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İYİLER & KÖTÜLER 

Aslında çok güzel şeyler de oluyor.  

……… Devlet tüm vatandaşlarıyla “Borç barışı” yapıyor. Çok güzel iş ve gerçekten büyük ilgi 
görüyor. Devlet ile vatandaşın barış ve güven içinde olması çok güzel. 

……… İngilizce öğretimi yeniden gözden geçiriliyor. Artık gençler gerçekten “İngilizce 
öğrenip… kullanacak.” On yıllardır okullarda İngilizce öğretilememesi çok ayıp bir 
durumdu. Umarız 10 – 15 yıl sonra tüm gençler çok güzel İngilizce konuşacak.  

……… Berat Albayrak… Damat olduğu için torpilli gibi görünüyor. Arkadaş yanlış bir işi varsa… 
kimse karnından konuşmasın. Ne varsa açıkça ortaya koysun.  

Ama son hafta çok güzel işler başlattı. Konya’da güneş tarlası 1.7 milyar KWA 
elektrik üretimi… güneş enerjisi… çok güzel değil mi... Keşke 10 tane daha olsa. Benzer 
bir işi rüzgar enerjisi olarak yapacakmışız. Çok güzel.  

 

Bunlar olurken çok kötü şeyler de oluyor…  

   Mesela……  Herifin biri “epilasyon broşürü” dağıtan dört kadına saldırmış. Neden? Bu iş 
“dinimize aykırı” diyormuş. El insaf be adam… Anana sor, karına sor, kızına 
sor…. Senin karını da çok merak ediyorlarmış… Çok kötü şeyler bunlar.  

   Mesela……  Adana’da sokakta bir ilan; “Torbacı Aranıyor...” Yani esrar satıcısı arıyorlar. İş 
gece işi ve mahallenin 100 m. ilersinde… Ücret yanında yemek de varmış.  

  Bu mahalle 70 kere basılmış… 145 gözaltı var tutuklu yok… Kötü şeyler bunlar.  

   Mesela……  Bir gazeteci tanıtalım size… 
  70’li yıllar. Erkekçe diye yeni bir dergi çıkıyor.  
  Bu gazeteci bu dergi adına gidiyor Necip Fazıl’a  
  Necip Fazıl özgüven sahibi adam.  

“ – Buyur evladım” diyor. 
“ – Üstadım seks hakkında ne düşünüyorsunuz” diye soruyor edepsiz…  
      Üstat 70 yaşını geçmiş… gülüyor.  
“ – Sadece düşünüyorum evlat” deyiveriyor.  

Al sana manşet “ÜSTAD SADECE SEKS DÜŞÜNÜYOR”… Bu edepsiz… Bu işe 
gazetecilik dedi… Yıllarca geçindi. Sol kökenli, dinsiz, maddeci bir heriftir.  

   Şimdi gitmiş Deniz Baykal’a  
   Deniz Baykal demiş ki 
  “CHP BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRMELİ” 

Pişkin, ruhsuz, yüzsüz, suratsız, çıkarcı, dönek, sahtekâr… böyle birileri gazeteci 
olur mu… olur… kötü şeyler bunlar.  


