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TESPİT ve TEKLİF 

 

Manzara şöyle: Yalnız bir Başkan… Kimse aksini iddia etmesin, Başkan’ın 

yalnızlaşması çok açık görünüyor. Çevresinde eskiden kalma… huyunu suyunu bildiği… 

dertleşebileceği kimse kalmadı. Bu durum tedirginlik yaratır. Evet  güvercinler de 

tedirgin olur , şahinler de tedirgin olur. Olursa bakın ne olur;  

Milli Eğitim gibi, Sağlık gibi, Tarım gibi tüm işleri TAŞERONA VERİRSİN.  

Para ve güvenlik işlerini KENDİNE ve EN YAKINLARINA ALIRSIN.  

 

Bu durum için hiçbir ön yargımız yok. Yeni Devlet yapısı… Başka bir tanımla, 

Tayyip Başkan iktidarı için, gerçekten yeni bir kredi açılması gerekir.  

 

Halkın ısrarlı tercihi, herkesi saygılı olmaya davet ediyor. Halk Tayyip Bey’i 

istedikçe sorun çıkartmanın kimseye faydası olmaz. Kaldı ki, BEKA SORUNU diye, 

herkes aynı manayı yüklemese de, temel bir endişe var ve bu haklı bir endişe.  

 

Şöyle ki; 

…….. Ekonomide bir türlü atları arabanın önüne koyamadık. Bize dünya 

sermayesi lazım… Ama %50’si yabancı olan bankacılara “elinizi taşın 

altına koyun” diyemezsiniz. Bunlar veya hiç kimse bir ülkeye “elini taşın 

altına koymaya gitmez”. Aman bu eski kafaları bırakalım.  

…….. Yeni ekonomi bakanı, %2–3 faiz arttırarak atları öne koymalı, ipler bende 

olmalı ve “bu ülkede piyasa oluşumunu serbest piyasa şartları 

belirler” mesajını dünyaya iletmelidir.  

…….. Dış güvenliğimiz için son yıllarda seslendirilen “arayışlar” artık karara 

bağlanmalıdır. Belirsizlik Rusya’yı da…. Amerika’yı da… İran’ı da… 

Avrupa’yı da huylandırıyor. Belirsizlik güvenilirliğimizi zedeliyor.  

…….. İç güvenlik için ısrarla PKK ile HDP ayrıştırılmalı ve terör destekçileri 

yalnızlaştırılmalıdır. Din iddialı örgütler ise biri biter biri başlar… Son 

zamanda “sinsi bir şekilde 2– 3 cemaatin nüfus arttırdığı” görülüyor. 

Başkan bunları herkesten iyi bilir. Hiçbirini tatmin edemez… Eninde 

sonunda baş ağrısı olurlar.  

 

Yeni Devlet yapısının hedefleri şöyle olmalı.  

…….. Soğukkanlı bir ekonomik strateji ile… “Öncelikleri üretim ve tasarruf 

olarak” belirlemek ve teşvik etmek.  

…….. Tertemiz dinimizi en saf ve insani haliyle “çağdaş bir mesaj” olarak 

insanlığa sunabilen… Kişi, kurum ve sivil kuruluşların yolunu açmak.  

 

 Tüm bunların yapılması için “niyet ve kararlılık yeter” gerisi kendiliğinden gelir.  

Hakkımızda hayırlısı… 


