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BİNDİK BİR ALAMETE… 

Sözün tamamı şöyle “Bindik bir alamete… gidiyoruz felakete”. Önümüzde korkunç ve 
çok ağır geçecek bir – iki yıl var. Hiç ama hiç kimsenin, hiç ama hiçbir hazırlığı yok…Nasıl olsun 
ki… Günü kurtarma çabasından… Kimse ileriye bakamıyor ki… 

Siyasi, ekonomik, sosyal, askeri her yönden göz göre göre uçurumun kenarındayız. 
Herkes seçimden bir sonuç bekliyor ama olumlu bir ihtimal bile yok. Tüm ihtimaller birbirinden 
berbat.  

4 –5 aydır adı konmamış, itiraf edilmeyen “tam bir ekonomik kriz”in tam ortasındayız… 
Giderek ağarlaşacak bir kriz bu. Seçim sonuçları sokak hareketlerine gebe olabilir.  

Son 5 yılda çevremizde değişen iktidarlara bir bakın. Demokratik ülkelerde EKONOMİ, 
bizim gibi yarı demokrasilerde SOKAK üzerinden iktidar değişiyor. Kırk Katır mı? Kırk satır mı?  
Ülke ülke sayalım da gözünüzde canlansın; İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Hollanda, 
Polonya… EKONOMİK nedenlerle iktidar değiştirdi. Gürcistan, Ukrayna, Yugoslavya ve dahası 
SOKAK üzerinden iktidar değiştirdi. Ortadoğu coğrafyasının sözünü etmek bile istemeyiz.  

Devlet olarak, Siyaset olarak, Kurumlar olarak, Şirketler olarak ve bireyler olarak göz 
göre göre gelen ağır kriz ortamına HİÇBİR HAZIRLIK YOK. Herkes başına geleceğin farkında 
ama çaresiz.  

 

Ülkemizin ve Milletimizin geldiği yer burası. Çok acı ama burası. 

Peki, Çare nedir; 

İlk tedbir, sükûnet ve suhulet… Panikten uzak durmak.  

Kutuplaşma, provokasyon ve öfkeden uzak durmak.  

Kazasız belasız bir seçimi en az hasarla atlatmak.  

Sonuç ne olursa olsun… Milletin kararına saygı duymak.  

 

İkinci aşama, milli birlik ve çıkarlar gözetilerek milleti – memleketi başsız – hükümetsiz 
bırakmamak. Acil ekonomik ve sosyal ORTAK HEDEFLER gözetilen EN GENİŞ TABANLI bir 
hükümet kurmak. Bu hükümet Seçim hükümeti veya dışarıdan destekli veya koalisyon oluyorsa 
herkesin içselleştirmesi ve katkısının sağlanması esas olmalıdır. 

Sonrası, sosyal ve ekonomik gerçeklerimizle yüzleşerek ve her kesimin azami 
fedakârlığını sağlayarak… Yüzümüzü aydınlık dünyaya dönerek… Çok ama çok çalışmak.  

Çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için… Herkesin kısa vadeli talep ve çıkarlarını 
arka plana itmesi gerekiyor.  

Oyunuz ne olursa olsun ….Ortak isteğimiz bu olsun.  


