
TARİHİ GÜNLER YAŞIYORUZ              19.10.2018 

Ekonomi tarihimize geçecek günler yaşıyoruz. Türk Lirası 15 günde %15 değer 
kazandı. Şaka gibi 6.35’den 5.55’e kadar indi ABD Doları. Hangi sanayi hamlesini, hangi 
ihracat hamlesini, hangi turizm hamlesini yaptık da Döviz bu kadar ucuzluyor bilemiyoruz. 
Siz şaşırmayın. Anlı şanlı ekonomistler de şaşkın. Bakmayın TV’lerde bilmiş bilmiş 
konuştuklarına… Hiç birinin HİÇBİRŞEY BİLMEDİĞİ açıkça ortaya çıktı. İnanın “Bakan” 
da şaşkın “Bakmayan” da… Hiç kimse şöyle gönül dolusu sevinemiyor… Neden ???  
Yarın tam tersi olur da ondan.  

 
Mesele çok basit, Devlet faizi %24’de tutuyor… Enflasyon %26 çıkıyor, Üfe %46 

çıkıyor. Bunu gören piyasa banka faizlerini %40 – 48 aralığına çekiyor. Bankalar TV’lere 
reklam verip %25 faizle para topluyor.  

Durum bu… Bunu gören Dövizini bozup… Faize koşuyor.  
Şimdiden sonra ne olacak?  
Faiz fiyatları şişirecek… Aşırı enflasyon olacak. Bu durumda TL değer kaybedecek 

Döviz yine yükselecek.  
Peki Ne zaman?  
3 gün mü desem, 3 hafta mı desem… 3 ay mı desem… Tarihi günler yaşıyoruz…  
İşte size vahşi bir cinayet…  
 
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kulağımıza gelen en ilginç duyum gerçekten göğsümüzü 

kabarttı. Olay biraz pis lağımla… kanalizasyonla ilgili ama gerçekten ÇOK İYİ 
DÜŞÜNÜLMÜŞ KAÇARI YOK.  

“Bizim polis konsolosluğun kanalizasyon çıkışını tutmuş… Ne çıkarsa 
toplayıp incelemeye almış.” Kan çıkabilir, parça çıkabilir, DNA kalıntısı çıkabilir. 
Gerçekten bu iş yapıldıysa ve hele sonuç alındıysa HELAL OLSUN… BİN KERE HELAL 
OLSUN.  

Bizim polis bunları yaparken “at hırsızı kılıklı konsolos” CNN İnt. muhabirlerine 
ofisini gösteriyordu. Bulursanız bir daha bakın “bir eli cebinde… öbür elle dolabı açıp 
içini gösteriyor”. Bu at hırsızı bir gece ansızın kaçıverdi.  

“Bir gece ansızın” demiş Sayın Cumhurbaşkanımız… Karşısında ABD Dışişleri 
Bakanı Pompeo… “Bir gece ansızın gireriz ve oraları TEMİZLERİZ.” Pompeo “pişmiş 
kelle gibi sırıtıyor”. Konsolosluk cinayetinin azmettiricisi Prens Selman’dan 100 milyon 
Dolar kapmış… Bölücü, terörist YPG’ye vermiş… Bu suratla buraya gelmiş. Gayet sakin 
“YPG, Fetö ve Münbiç konularını” tartışmışız.   Pompeo “Yaa evet Münbiç’te biraz 
geç kaldık yaa” demiş. Herifin bir gün önce yanından geldiği Prens Selman’ın cellâtları “7 
dakikada ve müzik eşliğinde ADAM PARÇALIYOR” şu dünyanın geldiği yüzsüzlüğe 
bakın.  

ÖZEL BİR NOT…. SON DAKİKA 

Geçen haftaki yazımız şöyle;  

Şimdi indirim zamanı… Bu Pazar herkes büyük marketlere davetli… %10 indirim 
var… Evet, %10 indirim… 50 üründe indirim… Ne kadar iyi... Devlet İstatistik’in yeni 
yöneticileri çok yoğun çalışıyor. Bu 50 ürünün en az 40’ının başka bir yerden seçilmesini 
istiyorlar. Nerden mi?.. “Enflasyon paketinden.”  Evet, bunu becerirlerse Ekim 
enflasyonu düşük çıkabilir. 

Son dakika… Son dakika… 
%10 indirimli ürünlerin listesi açıklandı. Pek çok ürün var şimdi bu listeyi önümüze 

alalım. Tuik’in “enflasyon sepeti” listesi ile karşılaştıralım.  
Gofret… pasta… kek… kivi hepsi ama hepi örtüşüyor.  
Çiçeği burnunda TUİK yöneticileri “indirimci esnafı” iyi yönetiyor. Ekim 

enflasyonunda durumu göreceğiz.  


