
04.11.2016 
CAMBAZA BAK 

 
Yazıya komik bir tespit ile başlayalım. Ekranların en çok görünen fenomeni 

tartışmasız ve açık ara Sayın Cumhurbaşkanı. Ancak ikincilik tartışmalı… Bize göre 
Prof. Ersan Şen… Öyle hızlı, öyle heyecanlı ve öyle polemikçi ki… Tartışma 
programlarının tartışmasız yıldızı.  

Fark Şu…… Tayyip Bey, ekran başındakilere anlatıyor.  
   Ersan hoca, stüdyodakilere anlatıyor.  

Umarız anlayan anlamıştır.  
---------------------------------------------- 

Fetö’yü sanki biz almak istemiyoruz… Yoksa bu idam neden çıktı. Zaten 
Amerika’da vermek istemiyor. O tehdidin orada durması veya tehdit potansiyeli galiba 
herkesin işine geliyor. O orada dururken buradan üstünde tepinmek daha kolay 
geliyor…  

15 Temmuz neden bu kadar senkronize bir orkestra tarafından… ve neden bu 
kadar SICAK tutulabiliyor. Bunu belki de Başbakan bile anlamıyor. Çünkü Başbakan’ın 
derdi arabayı devirmeden yürütmek… Hatta hızını arttırmak. Ama bir başka çevre sanki 
“Gerilimi canlı tutup… Sonsuza kadar OHAL ile yürümek istiyor”. Medya 
çığırtkanları da OHAL’e bayılıyor.  

 
Bu arada……Tayyip Bey bütün vefa duygularını 15 Temmuz gazileri ve 

mağdurlarına yöneltmiş… Adeta O’na vefasız diyenlere nispet 
yapıyor.  

                  ……Bahçeli, parti içi problemlerini boğuntuya getirmeye fırsat buldu… 
İktidar itibar ettikçe… Parti içi sorunlar bitti sanıyor.  

                  ……Muhalefet (Her kimse) olaylara seyirci. Onlara bir haber verelim. 
Seçim gelmeden OHAL bitmez. Düşecek ne kadar kaleniz varsa 
iyi koruyun… Uyumayın.  

---------------------------------------------- 
 
Aslında 100 puanlık soru şu… Kim Başkan olursa Dolar ne olur.  
Biz de bazı ekonomistler gibi atalım… 10 Kasım Clinton gelirse 3.05 

            Trump gelirse 3.30 
Peki kim gelir… Olur, o’nu da atalım… 5 puan farkla Clinton.  
Bize ne mi olur… Hiçbir şey.  

---------------------------------------------- 
 

…… 15 kontenjanlı memuriyete 1450 kişi başvurmuş.  
…… Turizm gelirleri %26 azalmış… Açık 30 milyar Dolar.  
…… İşsizlik fonunda 100 milyar TL birikmiş… Parayı kim kullanıyor?  
…… Emeklilere… üç yıl için 300 TL promosyon… Ayda 8 TL… 
…… Konut kredi faizleri düşüyor… Bataktaki TOKİ müteahhitleri yırtıyor.  
 
Siz Cambaza bakın… OHAL noolur… Bahçeli ne dedi… İdam mı… Trump gelir 

mi… Dolar ne olur… Sanki milyon Doların var… Sen Cambaza bak vatandaş. 


