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ENKAZ 

Abdullah, Tayyip, Melih… Bu kişilikleri ön isimleri ile anma nedenimiz 30 yıl 

önceki…15 yıl önceki hallerini yakinen bilmemizden ve o tarihleri göz önüne 

almamızdandır. Hoca yani, rahmettli Erbakan, İmam Hatiplileri hiç sevmezdi… Onları 

taşralı, fakir, gariban, sığıntı gibi görürdü. 70’li yıllarda da böyleydi, artık iktidar gördüğü 

90’ların başında da böyleydi… 94 genel seçimleri yaklaşırken; İstanbul’da, Ankara’da, 

İzmir’de, Bursa’da sakalsız ve lise kökenli adaylar arıyordu.  

Yukarıdaki üç isim Erbakan Hoca vasıtasıyla tanışmış kişilerdir. Üçü de birbirini 

çok iyi bilir ve de hiç sevmezler… Son dönemin iktidar iklimi bunların açıktan kavgalarını 

hep önlemiştir.  

 

Kuş olup görmeli, Melih Gökçek ile Tayyip Erdoğan görüşmesinin vücut dili acaba 

nasıldı?.. Mimikler… Ses tonları… Hitaplar nasıldı? 2001’in sonlarından 2017’nin 

sonlarına, tur tamamlanıyor… Yarışçılar yolun sonuna yaklaşıyor… Neler gördük, neler 

işittik!..  Bu yiğitlerin birbirleri hakkındaki fikirlerini alt alta yazsak, yüzünüz kızarabilir, 

mideniz bulanabilir. Ama siyasetin sihiri tutkal etkisi yapabiliyor. Ağdalı bir tutkal!  

 

Üçü de dönüp son 30 – 35 yıllarına baksalar… Bir sürü pişmanlık görürler. Değer  

miydi?..  Tabii ki değmezdi ama başka şansları yoktu. O’nlar bu kişiler olmasa ne 

olurlardı?  O’nları bilim adamı, işadamı, meslek adamı olarak düşünebilir misiniz?  

Kader işte böyle bir şey.  

 

Bu arkadaşların üçü de batı hayranıydı… Hem de deli gibi batı hayranı… Hala ve 

sonuna kadar  kompleksli  batı hayranıdırlar. Hoca ise Batı’yı kendine hayran bırakacak 

çapta ve donanımda bir insandı. Bu iki yapının anlaşması mümkün olabilir mi?.. Hoca 

MTTB’ye bakıp… Aşağıdan kaliteli bir kuşak geliyor sandı, halbuki bunların alayının 

derdi “şahsi ikballeri” idi ve kavuşmak istedikleri şey “Batı standartlarında bir yaşam 

tarzı ve zenginliklerdi”. Hoca’yı kandırdılar… Arka kapıdan kaçtılar.  

 

Hırsız İstanbul Dukalığı’nın elinde oyuncak olmuş iktidarların tam da bitip, 

çöktüğü bir anda… Şanslarını denediler… Amerika’nın “tarih boyunca iki başlı” olan 

“Türkiye masası” bunlara yol verdi. Şimdi yolun sonu görünüyor.  

Şimdi… 

Bunların biri diğeri için; “Azerbaycan – Rusya yoluna gidecek” diyor. Biri ise 

“enerji mafyası bunların başını yiyecek” diyor. Biri ötekine; “ABD, CIA ajanı– 

oyuncağı” diyor. Biri en zor anında “beni Başbakan yap” diyor.  

 

Değer miydi?..  Arkanızdaki ENKAZ’a bir bakın… 


