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2019’A HAZIR DEĞİLİZ 

Metin Akpınar, Fatih Horhor’un çocuğu… Pertevniyal Lisesi mezunu… Müjdat Gezen 

Fatih Yavuz Selim çocuğu… Vefa Lisesi mezunu… Bu iki insan 60 – 65 sene önce Saraçhane 

Meydanı civarında yaşardı. Saraçhane Meydanı, İstanbul yakasının “idam infazları” nın 

yapıldığı meydan. Bu meydanda her hafta 2– 3 idam yapılır ve öğlen ezanına kadar, 

asılanların boynunda yafta ile sallanması, ibret olsun diye seyrettirilirdi. Bu iki duayen sanatçı 

bu meydanda “en az 10 idam seyretmiştir”. İkisi de asılan kişinin başının nasıl yana 

eğildiğini, dilinin sarktığını, dışkısının aktığını görmüşlerdir.  

Her ne sebeple olursa olsun böyle bir akıbeti, bir insan için talep ettiklerine inanmak 

istemem… Ama sözler insanların aklını karıştırmamalı… Bu yaşta “sözün şehvetine” 

kapılmak kabul edilemez. Bu iki tonton abimizin “ağzına biber” süreriz. 

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

Çok zor bir yılı geride bıraktık ve ÇOK SERT bir yıl yaşanacak. 2019’da ülkemizde 

ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER yaşanabilir. HİÇBİRİMİZ HAZIR DEĞİLİZ… Dünyamız da 

birçok değişikliğe gebe görünüyor. Dünya’nın getirdiği bazı değişiklikler burnumuzun dibinde 

Suriye’de oluyor. Türkiye kendini ABD, Rusya ile yarıştırırken… ABD’nin boşalttığı yerlere 

Suriye dalıyor. Sorarsanız “boşluğu biz dolduracağız”. İlk işaretler hiç de iç açıcı değil. 

“Büyük Diplomasi Zaferi” dedikleri… Şimdiden parlaklığını kaybediyor… Bu tür değişimlere 

de HİÇBİRİMİZ HAZIR DEĞİLİZ.  

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

Ekonomide iktidar aşırı şekilde “seçim ekonomisi” ne yöneldi. Bu kadar sıkıntı içinde, 

saçıp savurmak hiç de hayra alamet değil. İktidarın ve MHP’nin “beka meselesi” haline 

geleceği apaçık görünen yerel seçimler ÇOK SICAK bir ortamda yaşanacak.  

Ekonomi, sonuçları en fazla etkileyecek konu olarak belirleniyor. Asgari ücret’e %26 

zam çok kısa bir süre için çalışanlara yarayacak gibi ancak, işveren’e servisi, yemeği, izini ile 

%40 gibi mal olacak bu durum çok riskli… Hiç şüphesiz KAYIT DIŞI PATLAR… İşçi 

çıkartmalar tavan yapar… Sığınmacı konuklarımız 1.200 TL ile çalışmak üzere kapıda 

bekliyor.  

 

İktidar derhal ciddi ve kapsamlı yapısal düzenlemeler yaparak UMUT VERMELİ… 

Muhalefet ise ekonomi dışında konulara önem vermeden seçmen için ALTERNATİF 

OLDUĞUNU göstermeli. Aslında SEÇİMLERE DE HAZIR DEĞİLİZ. 

 Evet… 2019 için hazır değiliz. 

  Ama o gelecek. 

  İnsanlığa ve milletimize hayırlar getirsin.  

 İnşallah… Vesselam. 

 

 


