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 Dünya X ve Y kuşaklarını çözdü… Şimdi Z kuşağını konuşuyor. Z kuşağı Z… Yanı 2000 
sonrası doğanlar. Üst akıl dedikleri bu olsa gerek… Ama bizimkilerin üst akıl diye kastettikleri 
“anlayamadıkları olguların sebepleri.” Evet, akıllı insanlar 2000 sonrası doğumlu ortalama 8 
yaş gruplarının davranış biçimlerini inceliyor araştırıyor analiz ediyor. Z kuşağı bu. Bunlar Barby 
bebek sevmiyor artık, Lego oynamıyor, boyama yapmıyor. İnsan dışı iletişim araçları ile 
ilgileniyorlar. Tabiat ile ilgileri yok, elektronik ile ilgileniyorlar… Daha neler neler. Bu Z kuşağı… 
Sonrası alfa, beta, gama kuşakları ve sonsuzluk kuşağı. Bunların ilgi alanları ve ilişkileri 
gerçekten üstün akıllı insanlar tarafından derinlemesine inceleniyor.  
 Bizim akıllılara gelince 
  Global güçler 
  Üst akıl 
  Yabancılar 
  Derin Yapılar 

Ergenekon  
  Paralel… daha neler neler. Bu akıllılar, akılları yetmeyen bir şey oldu mu “bu 
süper icatları” akıl ediyorlar. Minibüsçü arabasını yasak bir yere park etmiş… Adamın biri 
“buraya park edilmez” demiş, Minibüsçü “Sana ne yaa” demiş. Adam “Olur mu tabelaya 
baksana” demiş. Minibüsçü başlamış bağırmaya “Cumhurbaşkanımıza küfür ettii… Yetişin 
paralelci vaaar” adam çekip gitmiş. Adam Avukat’mış iyi mi. Ne hallere geldik.  

 Dünya neyle uğraşıyor… Biz nelerle uğraşıyoruz gördünüz mü?  

 Çocuklara tecavüz eden alçak adam “Ben bu vakıfların tek sorumlusuyum” demiş. 
Aklınca soruşturma Vakıflara bulaşmasın diye kendini öne atıyor. Eğer bu vakıflar bu alçak 
adamı yetkilendiren kişileri “kulağından tutup ortaya atmazsa” yazıklar olsun. Takipçisi 
olacağız.  

 Bahçeli, Akşener’e “edepsiz… terbiyesiz… affetmem” demiş. Halbuki Akşener “ben 
paralelci isem benim başkanım paralelci başı olur. Böyle şey olmaz” demiş. Ama gel de 
anlat. Kurt, kuzu yiyecek… Kafaya koymuş. Takipçisi olacağız.  

 Devlet çevreleri alttan alta PKK ile pazarlık ediyormuş. Olur mu olur…Olmamış şey değil. 
Bugünkü durum “kim söylediyse şerefsizdir”… Yarın ne olur bilinmez. Takipçisi olacağız.  

 AKP’de çatlak varmış. Bu gerçektir… Bu nifak’tır tartışılıyor. Paralel çatlağı da böyle 
başlamıştı. Bir, “10 gün” bekleyelim bakalım neler olacak. Takipçisi olacağız.  

 Biz bu “lüzumsuz işleri” takip ederken. Dünya Z kuşağını çözsün. Buna göre sosyal – 
ekonomik projeler üretsin. Sonra kendi kendimize soralım… “Biz niye geri kaldık?” Çok bile 
ilerlemişiz… Vesselam. Üst akıldır... Üst akıl… Ya da FİL’dir, FİL. 


