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ŞEDDELİ DURUMLAR 

 

Eskiler şöyle derdi  “Kur-an ile Arapça arasında İKİ ÜSTÜN BİR ESRE fark eder”. İşte 

o iki üstünü gördün mü “EŞEK yerine EŞŞEK” dersin. Entelektüel siyaset dünyamız şimdilerde 

ŞEDDELİ sıfatı ile tanışıyor…Yani Faşist yerine Faşşşist iyi mi?  

Biz yine de EŞŞEKTEN DÜŞME konusuna bakalım. Sert düşüşler oluyor…  

En sert düşen MELİH… Kamyondan düşen Diyarbakır karpuzu gibi darmadağın oldu. 

Siz bakmayın Tayyip bey’e bağlılık ve saire laflarına… Biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz.  

Bir canı yanan da RECEP… Küçük küçük dağları ben yarattım… Şu aradakileri asker 

arkadaşım, “adaşım” havalarında gezerken… Dağ başını duman aldı… Kendisi de duman 

oldu… Bursa’da adresi yok… 

Yazık oldu KADİR ABİ’ye… Sevimli adamdır… Hem köylümüz… Hem akrabamızdır. 

Başkan olduğunda “Bir yer göster İstanbul’a tarihi bir ESER yapalım” dedik… İnceledi, 

araştırdı sonra da “Aman bu işi kimseye söyleme… Çok süper bir iş bu… Ama ben Reis’e 

bir sorayım” dedi. Sormuş… Hazret bunu “Sin Kaf ile göndermiş”. Daha o zaman okkası 

çıktıydı… Şimdi O’da düştü EŞŞEK’ ten.  

Siz ARINÇ’ın bunlara “kıs kıs güldüğüne” bakmayın… Aslında O’da EŞEKTEN 

DÜŞKÜN’dür. Samimi bir inanç ile “Tayyip bey’in çok iyi ADAM TANIDIĞINA” inanır. Ama 

gelinen günde Tayyip Bey’i aldatmayan kalmadı.  

Anlatabildik mi acaba “eşşeğin şeddesini”.  

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

Kanal A’ ya üzüldük… 

Türkiye’nin “ilk ciddi BÖLGESEL TV KANALI” dır. 21 yıllık bir kanal… Son 12 yılında 

ULUSAL yayına geçti. Aile, Ankara’nın saygı duyduğu bir orta ölçekli sanayi ve ticaret kuruluşu. 

Aile yine küçük bir İslami cemaat’in ileri geleni, biraz da hamisi… İşlerin başındaki evlat 

Mustafa’yı 90’lı yıllardan, Eniştesi Bilal’i 70’li yıllardan tanırız. Mustafa’nın Melih ile  Bilal’in Binali 

ile çok eski yakınlıkları vardır.  

İktidarın bu kadar yandaş kanalı beslerken… Kendisini saygı ile destekleyen bu kanalın 

kapanışına “Neden seyirci kaldığını” anlayamadık.  

Her dönemde ÖLÜÇÜLÜ yayıncılık yapan Kanal A için üzüldük.  

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

Hatırlatayım; 

……… Ekonomi iyi diyene inanmayın… En çok 6 ay gider.  

……… Zarrab ötmüşse veya öterse… Çok kötü olur.  

……… Ayı ile yatağa girilmez… İKİ AYI (ABD – Rusya) ile hiç girilmez. 

……… Bölgede hiçbir planımız YOK… Bunlar geyik muhabbetine plan diyor.  

……… Güvenlikte, Sağlıkta, Eğitim’de… ÇARE BULMALIYIZ. 

 

 Bugün 3 KASIM 2017……TAM 15 SENE OLDU 

              AMA İŞTE BUNLAR OLDU. 

              BU MİLLET NE ZAMAN MUTLU OLACAK YAAHU?..  


