SOĞUK SAVAŞ
Selamun aleyküm.
15 Temmuz darbe girişimindeki bana göre en sansasyonel olay İncirlik üssünün
elektriklerinin kesilmesidir. İncirlik Üssü, Amerika'nın orta doğudaki en büyük üssüdür.
Bütün orta doğu trafiği bu üsten sağlanır. Yani Amerikan ordusunun, kendi toprakları
üzerinde bile bu derece stratejik öneme sahip bir üssü yoktur. ABD ordusunun beyni
Pentagon ise, kalbi de kesinlikle İncirlik Üssüdür.

Darbe girişimi gecesi en dikkat çekici olan şey de, bu üssün elektriklerinin kesilmesi, giriş
çıkışların kapatılması ve bir süre sonra uçuşa yasak bölge ilan edilmesidir. Bunun ne demek
olduğunu anlayabiliyorsun di mi hacı? Link, Link, Link, Link
Yani Amerika'nın dünya üzerindeki en stratejik hava üssünün, Amerikan ordusunun orta
doğudaki kalbinin elektriklerini kesip, giriş çıkışları yasaklamanın ne demek olduğunu
anlayabilecek kapasitedesin di mi?

Allah aşkına öyle olduğunu söyle bana.. Nolurr...

Yoksa ''ay gene patlatıyolar bunlar kendilerini yhaa, vahşilieerr !!! Milletçe üzgünüz, herkes
profil resmine siyah çelengg koysoonn !!! '' kafasındasındır ve o oksijen girmeyen kafaya ben
pek bir şey anlatamam.
Ya bu ülkede hala darbe gecesi ve sonrasında İncirlik Üssünün elektriklerinin kesildiğini ve
giriş çıkışların kapatıldığını bilmeyen ve ona rağmen bu ülke sınırları içindeki oksijeni soluyup
tüketen terliksi beyinsizler var abi. Ciddiyim, var. Gerçi İncirlik Üssünde incir yetiştirildiğini
sananlar da var ama, neyse, o tıbbın konusu.

İşte söz konusu bu hareket, dünyanın süper güç olan ülkesine yapılırsa, bu resmen bir soğuk
savaş ilanıdır. Amerikalılar, Amerikan başkanı, Amerikan ordusu bu İncirlik Üssünü
tamamıyla kendi toprakları olarak görürler. Yani senin bu hareketi yapman ile, gidip
Washington'a askeri çıkarma yapman veya herhangi bir saldırıda bulunman tamamen ve
tamamen aynı şeydir.
ABD Hava Kuvvetleri komutanı geçenlerde hani İncirlik Üssüne geldi ya, (Link) ''IŞİD ile
mücadeledeeee.... bik bik bik ''(Link) diye zırvalamaya başladı hani, işte bu ziyaretin sebebi
de budur.

Ben ilk bu elektrik kesme olayını duyduğumda ciddi söylüyorum inanmadım. ''Yok artık, o

kadar da değil, onu yapmaya yemez henüz'' demiştim. Fakat sonra gördüm ki iş gerçekten
fazlasıyla ciddi ve bunu hemen yazmıştım ''soğuk savaş ilanıdır, arkası gelir'' diye, maalesef
gördüğünüz gibi bir bir geliyor.
Lakin olay yalnızca bununla sınırlı da değil hacı. İşin bir de Rusya boyutu var. Tarihe
bakarsanız, Rusya ile yakın ilişki kurmak isteyen herkesin başı ezilmiştir bu ülkede, ta Adnan
Menderes'ten başlar bu olay hatta. İlk o denemiştir Rusya ile temasları. Çünkü Türkiye'nin
Amerikan sömürgesinden çıkıp da, Amerika'nın dünyadaki en büyük rakibi Rusya'nın
tarafına geçmesi demek, bütün orta doğu stratejilerinin ve kozlarının tamamen ABD'nin
elinden çıkıp, Rusya'nın eline geçmesi demektir.

Aklı başında hiçbir devlet de böyle bir şeye izin verecek değildir elbette. Hatta sizi biraz
geriye götüreyim, şu bizim Rusya ile yaşadığımız uçak düşürme hadisesine...
O uçak gerçekten neden düşürüldü acaba?
Yani neden ''Türk akımı'', petrol, doğal gaz, enerji hatları gibi yığınla milyar dolarlık ihaleler
ve projelerin hemen arefesinde böyle bir uçak düşürme olayı yaşandı ve bütün projeler
durdu sizce?
Peki bu darbe girişimi neden Erdoğan Rusya ile ilişkileri düzelttikten hemen sonra oldu?
Peki, İncirlik Üssünün şuan Rusya'ya açılma ihtimalinden kaçınız haberdar?
Evet. Link, Link, Link
Amerikan ordusunun tam göbeğine, en büyük rakibi Rus ordusunu sokmaya kalkmak...
Siz daha savaş sebebi mi arıyonuz hacı?

Dikkat ettiyseniz bu olaylardan sonra Suriye'de durumlar bir anda çok tuhaf şekilde
değişmeye başladı. Esed yıllardır kendisini koruyan ve kendisinin de koruduğu PKK,PYD'yi
vurmaya başladı falan.
Lafın kısası, Amerika, orta doğudaki en büyük ve en stratejik ortağı ve sömürgesini
kaybetmemek için her yola başvuracaktır. Gerekirse her gün bombalama, gerekirse bir
darbe girişimi daha. Lakin 15 Temmuz sonrası, Türkiye resmen bir yörüngeden çıkmıştır. Ve
onların Güneş Sisteminden çıkarsak, bir gezegenin sistemden çıkmasının bütün sistemin yok
olmasına sebep olacağını bildikleri için, bizi bu yörüngede tutmaya çalışıyorlar.

Bu arada 15 Temmuz hakkında bir yazı yazıyorum, geçen hafta başladım, zaman buldukça
yazıyorum bu yüzden uzun sürüyo. Ama yakında biter inşallah.
Bu patlamalar belli amaca göre yapılıyor ve şuan dikkat ettim de gittikçe batıya doğru
kayıyor her seferinde. Allah nasip etmesin ama yine bir patlama olur ve yine geçenkine göre
daha batıda olursa, sanırım amaç bunu Ankara-İstanbul'a kadar sürekli büyüterek taşımak
olabilir. Allah vatanımızı milletimizi, masumları korusun.
Sağlıcakla..
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