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Ülkemizde en güvenilir kurumların başında hangi kurum gelir diye bir soru sorulsa kesinlikle
“metereoroloji gelir” yanıtını alırsınız.

Çünkü her yaptığı tahmin doğru çıkıyor.

Hava tahmin raporlarında ne demişse o yaşanıyor.

Milim sapma olmuyor.

Yağacak diyorsa yağıyor, açacak diyorsa açıyor hem de hava sıcaklığının derecesini bile biliyor.

 En güvensiz kurum hangisi sorusu sorulsa muhtemelen TÜİK gelir.

Beraberinde MERKEZ BANKASI.
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Bu kurumların yaptığı tüm tahminler yanlış çıkıyor. Tahminlerini tutturamıyorlar.

TÜİK enfasyon tahminini tutturamıyor. Merkez bankası döviz kuru tahminini tutturamıyor.

Oysa ekonomi rakamlar üzerinden yürüyor, yürümeli.

Hazine ve Maliye bakanımız Nebati abi de enflasyonun düşmesini, pahalılığın durmasını
gözlerdeki ışıltıda arıyor. Gönlümüzün derinliklerinde arıyor. Şaka-şamatada arıyor. Mizahta
arıyor. Ezan Susmaz, bayrak izmez, vatan bölünmezde arıyor.  

Aslında Sayın Nebati abi’den çok iyi bir mizah sanatçısı olurmuştu da yanlış iş seçmiş.

Ekonomiyi mizaha bağladı ya vesselam...

“... Yeter ki para getirin, gerisini reis halleder ...” dedi ya...

Beyler; Allah aşkına nedir bu her gün gelen zamlar?

Böyle bir ekonomi yaşadınız mı?

Bu kriz midir, yoksa vatandaşa çile çektirmek midir?

Aman Nebati abinin dediklerine güvenmeyin. Ne diyorsa tersi çıkıyor. İşi mizaha bağlamış.
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Adam bakan oldu pahalılık tavan yaptı. Fiyatlar yerinde durmuyor, enflasyon daima yükseliyor.

Gerçekten ekonomi yönetimi sınıfta kaldı. Yönetemiyorlar. Millet canından bezdi. Her gün gelen
zamlara dayanamaz oldu.

Bu kötü gidişe bir dur denilmeli.

Nasıl olacak bilemeyiz.

Merkezi yönetimin acil çözüm üretmesi kaçınılmazdır. Çözüme dair elinde bir reçete varsa
hemen uygulamaya geçirilmelidir. Yoksa hep birlikte batarız, fakirleşiriz, alım gücümüz geri
düşer, yoksullukla karşı karşıya kalırız.

Bu işi Nebati abinin düzeltme şansı kalmadı. Güven kaybetti.

*                                                                                                 *        *

ÜÇ PARTİ MİTİNG YAPTI         

Geçen hafta sonunda 3 parti miting yaptı.                

AK Parti Adana’da, CHP İstanbul’da, DEVA Partisi Gaziantap’te.

Kılıçdaroğlu, Maltepe’de 600 bin kişinin katıldığı mitingde İstanbul halkının karşısına çıktı.
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Gösterdiği performans partisi adına fevkalade bir moral-motivasyon sağladı. CHP tabanında
umut yarattı. Konuşması içinde ciddiye alınması gereken önemli hikayeler vardı.

Kalkınma dedi, üretim dedi, hukuk dedi, demokrasi dedi, insan hakları dedi.

Toplumumuz da bunu beklemiyor mu?

Kılıçdaroğlu bu performansıyla topluma umut aşılayabilecek mi?

Muhtemelen bu sefer güven duyulacak. An itibariyle ibre Kılıçdaroğlu’na dönüyor gibi.

Erdoğan Adana’da milletin karşısına çıktı.

Stadyumda gençlik şöleni yaptı. 35 bin kişinin katıldığı beyan edildi.

Erdoğan her zamanki bilindik hitabetiyle gençlere seslendi. Yeni bir hikayesi yok gibiydi. Yine
muhalefete ver yansı etti. Hedefinde Meral Akşener vardı.

Ülkenin girdiği ekonomik darboğazdan bahsetmedi. Oysa kendi sorumluluğunda değilmiş gibi
davranmayı tercih etti. Yaşanılan ekonomik krizin, hayat pahalılığının sorumlusu AK Parti
hükümeti değilmiş gibi muhalefeti eleştirmeyi yeğledi.

Bu durumu nasıl düzelteceğini anlatan politikalar üretmeli. Umut vermeli.

DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan Antep’ten seslendi seçmenlerine. İlk mitingiydi.
Kalabalıktı.
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Babacan ekonomi üzerine sözler etti.

Antep ilimiz sanayisi güçlü bir il. Emonomiye ciddi katkılar sağlıyor. İstihdamı yüksek.

Sanırım Babacan ilk mitingini Antep’te yapması Antep’in ekonomik alanda güçlü olmasından
kaynaklı olmalı. Babacan ekonomi uzmanı. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik buhrandan nasıl
çıkacağını en iyi kendisinin bildiğini iddia ediyor. Bunda da haklıdır.

Bu mitingler artık meydanların şenleneceğine dönük mesaj veriyor.

Türkiye muhtemelen bir seçim sathı mailine giriyor.

Olası seçimlerde bütün partilerin ana gündem maddesi ekonomi olacak. Hayat pahalılığı olacak.
Her gün gelen zamlar olacak. Ekonominin nasıl düzeleceğine yönelik politikalarla yürüyecek.
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