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TENCERE & TAVA 

Gökçek - Bahçeli… Erdoğan - Gökçek aralarında basın üzerinden mesajlaşıyorlar. Açık 

söyleyelim Gökçek MHP’ye yakın. Çünkü Bahçeli - Gökçek arası mesajlar oldukça SICAK… 

Buna karşı Erdoğan - Gökçek arası mesajlar SOĞUK. Üstelik AK Parti ileri gelenlerinin Gökçek’e 

bakışı DÜŞMANCA. Çok değil üç hafta içinde resim netleşir.  

Cumhur ittifakı yerel seçimde olmayacak. Peki, nasıl olacak? Birbiriyle yarışan iki parti 

halka ne söyleyecek? “Ben O’ndan iyi yaparım” demeyecek mi? İki parti de “her yerden aday 

göstereceğiz” diyor… Hatta BBP de kendi adaylarını gösterecekmiş… Önemli değil, tüm bunlar 

bir ay içinde netleşir.  

Durum size, 2013 – 2014 yıllarında AK Parti - Cemaat sürtüşmesini hatırlatmıyor mu?  

Bize göre çok… ama çok benziyor. O zaman Cemaat denen örgüt de ÇOK ŞEY İSTEDİ ve 

maraza çıktı. Korkarız ki Sayın Cumhurbaşkanı bir gün “Bahçeli beni aldattı” demesin.  

Siyasette bu oyunlar dönerken… Halkımız pahalılık altında eziliyor… Gıdada enflasyon 

%30’un üstünde görünüyor. Resmi istatistiklerde yumurta + pinpon topu oluyor ama hayatta 

olmuyor. Ekonomi yönetimi buna karşılık uzatmaları oynuyor…  

İmar Barışı uzatılıyor…  

Oto vergileri indirimi uzatılıyor…  

Konutta KDV indirimi uzatılıyor…  

Emlak alım satım vergi indirimi uzatılıyor.  

Hâlbuki bunların “hepsi yürürlükteyken kriz çıktı”. Uzatsan ne olur kısaltsan ne olur.  

 

İlginç bir konuyu açıklayalım.   

Edirne Meriç nehri kirleniyor… Vatandaş şikâyetçi… Su hem bulanık hem de çok pis 

kokuyor. Edirne Belediyesi CHP’li… Konuyu inceliyor araştırıyor. Çevre “fabrikaların atıkları 

kirletiyor” diye tespit yapıyor. Buna karşı Çevre Bakanlığı da konuyu inceliyor “fabrikalarda 

arıtmalar var” , “Belediye’nin kanalizasyonu kirletiyor” diye tespit yapıyor. İşin aslı ise şu; 

“Fabrikalar arıtma pahalı diye bir süredir sistemleri kapatıyor”.  

Bu kıssadan hissemiz şu: Ne iktidar, ne de muhalefet gerçeğin peşinde… Öncelik 

“ayıptan kaçmak” ve  “birbirini suçlamak”… Olan halka oluyor.  

Şu tespitler var ya, ikisi de yargı yoluyla yapılıyor… İyi mi? Yargı da ne hale gelmiş 

görün…  

Tencere tava, herkes bir hava… Vesselam 

Sonunda ya Melih ya Osman iyi mi? 

 

 SON DAKİKA… SON DAKİKA  

Ekonomi Bakanımız geçmişten gelen avantajların süresini uzatarak oto piyasasının önünü 

açadursun… Bursa’da kan kaynıyor. Türkiye’nin en büyük iki otomotiv fabrikası “haftada üç gün 

çalışıyor”. Emekli olmak isteyenlere “tam ikramiye + üç maaş” vaadiyle başvuruları alıyor… 

Birinde hemen “900 başvuru geliyor”. Şimdi tazminat ödeyecek para arıyor. Peki, bu işçiler üç 

ay sonra ne yapacak.  

 Şöyle… Bankalar %25 faiz veriyor.  

    200.000 TL tazminatı yatırsan ayda 5.000 TL.  

 Devletin hesabı ile halkın hesabı tutmazsa… MEMLEKET BATAR.  

 

 Biz burada haftada bir gün yazıyoruz… İnanın her gün yazsak neler var…  

 Ama millet gırtlağına kadar borçta, günlük hesaptan başını kaldıramıyor... Bir başını 

kaldırsa, bunlar kaçacak yer arayacaklar.  


