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Dün Hürriyet’in birinci sayfasında Latif Demirci’nin enfes bir karikatürü vardı.
İki kişi kahvede konuşuyor:
Birincisi parmaklarıyla sayarak “Yasama… Yürütme… Yargı… Cemaat…”
diyor.
Öteki soruyor: “O sonuncusu ne ya?..”
Birincisi yanıt veriyor: “Yeni eklendi…”
***
Latif Demirci’nin karikatürü herkesin bildiği bir gerçek üzerine kurulmuş.
Devletin organları üçe ayrılır:
Yasama.
Yürütme.
Yargı.
Latif bunlara bir tane daha ekliyor:
Cemaat!
***
Gülen Cemaati 1980 askeri darbesiyle güç ve hatta meşruiyet kazandı.
Askerler, bütün partileri, bütün örgütleri kapatınca, desteği dinde aradı, Cemaati
güçlendirdi.
1982 yılında, yeni anayasa için yapılan, aleyhte propagandanın yasak olduğu
yüz karası oylamada Evren Yönetimi, Gülen Cemaati ile ittifak etti.
O günden bu yana Gülen Cemaati sürekli büyüdü, serpildi, gelişti, zenginleşti,
şirketler kurdu, parasal güç kazandı…
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Siyasal partiler dahil her yere girdi, pek çok örgütte yönetimi ele geçirdi, kendi
medyasını da oluşturdu.
2000’li yıllardan itibaren daha etkin bir biçimde siyaseti yönlendiren Gülen
Cemaati’nin son olaylardaki rolü Latif’in karikatüründen daha iyi anlatılamazdı.
***
İster beğenelim, ister beğenmeyelim:
Artık siyasette, ekonomide, hukukta, kültürde, medyada, emniyette bir Gülen
Cemaati olgusuyla karşı karşıyayız.
Türkiye’yi yönlendiren, her yere el atmış, sadece ekonomiyi ve siyaseti değil,
hepimizin güvencesi olan hukuku ve güvenliği de etkileyen büyük bir güç bu.
O kadar büyük ve güçlü ki, iktidarı Tayyip Erdoğan mı Gülen mi kontrol ediyor
sorusu sorulmaya başlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cemaatle görüşmesinden, uzlaşmasından söz
ediliyor.
***
Latif’in, devletin dördüncü gücü olarak tanımladığı Gülen Cemaati nedir,
kimlerden hangi örgütlerden oluşur?
Cemaatin amacı, hedefi nedir?
Nasıl örgütlenmiştir?
Hangi ilkelere göre çalışır?
Yöneticileri, üyeleri kimlerdir?
Işık evleri, ağabey, abla örgütlenmesi nedir?
Cemaatin denetimindeki örgütler, dernekler, cemiyetler, meslek kuruluşları,
şirketler, okullar, üniversiteler, televizyonlar, gazeteler hangileridir?
***
Tabii ki bu konuda yapılmış araştırmalar, incelemeler, yazılmış kitaplar var.
Ama Türkiye demokratik bir ülkeyse, şeffaflık önemliyse, bu soruların
yanıtlarını herkesten önce Gülen Cemaati’nin vermesi gerekir.
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Hayatımızı bu kadar derinden etkileyen bir örgütü tanımaya hakkımız yok mu?
Demokrasimizin şeffaflaşması için büyük bir çaba gösteriyoruz…
Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bütün kurumlardan hesap
soruyoruz…
Gülen Cemaati’nin ne olduğu bilinmeyen gölgesi altında mı yönetileceğiz?
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