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HİÇ DE KOMİK DEĞİL 

Düdük yarışı devam ediyor. Bir oy uğruna yaa rab… Ne değerler gidiyor… Şehitlik… 

gazilik… vatan… millet… adalet… bütün kavga 2019’da seçimi kim kazanacak.  

……… Al adaleti… Ver 15 Temmuz’u 

……… 175… 175… 170’den az değil… 180’den çok değil. Mübarek İstanbul valisi, Haritacılar 

odasına karşı.  

……… Kemal ağzıyla kuş tutsa… Müritler Şeyhi uçurur. Demek ki neymiş… Önce mürit 

medyan olacak.  

Bize göre “bedava” sahip olduğumuz, çağdaş demokratik rejimi “şimdi kazanmaya 

çalışıyoruz.” Evet, bu iş ter ve gözyaşı ister.  

ADALET ve kalkınma Partisi, geniş kitlelerin ADALET talebi ile karşı karşıya. İnsana 

komik geliyor ama Hiç de komik değil.  

Saadet Partili bir hukukçu FETÖ’den tutuklandı. Saadetliler “bu çamurun hiç 

bulaşmayacağı parti biziz” diyorlar… Ha Ha bizden başka “Her parti FETÖ ile iş tuttu” 

diyorlar. Hani yalan da diyemeyiz… O’nlar da Adalet istiyor.  

Demirtaş, Tayyip Bey’e teşekkür etmiş… evet evet… Açık mektup yazmış ve kendisine 

“teröristtir” diyen Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmiş. Yargıyı etkilediği için, verilecek 

mahkeme kararını peşinen sakatladığı için. İyi de bu işler “Hukuk devletinde olur.” Teşekkür 

boşuna… Yargı hiç Cumhurbaşkanı sözüyle karar verir mi kardeşim.  

 Olmadı İsmail Abi. Meral hanım’a “Meral Kılıçdaroğlu” demişsin. Ama küfür’ü de, 

yemişsin. Her kuşun eti yenmez. Biz ikinizi de ayıpladık. O’da olmadı Meral Hanım “Alçak… 

Şerefsiz…” bu da doğru olmadı.  

Fikret Hakan rahmetli giderken gizlerini açıp… Şu sözümü unutmayın demiş “Ata’ya 

ve Vatan’a ihanet affedilmez” Bi hatırlatalım dedik. Umarız ikide birde hatırlatmayız.  

 Afferin sana Mücahit… Bu da kim? … Bu Amerikan vatandaşı mücahit. Babası milletin 

parasını batırıp garibanları hiç edip ortada bıraktığında ABD’ye tüyüp… Oradan bir kadın 

bulup evlenen ve Amerikan çıkarlarını koruma yemini ile Amerikan vatandaşı olan mücahit.  

Senin son zamanlardaki “yürek yemiş hallerini” anlamakta zorlanıyorduk. Demek 

büyüklerin seni “Çine götürüp… Çin işi avantalar verdiler”  

 Afferim oğlum… Babanın, dedenin izinden ayrılma e mi? 

 

 GELELİM GÜNDEME… 

Hiç tereddüt etmeden söyleyelim ki… 

……… 15 Temmuz hain, alçak ve şuursuz bir darbedir.  

……… Fethullah Gülen ve yakın çevresi “gırtlağına kadar” işin içindedir.  

……… Dışarıdan ve içeriden birçok güç bunu desteklemiş veya bilerek sessiz kalmıştır.  

……… Bunun hesabını sormak milletin hakkıdır. Yetkiler bu hakkı millet adına adaletle 

kullanmalıdır.  

Bu yazıdaki hiçbir şey HİÇ DE KOMİK DEĞİLDİR… Vesselam.  

 


