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NEREYE KADAR?.. 

Geçen Cumartesi… Gün sakin başladı… Aaa hayret CNN Türk’te “iki yorgun adam…” 

Kibar yalaka Postacı ile Dışişleri Bakanımız. Hayret ki hayret, bu ikili sabah 04.00’da Rusya’dan 

geri döndüler… Demek bu programı gelirken gece uçakta tezgahlamışlar.  

Çavuşoğlu, dipdiri hatta aşırı enerjik… Bir anın gelmesini bekliyor… Hop oturup… Hop 

kalkıyor… Özgüven patlamış… Nihayet o an geliyor, “Ben bugün gideceğim…” Bugün mü? 

“evet evet bugün gidiyorum…” “uçuşumu iptal etseler bile yine gideceğim…” Aaa öyle bir 

şey olur mu?.. “Olur mu olur… söyledim seçimden sonra geleyim dedim… garanti 

veremeyiz dedi… bugün gidiyorum.” Haydaa!.. Çarşı karıştı. Alt yazılar… Öbür TV’ler… 

Ajanslar.  

Öğleden sonra, uçuş iptal… yuuh… naziler… faşistler… adiler.  

Akşam örtülü bir bayan bakan “kabul etmiyorum… red ediyorum…” 

N’ooluyor yaa… Bizim bakan “karadan dalmış…” bizim elçiliğe otuz metre kala yolunu 

kesmişler… “geri dön” diyorlar… yuuuh ulan adiler… bu kadar olmaz… derken… coplar, atlar, 

itler… koşturmaca. Yuh ulan Naziler, faşistler, adiler… Gecenin 3’üne kadar bir hengame… 

Bizim bakan sınırdışı.  

Naif bir kadın bakanımızın gece vakti yolunun kesilip, taciz edilmesi, arabasında 5 saat 

mahsur bırakılması, sınırdışı edilmesi, en doğal ihtiyaçlarının karşılanmaması HİÇBİR ŞEKİLDE 

MAZUR GÖRÜLEMEZ. Biz bu gavurların gavur olduğunu… hem de ne gavur olduğunu 

unutmuşuz yaa…  

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

İyi de milli haysiyetimizin bunca yerlerde sürünmesi dert değil. Bütün dert “iki puan 

almak” mış. Yazıklar olsun. Herkesin aklı seçimde Devletin, Milletin şeref ve itibarı bu 

siyasilerin ipinde bile değil. Varsa yoksa “iki puan.”  

Size de yuuuh ulan…. Adiler, çıkarcılar, şerefsizler, yüzsüzler… yuuuh. 

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

Şimdi ne olacak… 

1) Evetciler yavaş yavaş sesini yükseltip “ulan görmüyor musunuz dünyaya meydan 

okuyoruz. Elin gavuru ile bir olup hayır mı diyeceksiniz?” diye kahvede konuşacak.  

2) Ağaları ise “PKK’cılar, FETÖ’cüler, GAVUR’lar… daha kim varsa birlik olun Hayır 

deyin… Eeeey hayır cephesi” diye meydanları inletecek.  

3) Dışardaki soydaşlar korkutulacak… korkacak.  

Ekonomi, dış yatırımcı, yabancı sermaye… tir tir titreyecek.  

4) Haaa bu kadar atarlandığına göre Çavuşoğlu’na Başbakanlık yolu görünecek… Al sana 

Türk lalesi.  

Saygıdeğer ekselans Fransa da atarlanıyor “Sen ne lalesisin Rutte?..” 

hoppalaa… Fransızlar “O’na gül goncası” derler. Anlayamıyorlar, ama bizim yüksek 

spor otoritemiz hemen anlıyor ve açıklıyor… “şey, şey, şey lalesi yaa…” “RTÜK bir 

saniye müsaade et şey… şey lalesi…kih kik..kih.” 

Bu üslup, adamı büyük adam yapar… Ekselans işi kapmış. “terbiyesi bundan 

fazlasına müsait değilmiş…” ama iyi ki değil.  

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

Gelelim sonuçlara….. Hollanda sonuçları, liberallerin son anketlere göre çok karlı, 

radikal sağ ırkçı partinin yine son anketlere göre zararlı çıktığını gösteriyor. Yani Türkiye krizi 

orada iktidara yaramış.  

          .….. Bizde de Evet’e yarar sağlayacağı bekleniyor… Kim nasıl 

üstünde tepinecek… ve paspas olmuş milli haysiyetimizden “kim iki puan alacak” göreceğiz. 

İyi de arkadaş… NEREYE KADAR… Sırf ikbal ve iktidar için daha nelerimizi paspas 

edeceksiniz… Ne seçiminiz bitti… ne referandum… çıkın da bir piyasaya bakın.  


