
                                 GÖRMEMİŞİN DARBESİ OLMUŞ     08.09.2017 

15 Temmuz melaneti; devlete, millete, demokrasiye yönelik ve FETÖ örgütü olarak 

tanımlanan yapının iç ve dış düşman odaklarla işbirliği ile gerçekleştirdiği… ASLA ve ASLA 

mazur görülemez bir saldırı idi. Devleti yıkma da diyebiliriz, ele geçirme de diyebiliriz, DARBE  

de diyebiliriz.  

Her darbeden sonra, bizim çok bilmiş siyasilerimizin tavrı sözledir. 

…… Darbe başarısız ise bize karşı yapıldı derler.  

    …… Darbe başarılı ise demokrasi dönene kadar susarlar.  

Bu zamana kadar, hiçbir darbe “Bu kadar BALLANDIRILMADI” bunun nedeni 

basittir… Her şeye rağmen “Devlet terbiyesi almış” siyaset adamları böyle bir durumdan 

“Devlet ve Millet adına utanç duyarlar” ve konuyu “çok dillendirmeden” tarihin, hukukun 

ve milletin vicdanına teslim ederler. Çünkü Darbe bir tür “ihanettir”… Hatta ADAMIN 

KARISININ, BACISININ İHANETİ GİBİDİR… Ayıplanır… Utanılır… Cezası verilir… Bitirilir.  

Peki… Bizde nasıl oluyor?  Sanki bir bayram, bir kutlu gün, bir anma vesilesi, bir dönüm 

günü… Ne desek bilinmez. Hergün, her gece… yerli, yersiz… doğru, eğri… BİR DARBEDİR 

GİDİYOR.  

Anlayacağınız “görmemişin bir darbesi olmuş, tutmuş DESTAN yapmış”. Böyle de 

propaganda olmaz… bi gömlek 14 lira.  

------------------------------------------------------- 

Sen Arakan’ da Allah’ın gariplerine verdiğin yardımı “göstermek için” aile boyu turlar 

düzenle… Tam ağlarken kameralara çektir… 16 kanal aynı anda canlı yayınlasın… ALLAH 

RIZASI de öyle mi? 

------------------------------------------------------- 

İstanbul’da Kenya Mahallesi var, Tanzanya semti var, Suriyeli ilçeleri oluştu… Emin 

olun bunların sefalet ve çaresizliği dünyadaki birçok yerden bin beter. Üstelik bu gibi yerler 

şiddet, hırsızlık, fuhuş gibi suçlarla kaynıyor… Devletimizin bir imkân ve kabiliyeti varsa 

“bıraksın orda burada artistlik yapmayı” da biraz bu işlere baksın.  

------------------------------------------------------- 

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına gitmeyen Dışişleri Bakanı “Arakan’ da 

makarna dağıtırken poz veriyor”. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı görmüyor mu? Bunlar 

turistik geziden yorulmuşlar… METAL YORGUNLUĞU hikaye.  

------------------------------------------------------- 

TV’lere bakıyoruz… Ölüm, kaza, cinayet, terör, cenaze, şehit bir tarafta…  
                                 Cumhurbaşkanı, Başbakan, toplantı, nutuk, parti başkanı öbür tarafta.  
 

Kim seyreder bu kanalları?..  Yaşasın kayıp bulma, evlendirme, yarışma, eğlence…  

 


