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BULANIK SUDA BALIK AVLAMA 
Kılıçdaroğlu bar bar bağırıyor… “bir milyon mağdur var”. 
İyi işte sana da “müşteri” çıktı… Bu bulanık suda avla, avlayabildiğin kadar. Milletin 

başına gelen her felaketi fırsata çevirme sinsiliği kimseye hayır getirmez.  
---------------  

Adalet bakanı “32.000 tutuklu var” diyor. CHP işe başka bir araştırma ile “130.000 
civarında” işin içinde olmakla suçlanan ve işten atılan, açığa alınan, memuriyetten men edilen, 
sözleşmesi feshedilen kişi var diyor. Bu kadar insan adil yargılama ve dürüst soruşturma bekliyor. 
Adalet ve devlet sistemimiz gerçekten zorda.  

---------------  
İşsiz – güçsüz takımı sorumsuz olur. Bir emekli asker partisi var. Belki kötü niyetli değiller 

ama… Gündemde olmaya ve büyük laflar etmeye bayılıyorlar. Birkaç gündür “gün – saat 
vererek” darbe iddiası yapıyorlar. Bu günler de gelir geçer bu işsiz güçsüz takımı ne der 
biliyormusunuz; “olacaktı ama… Biz konuşunca önledik”  

Bunlar siyasetçi değil… At yarışı “tüyocu” su.  

---------------  
Moody’s notumuzu kırmış…… Enerji Bakanı “Vız gelir… Tırıs gider” diyor.  

……Ekonomi Bakını “Ciddiye alıyoruz… Not yükseltmeye 
çalışacağız” diyor.  

Adalet Bakını…  Cezaevlerine “uçaksavar” kurduk… Bir saldırı olursa “koruyacağız” diyor.  
      İçerdeki mahkûmların halini düşünün. 
      Bu söz neden söylenir ??? 

İçerdeki Fetö’cülere… Fetö sizi sattı… Gelip vuracak… Konuşun artık denmeye 
mi çalışılıyor.  

Alayı SU BULANDIRMAK…  
---------------  

Bir damat, bir damada mektup yazarmış.  
Yok yok “savunmasına göre” bu mektupları kendine yazmış. 20 yıldır günlük tutar… 

Geleni, gideni… Gördüğünü, konuştuğunu bir kenara yazarmış. Bu damat gün gelir YAZAR 
olabilir. Kayınpederi bundan bıktı usandı. Karısı, baldızları, çevresi ne kadar kaypak bir karakter 
olduğunu çok iyi biliyor da… Kasabın oğlu herkes kendini tanısın istiyor. Birileri sırlarını çalmış… 
Hemen Rus ortağından yardım istemiş… Bir muhabirini yanına alıp bir kuvvet komutanından 
nasihat dinlemiş, YAZIYOR. Bir başka muhabirini konuşturmak için canı çıkana kadar çabalamış. 
Koca bir medya grubunun yarını kimlere teslim. Tek kelimeyle YÜZKARASI. Bu günlerde son 
işinin Ahmet ile Nuray’a peşkir tutmak olduğunu da öğrendik.  
---------------  

Tayyip bey ömrü boyunca her işinde “önsezilerini” çok iyi kullandı. Allah vergisi ve 
sokakta geliştirilmiş “6. duyusu” olmasa “başı çoktan belaya girerdi”.  

Her zaman “Kan uyuşmazlığı” olan kişilerden sıkılacağını bilir. Kimse “Yedirdim 
zannetmesin”… Böyle zannedenler sonunda “dirseği görünce” ayılırlar.  

Bugünlerde “çakralarının açık olması” için yardımcı olmak “O’na yapılacak en büyük 
hizmettir.” Herkesin ama herkesin “suyu bulandırmayı bırakması” lazım.  
---------------  

Bir daha ihtilal – darbe – kaos olur mu? 
Günün sorusu bu 
CEVAP…. “İşveren var da… İş görecek yok” 
Rahat olun… Vesselam… Kahpelikler istisnadır.  


