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ERİME ve GERGİNLİK
Genel bir fizik kuralıdır… “Bir şey erirken germeyeceksin, ya erime hızlanır ya da
kopar.” Yani erimekte olan şeyleri fazla çekiştirmeye gelmez. Buna sen eşyanın tabiatı
dersin, ben Adetullah derim… Ama bu böyle. Yapma… Germe… Çekiştirme. Kendi iyiliğin için
de… Milletin – memleketin iyiliği için de; yapma… germe… çekiştirme. Aklın varsa ki, mevcut
aklın buna yeter… “Yepyeni bir gündem yarat…” konuyu kapat… soğumaya terk et…
yangına körükle gitme.
Bak millet çok gerildi… Gitti sandıkta nefes aldı… Sonuç yarı yarıya… Ohhh!.. Bundan
iyisi Şam’da kayısı. Millet hepinize hem ümit verdi,hem ikaz etti. Ama artık yetti. MİLLET
HEPİNİZDEN BIKTI… USANDI. Artık saçma sapan kavgalarınızı duymak istemiyor, görmek
istemiyor. Milleti daha fazla germeyin.
Ne olduysa oldu.Şu şekilde veya bu şekilde iktidar istediğini aldı. Muhalefet umutlandı.
Millet daha ne desin… “OTURUN OTURDUĞUNUZ YERE… İşimize gücümüze bakalım…”
diyor. “Siz de işinize bakın” diyor.
…… “Gidin Rusya’ya domates satın” diyor.
…… “Turizm batıyor… Bir an önce canlandırın” diyor.
…… “İşsizlik %13 olmuş… Gençlerde %25” diyor.
…… “Adam kayırma, çalma, çaldırma” diyor.
…… “Hırsız yandaşlarına devleti, hazineyi kefil etme” diyor.
…… “Hayatıma karışıp durma” diyor.
…… Daha bir süre şikâyeti var milletin.
Bakın bunları size MUHALEFET SÖYLEMİYOR… MİLLET SÖYLÜYOR.
Millet biliyor ki, MUHALEFETİN DERDİ SUYUN BAŞINA GEÇMEK .
Bu garip, bu mazlum, bu sabırlı millet “her şeyin farkında” efendice uyarıyor. “ADAM
OL” DİYOR.
…… 7 Haziran’da uyardı.
…… 1 Kasım’da yol verdi
…… 16 Nisan’da artık “çok dikkatli ol” dedi.
Eh artık…… Kendine gel, artık aklını başına topla.
…… Germe, zorlama, huzuru sağla.
…… İçerde, dışarıda önüne gelene saldırıp durma.
Ne mi yapayım diyorsun?
Önce şu etrafındaki yanaşmaları uzaklaştır… Etrafını gör.
Sonra “aç kucağını aç” sonuna kadar aç… Canın acısa da, dikenler batsa da herkesi
kucakla… Cepheni genişlet… Ülkeni büyüt… PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile… Ancak böyle baş
edersin… Yoksa başın belada… Vesselam.

