
MEMLEKET KÖTÜ YÖNETİLİYOR 

 Zaman 70’li yıllar. Rahmetli Süleyman Demirel, dış ilişkilerden bunalmış… Bir gün isyan 
ediyor… “Batı yönetimleri Türkiye’nin doğuda İran’ı, batıda Yunanistan’ı geçmesini 
istemiyor” diyor. İran’da Şah yönetimi, Yunanistan’da uyduruk bir demokrasi var.  

 Kaderin cilvesine bakın ki geçen hafta aynı Batı yönetimleri İran ve Yunanistan ile “can 
kurtarma” anlaşmaları yaptılar. Batı’nın bölge stratejilerinde hiçbir değişiklik yok. Bugün 
arkasından etmediğimiz laf bırakmadığımız Demirel 40 yıl öncesinde bu gerçeği görüyor ve 
gösteriyor… Gören var mıııı? 

 Bu iki ülkenin “en zor zamanlarında bile” durumu uzun vadeli lehimize çevirebilecek 
“hiçbir şey yapamadık”… Bu mu stratejik derinlik? Dış politikada “Hay huyla geçen 13 yıl”. 
Evet 13 yıl öncesini bugün arıyorsak bunun bir sorumlusu olmalı.  

 Dış politikanın “Bir Devlet stratejisi” olmaktan çıkartılıp, birkaç kişinin iki dudağı arasında 
“Bir Hükümet politikası” haline gelmesi, “Beni halk seçti” diyerek izah edilebilir mi? İran ve 
Yunanistan’ın 5 yıl sonrasını düşünen var mı? Devleti yönetenler bu iki “can kurtarma” 
operasyonu için “çok iyi oldu” diyor. Gözler Kör… Kulaklar sağır… Bunların ayet’te yeri var.  

 Kabahat sadece siyasilerde değil… Bu devletin temel kurumları nerede. MİT nerede… 
Ordu Nerede… Üniversiteler nerede… STK’lar nerede… Aydınlar nerede… İş dünyası nerede… 
Basın nerede… Anayasal Kurumlar nerede… SÖYLEYELİM; “Hepsi şahsi ve dünyevi gelecek 
peşinde veya yalakalık peşinde...”  

 Bugünkü durum şudur; 
 
 Türkiye’ye kazasız belasız 20 yıl zaman lazım. Şimdi iki önemli komşumuza daha kısa bir 
sürede ışık görünüyor. Her iki ülke de bizden fazla dış yatırım ve finans çekecek… Tam da bu 
konuda en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanda hatta yerli sermaye bile bu iki ülkeye gitmeye 
çalışacak. Koca koca ekonomistlerimizin jetonları 3 – 5 ay sonra düşecek ve ekranlarda bu 
konuda gevezelikler izleyeceğiz.  
 
 Rahmetli Süleyman Demirel son zamanlarında genel durumu özetlemek için sık sık 
“MEMLEKET KÖTÜ YÖNETİLİYOR” derdi… Ne diyelim ilave edecek laf bulamıyoruz.  

Örnekler….. 1) Kılıçdaroğlu ilk koalisyon ziyaretinde Davutoğlu’na “sürdürülen yatırımlar 
için mahkeme kararları var. Bunları uygulamak lazım” diyor. Davutoğlu bu 
yaklaşımı olumlu karşılıyor. Heyetten Mücahit Aslan (Akçalı işlerden anlar) 
derhal Beştepe’ye yetiştiriyor. Aradan 4 saat geçiyor. Sn. Cumhurbaşkanı 
kükrüyor “Bu yatırımları durduracak olan karşısında beni bulur...” 

2) Bu sütunda 3 hafta önce İKİ İSİME dikkat çektik. Bu isimler “milletvekili 
transferi” arayışı içinde. Burada boş bir şey yazılmaz… Herkes gözünü 
açsın. MHP’li bir hanım için istihbarat ve propaganda yapılıyor.  

3) Digitürk Katar’lı bir fona ihalesiz – pazarlıksız peşkeş çekildi. Bu Katar’lı 
fonlara herkes dikkat etsin. Bunların çoğunun içinde “son dönem 
zenginlerinin HARAM paraları var.” Bu hikaye ilk ATV satışı ile başladı. 
Kimse uyumasın.  

……… Sonuç işte memleket böyle yönetiliyor. İyimi, kötümü siz karar verin… 
"ÇOK İYİ BE" diyorsanız “Beraber Yürümeye” devam edin.  

Herkesin günahı boynuna… vesselam. 


