
31.07.2015 

BU YAZI KAYITLARDA DURSUN 

 45 gün, 24 ağustos pazartesi günü sona eriyor. Bu tarihte güvenoyu alabilecek bir 
hükümet kurulmazsa… İnisiyatif Cumhurbaşkanına geçiyor… Sn. Erdoğan neler yapabilir.  

1) Tamamen kendi inisiyatifi ile süreyi uzatabilir.  
2) Meclis Başkanı ile görüşerek. 

a. Erken Seçim kararı alabilir.  
b. Erken seçim için meclis kararı istemeyi uygun bulabilir (İlk anda bu 

demokrat tutum çok alkış alır) 
 

Bu durumda inisiyatif meclis’e ve siyasi partilere geçek… Siyasetçiler neler yapabilir. 
1) Erken seçim kararı verirler… Sn. Erdoğan onaylar… seçim olur.  
2.inci , 3.üncü ihtimaller var ama…bir duralım.  
 
Meclis erken seçim kararı için toplanıyor… Bakın neler olur.  
Bir teklif verilerek kapalı oylama istenirse… kapalı oy kararı verilir.  
Bu meclis HİÇBİR KAPALI OYLAMA ile ERKEN SEÇİM KARARI VERMEZ.  
Çarşı karışık. Bu çarşı – Pazar için “bir aydır çok derin pazarlıklar” yürüyor.           

(Bu konuyu seçim sonrası ÜÇ KERE İMA ETTİK). Aranan nedir… şunun şurası 20 – 25 
bağımsız veya transfer milletvekili.  

Erken seçim oylamasında fire veren her partide “iç sorgulama başlayacak”… 
Yandaş medya “isim listeleri yayınlayarak” ortamı körükleyecek… Önceden bağlanmış 
“birileri” vatan – millet diyerek yolu açacak… Böyle bir ortamda, yani “bulanık suda balık 
avlamak” çok kolay olacak.  

Sn. Erdoğan, bu gelişmelere “açıktan kızarken”, demokrasi anlayışı ( ! ) gereği 
yeniden bir Hükümet kurma görevlendirmesini hızla yapabilir, hızla kurulan hükümet hızla 
meclisten geçer. O şaşkınlık içinde “komisyonları da kurtarabilir”…Yandaş medya “Bir yıl 
içinde seçim” diye bağırarak kamuoyunu ve muhalifleri sakinleştirebilir.  

Bu süreçte parti kongreleri yapılıp bazı genel başkanlar “gürültüye gidebilir” 
Kasım’da erken seçim diyenler, Eylül sonu karşılarında yepyeni bir “Tek başına iktidar” veya 
belkide “yepyeni bir başbakan” görülebilir.  

Türkiye’yi 13 yıldır yöneten akıl, bu işi “Tek kafada planlamış” ve tilkilerin kuyruklarını 
birbirine değdirmeden “uygulamaya koymuş” olabilir. Bu aklın “kompartıman usulü iş 
görme” özelliği biliniyor. Meclis tarafını ayrı, istihbarat – propaganda – temas – transfer 
kısmını ayrı, medya tarafını ayrı, parti teşkilatı tarafını ayrı kompartımanlarda ve ayrı ekiplerle 
yürütebilir.  

Bu ne yahu…Bu ne mi…Bu “B PLANI”…yürüyor mu EVET yürüyor.  
A planı nedir o zaman… Haa onu “ANKETLER BELİRLER”, Anketler yeterli görülürse 

“2.a maddesi” hızla devreye girer.  
%60 Bloktakilere ya KIRK KATIR ya KIRK SATIR 
Siz kimle dans ettiğinizin farkındamısınız beyler.  

 


