"İşten değil dişten"
Yaş aldıkçamıdır nedir yoksa gelen giden arttıkça
mıdır nedir geçmişin ve hayatın muhasebesini (getirip
götürdüklerini) daha çok yapar oldum
Yılbaşı geliyor 2018 izde bitiyor gidiyor
Ekonomistlere bakarsanız 2020 sonuna kadar
felaket seneryoları
Siyasetçiler bakarsanız hala bir çekişme içerisindeler
3 yanlış 1 doğruyu götürüyor
Makro seneryolar global çözümler havada uçuşuyor
PEKİ HANE HALKI ne yapacak kısa vadede acil
çözümler neler
DÜŞÜNDÜM DÜŞÜNDÜM
Ve işin içinden çıkamayınca her zaman olduğu
gibi aklıma ATATÜRK ve ekibini devrimlerini
rahmetle anmak geldi
Geldide sayalım sevelim hatıryalım eeeeee sonra
YETMEZ , yetmiyorda
Artık attıkları temeller üzerine yeni yeni yapılanmalar
yapmak zorundayız nedemiş " ey türk gençliği....."
Aklımızı beynimizi her türlü emeğimizi atılan bu
devrimler için kullanmalı çalışmalı üretmeliyiz
Ürettiğimize sakip çıkmalı yerli malı haftalarımızı yerli
malı yılı olarak yaşamalı
İşten değil dişten arttırmalıyız
Bugün refah seviyesi en yüksek ülke isvicre örneğin
Gelir ve gider tablolarına bakın
Mütevazi yaşam koşullarına bakın

Bir zamanlar bizdede böyleydi mesela babam araba
alacakken java bir motor almıştı heryere onunla
giderdik. Yada annemim bir dikiş makinası vardı ve biz
kıyafetlerimizi küçük dokunuşlarla onda düzenlerdik
bir önceki yılın kitaplarını abla ve abilerimizden temin
ederdik ve 1 sene sonra vermek üzere kaplarla korur
temiz kullanırdık şimdi öylemi bir düşünün

Daha çok sorgular tutumlu olmaktan gurur duyar,
büyüklerimizce de bu yolda birikim yapmaya
teşvik edilirdik
Bayramlarda yada karnelerde yada özel gün ve
başarılarda bir harçlıkla ödüllendirilir hedefler
konarak yönlendirilirdik
Işıkları kapatmak, kuruyan ekmekten çeşitli yemekler
üretmek, eskimiş kazaktan sökülerek yenisini örmek
seyahatlere toplanarak tek arba girmek köylerde

imece taktir edilir ve yüceltilirdi
Bugünlerde kardeş kardeşle şirket kuruyor az
palazlanınca kurumsallaşmağa çalışacağına
ayrılarak yeni 2 şirkete bölünüyor. Evlenerek
büyüyen dünya devleri yerine bölünerek yok olan
süreçler içerisindeyiz
Ne demiş yunus
"Bölünürsek yok oluruz birleşirsek var oluruz"
Sanırım fabrika ayarlarımıza dönmeyiz zira
Atatürk'ünde dediği gibi "muhtaç olduğumuz kudret
damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur "
Not.. resimler alıntıdır.
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