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KALKINMA 

Hiç şüpheniz olmasın “milletin anasına göz dikenler” kalkınıyor. Hem de ne 

kalkınma… Etrafınıza bakın 15 sene evvel batakta olanlar… Şimdi en zenginler 

listesinde.  

Her şeyin ayrıntısını anlatamıyoruz. Yoksa çok rezillik var. Kaç gündür %11 

kalkınma konuşuluyor. Herkes birbirine soruyor “kim bu kalkınan”? Söyledik… Tekrar 

söyleyelim “milletin anasına konuşanlar vardı ya” işte onlar. Nasıl mı?.. Çok çeşidi var 

ama şimdi size ilginç birini anlatacağız.  

Bu Devlet elektrikte “özel tüketici” diye bir tanım yaptı… Ayda 100 TL civarı 

elektrik tüketenler, istediği satıcıdan elektrik alabilir. Bunlara “serbest tüketici” 

deniyor… Bunu satana da “Elektrik Ticaret Şirketi”… Şimdiii, bu milletin anasına göz 

dikenler var ya, önce ne olduğunu anlamadılar… Bunlar “elektriği hem dağıtıyor, hem 

satıyor”… Hatta bazıları “üretiyor veya ithal ediyor”. Derken birileri daha piyasaya 

girip “ELEKTRİK TİCETİNE SOYUNDU” iyi güzel de… Oldu mu sana bir REKABET!..  

Yok olmadı, çünkü bu milletin anasına göz dikenler, rekabeti hiç sevmezler. 

Başladılar tarifeyle oynamaya… Orasını çekiştir, burasını çekiştir… REKABET 

BİTMİYOR. Vatandaş da işi öğrenmeye başladı… İndirimler havada uçuşuyor. %5… 

%7… %8… 10 derken %12 indirimle halkın yüzü gülmeye başlamıştı… Hatta 100 TL’den 

az tüketenler de “şu limit kaldırılsa da biz de indirim alsak” diyorlardı. Bu arada 7 – 8 

tane Halkın Anasına göz dikene… neredeyse “yüz küsür rakip satıcı çıktı”. Ama dedik 

ya bunlar rekabet sevmez.  

Bir gün bir baktık bütün ticaret şirketleri yasaklanmış… Neymiş… Usulsüzlük 

yapmışlar… “ÜÇ AY FAALİYETTEN MEN.” Böyle ceza olur mu?.. Millet “üç ay bunları 

mı bekleyecek?”… Tabii herkes tornistan… Aaa… Nereye? Hani yok mu “Milletin 

Anasını bekleyen puştlar” işte oraya… Aaa… Nasıl olur? “Onlar hiç usulsüz iş 

yapmamış mı?” “Hayır, milyonlarca iş yapmışlar… Milyonlarca ana bellemişler… 

Hiç usulsüzlük yok.” İYİ Mİ? Bunlara yasak… Onlara serbest…. SIFIR İSKONTO… 

HOOOP CUKKAA. 

Bu işler hepimizin gözünün önünde oluyor.  

Siz de soruyorsunuz KİM KALKINMIŞ?  

Hani eskiden bir reklam vardı… “Yalıtımsız bir apartman… İçerde her evde 

sobalar cayır cayır… Ama tüm ısı dışarı kaçıyor… İnsanlar yorgana sarılıp titriyor… 

Derken pijamalı bi herif kapıya çıkıp bağırıyor… YÖNETİCİMİZ UYUYOR MUUU?” 

Yoo ne uyuması… Baksana kalkınmış ADAM ADA bile almış. Malum MAN ADA’sı 

diyorlar… Gözünüz kör olsun emi… Vesselam.  


