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HERGÜN BİR BELA 

 

Allah milletimizi, memleketimizi korusun, Devletimize zeval vermesin. Kafamızı ne 

tarafa çevirsek “bir pislik, bir bela” görüyoruz.  

En son İran ile dalaştık… Neymiş?.. Üç milyon mülteci…  

Amerika Sarraf’ın arkasından, Halkbank müdürünü de kaptı.  

Almanya din görevlilerimize casus diyor… MİT’e dava açıyor.  

İsveç bile görevlilerimizi Fetö’cüleri izlemekle suçluyor.  

Ruslar, burnumuzun dibinde PYD arması ile geziyor.  

Amerika, Rakka için bize karşı PYD’ye silah yağdırıp duruyor.  

Barzani, Kerkük’te kendi bayrağını sallıyor.  

Bulgarlar, Türk soylu vatandaşlarına oy bile kullandırmıyor.  

Yunanlılar, 18 tane Ege adasına askeri yığınak yapıyor.  

Kıbrıslı Rumlar, haritayı elimizden kapmış… Masadan kaçıyor.  

 

İnanın ne Osmanlı devrinde, ne de Cumhuriyet tarihimizde dış politikada bu kadar 

zora düşmedik. Her şeye rağmen Dış İşleri Bakanlığı’mızın “Tarihi birikimi ve değerli 

kahraman bürokratları” zor da olsa bizi bu bataktan çıkartacaktır.  

-------------------------------------------------------- 

 Beri taraftan ekonomimiz uçurumun kenarında geziniyor.  

 Üretim yok, turizm çöküyor, tarım – hayvancılık can çekişiyor… Yatırımlar durmuş… 

Bankacılar can derdinden tefeci olmuş… Uzun hikaye.  

 Bu beladan da bizi “fedakar halkımız ve kendi halinde çalışan kahraman iş 

adamlarımız” çıkaracaktır inşallah.  

-------------------------------------------------------- 

 Resim bu… Az bile söylüyoruz. 

 Bu durumda siyasiler çukura düşmüş tepişiyor.  

…… Biri gitmiş “HAYIR çadırında ateşle oynuyor” bir anda bir olay çıksa… Dünya 

çapında rezillik.  

 …… Öteki tutturmuş “fesih mi… yenileme mi…”  boş boş konuşuyorlar.  

…… Haydaa oradan bir laf “Eeey Avrupa… Bak böyle gidersen sokağa çıkamazsın” 

n’ooluyoruz yaa!..  

…… “Durun yaa ben damdan düştüm…” Hadi yaa, ne damdan düşmesi, “Senden 

bal akıyor… Ağzında gümüş kaşıkla doğmuşsun.” 

Hepimize Allah selamet versin beyler… 

-------------------------------------------------------- 

Bu işin böyle gitmediği… Gitmeyeceği apaçık meydanda.  

Öyleyse ne olacak? 

Bir hayal kuralım… 

Bir taraf dese ki; “Evet de çıksa Hayır da çıksa… Geniş tabanlı bir siyasi zemin 

oluşturacağız…” 

Diğer taraf da dese ki; “Biz de her durumda geniş tabanlı bir zemin oluşmasına 

şartsız destek olacağız…”  

Sonuç geniş tabanlı milli bir siyaset zemini.  

İNANIN BAŞKA ÇARE YOK… 

Aksi halde uçurumun dibinde birbirimizi yeriz. 

 


