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AÇIKLAMALI TEKRAR 

Darbe teşebbüsünün ertesi günü şöyle yazmışız; 

“ŞİMDİ NE OLUR… Tüm toplumsal kesimlere açık yeni bir iktidar kurulur… 
Adam gibi bir Anayasa ile yola çıkılır… Kokuşmuş tüm kurumlar 
yeniden yapılandırılır”  

Esasında temenni şeklinde ifade edilen bir tahmin idi bu… PEKİ, NE OLDU… 

 Liderler sanki bunları okumuş gibi… Hızla birbirine yaklaştılar. Tayyip Bey bu durumu iyi 
kokladı ve değerlendirdi ve “7 Ağustos ruhu” ortaya çıktı. Aslında bu durumu kimse 
anlayamıyor ama “hoşuna – işine geldiği için” inanmış gibi yapıyordu.  
 “Keşke bu gerçek olsaydı”. AKP tabanı “sadece kendilerinin veya %90 – 95 
kendilerinin” sokaklara – meydanlara sahip çıktığını biliyor… görüyor… yaşıyordu. CHP’de 
algıyı güçlendirmek için Taksim – Gündoğdu ve benzeri mitingler yapıyordu. Tüm bu toz – 
duman altında “7 Ağustos Ruhu” bir süre gidebilir. Şimdi yavaş yavaş “Biz olmasak…”  
sözleri duyuluyor.  

BİZ NE DEMİŞİZ… “Tüm toplumsal kesimlere açık bir iktidar” kimse anlamazdan 
gelmesin. İktidar “paylaşılarak” yeni bir “kurucu irade” oluşturulsun diyoruz…  

        … HAH… ANLAŞILDI MI? 

 Bunu “gargaraya getirmeyin… kaynatmayın… boğmayın”  
 Başbakan gerek tavrı ve tabiatı itibariyle, gerekse şartlar gereği bu duruma çok uygun bir 
kişiliktir. Soğukkanlı, uzlaşmacı ve akılcı bir teknokrat tavrıyla, siyasetçi kişiliğini 
frenleyebilmektedir. Sorun, Saray ve çevresindeki 1000 kişiye yakın kadronun bu konuda ikna 
edilmesindedir. Haklı olarak kimse “eline geçirdiği güç ve iktidarı paylaşmak istemez”.     
İşte bu konuda “Liderlik” faktörü öne çıkar. Tüm karar vericilerin ve güç sahiplerinin 
“ATLATILAN BADİREDEN İBRET ALARAK” ve sakin düşünülürse “HER ZAMAN LAZIM 
OLACAK” bir birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağlamaları beklenir.  
 
 Hatırlatmak isteriz ki, Ülkemiz hiçbir yönden ağır badirelere dayanıklı değildir. Sosyal, 
ekonomik, askeri, siyasi hiçbir badire kaldıracak halimiz kalmadı.  

 Darbe teşebbüsünün ertesi günü şöyle yazmışız; 
Yukarıda açıkladığımız hususları “beceremezsek, iç çatışma, her türlü 
provokasyon… Siyasi cinayetler… Hainlikler ile istikrarını kaybetmiş bir 
doğu ülkesi olur kalırız”  
 

DİKKAT…… AKP yönetimi ve kadroları yıllardır başarıya alışık. Ciddi bir sıkıntı, küçük bir 
yenilgi, beklenmedik bir dengesizlik karşısında… ÇOK HIZLI DEMORALİZE 
OLABİLİRLER.  

   …… Bunca risk içinde bu riski de hatırlatalım dedik. Her zaman düşeş gelmez…  

Biz bu yazıları herkes okusun – yapsın diye yazmıyoruz. Duyması gerekenler duysun ve 
kayıtlara geçsin istiyoruz… Vesselam.  


