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HASTALIK 

 

Adamın biri fena halde hastalanmış, karnı ağrıyor… Başı ağrıyor… Eli ayağı tutmuyor… 

Kalbi çarpıntılı… Tam arızaya bağlamış.  

İyi ki önceden hazırlıklı, üç ayrı doktoru var. İlk doktor bakıyor… İnceliyor teşhisi 

koyuyor… Durum KÖTÜ. Adam çok kızıyor. Söylene söylene ikinci doktora gidiyor… O’da 

bakıyor… İnceliyor. Testler yapıyor kararını veriyor… Durum KÖTÜ. Adam yine çok kızıyor. 

Ateşi 40 olmuş görüyor… Yürümeye mecali yok biliyor… Yine de söylene söylene üçüncü 

doktora gidiyor… Üçüncü doktor da “durum KÖTÜ” diyor. Adam kızıyor, köpürüyor, doktora 

bağırıp, çağırıyor verilen ilaçları yerlere atıyor. Ben İYİYİM diye bas bas bağırıyor.  

 Siz bu adama ne dersiniz…  

 Önce Moody’s, ardından S&P, en sonunda Ficth…  

 Aynı teşhisi koyuyor… Durum KÖTÜ. 

 Zaten ucundan her organı arızaya bağlamış… İsyan ediyor.  

 Sen istediğin kadar  “İYİYİM”  desen ne olur.  

Eveet geldik mi Kars’a… Alalım bir arsa. (Bu laf hayra alamet değil… Galiba kafa da 

gidiyor.) 

 

Ekonomide kriz “üç dönem üst üste eksi büyüme” halinde oluşan duruma denir. 

2016/3 üncü ve 4 üncü dönemleri “eksi çıktı”… Şimdi 2017/1 inci dönemi yaşıyoruz. Bu da eksi 

çıkarsa, uluslararası tanımla “kriz yaşıyoruz” demektir. Sen istediğin kadar doktorlara kız… 

Söylen… İstersen döv gitsin. Başımızdaki gerçek bu.  

 

İşin kötüsü bu sefer “iki ay içinde SANDIK var” bazı kadrolu anketçiler “ekonominin 

sandığa etkisi olmaz” diyor ama…  Aklı başında hiç kimse onlara inanmıyor. Hatta bu kadrolu 

anketçiler oturdukları yerden “Bunu yazın %60 evet çıkar” diye fal açıyorlar ama onlara 

işverenleri bile inanamıyor. Referandum da ters gider mi gider.  

 

İşler kötü gitse de, iktidar sarsılsa isteyen bir muhalif kafa bizde yaygın şekilde 

mevcuttur… Rakip takımın Avrupa maçında, Avrupa takımını tutmak gibi manyak duygularımız 

da vardır. Hal böyleyken “Hem ekonomide… Hem siyasette açık yenilgi” hiçbir iktidarı ayakta 

bırakmaz.  

 

Sonuç nedir?.. Bu kadar hastalık, inkar etmekle iyileşmez. Belki çok zor ama… Bir süre 

için “geniş tabanlı bir milli mutabakat hükümeti” kuruldu… kuruldu.  

Aksi halde… iflas, çatışma, bölünme, kutuplaşma gibi ne kadar bela varsa beklenir… 

Allah korusun.  

 


