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GEZİ RUHU ve SON SEÇİM 

Bu iki olay temelde aynı reflekse dayanıyor. Gezi parkı refleksi AKP tarafından ısrarla 
görmezden gelindi… Bir türlü anlaşılmadı… Anlaşılmak istenmedi. AKP kurmayları 
“ekonomik kriz” olmadan, bize bir şey olmaz diye yorum yaptı. Evet seçim sonuçları için 
ekonomi çok belirleyici bir unsur ancak son 15 yılda Türkiye çok değişti. Yoğun bir “genç 
seçmen” var ve en az %30 oranında “yeni kentli” var. Gençler ve yeni kentliler ne istiyor: 

1) Geleceğe güven duymak ve başına geleceklerden emin olmak istiyor… 
2) Özgürlük, haklarda eşitlik, fırsat eşitliği ve yaşam tarzına müdahale edilmemesini 

istiyor… 
3) İş, aş, zenginlik istiyor.  

Bunun çok iyi anlaşılması lazım… Anlamayan kaybeder.  

Toplumsal güvenin yok olduğu 2001 krizinin fırtınasıyla iktidara gelen AKP, 2010’a 
kadar sağladığı iç ve dış güveni son 5 yılda eritip bitirdi.  

Gezi parkı refleksine doğru karşılık veremeyen AKP, çok benzer bir refleks olan         
7 Haziran sonuçlarını çok ama çok iyi anlamalıdır… Gezi 1.perde idi, son seçim 2.perdedir. 
Eğer bir “Yeni Türkiye” olacaksa son perde doğru yazılıp, doğru oynanmalıdır. Açıkça 
görülen gezi sürecinde sessiz duran Kürtler gezi ruhunu iyi değerlendirip 7 Haziranda iyi 
sonuç aldı.  

Şöyle bir geri çekilip bakalım Sn. Selahattin Demirtaş’ın seçim söylemi masum gezi 
gençliğine çok benzemiyor mu? Bu durum gelecek seçimler için de bir mesaj içermiyor mu? 

Reis’in teknesi su alıyor. Etrafındakiler, delik tıkamayı suyu dışarı pompalamayı 
bilmiyor… bilmiyor… beceremiyor.  

Buradan acizane iki yol önerelim.  

1) Ya hiçbir şeye karışmadığı ve kendini koruyan kesin kırmızı çizgilerle en az bir – 
iki yıl geçirmeyi göze alacak.  

2) Ya hemen aşağı inip, partisinin başına geçip, son bir gayret ile en az 330 sayılık 
bir meclis grubu için en erken zamanda yeniden seçime gidecek.  

Bizim bildiğimiz “reis” bu iki yolu da mutlaka düşünüyor. Kötü olan bu fikirleri 
paylaşıp, tartışacak ve birlikte hayata geçirecek adamları azaldı.  

Bu yazı çok kapalı gibi görülebilir. Ne demek istediğimizi merak edenler;               
Binali Yıldırım’ı, Faruk Çelik’i ve benzerlerini dikkatle gözleyip izlesin.  

60’lı yılların sonlarında sonsuz bir ihlas ile başlayan “İslamcı Gençlik” hareketinin 
buralara getirilmesine kimsenin hakkı yoktu. Erbakan hocanın erken doğum yaptırdığı bir 
kuşak harcandı gitti. Haram yiyenler ise hesabı ahrette verirler… Vesselam. 

 


