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2001 KENTLİLERİ… SEÇMEN OLUYOR 

 

İktidarın kullandığı araştırmacı ve siyaset bilimciler çok moralsiz görünüyor. 

Muhalefet adaylarının estirdiği rüzgâr bir taraftan… Ekonomik sıkıntı… Dövizin 

yükselmesi öbür taraftan moralleri bozuyor. Haksız sayılmazlar. Tayyip Bey ne yapsın? 

Etrafındaki takım gerçekten yetersiz… Rahatına düşkün… Bu güne kadar Tayyip Bey 

yapmış… Bunlar öğünmüş.  

İktidarın güç ve imkânları ve bunları kullanma cüreti yakın zamana kadar ÇOK 

KORKUTUCU görünüyordu. Şimdilerde bu KORKU KIRILIYOR gibi… İktidarın 

enstrümanları artık korkutamıyor… Hatta biraz korkmaya başladılar. Anketler, ittifaklar, 

gülen yüzler, oluşan sinerji sonunda TAMAM diye bir patlama yaptı… Ne kadar 

“Twitter… Cıvıtır” deseler de 1.950.000’e karşı 450.000… Bu rüzgârın duvarları 

yıkmaya devam etmesi bu sefer muhalefetin cüretini arttırıyor.  

Tavsiyemiz kimse GENÇLERİ ihmal etmesin.  
 

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

 NATO koridorlarında ülkemiz aleyhinde tezgâhların kurulduğu… Rusya’nın da 

“armut pişiyor” diye ağzını açıp beklediği bir süreç yaşıyoruz… Evet, bir “beka 

endişesi” var. Bunu kendi gelecekleri ile izah eden siyasetçilere inanmıyoruz… Hele 

Bahçeli hiç inandırıcı değil… Gizemli tavır ve sözler ile bizi uyutuyor. Tek derdi kendi 

hayatiyeti.  

 Tayyip bey bunun da farkında ama ne yapsın ? ? ? 

 Dereyi geçmeye çalışıyor… 
 

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

 AK Parti açısından bakacak olsak… Durum yine iç karartıcı. Düne kadar kanka 

olan yazarlar şimdi birbirlerini yiyor. Partinin kurucu ve ağır topları, kafalarına göre “ben 

merkezli güç adacıkları” oluşturup, pazarlık gücü arıyor. Dava’ya sadakat ile Lider’e 

sadakat birbirine girmiş. Herkes “radara takılmadan” vaziyeti idare etmeye çalışıyor.  

 Camianın gözü–kulağı Tayyip Bey’de. Nasıl olsa bir TAVŞAN ÇIKAR diye 

bekliyorlar. Tayyip Bey koca salona “söylediklerimi tekrar edin” diyor… Zayıf ve 

karmakarışık  bir ses. Kızıyor… Çok kızıyor ama… Sabır ediyor.  

 Danışmanlar yeni bir söylem, yeni bir heyecan yaratamıyor. Varsa yoksa… Af… 

Barış… İkramiye… Avanta… İyi de bunun sandığa yansıması ne olacak?.. Meçhul.  
 

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

 Her neyse… Her ne olursa olsun… KAVGA DÖVÜŞ OLMASIN.  

 Efendi gibi… Dünyaya örnek… Güle oynaya bir seçim olsun.  

 Herkes… Ama herkes YAŞADIKLARINDAN DERS ALSIN.  

 İktidar kim olursa olsun… KUCAKLAYICI OLSUN.  


