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PIR PIR EDER… UÇMAZ 

Son 15 yılın herhangi bir anında, birisi çıkıp deseydi ki “Barzani AKP’yi devirir”… 

buna hiç kimse kulak asmazdı. Ama iş öyle değil… Lafı baştan söyleyelim… “Barzani 

bölgede en az İKİ MİLYON, ülkenin diğer alanlarında yine en az İKİ MİLYON seçmen 

iradesi üzerinde etkili”. Aksini iddia edenin aklına şaşarız. Mevcut iktidarın bu andan… 

seçimlere kadar “artık tek gündemi var”… Bu etki ile nasıl baş ederiz?.. 

 ……… Bu oylar kaç adettir… nerelerde birikiyor?  

 ……… Nasıl bir etkileşim ile sirayet edip… yaygınlaşıyor?  

 ……… Bu oylara başka kimler talip… güçleri ne?  

 İktidarın tüm dert ve sorumluluklarının yanında… Hatta hepsinin önünde 

“kolaylıkla tanımlanamayan” bu konu var. Bu dar yerde, böyle hayati bir işi, şu şekilde 

açmaya çalışalım.  

 

 Ülkemiz şu veya bu sebeple ama 15 yıllık iktidar eliyle hedefi şaşırmış olarak 

yönetiliyor. Efektif menfaatler yerine, hamasi söz ve tavırlarla, propaganda amaçları 

peşinde sürükleniyor.   

(Yazarın Notu…… Bu arkadaşların başına 94 – 97 arası Belediye yönetirken de tam aynı 

şey geldi ve sonu hapisle biten bir hamaset yoluna saptılar. Ancak bu sefer 

böyle bir kurtuluş şansları da yok.)  

 Evet, nereye gideceğimiz belli olmayan bir sürüklenme yaşıyoruz.  

 Son birkaç yılda Dünya’da ve Bölge’de menfaatlerimizle örtüşen hiçbir güç veya 

topluluk yok. Nereye elimizi uzatsak… Anında itilip, kakılıyoruz… Dışlanıyoruz… 

Kaybediyoruz. Bu kayıpların ne zaman ve ne kadar azalacağını bilemeden sürükleniyoruz.  

 

------------------------------------------------ 

 Bu hengâmede, derdimiz “nereden ne oy gelir, ne oy gider?”. Siz bakmayın 

onların “cool duruşlarına”… için için “pır – pır” ettiklerine şüphe yok… “Pır – Pır etmek” 

çok normal… Hatta bir bakmışınız “Pırrr” bile edebilirler. Terbiyesizlik etmek istemeyiz 

ama “rüzgâr doğu – kuzey yönünde esiyor” gibi.  

 

------------------------------------------------ 

 Ülkemiz ve yöneticilerimiz artık gerçekleri görmeli  

 Ne bahasına olursa olsun… 

 Milletin ortak paydası güçlendirilmeli.  

 Herkes birkaç adım geri gitmeli.  

 Gücümüzü, geleceğimizi, meşruiyetimizi milletimizin ortak paydasında aramalıyız... 

 Tereddütsüz  

 DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL, HUKUK devleti.  

 Heey siz… Evet siz… SİZ… Nerde ne arıyorsunuz?  


