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KOMPLO 

Zaman 28 Şubat süreci…STK’lar için “Beşli Çete” deniyor… İş dünyası 
“Başrolde”… Medya her zamanki gibi “Kış kışlığını yapıyor” TSK veya BÇG denen özel 
birim “Üst akıl” olarak bir garip misyon üstlenmiş. Hepsinin amacı Refahyol’u devirmek. 
Tamam da yerine ne gelecek ??? Meçhul. 4 – 5 sene O koalisyon… Bu koalisyon… Kriz… 
Bir daha kriz… Erken seçim.  

Memleket çok benzer bir sürece doğru gidiyor… Bu sürece girdi bile diyebiliriz.         
28 Şubat’ta STK, İş Dünyası, BÇG ve diğerlerinin tek derdi vardı. Refahyol’u ayakta tutan    
14 milletvekilini ayartmak. Yoğun bir çaba ile bunu sağladılar ve işi bitirdiler.  

Seçim sonuçları çıkmadan söyleyelim. Bu süreçte de “10 – 20 milletvekili” son 
derece önemli olacak. AKP ne kadar “kurşun asker grup” yapmış olsa da aranan sayı 
imkansız değil. Bu iş ayartma yolu ile veya kopuş şeklinde yeni bir yapıya yönelme şeklinde 
olabilir. Hangi yapı derseniz en şanslısı “Milli ittifak”… sakın şaşırmayın. Men Dakka 
dukka… Bugün bana yarın sana.  

Aportta bekleyen o kadar aslan “seçimlerden sonra bize ne düşer” diye ağzını – 
gözünü açmış. Kimler derseniz sayalım; üç dönemlikler… Eski küskünler… Yeni küskünler… 
Abdullah Gül’ün çevresindekiler… Eski kıymetli Hukuk ve Bürokrasi adamları… Tatmin 
olamamış iş adamları… Saymakla bitmez. Üstelik Eylül’de AKP kongresi var… Teşkilat’da 
kaynıyor (ki bunlar Süleyman Soylu ile susturulamaz)…Grup da kaynayacak (Çünkü bir sürü 
acemi dolaylı ellerle yönetilemez). Hepsinden ötesi Büyük Kongre’ye Sn. Cumhurbaşkanı 
girip “Kulis veya Liste” yapamaz.  

Necip Fazıl’ın dediği gibi 
 Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden.  

Her zaman söylediğimiz gibi Tayyip Beyin işi zor… Çok zor. Etrafında iyi bir yapı ve 
güçlü bir servet biriktirdiğini düşünüyordu. Ama boş çıktı. Çok emek verdi, kendinden çok 
fedakârlık etti, hatta inandığı değerlere bile arkasını döndü ama olmadı. Allah Tövbesini 
kabul etsin… Sonunu hayırlı etsin.  

Bize gelince Allah yardımcımız olsun. Ekonomik ve Sosyal yönlerden kâbus gibi bir 
süreç yaşayacağız. En az iki yıl afet gibi günler geçireceğiz. Sonrası da meçhul. Biliyorum 
inanmak istemiyorsunuz ama bir şeyler yapın… Dua’yı eksik etmeyin.  


