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İÇERDEKİLER 

 

HİDAYET KARACA…… İlk içeri giren o oldu… İçeri giren çoktu ama O’nun girişi ciddi bir 

kırılmaydı. Kendisini 15–20 senedir tanırız… Bazı TV kuruluşlarına da başkanlık 

yaptı. Bize göre birçok benzeri arkadaşı gibi “işin nereye gideceğini öngöremedi”, 

kanlı bir darbe öngörseydi… Kendini sıyırmaya çalışırdı… Bu kadarını kabul 

etmezdi… Allah kurtarsın.  

 

Damat KAVURMACI…… Kendisini değilse de babasını, amcasını, ailesini, kayınpederini 

50 senedir tanırız. Bu tanıdığımız insanlar asla “kanlı darbeci” olamaz. Ellerinde 

büyüttükleri bu çocuğun da ateşe düşmesine izin vermez… Allah hepsinin yardımcısı 

olsun.  

 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ…… Kanunlar ceza verse bile, hukuk vicdanı O’nun zindanda 

olmasına razı gelmez. Bize göre O’nun vicdanı da bir kişinin bir damla kanının 

akmasına razı gelmez. 10–15 senedir tanırız. O kalabalıklarda “nasıl da 

yapayalnız” olduğunu gördükçe acırız… Acımak biraz haddi aştı ama gerçek 

duygumuzu başka türlü dile getiremedik. Gerçekten durumu çok üzücü… Keşke farklı 

bir kaderi olsaydı… Allah ailesine bağışlasın.  

 

NAZLI ILICAK…… Bakmayın hırçın görünüşüne… bir tül kadar, dantel kadar narin bir 

kişiliktir. Meslek icabı 15 – 20 senedir tanırız. Girgin, çok açıksözlü, cesur ve her 

şeyden çok ailesine düşkün bir annedir. İnanılmaz bir “mağdurdan yana olma” 

içgüdüsü, hatta hastalığı vardır. Hayatta en kızdığı insanın bile mağduriyetine razı 

gelmez. Duygusallığı ve iyimserliği başının belasıdır. Allah güç kuvvet versin.  

 

ALİ BULAÇ…… 50 senedir tanırız… cıvıl cıvıl bir Arap çocuğu olarak İstanbul’da 

göründüğünde… aralık ön dişlerini göstererek güldüğünde… o muzip gözlerini 

dikerek şiveli konuştuğunda çevresindekilerin dikkatini çok cezpederdi. Sağlam bir 

mümin, ivazsız – çıkarsız bir dost, adeta canlı bir rehberdi.  

…… Tayyip Bey sanırım O’nu yakından ve iyi tanır. O’nun, terörle… 

darbeyle… kanla… kavgayla HİÇ İŞİ OLMADIĞINI ve OLAMAYACAĞINI iyi bilir. O 

içerdeyken nasıl aldırış etmeden duruyor?..  Anlamıyoruz.  

…… Belki de bir devlet adamının durumu böyle oluyor. Biz Sultan Fatih’in, 

kardeşini kesmesini de anlayamıyoruz ama Ali nerde… Fatih’in kardeşi nerde?..  

 

Acaba birgün bu tanıdıklar ile yüz yüze gelecek miyiz?.. Birbirimizin yüzüne bakacak 

mıyız?.. Yoksa yanından geçip gidecek miyiz?.. Yok yaa var mı öyle...  

Yap, yakıştır, söyle 

Yanından geç git öyle…  


