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MİLLET GÜLÜP OYNUYORSA… KORKULUR 

Vakt-i zamanında kralın biri durup durup halka vergi çıkarırmış. Her vergi sonrası 
adamlarını, halkın arasına gönderip “Ne yapıyorlar” diye anlamaya çalışırmış… Adamlar 
halkı gözleyip geldiklerinde “efendimiz halkın hali perişan… Kara kara düşünüyorlar” 
diye haber getirirlermiş. Günün birinde yine bir “vergi zulmü” sonrası… Adamlar halkı 
gözleyip gelmişler… Kral sormuş “söyleyin bakalım milletin vaziyeti nedir?”… Adamlar 
şaşkın halde “efendimiz demişler… herkes gülüp oynuyor”… Bu sefer kral düşünmeye 
başlamış; “Aman demiş… Bu halden korkulur.”  

Herkes birbiriyle dalga geçiyor.  

……… Başbakan 3 milyar’ı alsın da gelsin bakalım.  
……… Zaman Gazetesi önündeki kadınlar, kaçarken düşüp yaralanmış.  
……… Sur’da işler % 99.99 bitti… İdil’de %85’deyiz.  
……… Kayserili işadamları umarım daha fazla rencide edilmez.  
……… 25 Mart Can Dündar duruşmasında… İki gizli tanık çıkacak.  
……… Avrupa ile anlaştık… Bir Afganlı alıp, bir Suriyeli vereceğiz.  
……… Avrupa vizesi kalktı… Sadece 72 şartı var.  
……… Haziran’da Musul’a gireceğiz… Şam ne oldu yaa. 
……… AYM esasa girmiş… Terbiyeli konuşun kardeşim.  
……… Sponsor kostüm bile kullanmam diyen bir spiker… CHP kanalında kitaplarını sattırıp 

program yapıyormuş… İyi mi… Kim o yaa… Kalemi kırılmaz bir yiğit… Keriz feneri mi 
dedin.  

……… Fethullah efendi Rus uçağı düşürülmeseydi demiş… Vay hain.  
……… Anayasa Mahkemesi Fethullahcı çıkmış… Ben demiştim kardeş.  
……… Küskün AKP’liler, Başbakan’a süre vermiş.  
……… Zarrab’ın ortağı denen kişiyi İran asacakmış… Zarrab’a ödül verin.  
……… Bahçeli, sarayla anlaşmış… Seni başkan yapalım… Totaliter olma.  

 
Şimdi bu haberler karşısında millet gülüp – oynamayıp da ne yapsın.  
Tartışmasız en çok ilgi gören iki TV programı… Evlilik programları  
ve Survivor …… Doğu’da 17 ilçe yerle bir olmuş.  

   …… 200.000 kişi yerinden yurdundan olmuş.  
…… Binlerce ana ağlıyor.  
…… 8 füze yiyoruz… Bir uçak, bir asker gönderemiyoruz.  
…… 4 yaşında bebeden 80 yaşında dedeye herkes perişan  

Halkımız evlilik programı ile Survivor peşinde.  
…… eveet ünlüler 5… gönüllüler 3… 
…… eveet şimdi paravanı açıyoruuuz. 
…… Acun bağırıyor… Çok heyecanlı bir oylama sayın seyirciler.  

 

Durum bu… Millet gülüp – oynuyor… Bu halden korkulur. 


