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SHOW DEVLETİ 

 
 Genellikle geri kalmış, halkı cahil ve fakir, analitik düşünemeyen insanların müstahak 
olduğu devlet türüne “Show devleti” denebilir. Yönetim şekli ne olursa olsun 
“sorgulamayan insanlar göz boyamaya müsaittir”.  
 Nasıl mı? …İşte şöyle 
 Son bir ayda olanlara bakın.  

1) Zarrap kaçtı… Evet, bilerek, isteyerek, planlayarak, anlaşarak kaçtı. Teknik devlet 
buna izin vermez. Bu konu bizi ilgilendirmez de diyemez. Kafayı kuma gömüp… 
Saman altından su yürütmez. Teknik devlet cari açığının %15’ini kapatan ve 
koruması altındaki adamını kaptırmaz.  

2) Kişisel Veriler… Teknik devlet güvencesi altındaki en özel vatandaş bilgilerinin 
ortalığa saçılmasına izin vermez. Devletin tüm istihbarat güçleri bir araya gelsin de bu 
dünyadaki en dandik devletin vatandaşlarının bilgilerini ele geçirsin de görelim.  

3) Kırıkkale Casusluk… Teknik devlet en başarılı silah ve savunma projelerinin elden 
ele dolaşmasına izin vermez. O sistemlerin yüklü olduğu bilgisayar şifrelerini en az üç 
kişi eliyle girilebilir hale getirir. Bir müdüre teslim edip satışa getirmez.  

4) Beyoğlu & Sur… Teknik devlet en büyük şehrinin orta göbeği Beyoğlu’nda her hafta 
“üç bina çökerken”… Sur’a gidip burayı “Toledo yapacağız” diye palavra atmaz. 
100 – 150 bina yaparken Başkanı başka, Başbakanı başka, Cumhurbaşkanı başka 
ağız dolusu kamyon dolusu laf etmez.  

5) Sahte Plaka… Teknik devlet Başkentinde “Milyarlık gözleme sistemi” dururken,     
O şehrin emniyet müdürünü sahte plaka ile üç gün dolaştırmaz. Sahte plakanın nasıl 
yakalanacağını bilir… 

6) Kanal İstanbul… Teknik devlet dünya kadar uluslararası hukuk sorunu, dünya kadar 
çevre sorunu öngörülürken… “Ne olursa olsun” ben bunu yaparım demez. Rant 
hırsıyla gözü dönmez. Benden sonrası “Tufan” demez.  

Bunları böyle yapana Show Devleti denir.  
Bunlarla gözleri boyanmışlara ne denir… Hadi ağzımızı bozmayalım. 

Yukarıdaki konuların her biri Bakan düşürür… Hükümet sarsar. Hiçbir ciddi muhalefet 
olmayınca “alta yatıp… Üste çıkmayı” konuşuruz. Hepinizi “Allah’a Havale 
Ediyoruz.” 

-------------------------------------- 
Bu hafta kaydedilmesi gereken İKİ ÖNEMLİ konu var.  

MHP…...Meşhur hikayedir “Bu çocuk benim” diye çekişen iki kadını huzuruna alan kadı 
“bölün çocuğu ikiye, bunlara pay edin” deyince Gerçek Ana olan kadın hemen 
vazgeçmiş… MHP’de göreceğiz.  
Buradan paramparça bir çocuk mu çıkacak… Umut ve Zafer mi çıkacak. İkisi de 
olabilir. Reis’in becerisine bakar. 

HDP……Demirtaş nihayet patladı. Niyetini okuyamayız. Ama söylediği her sözü her kesim 
benimseyebilir. Bu sözlerin arka planını çok iyi analiz edip, karşılıksız bırakmamak 
lazım. 
 
Bu iki umut verici gelişme yakın ve orta vadeli geleceğe şekil verebilecek önem 

taşıyor. İkisini de ülkenin sağduyusu kendi haline bırakmamalı… Mevlâ görelim neyler... 


