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MİZANSEN – İSTİHBARAT 

 

Son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim… Bütün ordular gibi bizim ordumuz da tören ve 

mizansen olaylarını seviyor. Tabii mevcut iktidar da, mizansen ile iletişim kurmaya ve 

propagandaya bayılıyor.  

  Şimdi …… 18 Mart Pazar sabahı TV’lere bakıyoruz.  

  …… Ordumuz Afrin’de. 

 …… 3 ÖSO üyesi kırsal – taşlık bir yerde sabahın karanlığında namaz kılıyor… 

Anons şöyle “namazlarını kıldılar Afrin’e girdiler”. İçimiz kalkıyor ALLAH KORUSUN… 

…… Resimlere bakıyoruz 8 – 10 ÖSO askeri elde silah boş caddelerde ilerliyor. 

ALLAH KORUSUN… Her an bir sıkıntı olabilir.  

…… Başka bir cadde… Bomboş… Birkaç araba dolaşıyor… Uzaktan askerler 

görünüyor… Bir havuz bir heykel… ALLAH… ALLAH. Nerde bu PKK? Nerde bu YPG… 

PYD? Nerde bunlar? 

…… 8 – 10 ÖSO askeri… Ortaya yarı çıplak birini almış… Evire çevire sürüklüyor… 

İşte bir PKK’lı… Başka yok. 

…… Öğlen saati… Türk askeri ve tankları ortaya çıkıyor. Bir askerimiz bayrak 

çekiyor… Başka bir asker bayrağımızı balkona asıyor…Tekbiir … Allahuekber… Silah 

sesleri gırla…  

…… Bir askerimiz var gücüyle bağırarak şöyle söylüyor; “Türk Silahlı 

Kuvvetlerimiz Şehitler gününde, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde bu zaferi yüce 

Türk milletine ve yüce şehitlerimize armağan ediyor”. Tıpatıp aynı sözleri birkaç yerde 

birkaç asker bayrak çekerken söylüyor… Anlaşılan bir hazırlık yapılmış.  

 

 İNSANIN AKLINA NE SORULAR GELİYOR 

…….  TSK öğlene kadar bayrakları çekeceğini nereden biliyordu ki, buna göre mizansenler 

planlanmış… Aksi halde bu durum hızlı bir refleks ise HELAL OLSUN.  

…….  MİT nasıl olmuş da, AFRİN’in BOMBOŞ olduğunu son ana kadar anlayamamış? 

Anlı şanlı TV analistleri günlerdir her şeyi bilirken(!) nasıl oldu da o kadar tüneli – 

kanalı – depoyu – kale gibi siperleri bilemedi?  

 

 ŞİMDİ 

Çok şükür kazasız – belasız işin bir aşamasını geçtik. Ama buradaki sorular ve 

sormadığımız, sormayı ayıp saydığımız birçok soru TSK, MİT, DEVLET içinde sorulmazsa… Çok 

acı şeyler ile karşılaşabiliriz.  

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

        HAFTANIN  HABERLERİ  

…… Hayatı boyunca “Askere posta koyan” Hasan Celal’e rahmet olsun.  

…… Vali kalpağı takmış… Zülfikar’ı kaldırmış… İşi tepede bırakmak lazım demiş.  

…… Türkeş, Tayyip Bey’i dinlerken, şeker patlatma oyunu oynuyormuş.  

…… Sisi (bu bizdeki Sisi) Çiftlik Bank için “beni kayyum yapın” demiş.  

…… Kedicikler dama kaçmış… Adnan hoca “yine mi Mart geldi” demiş.  

…… Rektör’ün biri kep yerine SARIK takalım demiş.  

        Çok renkli bir ülkeyiz…. Vesselam. 


