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Sivrilttiðimiz Kazýklar

Sivrilttiðimiz kazýklar...! Böyle söylemiþler atalarýmýz. " Sivriltiðimiz kazýklar bir gün kendi kýçýmýza da batacaktýr." Oturup düþü
- Ne diye söylemiþ ki! Niye batsýn ki!
Baðlantý kurmaya çalýþýyorum ve þunu düþünüyorum.
" Acaba benim sivriltiðim bir kazýk oldu mu?" Ve içeriden bir ses " Yöneticini seçmedin mi?"
Elbette seçtim ama bireysel çýkarlarým için deðil. Vatanýmýn ve milletimin ali menfaatleri için seçtim.
Bu gün bu sorularýn beyinlerimizi iþgal ettikleri günleri yaþýyoruz. Ülkemi teslim edeceðim kadrolarý seçeceðim... Acaba!!!
Ben kimi seçersem seçeyim, tasarýlarýnýn dýþýnda bir yýðýn emrivaki.
- Ben ülkemde þu talihsizlikleri yaþamak istemiyorum... Demek istiyorum ama dinleyen kim? Sultan Süleymanýn mührünü eline
geçiren Türk'ün öz vatanýný çimdik çimdik eksiltmeye çalýþýyor.
Ve tekrar düþünüyorum..." Acaba nerede yanlýþlýk yaptým?"
Bu seferde neyi "doðru" yaptýðýmý düþünmeye baþlýyorum. Bir þeyler durmadan batýyor.
-Yoksa bunlar sivrilttiðimiz kazýklar mý?
Bu ülkenin öz deðerlerinin dýþýndaki herkes, bu ülke üzerinde tasarruf kullanabiliyor da, öz deðerler bir türlü kullanamýyor. Yani
gerçek deðerlerinde, halkýnýn menfaatleri doðrultusunda koruyup yüceltecekler hep perde gerisindeler.
Bu deðerler perde gerisinde kazýk sivriltme iþiyle meþgullar. Acýtacaðý ölçüyü koymakla meþgullar.
-Ne yaparsam yapayým, bu kazýk bir þekilde batacak. En az acýyla nasýl atlatabilirim? demekteler.

Günceler ve görsel basýn her gün kazýðýn en sivrisini ve en kalýnýný göstermekte. Ders alýyor muyuz? Yanýt vereyim; sanmam
Sormacalarý takip ediyorum... Hepsi sanal olan sormacalar. Malý götürenlerin kaygýlarý. Ve hepsi yalancý borsacý...
En yaðlý ve sivri kazýk = % 34
Kýsa sivri kazýk = % 21
Sivrimsi kazýk = % 16
Yontulmamýþ kazýk = % 10
Tehlikeli kazýk = % 8
Küt kazýk = % 11
Sonuçta kazýk iþte... Birisi batacak ama hangisi? Bunu ancak o kazýðý yontarken kendine batacaðýný bilip ona göre tedbir alan
bireyler bilecek.

Umarým bu ülke Mustafa Kemal ATATÜRK deðerinde, kiþisel emellerini düþünmeyip, yalnýzca ülkesi ve milleti için gücünü harca
hakanýn ellerinde yeniden yücelir!!!
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