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KARIŞIK BİR HİKÂYE 

 

Herkes bir şeyler yazıyor… Herkesin bir maksadı var… Yakın, uzak bir hedefi var… 

Evet, bizim de var. Bizim maksadımız siyasi tarihe not düşmek ve geleceği öngörmek.  

Daha geçen hafta AKP’nin bakanları ve yöneticileri “Bayramı görecek” dedik. 

Hatırlamazsınız belki geçen hafta bütün gazeteler ve gazeteciler “Bakan toto” oynuyordu. Bizi 

dinliyorlar ise bu işlerin boş işler olduğunu anlıyordu.  

2015 Haziran seçimlerinden bir yıl önce en az 4 – 5 kere yazdık “Bu seçimle iş bitmez” 

dedik. “Arkasından erken seçim gelecek” dedik… “6 ay sonrası yine seçim var” dedik.  

O seçimde gözleri geleceği görmeyenler, bir iktidar alternatifi oluşturdu ama “erken 

seçimi engelleyemedi”… Bizi dinleyenler çok daha bilgili ve hazırlıklıydı.  

 

Ama… Evet ama… Cemaat’in terör örgütüne dönüşüp… Kanlı bir kalkışma 

yapabileceğini öngöremedik… Allah için görebilen birini de göremedik. Peki, bu sürpriz nasıl 

oldu?  

 

ABD kesinlikle işin içinde. 15 Temmuz öncesi bir yıl boyunca cemaat çok çözüldü… 

Birçok kurumu çökertildi, birçok önemli ismi içeri atıldı… Büyük kaynak ve itibar kaybetti… Sıra, 

kullanılması hiç düşünülmeyen… Sadece “iktidar kazanınca karşı koymayı önlemek” amaçlı 

ordu içindeki yapıya gelmişti.  

ABD’yi iki yıldır sıkıştırıyorlardı…  

ABD ise sandık ve kamuoyunu adres gösteriyordu.  

Bazı güç gösterileri yaptılar… ABD ikna olmadı.  

Yine de ağlamayı sürdürdüler… ABD’nin kafasını şişirdiler.  

İktidar da ABD’nin kafasını bozuyordu (Obama’nın).  

Sonunda “Cemaat, ABD’yi ikna etti”… İpin ucu kaçtı.  

ABD sadece “Karşı değildi”…“İşin içine çok girmedi ama önünü açtı… Belki biraz iteledi”.  

İşte “Cemaat’in ABD’yi ikna etmesi… Tam bir sürprizdir”. 

Yani sanki “Adam köpeği ısırdı”.  

 

Ya peki ALLAH MUHAFAZA… Bunun tam tersi olsaydı veya olursa?.. İşte o durum hiç 

de böyle olmaz… Yani şunu demek istiyoruz… Yakın veya uzak bir günde ABD kafayı bozup 

da “Cemaati ikna edip” yeniden yola çıkartırsa ???.. Evet, çok ciddi sorun. 

 

Mahkemeler başladı “sanıklar dik duruş sergiliyor” hatta şehit yakınlarına “el-kol 

hareketi yapıp… dilini çıkartıp” ağır tahrikler yapıyorlar. Kendilerine göre “dik duruş ve 

özgüven” gösteriyorlar. Kafaları karıştırıp, işi sulandırıp, tepkiyi zayıflatıyorlar.  

Hızla bu mahkemeleri bitirin. 

OHAL ne KHK çıkaracaksa çıkartsın… İşin sonunu getirin.  

ABD ve BATI ile hır-gür etmeyi bitirin.  

MUHALEFET ile anlaşın… En azından BU KONUDA ANLAŞIN… 

RİSK ARTARAK SÜRÜYOR… BU GİDİŞİ DURDURUN.  

 

 

 


