21.07.2017
ÇOK ÖZÜR DİLERİZ
Okuyucu ve izleyicilerden ÇOK ÖZÜR dileriz. Aslında burada milli ve temel meselelere
DESTUUR demek üzere yola çıktık. Ancak siyaset ve ülkenin ilgilendiği gündem bizi peşine taktı
sürükleyip duruyor… Bu kadar fazla güncel ve siyasi yazdığımız için ÇOK ÖZÜR DİLERİZ.
Yinede çok az kişinin gördüğü, görüp de söyleyemediği, ilgi çekici tespitler yapmaya
çalışıyoruz.
Şimdi size söylesek şunlarla ilgilenir misiniz…
1) Son on yılda yapılan “buluşların”… İnsanlık tarihi boyunca yapılan buluşlardan fazla olduğu
sizi İLGİLENDİRİYOR MU?
2) Genç anne – babaların 2 – 3 yaşındaki bebeklerinin eğitimi için “Ne kadar çaresiz” oldukları
sizi İLGİLENDİRİRMİ
3) Türkiye’de “yabancı işçilerin” yerli işsizlere göre iş bulma şansının 7 kat fazla, ücret
şansının 2 misli olması İLE İLGİLENİRMİSİNİZ.
4) Son üç ayda 250 milyar kredi Garanti fonu üzerinden “yağma kredi” verilmesinin ülkemizi
nereye götürdüğü ile ve kamu kaynaklarının yağmalanması ile İLGİLENİRMİSİNİZ.
5) Tüketim ve konut alımı için verilen kredi faizlerinin %10-11 buna karşılık ticaret ve üretim
yatırımları için istihdam yaratabilecek kredi faizlerinin %20-21 olması ve bunun bizi uçuruma
götürebileceği sizi İLGİLENDİRMİYORMU
6) İstanbul’da doğup, büyüyen ultra zengin, jet-set kuşağın boğaz sularında bulunan 20 çeşit
özel balıktan 5 inin ismini sayamadığını, çoğunun tadını bilmediğini… 3 tane şiir 5 tane şarkı
bilmediğini… Hayatın hiçbir nimetinden istifade edemeden “ot gibi” yaşaması sizi
İLGİLENDİRİYORMU.
7) Çok değil 8 sene sonra şunların olabileceği…
…… Kaya gazının en çok tüketilen enerji olması
…… Köprüdeki trafik durumlarına göre, uyandırma yapan cep telefonları.
…… Bilişim ve iletişim teknolojilerinin çılgınca gelişip günlük hayatımızın %97’sini
etkilemesi
…… Kadın ve Erkek üretkenliğinin önlenmesi için en ciddi kuruluşların
“homoseksüelliği özendirme” kuruluşları olacağı.
…… Antarktika’da kopan İstanbul büyüklüğündeki buzdağı olayının ne anlama
geldiği ve 8 yıl sonra iklim değişikliğinin nelere yol açacağı.
…… Daha neler… neler… neler.
------------------------------------------------Biz burada hala “Al adaleti ver 15 Temmuz’u” oyunu oynayalım.
Tayyip bey’in pilotu, Marmaris’ten gelirken transponderi açıp… Ben buradayım sinyali versin… Sen
bunu bir sene sonra öğren.
Biri yemin billah “hangarda saklandı” desin… Kalaycı kılıklı biri ise “ona millet karar verdi” desin.
İşte bu gürültüde…
Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul.
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.
Bu taksimi kurt yapmaz… Kuzulara şah olsa.
Soru şu… Hayat mı?… Siyaset mi?...
Sizi uyuttuğumuz için… ÇOK ÖZÜR DİLERİZ…. Vesselam.

