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TENCERE & TAVA 

 

Tartışmalı referandum sonrası ortalık karışık. Son söyleyeceğimizi baştan 

söyleyelim “tencere tava… herkes bi hava.”  

CHP… Sonuçlarla ilgili mızıklıyor. Bizde adet ya, iktidara gücümüz yetmiyor,bari 

muhalefeti ırgalayalım. Evet mızıklıyor… Şöyle ki; bir aydır “her türlü hazırlık tamam… 

kuş uçurtmayız… falan diye atıp tuttular” sonunda gördük ki 10.000 civarı sandıkta 

adamları yok… Hişşt…Susss… Belli etme… Ne güzel mızıklıyoruz. Oldu siz devam edin.  

AKP… Şaşkın… Dağınık… Kabahat kimde onu arıyor. Yandaş medya birbirini 

yiyor… Yetmiyor… Gül, Arınç, Davutoğlu çamurlara atılıyor. Neyse ki Tayyip bey Sincar’ı 

bombalattı da gündem biraz değişti. Haa!.. Bir de 16 Nisan’dan sonra dış politikamızda 

“ne sürprizler olacak…” deniyordu… Doğru çıktı… Avrupa bizi kapının önüne koyuyor.  

Bahçeli’yi koyuver gitsin… Terminal hastası… Doktor ne yersen ye demiş. Bir 

kelime fazlası haram. 

Tüsiad… O da ne?.. Çizmeyi geçti… Yürek yemişler galiba “Şaibe, sonuçtan 

önemli” demez mi? Dur sen görürsün gününü. Uyanmadık sanma, yazıldı bir kenara.  

Yürek yemiş derken aklımıza geldi. 

“Amerikan çıkarlarını kollayacağına yemin etmiş” bir medya patronu var. 

Mirasyedi olduğu belliydi ama… Üstüne bir de yürek yemiş… Bu yumuşak arkadaşın 

gazetesi, televizyonu durdu durdu Diyanet’i vurdu… Hiç şüpheniz olmasın “arkasında 

dünyalık bir iş” vardır.  

Hadi neyse derken… Bi de baktık “Gül ile Baykal görüştü… Bunlar bir iş 

çeviriyor” diye tozu dumana katıyor. Bunların “eski asker… yeni patron” büyük 

müteahhit bir temsilcileri var Ankara’da… Ankara Belediyesi’ni iç çamaşırına kadar 

götürüyor. Melih bey bıktı usandı. Bu sonradan görme gazeteci bozuntusu işkembeden 

atıyor… Orada masum bir çocuk var O’da ötüyor. Bunlar at ile arpayı kavga ettirir. Bunlar 

var ya bunlar, Rahmetli Hilmi efendinin kemiklerini sızlatıyor… Ne yazık. 

 

İçerdekilere… Atı alan Üsküdar’ı geçti 

Yurt dışına… Geçti Bor’un pazarı… Sür eşeği Niğde’ye  

 

İyi de arkadaş, Üsküdar gitmiş… Fatih %50 - %50… İstanbul gitmiş, Ankara 

gitmiş. Rahmetli hoca buraları yapana kadar neler çekmişti… Hali görse alayınızı 

sopayla kovalardı. Tayyip Bey de bunları düşünüp kim bilir ne kadar kahırlanıyordur. 

Yukarıdaki vecizelere sığındığına bakmayın… İpleri tekrar eline alınca, çapsız… yağcı… 

yalaka takımı düşünsün.  

 

Ramazan öncesi bir olağan üstü genel kurul ile “bahar temizliği” gündeme 

gelince… Artık yok öyle…  

“Tencere… Tava” 

 


