
DOKUNMAYIN GEZİ ÇIKAR 

 

Deniz Baykal… Başlık cümlesinin mütefekkiri. “Sakın bu yürüyüşe 

bulaşmayın” diyor. Doğru ve yerinde bir analiz. Kemal bey ise tüm “masumiyetini” 

üstüne giymiş… Safiyane söz ve tavırlarla yürüyor… Yürüdükçe yüzü gülüyor… 

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin “en etkili tavrı” bu yürüyüş olarak anılacak ve tarihe 

geçecektir.  

Bu yürüyüş Türkiye’deki tüm muhalif  grupların niyetini ve samimiyetini de 

“İyot gibi” açığa çıkartacaktır. Özellikle son bir hafta çok önemli… Kesinlikle birtakım 

provokasyonlar  olacak… İktidar da, muhalefet de fena halde gerilecek. Kimin sinirleri 

sağlamsa ve kim çevresine hakimse kârlı çıkacak.  

 

Kısa vadede kâr arayan biri daha var… Aydın Doğan beyefendi… Ben 

muhalefet ile muhatap olmam diyor ama sahibinin sesi demediğini bırakmıyor… 

“Yalancı… iftiracı” saydırıp duruyor. Sahibinin sesi şecaat arzetmiş. Köşesine 6 

tane birinci sayfa resmi koymuş. İlk üçü toplantı öncesi… Bunlardan ikisinde 

“YÜRÜYÜŞ Ana Manşet”… Toplantı sonrası gazetecilerin hiçbiri haberi manşet 

olarak kullanmamış… Sahibinin sesi şecaat arz ederken, sirkatini söylemiş. Aydın 

beyin bir numaralı tetikçisi buysa… haline acınır…. Neyse yeni bir durum yok… 

Zaten “15 senedir acınacak halde”. 

 

Bu arada Meral Akşener “ikibin değerli fikir sahibinden” süzdüğü hareket 

planını açıklıyor. Tek çare yeni oluşum diyor. Hala “parti kuracağım, milletin önüne 

çıkacağım” diyemiyor. Bu kadar çaresizlik içinde “bu tereddüt neden”. Çıkar 

yürürsün… Geleni gelmeyeni görürsün. Bak Meral hanım… Sakın bu Medya’ya 

güvenme… Alayını yerli yerine koy… Milletine sığın… Halkına sarıl. Bunlar varya 

bunlar… “Hayatında kandil programı yayınlamamış kanallarında… Kaçak saray 

dedikleri yerin yanındaki Millet Camii’nden… Tayyip beyin katıldığı Kadir 

Gecesi programını reklam yapa yapa yayınlarlar”… Sen bunları sakın yeme Meral 

hanım… Tayyip bey yemedi de bu kadar zamandır ayakta kaldı.  

 

Şimdiii… Gelelim yeniden yazının başlığına…  

Kim “Adalet yürüyüşü”ne karşı orantısız güç kullanarak taciz-tecavüz yaparsa 

“Gezi İstiyor” demektir.  

Kim bu yürüyüşün provoke edilmesine, maksatlı grupların sızmasına ve barışçı 

amacından sapmasına göz yumarsa O’da “Gezi istiyor” demektir.  

 

Merak etmeyin hepiniz bayramınızı görün.  

Bakın 3 yazı önce dediğimiz gibi… Bütün bakanlar da bayram görecek.  

Hayırlı bayramlar… Bizi izlemeye devam edin… Vesselam.  


