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BU MEKTUP KİME 

 
Günlerdir ekonomi yazalım diyoruz ama… Bir türlü elimiz gitmiyor.  
Artık bekletemeyiz…… Trump geliyor.  

           …… Fitch not verecek.  
           …… Anayasa işi belirginleşiyor.  

İlk sözümüz şudur. Hani ikide birde “bunlara ver parayı al notu” diyorduk 
ya... İşte şimdi tam zamanı Fitch de notu düşürürse güzel ülkemiz “yatırım 
yapılamaz” duruma düşüyor. Sonra ne olur demeyin… En fazla 4 – 5 ay içinde 
IMF’nin önüne düşeriz. Hani şu “5 milyar Dolar vereceğiz” diye bağırıp 
durduğumuz… “bizi sen batırdın” dediğimiz IMF var ya işte o. Daha sonra ne mi 
olur?.. Gelir bi Kemal Derviş, çıkartır 15 yeni yasa, bırakır faizi serbest, kaldırır Devlet 
garantilerini…  Seyreyle gümbürtüyü. Aman ki aman.  

İyisi mi “Ver Abi şunların parasını… Alalım şu iyi NOTU” olsun bitsin. Sonra 
ver Trump ve takımı ne istiyorsa bir süre daha gideriz.   

Aman haa… Yapısal reformları yapmayın… Real ekonomiyi desteklemeyin… 
Meydan yandaşlara… Yabancılara kalsın.  
 

ABD ve BATI açıkça savaş açmış. Terör üzerinden imzalı mesaj veriyor. 
Reina’da aynı kurşun… İzmir’de aynı kurşun. ÇELİK ÇEKİRDEK… Amerikan ordu 
envanterinden… Birini DEAŞ’lı kullanıyor… Birini PKK’lı. Adam daha nasıl anlatsın… 
Sana savaş ilan ettim demiyor ama… Uçağının koordinatlarını Darbeciler’e veriyor. 
Anlamazlıktan geldikçe kafana odunu vuruyor.  
 

Senin yaptığın ne?.. Kendi kendine propaganda… İyi devam et. Satılık 
araştırmacılar… Kemik yalayan anketçiler seni kurtarır. Bu yalakaları yandaş 
kanallara programcı yapıp arpalıyorsun… Bak ne diyor… “Ekonomik kriz 
referandum sonuçlarını etkilemez” yuh artık. Senin yanında hiç mi akıllı adam 
kalmadı?.. Sen bunlara kaldınsa akıbetin hayrola. 
 

Bir tarafta bu yalakalar, diğer tarafta körler–sağırlar yandaş medya 
leşkerlerin… Daha ötede soyguncu müteahhitlerin, şimdi bir referanduma gidiyoruz.  
 

Meclisten millete göstermeden geçiyor. En yandaş anket bile “seçmenin 
%70’inin haberi yok” diyor. Kimsenin göğsünü gere gere sahiplenmediği… 
Sahiplenemediği bir yeni anayasa… Sonra niye YALNIZ KALDIM!..  
 

Bu olanları sokaktaki en saf adam bile böyle anlıyor.  
Biz söyleyelim de… Sen ister duy ister uyma. 
Bu mektup kime?.. 
Haftaya görüşürüz.  

 
 


