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Siyaset, milletin gözünün içine baka baka YALAN söylemek değildir. İkisinin de bütün 

ömrü siyasetle geçmiş… Oturmuş üç saat konuşmuşlar… Çıkışta “Abi biz müze konuştuk” 

diyorlar. Ayıp diye bir şey var… Yüzsüzlüğün de bir sınırı var.  

N’oldu abi müze işi?.. Hiiiç, millet uyudu… Ayıptır, ayıp.  

Bu Ankara’nın hali… Bi de gel Bursa’ya bak.  

Bütün duvarlar, caddeler koca koca resimlerle dolu… Belediye Başkanı ile 

Cumhurbaşkanı yan yana gayet samimi… Gören de zanneder ki “İki kanka”… Halbuki biri 

ötekine açıkça posta koyuyor… “Partiyi bırakırım… Belediyeyi bırakmam”.  

 

Cumhurbaşkanımız Bursalı bir anketçinin kafasına göre iş tutuyormuş… Başkanlar da 

onlarca anketi ve seçim sonucunu masaya koyuyor. İŞİN ASLI NE ACABA?  

Hadi be kardeşim… İŞ YAPIN İŞ… Bırakın bu saçmalıkları.  

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

CHP sözcüsü çıkmış bir özel kanalın spikerini övüyor da övüyor. Bu gazeteci arkadaş 

ne yapmış? Bakan’ın birine “senin kocan Fetö’cü” demiş… Yetmemiş bu kadın bakan 

“kocayı boşadı” demiş. Uyanık haber atlatacak ya… Kadının medeni halini anlamak bir 

saatlik iş… Ama seninki sazan gibi atlamış.  

 Derken şikâyet – iftira falan… Savcılık… RTÜK… Topa giriyor. 

 İyi de CHP’ye ne oluyor. Bu raiting manyağı gazeteci takımına gözü kapalı arka 

çıkıyor… Kefil oluyor… Üç gün sonra bu DANSÖZ, CHP’ye de çakarsa ne diyecekler acaba?  

 Böyle siyasiye… Böyle gazeteci… Tencere… Kapak.  

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

CHP “İmam nikahına karşı çıkıyor”… Konu halkın algısına aynen bu şekle giriyor. 

Bu CHP hiç akıllanmayacak. Bu algının ne kadar zarar vereceğini hesap eden yok mu?  

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

Bahçeli, açık bir şekilde “AKP’nin eski BAŞBAKANI”na… Posta koyuyor… Fırça 

çekiyor… Yetmiyor çömezleri “alabildiğine hakaret” ediyor.  

Eski başbakanı savunan ciddi bir ses duyamıyoruz.  

Yakında Davutoğlu “Hak, Hukuk, Adalet” diye… yürüyüşe geçebilir!  

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

 Kimsenin ilgisini çekmeyeceğini bile bile, sırf kayıtlara geçsin diye şunları yazıyoruz.  

 Ekonomi çok kötüye gidiyor… Tüm gösterge ve yorumlar aksini söylüyor ama, işin 

gerçeği şudur; “ALTI AYLIK NEFESİMİZ YOK”. Buna çözüm en az 40 – 50 milyar dolar sıcak 

para… Bu olur mu? Olmak zorunda…  

Bize göre…20 milyar Arap sermayesi mevcut ve geliri olan yatırımlar için gelebilir.  

                  30 milyar gibi bir para Çin Eximbank’ı üzerinden ithalat finansmanı için gelebilir.  

Sonrası ne olur? Taşıma su ile olacak olur… Vesselam.  

Bu iki sürpriz beklentimizi BİR KENARA KAYDEDİN.  

 


