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GELECEĞE GÜVENMEK 

Kimsenin aklına karpuz kabuğu düşürmek istemeyiz… 
İstemeyiz ama, bazılarına kıymık batmış durumda. Bu kıymık battı mı kolay çıkmaz… 

İnsanın kafasını bile karmakarışık eder. Bir grup Doktor Moldova’da çiftlik evi alıyormuş… 
2.500 Dolar… Sudan ucuz… İyi de sebep… Sebep basit… “Ne olur ne olmaz”  

 Memlekette bir şey olursa… Dışarıda bir ayağımız olsun… Daha neler neler… Bu en 
ucuzu. İspanya 300.000 Dolara vatandaşlık veriyor… ABD’de bazı eyaletlerde ev alırsan yeşil 
kart alırsın. “Ortalama kentli – okumuş – beyaz yaka – esnaf” bütün gün bunları konuşuyor.  

 Kıymık batınca bu hale gelen “toplumsal güven”… Öbür tarafta 126 milyar vergi borcu 
ödemek için kuyruğa girmiş. Ülkemiz ve yurdumuz insanı “sosyologlar için bulunmaz bir 
laboratuar” ortamı sunuyor.  

Aslında……… Kimsenin kaçmaya – gitmeye mecali yok ama “acaba alem ne 
düşünüyor” diye muhabbet açıyor.  

……… Yine kimsenin bir kuruş ödeyecek mecali yok ama “ulan belaya 
bulaşmayım” diye ödeme planı imzalıyor.  

 

 Bu millet “en büyük kazığı, bu yüzyılın başında Kemal Derviş eliyle yedi”. Şöyle ki 
nüfusumuzun %25’i kırsal da ve tarımda iş kalmadı diye “Kentlere boca edildi”. Bu yeni kentli 
nüfusu, çok iyi kullanan AKP siyasi –sosyal hareketi bir “EMME – BASMA TULUMBA” kurdu.  

 Besle yeni kentliyi…. Al oyları 
 Şımart varoşları……  Al oyları  
 Azdır paçozları…….  Durdur kentliyi.  

 Bu emme basma tulumba 15 senedir gayet iyi çalıştı ve kimse bir tedbir alamadı. Şimdi 
ortada “ÇIKAR İDEOLOJİSİ” dışında hiçbir şeye inanmayan taraflar var. İşin en kötüsü bu 
taraflar organize ve birbiriyle iletişim içinde koordineli davranabiliyor.  

Ortalama kentli, okumuş, esnaf, beyaz… bunlar çaresiz. Çünkü hiçbir iletişim ve 
organizasyonları yok. Bir gezi hareketi yapmaya kalktılar… Üçüncü günlerinde yamyamlar 
ellerinden kaptı. Hala orada otluyorlar… ya da Moldovya, İspanya, Amerika geyik muhabbetleri.  

Allah bu millete acısın… Ne Humeyni’nin kovduğu İranlılar, Ne Saddam’dan kaçan 
Iraklılar… Nede Suriyeli göçmenler BİZE ÖRNEK OLMUYOR. Allah gelecek nesillerimize 
acısın… Kazasız – belasız bir 8 – 10 sene daha geçirsek belki birbirimizi anlarız.  


