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NECEF UĞURLU - KAYDA GEÇSİN

Belediye seçim sonuçlarından ne bekliyorsa Ayşe Arman ‘Kaybettik Kıvırtmanın manası yok ‘
diye yazı yazmış.

Kendisinin aidiyeti CHP’ye mi yoksa MHP’ye mi o belli değil.

Akist medyada yazıya atlayan atlayana , pek beğenmişler.

Ayşe Arman hepinize hayırlı olsun, yakışır, zaten senelerdir yakışmaktadır.

Yenişafak’ın başına düşünmez misiniz ?

Kıvırtma kalçalarını iki yana sallayarak oynamak ya da yürümek anlamında kullanıldı ise Ayşe
Arman’ın eline mecazi manada kimse su dökemez, erotik fotoğraflarıyla dünya gazetecilik
tarihine geçmiş yegane gazetecidir Ayşe Kadın .
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Mesleğinin gereği kılıktan kılığa girdi , dansöz kılığında görmedik .

Fikri manada bunca kıvırtmaya kaybettiyse kendi sorunu , yazık bunca emeğine.

Bizi karıştırmayacak, biz kıvırtmıyoruz yıllardır, sopa gibi duruyoruz.

‘ Kıvırtma’yı kıvırmak eylemini yaptırmak anlamında kullanıyorsa evet mensubu olduğu medya
grubu kaybetti, bu sefer kıvırttıramadılar, bir form düşüklüğü var. ‘Power Broker’ lara
yakışmıyor !

Ayşe Kadın ‘Kıvırma‘ yı başarmak, başa çıkmak, becermek, hakkından gelmek anlamında
kullandı ise o zaman kaybeden muhatap kim ?

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu başardı , Mansur Yavaş başardı, Sarıgül işi nereden nereye getirdi
başardı, Yalova başardı, Hatay başardı say say bitmez.

Aralıktan bu yana adamlar tarih yazıyor, siyasi bir mücadelenin demokrasi kahramanlarını
izliyoruz .

‘ Kıvırtmayalım kaybettik’ diyor Arman, Nagehan Alçı ile farkı, Nagehan daha dürüst
kaybettiniz diyor , ben sizdenim filan demiyor . Nagehan Alçı’yı öpüp başıma koyuyorum, taç
yapıp gezdiriyorum, bakın beni ne hale getirdi Ayşe Arman.

Neden mi , Ayşe bizdenmiş , bizi yenilgiye alıştırıyor biz manyağız akıllımız o, metin olun
kaybettik diyor.
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Hem ‘Bizden’ hem ‘Akıllımız’ Alpellaya doyduğumuz andır bu !

Sanki hastanedeyiz, CHP veya MHP’nin başında bütün gece Ayşe Kadın beklemiş, odadan
çıkıyor ve bize haberi veriyor ! ‘Kaybettik’ diyor ve bizler b...gibi kalıyoruz !

Ben MHP’yi de başarılı buluyorum , artış ortada, daha dün Aralık bu gün Nisan !

Fakat nedense Ayşe Kadın memnun değil !

Bir kaybediş pekiştirmesi telaşında sanki.

Kaybettik diyor !

Böyle bir grup oluştu ,Ayşe Kadın sembol ; Beyaz Türk olarak tanımlıyorlar kendilerini , CHP’li
ama Tayyip beyi isteyen , hatta Sayın Başbakan’a karşı gibi görünen ama giderse diye ödü
kopan ona hayran bir insan topluluğu oluştu özellikle Doğan grubu çevresinde.

Haklılarda ‘Ne istediler de vermedi ‘ Sayın Başbakan, TRT’de dizilerde oyunculuk bile yapan var
aralarında , açıkça destekleyin o zaman, bir beis yok bırakın bu kıvırtma yazılarını. Zaten
bütün yük Yılmaz Özdil’in omuzlarında üstüne üstlük bu ‘kaybettik’ ayakları !

Saniyen , Ayşe Kadın Ak Parti’yi örnek alacak kadar beğendiyse ki örnek vermiş davranışlarını
belki de Ak Partiye oy verdi .

Yok vermedi CHP ya da MHP Ak Parti gibi olsun istiyorsa Ey Ayşe Kadın sen ne manasız
isteklerde bulunuyorsun yahu !
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Ayşe Kadın'ın kime verdiğinden bize ne zaten, kime verirse versin kendi bileceği iş , ayrıca
pek sever özel yurttaşlık haklarını paylaşmayı yakında anlatır ona verdim buna vermedim diye
, genelleme yapıp bize eklemlenince huylantı oluyor insan. ( oy vermeyi kastediyorum )

Neyse Ak Parti'yi örnek alsınlar istiyorsa CHP, MHP liderleriyle konuşabilir, imkanları geniş .

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli nasılsa medya zırvası dinlemeye alışmış olmalılar bir Ayşe Kadın' mı
fazla ..

Ama adamlar bu yaştan sonra nasıl Tayyip Bey gibi olurlar, olmak niye istesinler ayrıca , hadi
Ayşe Kadın'a uydular ne yaparız biz, bir tanesi ile baş etmek için ikisine güvenirken Yapma
Ayşe Kadın...

Güzel kıvırtmış son yazısında Ayşe Arman , ayak oyunları müthiş hani yıllar önce Avni
Özgürel’in tavsiyesi ile balemizde aradıkları ‘Türk Adımı’ bu olsa gerek.

Ayşe Kadın kıvırtıyor ;

Oy dingala dingala, ateş düştü mangala, Ayşe de Fatma dostum var çalkala yavrum çalkala......

Sevgiyle...

necefugurlu@gmail.com
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