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SON HAFTANIN HALLERİ 

 

……...  Öncelikle Dünya’da çok konuşulan Obama’nın sözleri ile başlayalım. Amerika’nın ilk 

siyahi başkanı Obama, Afrika’ya gitti önce Kenya’da köklerini gördü… Sonra Güney 

Afrika’da Nelson Mandela’nın 100 üncü doğum gününde konuştu… Özetle “Dünya tek 

adam yönetimlerine doğru hızla ilerliyor. Bu tek adamlar her yerde demokratik 

kurumların altını oyuyor” dedi. İsim vermeden Trump’a çattı… Belki bize de bir pay 

çıkar diyelim.  

 

……...  Gelelim bize… Bizdeki en önemli haber ise “paralı askerlik”. Her konuda olduğu gibi 

altı milyon ile başladık… beş buçuk… beş milyon… derken 1.300.000 kişide durduk… 

Bunun en fazla bir milyonu gelse “15 milyar TL eder… 3 milyar Dolar gibi”. Atan tutan 

her zamanki gibi çok fazla… Ama durum bu.  

Savaşan birliklerimizin büyük çoğunluğu “profesyonel… yani maaşlı”. Soru şu; 

“ACABA BU PARA PROFESYONEL ASKERİN NE KADAR MAAŞINI KARŞILIYOR?” 

Halkın ve gençlerin kafasında bunlar var. Dikkat edelim hem de çok dikkat 

edelim. Ordularımızın ruhunu koruyalım. Şehitlik gibi… Peygamber ocağı gibi sözleri 

ilerde kullanmakta zorlanabiliriz.   

 

……… Adnan Oktar ve kedicikler son haftayı işgal ettiler. Her zaman olduğu gibi “seks sattı” 

ve gündemde birinciliği aldılar.  

Bize göre en ilginç haber… Bir kadının 13 yaşındaki kızını gecenin üçünde 

yatağından kaldırıp… makyaj yaptırması… giydirip süslemesi… bacak bacak üstüne 

attırması ve görüntülü iletişimle Adnan ile görüştürmesi.  

  Olayın özeti “BÖYLE BAŞA BÖYLE TARAK”.  

 

……… İki insani konu gözlerden kaçtı… Biri Çorlu’da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği İHMAL 

KAZASI. Öyle bir ihmal ki akıllara zarar. Tren yolunun “138 kilometresine bir görevli” 

bakıyor. 138 kilometreye bir kişi iyi mi… Sonra da başımıza gelene KAZA diyeceğiz… 

Doğal olay diyeceğiz.  

   İkinci olay ise Kıbrıs açıklarındaki “mülteci faciası”. Bunun da kaza olmadığı 

söyleniyor… Son derece sakin denizde tekne aniden batmış. İnsan kaçakçılarının işidir 

deniyor. İNSANLIK ÖLDÜ MÜ? 

 

……… Son konumuz ise medya’dan bir haber. Halk TV’nin yayın kurulu başkanlığına Uğur 

Dündar getirilmiş. Bunun için kanalın müdürü CHP’li Şaban Sevinç ve Uğur Dündar 

“Deniz Baykal’a teşekkür ediyor… Saygılar sunuyorlar”. Hatta Şaban Sevinç “Deniz 

Baykal’a son yıllardaki manevi desteği için ve SERVETİNİ FEDA EDEREK YAPTIĞI 

MADDİ KATKILAR İÇİN” sonsuz teşekkürler ediyor.  

   Medya’nın geldiği durum gerçekten GÖZ YAŞARTICI 

 

   Yaşasın Bağımsız… Tarafsız… Yalnız ve Korkak FLASH TV YAYINCILIĞI.  


