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CİDDİ DEVLET 

 Açıkça yazalım… Aydın Doğan’ın başı ciddi belada. Grubun Ankara’daki bir 
numaralı adamı “Bir haftadır içerde… ötüyor.” Adamcağızın bu yaşta gece uykuları 
kaçıyor. Misyon gazetecisi “İliştirilmiş gazeteci” kızını (Ha) ve oğlunu (Ha) takmış 
Başbakan’ın arkasına yakın markaj yapıyor. Yüksek misyon sahibi yeni transfer “çok 
bilmiş” elemanı (Ab) ise Saray’ı marke ediyor. Biz size söylemedik mi, karşınızda 
Kasımpaşa kedisi var… YEMEZ diye. Artık insafına kaldınız sırlarınız elinde. Size 
tavsiyem “samimi” olun. Valla sizi Trump bile kurtaramaz.  

 Trump demişken aklımıza yakın dostu Sisi geldi.Yok bu bizim Sisi değil… Mısır 
Paşası Sisi. Ne yapsa beğenirsiniz?.. Tüm “Basın mensuplarının Yönetime karşı 
işlenmiş suçlarını affetmiş” bu yetmemiş gibi sırf Trump’ı rahatlatmak için 
“Gazetecilere, Devlete karşı işledikleri suçlar için hapis ve para cezası verilmesini 
yasaklamış…” İBRET OLSUN. Şimdi Trump Orta doğu partnerini buldu diye 
konuşuluyor. Tüm Cumhuriyetçilerin Bölge’deki gözdeleri İSRAİL ve MISIR.  

 Bizim kadınlar yurtdışında hep şaşkına döner. Son kurban Ayşenur 
Bahçekapılı…  Ağzı açık gezinirken “çanta yok…” Kayboldu diyen de var çalındı diyen   
de. Pasaport falan gitmiş… İyi mi… Köln konsolosluğu günü birlik bir belge düzenlemiş, 
göndermiş. Ayşenur Hanım gelmiş gümrüğe… Alman memurlar “Sorgulamak lazım bu 
belgeyi” demişler. Bizim Köln Konsolosluğu’na sormuşlar. İşlemler 45 dakika sürmüş. 
Ortalık öyle bir ayağa kalktı ki Ayşenur Hanım bile şaşkın… Bi’daha Almanya’ya gitmez. 
İyi de Köln Konsolosluğu’nda “bir tane refakatçi yok muy muş?” Devlet ciddiyeti 
nerde?  

 Devlet ciddiyeti deyince, bir konu daha var. Bizim Devlet valiler kararnamesi 
çıkartmış.Başbakan imzalamış.Cumhurbaşkanı imzalamış. Resmi gazetede 
yayınlanmış. Devletimizin değerli bir kaymakamı Gümüşhane’ye Vali yardımcısı tayin 
edilmiş… Ne mutlu değil mi?.. Değil. Adam gelip göreve başlamıyor. Nedir bu yaa?.. 
Sor soruştur… Adam 5 aydır Fetö’den içerde, iyi mi?  Al Sana Devlet.  

 Bu hafta şu Döviz işine değinmeden olmaz.  
 Bu konuda Devletimiz ne diyor? 
 ………Bozdur Dövizi, Altın al… TL al.  
 ………On kazanacağına… Dokuz kazan ne olur?.. 
 ………Dolar mı?..  Dolsa ne olur? Dolmasa ne olur?  
 ………Abi Başkanlık gelince… Hepsi düzelir valla.  

 Ciddi Devletimizin, ciddi tedbirleri, bizi gülmekten öldürmeden bu yazıyı bitirelim.  


