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ONE MAN SHOW 

TEK KİŞİLİK GÖSTERİ 

 

7 Haziran saat 20:00 civarı… Her çeşit yandaş konuşuyor… Saray sessiz… Gece 24:00 civarı 

Demirtaş’ın yüzü gülüyor… Kılıçdaroğlu hükümet düştü diyor… Davutoğlu kaybettik ama yenilmedik 

diyor... Bahçeli çok kızgın, hodri meydan diyor… Herkes konuşuyor saraydan ses seda yok… 8 Haziran 

saray yine sessiz… 9 Haziran saray suskun.  

 Siz öyle sanın. Biz saraydan ses beklerken saray yeni SHOW’u hazırlıyor. Ekip toplanıyor… En 

çekirdek ekip… İyi saatte olsunlar ekibi (sadece 1 + 2 kişi)… Alternatif senaryo oluşturuluyor… Rol 

dağılımı yapılıyor… SHOW BAŞLIYOR.  

 Üç ilginç görüşme… DENİZ BAYKAL, TUĞRUL TÜRKEŞ, CELAL DOĞAN...  

Bu çok stratejik görüşmeler medya geyiklerine ve magazine kurban gidiyor.  

Aslında ne oldu?...... Celal Doğan, biçilen rolü kabul etmedi… Oyun dışı.  

   Deniz Baykal, Bahçeli’nin bilinçsiz hamlesi ile oyun dışı.  

Tuğrul Türkeş, Sadece Tuğrul olarak figürasyona devam.  

……İkinci perde..….   Oohh çift katlı ekmek kadayıfı Meclis Başkanı bizde.  

       ….Hadi aranızda 45 gün oynayın…Koalisyon, azınlık, ben yokum, siz yapın, gel 

başbakan ol… Ooo terör azdı… Hava harekatı… Ooo döviz uçuyor… Bunlar daha iyi 

günler. Tamam o zaman seçim hükümeti kuralım… Tamam… Hayır ben yokum. Ben de 

yokum… Durun yaa ben varım… Hoop ben de varım… Kim o yaa… Aaa Tuğrul… Ayıp 

yaa olur mu… Yuuu… 

SHOW DEVAM EDİYOR.  

Gizli kamera kuliste… Bakın ne oluyor?  

Sahne...  İyi saatte olsunlar ekibi keyifli… Meyve – çerez yiyorlar.  

Reis…    Elinizi biraz çabuk tutun yaa… Bu sekiz kişi garanti mi.  

Ekip…    İki net… Altı bürüt. Evelallah garanti… Hele şu aday listeleri bi çıksın siz görün beyefendi… 

              20 de olur 40 da.  

Reis…   Yok yaa… Sen ne dersin Milyon Ali?  

Ekip…   Var valla… Kapıdan kovsak…Bacadan girecekler. BU SHOW ÇOK TUTTU.  

 

……Son Perde… ONE MAN 14 üncü muhtarlar konseyinde konuşuyor. 

“Çok değerli muhtar arkadaşlar… Şu hale bakın… Terör azmış… Dolar uçmuş… Siz bu 

memleketin sahibisiniz. Şimdi seçimin sırası mı ?”  

Hayııır… Hayır…. Seçim istemiyoruuz. 

“Bu muhalefet uyuyor mu?.. Görmüyorlarmı… Savaş kapımızda kör müsünüz. Bu ne 

sorumsuzluk… Ben buna vatan hainliği diyorum”  

Yaaşaaa… Nurol… Kurtaar biziii… Büyyük Başkaan… 

“Çok şükür her partiden sorumluluk sahibi… Vatansever arkadaşlar çıktı… Bu felakete dur 

diyorlar. Bu kahraman vatan evlatlarını minnetle selamlıyorum.”  

Helaal… Yaşaaa… Büyük başkan...  

“Şimdi bu değerli Milletvekilleri... En büyük partimize omuz vererek istikrar ve güven için 

büyük fedakarlık yapıyorlaar.” 

VAROOOL… Büyük Başkan… Büyük Başkan… Büyük Başkan...  

 SHOW MÜTHİŞ BİR FİNAL İLE BİTİYOR.  

 Darısı yeni ONE MAN SHOW’ların başına.  

 

AÇIK NOT….. Yukarıdaki yazılanlar hiçbir kişi ve kurum kastedilmeden TAMAMEN HAYAL MAHSULÜ 

olarak okunmalıdır.  

      ….. Olan biteni HAYAL GÖRÜYORUZ… Olacakları UYDURUYORUZ…  

 

GİZLİ NOT….. O kadar “Siyaset yazmayalım” diyoruz… Şeytan dürtüyor. Hâlbuki şunları yazacaktık;  

1) Biri Lütfen sayın Akın İpek’e söylesin; “Bende kara para yok” deyip durmasın… “Mesele dört 

tane ağaç değil” biri şunu anlatsın.  

2) Apo, Barış Günü’nde çok özel bir “Barış çağrısı” yapacaktı. Biri engel mi oldu? Bu görevi 

birine mi verdi? 

3) Ekonomi’de geri geri gidiyoruz. Tam G-20’ye başkanlık edecektik… Gelin şunu G-22 yapalım gitsin. 

4) Peygamberimizin ne zaman nereye gideceği konusunda ahkâm kesen huysuz müftü “Elde bir” 

olmasın.  

Ey garip – gureba milletim….…Herkesin bir hesabı var.  

        ….…Sen Allah’ın hesabına sığın…. Vesselam.  


