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SEÇİM ve MEDYA 

“Dizi filmleri gerçek gibi seyreden… Haberleri ise film gibi izleyen” aziz milletimizin 

seçimlerde sağlıklı karar vermesi bekleniyor. Yani olguların değil algıların belirleyeceği bir seçim. 

Böyle olunca haliyle medya öne çıkıyor.  

Bu saatten sonra hiçbir vaad, proje, öneri halkın oyunu önemli ölçüde etkilemez. Bizi 

bekleyen SERT BİR KAVGA kampanyası… Kimin eteğinde daha çok taş varsa ve isabetli atarsa o 

kazanır… Kimin pislik – iftira malzemesi çoksa ve duyurabilirse şansı artar… Kimin sinirleri 

sağlamsa ve enerjisi yeterse malı götürebilir.  

İktidar yatırımlara erken başladı, elindeki tüm imkanları kullanıyor bundan doğal bir şey 

olamaz ama bu erken telaş doğru değil. Esnafa, emekliye, işçiye, çiftçiye, öğretmene bir şeyler 

verip duruyorlar… Ama erken, bunlar unutulabilir. İktidar kanadı seçime İKİ AYRI EKİP ile 

hazırlanıyor gibi. Ekiplerden birinin Saray’da olduğu belli de… İkinci ekip biraz mahcup duruyor. 

Bizden uyarması seçim savaşı çok başla kazanılmaz… 

Muhalefet ise beklemede… İktidar bir şey yapacak, onlar da muhalefet edecek. Sanki 

şimdiden seçim sonrası pozisyonu alıyorlar. Açık görünen o ki CHP ve MHP beklenen sert kavga 

sürecine hazır değil ve hazırlanmıyor veya güçleri yetmiyor. Bu durum sadece iktidar kaybederse, 

kazanılacak oylarla yetineceklerini gösteriyor. HDP ise seçimin en çok konuşulanı olmayı şimdiden 

başardı ve bu böyle gidecek.  

Bu tablo Tek başına AKP iktidarı, Anayasa için zorunlu ittifak gibi iki ana hususu bugünden 

gösteriyor. Bugün görünen bu.  

  Ta ki ……Çözüm süreci, Sıcak bir çatışmaya evrilirse 

 ……Cemaat, müthiş bir karşı atakla, belgeli savaş açarsa 

 ……Ani ekonomik sarsıntılar yaşanırsa.  

 ……Ciddi bir Dış tehdit algısı – olgusu ortaya çıkarsa  

 ……İktidarın iç çekişmeleri, kontrolünü kaybederse 

 ……Başkaca çok aptalca bir icraat yapılırsa 

Bugün görünen bu dengeler belirli ölçülerde değişebilir.  

Değişir de ne olur.  

1) HDP destekli AKP azınlık hükümeti 

2) AKP – HDP anayasa ve erken seçim programlı koalisyon 

3) HDP destekli CHP – MHP azınlık hükümeti (yok artık….) 

4) Milli koalisyon 

Hadi bakalım herkes düşünsün “Kırk katır mı… Kırk Satır mı..”  

Halkımız her ne kadar “Haberleri film gibi” seyrediyorsa da bu filmlerin hepsi kafasından 

geçiyordur… Bütün bu ihtimalleri hesap edip “ne olacak” diyerek oy verecektir.  

Çünkü halkımız KORKUYOR. 


