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BUNLAR DA GEÇER 

 
Rahmetli Vehbi Koç, çok disiplinli bir işkolikti. Adamlarını her gün geç vakitlere kadar 

çalıştırması yetmezmiş gibi... Pazar günleri de teknesine davet eder… Boğaz turu, kahvaltı 
bahanesi ile “gündemini empoze” eder ve koordinasyon sağlardı. Yıl 1978… Ekonomik kriz 
boğazımıza dayanmış…Para yok…Döviz yok...Satış yok…Tahsilat yok. Baba Koç konuşuyor 
“Bayilere, müşterilere söyleyin...Bu dönemi sorunsuz atlatanların bundan sonra kefile 
teminata ihtiyacı yok.” Bu sözleri müdürler bayilere yansıtıyor…Bayi ve müşteriler canını dişine 
takıp, malını mülkünü satıp…Borçlarını zamanında ödüyor ama…Koç grubunun güvencesiz iş 
yaptığını tarih yazmıyor.  

Kıssadan hisse…Kara bir hafta yaşadık…Herkes çok rahatsız, korku içinde, en kötü şeyler 
akıllara geliyor. Şu yukarıdaki kıssaya bir bakın KİMİN NE ÇIKARI VAR? Herkes çıkarını alır ve 
bunlarda geçer gider.  

Bu millet iç SAVAŞ FALAN YAPMAZ…YAPAMAZ…TARİHİNDE YOK. Böyle bir tehdit 
altında asla değiliz. SAKIN BU TEHDİDE KULAK ASMAYIN. Bu millet dağa çıkar, isyan eder, çete 
– örgüt kurar…Baskın yapar, pusu kurar…Ordusu dışında tarihinde HİÇ SAVAŞ YAPMAMIŞTIR. 
Ordu da SON ÜÇYÜZ SENEDE HİÇ İLERİ HARAKET YAPMAMIŞTIR. Kurtuluş Savaşı köşeye 
sıkışan kedinin (ordusu ve halkıyla) son sıçrayışıdır.  

Buradan iddia ediyoruz. Bu hır-gür nasıl başladıysa öyle bitecek. Başlamasına şaşırdığımız 
gibi “Nasıl bitti diye de” şaşıracağız.  

Gelelim esas konuya…Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan ağız birliği ederek “Bir 
Kasım Seçimleri yapılacak…Her ne olursa olsun mutlaka SEÇİM YAPILACAK” diyorlar…. 
GÖRECEĞİZ. 

……Hele ayın 18.inde aday listeleri açıklansın….GÖRECEĞİZ 
……Hele 50 – 60 tane “küskün” milletvekili ortaya düşsün….GÖRECEĞİZ.  
……Bunların içinden 20 – 25 tane “Vatansever” (!) çıkınca….GÖRECEĞİZ 
……13.üncü veya 14.üncü MUHTARLAR toplantısını….GÖRECEĞİZ. 
Anlayan anlasın. Daha açık ne söyleyelim… SHOW SAHNEDE. 
Şehit evlatlarımıza da, kurban Kürt gençlerine de Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu 

derin yaralar zor kapanacak.  
Sen….Günlerce yollarını açamazken. 
Sen….Gününde okullarını açamazken.  
Sen….Cizre’deki insanın ölüsünü gömmesini sağlayamazken. 
MODERN SEÇİM YAPTIRACAKSIN ÖYLE Mİ… Kim inanır...  
Toplumsal güveni yok ettik…Dostluğu–Komşuluğu perişan ettik…Kardeşliğimizi unuttuk… 

MİLLET OLMANIN TEMELİNİ DİNAMİTLEDİK.  
Ustalık haa!.. Ustalık öyle mi?.. 
Allah sonumuzu hayreylesin… Vesselam.  
 
Bir dakika lütfen 
Gündem çok hızlı… Bir şeyleri kaçırıyoruz. Şu soruların cevabını çok merak ediyoruz. 

Kayıtlara geçelim.  
1) Star medya sahibi Murat Sancak’a 22 kurşun sıkan üç suikastçıyı emniyet neden tespit 

edemiyor. Yoksa bunlar bulundu da açıklamak birilerinin işine mi gelmiyor ? 
2) Şehit olan polislerin yüzde ellisi cemaatçi suçlaması ile tayin olmuş deniyor… Doğru mu? 
3) Cübbeli Hoca rüyasında ihtilal görmüş… Oturmuş yazmış…Acaba kime mektup 

yazıyor? 
4) Şehit askerlerimizin yüzde ellisi sözleşmeli personel. “Senin kardeşin de başka meslek 

seçseydi” demek kolay. Bu çocukları meslek sahibi yapacak eğitim düzeni mi var? 
5) Cizre’de uyuşturucu işini patlatmadan oradan çıkarsanız… Bu yaptığınız terörle 

mücadele mi olacak. ? Heeey medya nerdesin?.. 


