
maSA & kaSA & niSA 

 

Rahmetli Sabancı yukarıdaki başlığı görse şirketlerinin ismini değiştirebilirdi. 

İslam Davası diye yola çıkan arkadaşların önemli bir kısmı “Masa & Kasa & Nisa” 

denklemi ile nirvanaya ulaşmış durumda. İslam davasını siyaset yolu ile hayata 

geçirmek için yola çıkmış herkes kendine ve birbirine birde bu gözle baksın... 

Herkes 70 – 75 yıllarına bir baksın 2010 – 2015 yıllarına bir baksın.  

Neredeen ….Nereye. Son 40 yıl nasıl geçmiş.  

Gele gele geldikleri yer…MASA & KASA & NİSA 

Zulüm ile abad olan, haram ile ihya olan görmedik. Bakalım yaşadıkça bu 

gözler daha neler görecek.  

 

İYİ YETİŞMİŞLER 

 

İçeri giren polis şeflerine bakıyoruz…Çok iyi yetişmişler.  

Dışarı çıkan askerlere bakıyoruz…Çok iyi yetişmişler.  

İnanın veya yakından takip edin. Bu insanlar hem mesleki birikimleri, hem de 

ülke – dünya meselelerinde fazlasıyla donanımlı kişiler. Bunun yanında kendilerini 

son derece iyi ifade ediyorlar. Hatta her akşam TV’lerde ahkam kesen kanaat önderi 

tiplere “beş çekerler”. Bu askerler de, bu polisler de…son derece sağlam temelli, 

analitik düşünceli ve ikna kabiliyetli, kaliteli “Devlet insanları”.  

Sormak gerekmez mi…  

Bunlara bu kötülükleri yapan veya yaptıran KİM?. Bu durumdan menfaat 

sağlayan KİM? 

 

ÖZÜR KUYRUĞU 

 

28 Şubat süreci ile ilgili olarak Birant, Ayşenur Arslan’ın programında “Özür – 

Üzüntü” ifade edince…Ayşenur hanım “Sen gelecekte de bugünkü tutumun için 

özür dilersin” diyerek Birant’ı çok bozmuştu. Son günlerde hükümet yanlısı bazı 

medya mensupları, “bizi kandırmışlar” diyerek Ergenekon ve Balyoz sanıklarından 

ÖZÜR DİLİYOR.  

Çok ortaklı iktidarın, bir ortağı ile ayrılması sonrası iktidar tarafında kalan bu 

kişiler galiba sürdürülen iktidarında hala birçok ortaklı bir koalisyon olduğunun 

farkında değiller. Üç baba’dan ikisi (B.Arınç ve A.Gül) başka yönde, diğeri başka 

yönde AÇIK AÇIK konuşmaya başladı. Bu söz ve tavırlar tabanda karşılık buluyor. 

Özürcü basın mensupları (! bu işaret basın ile ilgili) acaba yarın yeni bir ortak 

ayrışmasında hangi tarafta kalıp..kimden özür dileyecekler.  

Halk adına gazetecilik ile GÜÇ ADINA GAZETECİLİK kavgasından acaba KİM 

galip çıkar? Halk cahillik ve fakirlikten ne zaman kurtulursa bu soru cevap bulur.  


