… Nihayet Gül göründü… 

Hemen sağ yanında Ahmet Ertürk, eski TMSF başkanı… Korumalardan daha yakın iyi mi. 

Hazret’in eski danışmanı… Artık ne danışıyorsa ???  

Açıklama 75 saniye sürdü. İki şey söyledi “Bana çemkirenlere susanlar…” dedi “bilgimi, 

birikimimi, tecrübemi…” dedi… İlk bakan, ne dediğini anlamaz ama; POSTA KOYDU… Anlayan 

anlamıştır.  

Yukarıdaki bölümü “canlı yayın” esnasında yazdık. Şimdi bir hafta “geyik dinleyeceğiz” 

ve bu yazı bir hafta sonra aşağıda yazacaklarımız ile birlikte yayınlanacak.  

…… Yok bu konu beklemez… Ne dediyse hemen tercüme edelim. 

               İşte Abdullah Gül kime ne dedi:  

…… Deniz Baykal’a …… Parti içi hesaplarına “beni alet etme” dedi.  

  …… “Sana da… Seni ciddiye alanlara da…” dedi.  

…… Ortaya…… “Aktif siyasete girmeyeceğim” dedi. Ancak hergün dolup boşalan ofisini “soran 

olmadı”.  O da “söylemedi”.  

        ……“Birikimlerimi kullanacağım”dedi.Ancak nerede–nasıl kullanacağını açıklamadı.  

                 Çünkü malum kendisi siyaset adamı ve “birikimleri siyasi olsa gerek”.  

…… Yandaş Medya’ya ……  Sosyal medya falan ifadeleriyle hedefini belirsizleştirmeye çalıştı ama 

“yerin dibine girin” dedi. “Ahlaksız” dedi… “Edepsiz” dedi.  

    …… AK partinin öncülerine “saldıranları”, kendine akıl verenleri 

“Saygısız… Seviyesiz” olarak tanımladı.  

…… Ortaya…… Bu kadar “Kutuplaşma çok”… “Önümüze bakalım”… “Zorlukları aşalım”… 

“Polemikleri bırakalım” dedi.  

…… Tayyip Bey’e…… Beni öyle kolay kolay “adem’e mahkum edemezsin” dedi… “Ben 

buradayım” dedi… “Adamlarına sahip çık… Benle uğraşmasınlar” 

dedi.  

 

Bu konuşma, çok seçilmiş kelimeler ile iyi düşünülüp ifade edilmiş “çok kapsamlı bir 

mesaj.” Amacına ulaşır.  

Peki, bu konuşmanın AMACI NEYDİ? 

ŞUYDU…… Yandaş medya’da “hızla yükselen bir hır – gür sürüyor” taraflar birbirlerini 

APOCU – TAYYİPCİ diye tanımlıyor.  

…… Olayda Gül’ün adamları ve dolayısıyla Gül yıpranıyor. Çünkü “Tayyip’çi 

geçinenler ağzına geleni söylüyor.” 

 …… Tayyip Bey en son açıklaması ile (Benim adıma sadece sözcüm konuşur) 

Gül’ün önünü kesmeye ve şikâyetlerini izale etmeye çalıştı ama… Tavşana 

kaç – Tazıya koş.  

AMAÇ bu saldırganlıkları önlemekti ve “GÜL BU SÖZLERİYLE BU AMACA ULAŞIR” . 

 

Bir şey ilave etmekte fayda var,“Ademe mahkûm etmek.” Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanı, 

Başbakan olup girdiği “İlk Bakanlar kurulunda BİZİM İÇİN söylerken”… Hepsi oradaydı. GÜL… 

ÇİÇEK… LATİF… ARINÇ.  

Kimse “yoktan var etmek ve var olanı yok etmek sadece ve sadece ALLAH’a 

mahsustur” demedi.  

Sonra birer birer İFLAH ETMEDİLER… Bu konu çok derin vesselam. 

Bakalım nereye kadar gidecek… Nerede duracak.  

 


