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HAYAT & MEMAT 

 

İktidarın olmazsa olmazı, bu seçimleri kazanmak… En azından kaybetmemek… 

Algıyı bozmamak. Peki, nasıl olacak?  

 1… İstanbul veya Ankara’yı kazanmak şart… En azından İstanbul kaybedilmemeli.  

 2… Alınacak oy oranı %42’nin altına asla inmemeli  

 3… Cumhur İttifakı onarılmaz bir yara almamalı.  

Asgari şartlar bunlar… Bunun için şimdiden şunlar yapılıyor;  

Adaylar hazırlanıyor, söylem hazırlanıyor, strateji belirleniyor. Bu seçimler iktidar 

için de, muhalefet için de hayat memat meselesi. İki taraf da tüm güç ve imkânlarını 

sonuna kadar kullanacak… Yani “ne Binali Bey’in oynamıyorum” deme şansı var, ne de 

“Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi harcama” şansı var. Herkes her yerde tüm silahlarını 

kuşanacak ve arenaya çıkacak.  

 

Ne görünüyor derseniz söyle; 

Bu gün seçim olsa iktidar dağılır. Ama “adaylar hazmedilip Başkan sahaya 

inince” ne olur bilinmez. Ekonomi bu seçimlerde çok etkili olacaktır. Fakat “Allah için 

söylemek lazımsa algı ÇOK İYİ YÖNETİLİYOR”. Böyle gider mi bilinmez. Bakıyoruz 

gelinen duruma birkaç cılız itiraz dışında laf eden yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor… Ateşin 

düştüğü yer sessiz… Sessiz sessiz yanıyor da… bi feryat etmiyor. Aslında feryat etse de 

duyan yok… duyuran yok. Muhalefet bu sessiz çığlığı yönetebilirse kazanabilir.  

 

Muhalefet için de bu seçimler hayat memat… Şimdi İYİ Parti ile HDP’ yi nasıl aynı 

hedefe yönlendireceksin? Tayyip Bey düşmanlığı bile bunları zor bir araya getiriyor. 

CHP’nin içi de çok süt liman değil… Geniş katılımlı bir önseçim yapmazsa işi zor… İyi de 

ön seçimle çıkacak adaya… Hem Saadet’in… Hem HDP’ nin… Hem İYİ Parti’nin… Hem 

de kararsızların oylarını nasıl toplayacaksın?  

 

Her iki tarafın da çok mahir olması gerekiyor… Sadece maharet yetmez şans da 

lazım… Malum “Ayu cıhabilüür… Daş düşebilüür”. 

 

Mesela……. Faiz lobisi dedikleri yeni bir atak yapabilir.  

 ……. AK Parti’de yandaş medyanın üfledikleri aday yapılmayabilir.  

 ……. Suriye’de bambaşka şeyler olabilir.  

 …….  Kripto fetöcüler sürpriz oyunlar yapabilir.  

 …….  Apo bile gündeme dahil olabilir.  

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

Son olarak Amerika’daki Müslüman hareketin altını çizmeden geçmeyelim. İki 

Müslüman kadın Temsilciler Meclisi’nde... Asla küçümsenemez… Çünkü dünyanın en saf 

ve temiz Müslümanlık anlayışı Amerika’da ve çağa hitap ederek filizleniyor.  

Çok meşgul olan bizimkilere selam olsun.  

 


