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SEN İSTEDİN 

 

Açık söylemek gerekirse…… Gününden mutlu olan çok az.  

Geleceğinden umutlu olan çok az.  

Böyle bir ortamda ülkemiz seçime gidiyor. Yerel seçimlere iki ay kaldı… Derin bir sessizlik 

içindeyiz. Yüzü gülen yok…Duyulan iki cümle var …… Yine AK Parti kazanır. 

      …… Seçimden sonra halimiz felaket.  

Sanki bugün halimiz çok iyiymiş gibi. Allah yardımcımız olsun. Güzel ve yalnız ülkemizin 

başı içerde ve dışarda çok sıkışık.  

İçerde…… Ekonomik kriz, pahalılık, kutuplaşma, düşmanlaşma…  

Dışarda…. Suriye krizi, Ruslarla İdlib, Amerika ile PYD… YPG… Ve saire.  

 

Buraya kadar herkesin bildiği, konuştuğu şeyleri yazdık.  

Konuşulmayanlar veya sessiz konuşulanlar neler?  

İşte bakın; 

……… Abdullah Gül parti kuracak… Abdullah Gül konuşmuyor 

……… Davutoğlu Anadolu dolaşıyor… Kendisini gören yok 

……… Ali Babacan ekonomiyi ele alacak… Hiç ortaya çıkmıyor  

Başka?..  İşte bakın; 

……… Apo, Suriye’de kurulacak Kürt devletinin başına geçecek…  

Ne zaman?..  Bir sene sürmez… Olur mu olur.  

……… İstanbul ve Ankara giderse AKP hızla gider… Erdoğan kaybolur… Ne zaman?.. Bir sene 

sürmez… Hayrolsun.  

……… Maduro’nun altınları bizdeymiş, Amerika istemiş… Yok artık!  

 Başka… Başka neler var?  

 Alın size; 

……… Fazıl Say, AK Parti’den aday oluyormuş… Deme yaa… 

……… CHP… Kedi olalı bir fare tuttu… Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya adayları çok 

iyi… Kazanamasalar bile partinin geleceği için yeni isimler… İnanalım mı yaa… Bize göre… 

CHP’liler engel olmazsa CHP adam olur.  

……… Cumhur İttifakı çok gergin… Kürtler, İYİ Parti’ye nasıl oy verir demiyorlar ama… İYİ Parti bu 

oyları nasıl alır diye kızıyorlar.  

 

 Daha başka neler var?  

……… Patlıcan, biber marketlerde satılmıyor… Hay Allah canımız çok çekti.  

……… Bu yıl enflasyon %14 olacakmış… %30’dan az olursa ne olayım…  

……… Dikkat ediyor musunuz bütün soğanlar çürük çıkıyor… Neden acaba?  

 

 Haa bide,  

 Arda ile Berkay var…… Biri 300.000 Euro aylık kazanıyormuş.  

           …… Öteki 1.000 TL demiş… İnat için diyor.  

 

 Zavallı milletim, yukarıdaki saçmalıkların hepsi senin memleketinde oluyor. Eee ne 

yapalım? Sen istedin.  

 

 

 


