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 Kesinlikle “Dış destekli” ve “cemaat etkisinde” kişilerin bir “kalkışma organizasyonu” 
hazırlanıyordu. Bir takım nedenlerle tarih–saat ayarlamaları “son anda” yapılarak… Bazı 
aksaklıklarla beraber kalkışma başladı.  
 Her kesimde… Şaşkınlık yaşandı ve refleksler yavaşladı. 
 MİT, Genel Kurmay, Medya, Hükümet… dengesiz yakalandı.  
 Tek hızlı refleks Sn. Cumhurbaşkanı'ndan geldi.  
 Bu sütunda Tayyip beyin; yetiştiği şartları, karakter yapısını, akıl yürütme şeklini, 
reflekslerini çok yazdık. (merak eden geçmiş yazılara baksın) 
 İşte Tayyip beyin sahip olduğu “Sokak kedisi Refleksi” anında devreye girdi. Bu refleks 
nedir? 
 ……… Kendini yalnız hissetme… Her şeyi kendi yapar.  
 ……… Eline ne geçerse kullanma… Eline CNN (Hande) geçti.  
 ……… Herkesin duyacağı kadar bağırma… Sesini Duyurdu.  
 ……… Gözünü karartma – risk alma… Çıkıp İstanbul’a geldi.  
 ……… Geldi ve HELİKOPTERE LEVYE FIRLATAN teşkilatı ile buluştu.  
 Olay bitmiştir… HELAL OLSUN  
----------------------------------- 

İyi de iş niye buralara geldi. Yazının bundan sonrası tam 45 yıl öncesi “İslamcı Hareket” 
yıllarının öğretilerine dayanıyor.  
 HEDEF… Yedi Güç Odağı …... Gençlik – Eğitim – Aydınlar  
     …… Ordu 
     …… Medya 
     …… Parlamento 
     …… İş Dünyası 
     …… Anayasal kurumlar - Yargı 
     …… Sivil Toplum  
 USUL… İ. P. T. İ. T …… İstihbarat 
    …… Propaganda 
    …… Temas 
    …… İrtibat  
    …… Teşkilat 
 
 Sorun şu ki, Erbakan hoca “parlamento üzerinden hakimiyet” hedefledi. 
           Cemaat “Yedi Güç odağında eş düzey hâkimiyet” hedefledi.  
 İkisinin de amacı “Hakkın Hakimiyeti” sloganı altında İslami kuralları referans alan “Bir 
devlet yapılanması” idi.  
 ASLINDA OLAN BU… AMA  
----------------------------------- 

Sen yola çıkarsın da, yolda neler olur bilinmez.  
Kimi kimine HIRSIZ der… Kimi kimine KATİL der.  
Yola ne kadar halis niyetlerle çıkılırsa çıkılsın “Dünya İmtihanında” sınıfta kalan çok olur. 

Şeytana uyan, nefsine uyan… Allah milleti memleketi bunlardan korusun.  
----------------------------------- 

HAYAT DEVAM EDİYOR 
Şimdi bir yeni durum var… RUSYA 
Hızla, aniden ve yüksek değerle hayatımıza giriyor.  
Çok canlar yakan, ateşten gömlek bir konu bu.  
Türkiye, ABD ve Rusya arasında, çıkarlarını kollayan ve “daha çok alan” bir konuma 

yerleştirilir ve en az 10 yıl böyle bir eksende yürümeyi garanti edebilirse… İşte o zaman 
gerçekten, Dünya’nın “İlk ON” una girebilir.  

Bu süreçte iç sosyal sorunlarında da uzlaşabilirse yaşanacak bir yer olur. Olur mu?... Olur. 
Olmazsa ne mi olur… 
Torunlarımız elaleme …… Hizmetçi olur.  
   …… Göçmen olur.  
   …… Dilenci olur.  
Gözünüzün Önüne Getirin de… Düşünün. 


