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YENİDEN SEÇİM
Koskoca bir ülke, en temel kararlarını ve en önemli seçimini “tek kişi için” yapıyor.
Evet, buna tek kelimeyle “Büyük Ustalık” denir. Nazire veya sitem için değil apaçık böyle bir
operasyon başarısı gördüğümüz için söylüyoruz.
Seçim ittifakları yasal düzenlemesi sadece Tayyip Bey’e yaradı. Tek karlı çıkan Büyük
Usta’dır. Şimdi herkes “ama zorda kaldı” diye kendini oyalıyor. Hiç de öyle değil… Bugün
veya önümüzdeki görünür gelecekte ne zaman seçim olsa Tayyip Bey “anayasal çoğunluk
kazanır”. Şöyle ki; “sınırda üç parti var”… HDP, MHP, İYİP. Bunların üçü de ilk yapılacak
seçimde %10 barajına takılabilir. Bırakın üçünü… Biri bile baraja takılsa… Ak Parti Anayasal
çoğunlukla seçimi kazanır. Bunun için başta MHP… Hiç kimse efelenmeye, şartlar getirmeye
kalkışmasın… Tayyip beyi kızdırıp tahrik etmesin… Adam kazandı… Adamı kızdırmayın…
Siler süpürür.
KİM NE YAPSIN
AK Parti…… Doğrusu, Kasım’da Yerel & Genel bir erken seçimdir. Hem ekonomi o
zamana kadar taşınmış, hem de Başkanlık gölgesinde sonuç alınmış
olabilir.
CHP……….. Erken seçim olmadığı müddetçe şansı yükselecektir. Böyle bir
konjonktürde, parti içi sağduyu, dip dalgası ve ehliyet öncelikli
kadrolaşma sonuç alabilir.
MHP………… AK Parti’yi uyutup erken seçimi unutturmalı ve bu süre kadar yaşamını
sürdürmelidir. MHP’nin genç ve çağdaş nesillere söyleyecek söz
bulması gerekir.
HDP…………. %10 barajının altında olduğu ve dışarıdan destek alamazsa orada
kalacağı açıkça görülüyor. Ellerinde bağımsız adaylar ile meclise girme
şansı var ancak nereye kadar… Kaldı ki artık PKK gölgesinden
çıkmanın zamanı gelmedi mi?
İYİ PARTİ….. Bilinen kişiler ama çok yeni bir şahsiyet. Her türlü dış etkenin
rüzgârından dalgalanabilir. Oturmuş bir merkez söylem ve anlaşılır bir
ekonomik program ile yaşayabilir.

Muhalefetin bir şansı daha var. MHP ile anlaşarak “adil bir seçim ve partiler
kanunu” yapmak. Bu düzenlemeyi MHP önerirse ve CHP olgunlaştırırsa “iktidarı sıkıntıya
sokabilecek” bir yasal düzenleme yapılabilir. Hepsi de “canını kurtarmış” olur.
Biraz hayal ama bu tür bir yasal düzenleme referandum ile güçlenirse işte o zaman
ülkemiz “milli ittifak” gibi bir şansa kavuşabilir.
Allah’tan hayırlısını dileriz.

