
TARKAN EVLİLİĞİ NEYİ AÇIĞA ÇIKARDI?

Tarkan, Pınar Dilek’le evlenince, toplumsal bir
hastalığımız bir kez daha ortaya çıktı. Birçok
insanın içindeki kıskançlık, haset, fesat ne varsa ortaya döküldü.
Kendileri sanki Adriana Lima’ymış gibi Pınar Dilek’i Tarkan’a
yakıştıramayanlar(
Tarkan’ın bilmem neyi kamufle etmek için evlendiğini iddia edenler(
Sevgilisi hamile olduğu için Tarkan’ın evlendiğini yazanlar(
“Tarkan asla evlenmez” diye kehanette bulunan “Bilge”ler!..
Tarkan, müzik dünyasına “merhaba” dediği gün, “Asla evlenmeyeceğim.
Evlenirsem de seni tercih edeceğim” taahhüdünde bulunmuş gibi ihanete
uğradığını düşünen fanlar(

Mutluluklar diliyorum

 Düne kadar Megastar için ayılıp
bayılanlar ne oldu size böyle?
Âşık olmak, evlenmek sizin hakkınız da
Tarkan’ın değil mi?
Bırakın da Tarkan evliliğin tadını
çıkarsın.
İnşallah mutlu olur ve bir yastıkta
kocarlar.
İleride mutlu olmaz da boşanırsa, o
zaman “Ben dediydim” dersiniz.
İsteyen kına yakar, dileyen zil takıp
oynar.
Unutmayın ki Tarkan bir tane, siz binlercesiniz.
Tarkan, hepinizle evlenemeyeceğine göre varsayın ki sizi temsilen Pınar
Dilek’i seçti.
Bir çift lafım da medyadaki bazı arkadaşlara olacak!

Ne yazıyorsam o!

 “2015’in son bombası: Tarkan kız istedi” başlıklı yazıyı kaleme aldığımda
takvim yaprakları 11 Aralık 2015’i, “İşte Tarkan’ın evleneceği kız” başlıklı
yazım Milliyet’te çıktığında ise 1 Ocak 2016’yı gösteriyordu.
“Sağır sultan”ın bile haberi oldu, siz nasıl oldu da duymadınız?
Aylardır “Paralel evren”de miydiniz, yoksa dünyayı kendinizden mi ibaret
sanıyorsunuz?
Bizde istediğiniz kızı aile verdiği gece söz kesilir taraflar arasında. Tarkan o
işi aralıkta yaptı. Hal böyleyken 2 Mayıs 2016’da “Tarkan sözlendi” diye
haber yapmak neyin nesi?
Sizin oralarda aynı kızla altı ay arayla iki kez söz kesiliyorsa o başka!
Farkında değilsiniz, ama çok komik duruma düşüyorsunuz valla!

TARAFTAR ‘HAMİ İSTİFA’ DİYORSA SEBEP ORTADA

Hami Mandıralı’nın teknik direktör olarak kendini ve Trabzonspor’u
düşürdüğü durum içler acısı.
Top oynadığı yıllarda füzeleriyle tribünleri ayağa kaldıran Hami,
Trabzonspor’un hocası olarak sahaya çıktığında artık istifa sesleri yükseliyor.
Hami de bu duruma içerleniyor:
“Kulüpte çocukluğum, 25 senem geçti. İstifa diye bağırıyorlar,
Trabzonspor’un derdi bensem ben seve seve giderim. Dakika bir ‘Hami istifa’
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diye bağıran Trabzonspor topluluğu beni üzüyor.” Hocam, kusura bakma
ama Trabzonspor’un tek derdi misin bilemem. Amma ve lakin, çare
olmadığın da ortada.
Göreve geldiğinde, “Bu takım sezon başında hiç çalışmamış” diyerek önce
suçlayıp, sonra özür dilediğin Şota ve Sadi Tekelioğlu’nun karneleri bile bu
kadar kötü değildi:
13 maçta 8 mağlubiyet, 
1 beraberlik, 4 galibiyet.
Taraftar, birinci dakikadan itibaren “Hami istifa” diye bağırıyorsa, sebebi
budur.
O yüzden istifan, belki Trabzonspor’un kurtuluşu olmaz ama hiç değilse
“Füzeci Hami” efsanesi daha fazla yara almaz.

GÜNÜN SÖZÜ

“Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasınlar.”
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