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HAFTANIN HABERLERİ 

……… JETON 

İlker Başbuğ, buyurmuş ki ABD, APO’yu bize verdi ama PKK’yı aldı. Son söyleyeceğimizi 

baştan söyleyelim “Asker kafası siyasete çalışmaz”. Bu yazıları takip edenler bilir, isteyen de 

eski yazılarda görebilir. “ABD, APO’yu HİÇBİR ZAMAN BİZE VERMEDİ”. Her zaman ajanlarının 

kontrolünde tuttu. İmralı’da… Yani sorarsanız askeri bir yerde bulunan “APO’nun ABD ajanları 

kontrolünde olduğunu” koskoca Genelkurmay Başkanları anlayamamış da… Jeton yeni düşmüş.  

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

 

…….. SEÇİM Mİ ??? 

İttifak Yasası Meclis’ten geçti… CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürüp yasayı iptal 

ettirecekmiş… Zor… Yasa iptal edilmezse ne olur?  

1) Muhalefet CHP öncülüğünde seçimi boykot eder. Zor ama çok etkili bir yoldur… Dikkat! 

Ülke kaos’a gidebilir. Bu konuda ciddi bir taban ve CHP medyası baskısı olacak.  

2) Muhalefet çok doğru stratejiler ile ikinci tura gider. İkinci turda tam bir ittifak yaparsa, zor da 

olsa sonuç alabilir. (Bakınız; geçen haftaki yazımız… Abdullah Gül beklemede)  

3) AKP –MHP –BBP ittifakı… Kazanır. Bazı sandık kavgaları olur, ama sonuç değişmez.  

Amaa… MHP  %10 barajının altında oy alırsa… İşte o zaman kızılca kıyamet kopar. 

Bu sefer muhalefet Vatan Partisi öncülüğünde “seçimlerin iptalini” ister ve bastırır. 

Gerekçe çok açık “Adil – Eşit olmayan seçim sistemi” sonucu; %10 barajı bazı partileri 

meclis dışı bırakırken, ittifak kanunu ile bazı partiler meclise girmiş oluyor.  

4) Başka ihtimaller de var ama bunlar kötü senaryolar. Merak eden 2015 yılı 7 Haziran sonrası 

ne oldu baksın. Haa “O evinde kafasına sıkılan iki polis” davasında bütün “zanlılar 

beraat etmiş”. Bu şimdi nerden aklınıza geldi demeyin… Bu olayla “Barış Süreci sona 

ermiş” ve inanılmaz bir “Hendek Savaşı başlamıştı”… Eee sonra, sonrası 2015 Kasım 

ve tek başına iktidar… Seçim zaferi (!)  

5) Yani bugün için seçim işi fifty – fifty.   

 

……… KİM İNANIR 

 Sayın Cumhurbaşkanı Mersin’de, Bozkurt işareti yapmış. Bir O kalmıştı. Hiç kimse 

beklemiyordu... Biraz erken oldu... Şimdi gözler Bahçeli’de, bakalım ne zaman “Rabia”yı 

gösterecek. 

 Öbür taraftan Uşaklı Seher isyan ediyor “Benim günahım neydi” diye söyleniyormuş. Bu 

Seher, Sayın Cumhurbaşkanı Uşak’ta dolaşırken MHP’nin balkonundan “Bozkurt işareti” yapmış.  

 Hani hep diyoruz ya… “Nerdeeen… Nereyeee” 

 O tarihte Saher’e 4 yıl hapis istenerek, iki yıl mahkeme yapmışlar. Seher şimdi İYİ 

PARTİ’de imiş… Ve “Tayyip Bey’in Bozkurt işareti samimi değil… Milliyetçilerden oy almak 

için yapıyor” diyormuş. Hadi canım sende… Kim inanır… Ha ne dediniz… Evet, O arkadaş inanır.  

 Mahir Ünal inanmamış… O işaret RABİA işareti diyor.  

 

……… EN ACI SAHNE  

 Uzman Çavuş Orhan Sürmen, Şehit evladımız… Yere atılmış bir Kur-an’ı Kerim görüyor… 

Yaklaşıyor… Tam eğilip alırken bomba patlıyor… Orhan Şehit. Adi şerefsizler… Dinsiz, 

imansızlar… Bu kadar adileşmişler. Evlatlarımızın dinine, kitabına saygısını canlarıyla ödetiyorlar. 

Afrin Harekâtının bize göre “en can alıcı” sahnesi budur. Allah evladımızın şehitliğini kabul 

buyursun. En yakın zamanda Orhan evladımız, Peygamberimiz (S.A.V.) ile kucaklaşsın. Sebep 

olanları Allah, kahhar ismiyle kahretsin… Amin.  


