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Çok sıkıntılı dönemden geçiriyoruz. Yanlış üzerine yanlışlıklar yapılmaya devam ediliyor .Her
şeye tek kişi karar veriyor. Ve “ tek kişinin imzaladığı kararnameler “ ekonomiyi çıkmaza
sürüklüyor!Merkez Bankası , ülke ekonomisinin ana kalbidir .Memlekette tüm yetkiler tek elde
toplandıktan sonra 20 ayda 4 başkan, tek kişilik  kararnamelerle kağıt mendil gibi buruşturulup
atıldı! Her Başkan’ın  kapı dışarı edilmesiyle birlikte, ekonomimizin kalbi de hançer
yemiş gibi kanadı. Piyasalar dalgalandı .dolar tavana fırladı. Acı ama gerçek
olan şu; Bunlar bir şeyi düzelteyim derken , diğer bir şeyi bozuyorlar!
Şu anda, çölde susuzluktan kavrulan bir kazazedenin vaha araması gibi dolar arıyoruz!
Ülkeye acilen büyük oranda döviz girmesi gerekiyor ama bir türlü gelmiyor. Semtimize bile
uğramıyor! Bizimkiler “ Acaba döviz neden gelmiyor? Diye hiç düşünmüyorlar,
Döviz kendi kendine gelmez ki… dolarlar kuş olup uçsalar bile bizim ülkeye kesinlikle
konmazlar! Neden mi?
Sebep şöyle özetlenebilir:
Siz kalkın Merkez Bankası Başkanlarını sık sık görevden atın…
İstanbul Sözleşmesini iptal ederek çağdaş hukuktan uzaklaştığınızı tüm dünyaya ilan edin…
Milletvekillerini, gazetecileri, yazar ve çizerleri ve hak arayanları ve öğrencileri hapse atın…
Hem “ Biz parti kapatılmasına karşıyız” deyip, hem de kapatma davası açtırın…
Halkın kullandığı Gezi Parkını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alıp yandaş bir vakıfa verin…
Kanal İstanbul projesi için devlet garantisi getirip, millete rağmen milyarlarca doları kanala
gömmekte inat edin…
Ülkenin demokratik görünümünü bozup, düşünce vi fikir özgürlüğüne darbe indirin…
Tüm bu demokrasiyi yaralayıcı hamleleri yaptıktan sonra da yabancıların paralarını getirip
ülkemizde yatırım yapmalarını bekleyin…
Nasıl güvensinler?
Bu hukuksuzluk ortamında ülkeye yeterince döviz gelmesini daha çok bekleriz ve Yesari Asım
Ersoy’un şu şarkısını çok söyleriz.
“ bekledim de gelmedin,
Sevdiğimi bilmedin,
Gözyaşımı silmedin,
Söyleee,  söyleeee
Hiç mi beni sevmedin? “
Türkiye de ilgili güven kişilere bağlı olmaz. Sadece devlete güven olur. Devlete güven demek de
şu: kurallar, kurumlar, hukuku alt yapı, parayı verecek olanlar baktığımız zaman ( Türkiye de bu
kurumlar var mı, ben bu kurumlara güvenerek para verebilir miyim?  Türkiye de bu kurallar var
mı? ) der. Demokrasi sürprizi en az olan rejimin adıdır. 
İlhan Kesicinin de dediği gibi “ iktidar sahipleri” bize güvenin diyor. Ne dersiniz demiştim. Şimdi
yönetim katlarında Sayın cumhurbaşkanımız var, Türkiye büyük ülkedir. Stratejik önemi çok
büyüktür. Deniliyor. Bu hususlar meseleyi asla çözmüyor. Bu saatten sonra artık Türkiye de
güven kişilerle ilgili olmaz.  Sadece devlete güvenle olur. Kalın Sağlıcakla!   
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