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BİTARAF OLMAK 

 

Büyüklerimiz “Bitaraf olma… bertaraf olursun” diyorlar. Amenna…Flash 25 yıllık bitaraf 
tavrının karşılığını gayet iyi görüyor ve biliyor. Ancak biz neye taraf olacaktık? 

Mebzul miktarda “güç ve çıkar” odakları arasında taraf olamadık. Pavyon 
konsomatrisinden… Cami hocasına kadar herkese hitap eden bir kurum, neye – nasıl taraf olabilir. 
Bizim tarafımız ancak ve ancak izleyicimizin sağduyusu olabilir… Ve öyledir.  

Ama bize hep ÜZÜLMEK düştü… düşüyor… düşecek.  

Dünkü üzüntümüz şuydu ; 

Cemaat, bir yabancı aklı ve projesi ile iktidar hesabına ve kendi adına ETÖ diye bir terör 
örgütü icat edip… ne bulursa içine attı ve hukuku –istihbarat örgütlerini –medyasını 
seferber etti. ETÖ nedir bilinmez… Ama kuvvetli bir askeri üst yönetim grubunun, 
iktidarı devirmek için uğraştığı kesindi. Öyle bir süreç yaşadık ki bazılarının 
“Kartondan Aslan” dedikleri çöktü gitti ama gerçek zanlılar bu işten sıyırdı… BİZE 
ÜZÜLMEK DÜŞTÜ… Hem boşuna yatanlara…Hem elden kaçanlara üzüldük.      

Bu süreçten iktidar, gücünü pekiştirerek… Cemaat ise zaferin gerçek sahibi gibi çıktılar.       
İş zaferin nimetlerini paylaşmaya gelince bu iki ortak birbirine girdi.  

Şimdilerde, bir önceki örneğe çok benzer bir süreç yaşıyoruz. Bu sefer iktidar FETÖ diye 
bir terör örgütü icat etti. Cemaatle ilişkili… ucundan kenarından bulaşmış… gözüne 
kimi kestiriyorsa üstüne gidiliyor… Yine aynı yöntemlerle medya, istihbarat, hukuk 
sistemi seferber durumda. Ortada bir “terör örgütü” var mı… Çok tartışılır. Bunu 
aşamalı olarak ve konjonktüre göre yargı ortaya çıkartacak. Ama Cemaat üst 
yapısının, iktidarı paylaşmak için, açık talep veya tehdit gibi uyarıları olduğu 
kesindir. Şimdi de yaşın yanında yanan kurulara üzülüyoruz. Hapishane veya adliye 
kapılarında “Cevşen okuyan” veya “elleri kelepçeli” bacılarımız için yine BİZE 
ÜZÜLMEK DÜŞÜYOR. Yine boşa yatanlar ve elden kaçanlar oluyor… Üzülüyoruz.  

Tüm bu olanlar “Dengelerin değişmesi” neticesinde olageliyor. Ya yarın bugünkü 
dengeler de değişirse ne olacak. Hiç şüphesiz yine BİZE ÜZÜLMEK DÜŞECEK.  

NEDEN …… Sadece ve sadece bitaraf olduğumuz için.  

     …… Herkesin hem doğrusunu…hem yanlışını söylediğimiz için  

BİR DE KORKUYORUZ…… 

NEDEN …… Bu “güç ve çıkar grupları” bir şeyleri yanlış anlar ve bizi de gözüne     
kestirir mi diye.  

Allah'ım, bitaraf kullarını, “gücünün ve menfaatlerinin esiri olanlardan” koru… 
Muhalifler bitince… sıra bitaraflara gelmesin…vesselam.  


