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Önüne gelen, milletin gözünün içine baka baka “yersen” yaparsa ,TÜİK boş durur mu?  

Şanına layık bir dizi “organize yalan” ile geçti karşımıza. 
…. Kişi başına gelirimiz 2000 Dolar artmış.  

     …. Ama harcamalarımız %3.2 azalmış.  
     …. Vee tasarruflarımız %24.8 artmış.  

Aman ne güzel “Peki bu cari açık nerede? ” Yaa… Aynı Nasrettin Hoca hikayesi. Hoca 
kasaplığa başlamış… Dükkan kedi dolu, herifin biri gelmiş… onu soruyo, bunu soruyo…        o 
arada çengelde asılı koca ciğeri cüppenin altına sokmuş. Hoca dönüp bi bakmış ciğer yok… Herif 
kalakalmış… Hoca sormuş “ulan ciğer nerede?.. ” Herif vermiş cevabı… “Kedi yedi hocam.” 
Hoca kapmış kediyi baskülün üstüne koymuş… “Ülen” demiş “ciğer buysa kedi nerde? ” TÜİK 
de bu hesap “Arkadaş %25 tasarruf varsa… Bu cari açık nerede?.. ” YERSEN VALLA.  

 
Bir başdanışman çıkmış televizyona Ahmet Hakan ağzı açık dinliyor. “Kardeşim, 

Devletimiz bunu tam yüz sene önce de yaşadı… 1914 – 1924 arası bu ülke ile bütün dünya 
uğraştı… Aynı şeyi tekrarlıyor zalim dış güçler. 2014 – 2024 böyle geçecek… Rutin dışı bir 
durum bu… Rutin dışı çözümler gerektiriyor… ”  Bu lafları bir kenara yazın. Yeni beste bu… 
Bu şarkıyı çok dinleyip… beraber yürür… beraber ıslanırız.  

 
Ahmakça cesaret gösterip “İKİ AYIYLA BERABER” aynı yatağa girersen… Kafayı 

yorgandan çıkartıp “bunlar birbirini yiyecek… Ben dünya liderliğimi göstericem” dersen. 
Kafa dışarıdayken yorganın altında ne olur görüyorsun.  

Sen sorarsın……“Nato müttefiki değil miyiz? ” 
Alırsın cevabı...…“O zaman Ruslar’la ne geziyorsun? ”  
Sen sorarsın…… “Ağa bizim dört subayı kimin uçağı vurdu? ” 
Alırsın cevabı……“Valla biz vurmadık… Kedi vurdu. ” 
Daha kimbilir  “ne sorular sorarsın… Ne cevaplar alırsın.”  
Sakın bu halleri bize “milli duruş… dik duruş” falan diye yutturmaya kalkma… KRAL 

ÇIPLAK. 
 
EVET… AÇIKÇA EVET… Başımızdaki terör belası tabii ki dış manipülasyonludur. Ama 

bunlarla uğraşmak ham hayallerle olmaz.  
…… Evvela ekonomin güçlü olacak… Bu BESLEME takımıyla bu işler olmaz.  
…… Toplumsal güven olacak… Etrafına baksana başta sen, kimse kimseye güvenmiyor.  
…… Sağlam bir istihbaratın ve doğru bir stratejin olacak.  
 
 Son bir şey söyleyelim. Fırat kalkanı diye bir askeri hareket yürütüyoruz. Sokaktaki 
vatandaşın ne kadarı bu hareketi sahiplenmiş durumda? Bırak, Ak Parti mensupları ne kadar 
benimsemiştir?  Bir anket yaptırsanıza…. NE KADAR ACI 
        …. GÖRÜYOR MUSUN? 


