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TAYYİP BEY’E ALLAH SABIR VERSİN 

 Sayın Cumhurbaşkanı yaşadığı her gün çevresindeki kadroların ve memleketin insan 
malzemesinin “ne kadar yetersiz” olduğunu görüyor,öğreniyor. İktidar gücüyle bile bu 
kadroların her konuda işleri “ağzına yüzüne bulaştırmasına” kahroluyor… İçi sızlıyor…     
Allah sabır versin.  

 Gerçekten çıldırmamak mümkün değil…Adamlarını topluyorsun… bu paralele karşı 
kitabına uygun, vaziyeti kurtarabilecek bir çözüm bulun diyorsun… Bunlar düşünüp taşınıp 
geliyorlar… Yeni kanun diyorlar… Özel mahkeme diyorlar… HSYK diyorlar. Hepsine tamam 
diyorsun. Bir sürü zor ve karmaşık iş için bir sürü adamını seferber ediyorsun…Sonunda “proje 
tamam” iyi hadi bakalım “inlerine girin” diyorsun… Operasyon başlıyor…  

 İş yürürken yakaladıklarının ancak yüzde onunu içeri atabiliyorsun (galiba 75 kişi)… 
yüzde doksanını idari zorlamalar ile cezalandırıyorsun…Bi gariplik var ama “neyse” diyorsun. 
Nihayet bir gün geliyor onca zahmetle kurduğun baraj çatlıyor. Ne o?.. “kanunda açık 
varmış”. Aman sular kaçmasın acil bir şeyler yapın.  

 Adliyede kriz masası kuruluyor. Her kafadan bi ses. Ağlayan savcılar…  kaçan savcılar 
… bayılan memurlar. Rezalet büyüyor. Hayatınızı “algı ve propaganda” üzerine 
kurmuşsunuz… Tehlikeyi fark ediyorsunuz.  

 Kendiniz ortaya çıkıp “geç kaldınız”… bari şu işi adam gibi bitirin mesajlarınızı 
“AÇIKTAN” veriyorsunuz. Sabrınız tükenmiş.  

 Adam zannettiğiniz, iktidar gücü verdiğiniz görevlileriniz geç de olsa toplanıp “çözüm 
için kırıp – döküyorlar”. Sizden de “özür diliyorlar”. Halbuki işin “başı – ayağı belirsiz”… 
işi yöneten ciddi bir “Akıl yok” … Hiçbir sonuç çıkmıyor. Üst üste “Gücün Hukuku” 
uygulanıyor… Yine de “şamata bitmiyor”. Hatta her an kurduğunuz baraj yıkılabilir.  

 Şimdi durup düşünürsünüz… Bunca adam, bunca güç “Ben iktidarda iken” bir işi 
beceremezlerse… ne olur? Evet “ya iktidarı da kaybederseniz”…ne olur… neler olur?  İlk 
olacak şey, etrafındakilerin “hızla ve çil yavrusu gibi darmadağın olması”… 

 Allah Size sabır versin Tayyip Bey. 

 Bu memleketin insan malzemesi bu … bunu bilmeliydiniz.  

 Kimse bu hale sevinmesin.  

 Kim gelirse gelsin bu insan malzemesi ile “bi şey yapamaz” 

 

NOT…GAZ MASKELERİ TAMAM. 

 Bu gün “Bir Mayıs”… bir haftadır gaz maskelerinin gazları dolduruldu… Kask’lar elden 
geçti…eksikler tamamlandı. Bizim haber merkezi hazır…Hiç de komik değil. 


