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Tarife sığmaz halimiz: Yeni Türkiye ve
siyasal ahkamın gücü!...
Ekonomik kriz, hukuk devletinin aczi, ortaya çıkan yolsuzluklar, tek adamın
durmadan artan gücünü çok yazdık, yazıyoruz.
Bir de yeni Türkiye hayranları var ki, bugün onların düşünce biçimlerine biraz kulak
verelim diyorum. Artık güler misiniz, ağlar mısınız, size kalmış!.
Bir “muhalif şebelekler” var; tek marifetleri Erdoğan karşıtlığı... “Anti-hukuk(muş),
hukuksuzluk(muş), kapkaç hukuk (muş)” gibi karalamalarla ortalığı bulandırmaya
çalışıyorlar ama aldırmayın!...
Kardeşim, bu ülkenin kendi adabı, kendi anlayışı, kendi ihtiyaçları var; haklar da,
hukuk da buna göre tarif edilecek. Bitti!..
Önce ahval ve şeriatı bilmek, sonra adap edinmek gerek. Dindar, kindar ve itaatkar
nesiller lazım bize; yarınları kime bırakacağız!...
Zaten fazla düşünmeye de gerek yok; hangi düşünceyi, nasıl açıklayacağını
büyüklerimiz bilir. Fazla kalabalık da değil, tek kişi!... O nedenle kafa karışıklığına
gerek yok; durum açık ve basit...
Hala bunu anlamayan varsa, “teröre destek” ten veya “cumhurbaşkanına hakaret” ten
terbiye edilmeyi de hak ediyor demektir!... Keyfi bilir...!
Mesela, Cumhur ve Hükümet Başkanı durumu çok veciz bir biçimde açıkladı: “AİHM
Demirtaş’la ilgili kararı bizi bağlamaz.”
Gerekçesini de medyadaki temsilcileri güzelce açıkladı. Bu kararla, “Hukuk kisvesi
altında Türkiye içindeki her türlü parçalanmayı ‘özgürlük’ adı altında destekleyen,
Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını görmezden gelen ya da bizzat el altından destek
olan bir siyaset söz konusu”ymuş!
Neymiş, insan hakları kisvesi altında bölücü siyaset yapıyorlarmış. Bre densizler!...
Bir başka yazarımız da, bunları, Yeni Türkiye’nin Batı hayranı, emperyalizm kurbanı,
NATO figüranı olmaktan çıktığını göremeyen “gericiler” olarak nitelemekte ki, çok

haklı!...
Türkiye’yi yürüdüğü görkemli yoldan döndürmeye çalışan gericiler!...
Şimdi oturmuş habire “hukukun üstünlüğünden” söz edip duruyorlar ya bakmayın;
dertleri adalet değil. Çünkü yine seçkin bir yazarımızı parmak bastığı gibi “Adalet
talep etmek başka, Türk adaletini itibarsızlaştırmak için kara propaganda yapmak
başka!”...
Bunların çoğunlukla, Beşiktaş, Çankaya, Şişli, Kadıköy gibi ülkenin kaymağını
yiyenler arasından çıktığı da zinhar unutulmamalı!...
Yok, insani gelişme açısından en başta gelen ilçeler bunlarmış; belediye başkanları
da CHP’liymiş!... Bırakınız efendim!...
Cumhur ve Hükümet Başkanı’nın dediği gibi, “Türkiye yansa da şaha kalksa da
bunların umurlarında değildir”
Bunlar, benim güzel vatandaşım gibi, ne “Recep İvedik” filmlerini severler, ne de TikTok hayranı kesilirler... Oysa kafalarını, Türkiye’de olan bitenlere takacaklarına, biraz
dağıtmaya çalışsalar onlar da rahat eder, biz de!...
Neyse ki, aralarında aklı başında olanlar var da, sürekli çemkirme halindeki bu
muhaliflere doğru yolu göstermekte!...
Şu Sabah gazetesindeki söyleşilere katılan sanatçılar örneğin... Solcu bilinirler ama
hem solun kalmadığının farkında çoğu hem bu ülkede “aynı gemide” olduğumuzun!...
Aferin onlara!...
Bir başkası da muhalif bir gazetede ama yazmaktan çekinmemiş; ona da aferin!...
“Hukukun üstünlüğünü savunmak ve mağduriyetleri herkes için dile getirmek başka,
Osman Kavala gibi bir profili yargı hatasından ötürü sürekli gündeme taşıyarak
masum göstermek başka!” diyor...
Gerçi arkasından “adaletti, hukukun üstünlüğüydü” diyerek yazıyı itibarsızlaştırmak
isteyenler oldu ama aldırmayın!...
Aklını başına devşirip aramıza katılanlar artıyor. Ne de olsa “EKMEK” burada!...
Baksanıza, ana muhalefet partisi bile kendi yolunu, kendi dilini bırakmış bizim
seçmene yönelecekmiş! Eyidir babam; öyle yapın... Yapın da, buradan size ekmek
çıkmaz!
Olsa olsa seçmen, Yeni Türkiye’den de, başkanın dediğinden de çıkılmayacağını
daha güzel anlamış olur!...

