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AAH BU ANKETLERİN, GÖZÜ KÖR OLSUN. 

 Seçim yaklaştıkça durum netleşiyor… HDP barajı geçiyor… MHP %18’i geçiyor. 
Bu tablo normal şartlarda AKP’nin tek başına çoğunluk sağlamasını zorluyor. Ufukta 
görünen kabus. Üstelik iktidar kanadında “ipler kimin elinde” belli değil. 

 Erdoğan kürt meselesinde tam bir U dönüşü ile hem MHP’ye kayan oylarını         
hem de bölgedeki oylarını kurtarmaya çırpınıyor. Doğrusunu söyleyelim “Sn. Erdoğan’ı 
kendinden başka anlayan yok” bu her zaman böyle oldu… Şimdi ipler uzayınca durum 
daha beter görünüyor. Halbuki “Dükkan O’nun”… herkes şu gerçeği bir içine sindirse 
rahat edecek.  

 Anketler geliyor…bir…iki…üç…beş…hepsi ipin ucunun kaçmakta olduğunu 
söylüyor. Patron düşünüp, taşınıp çözüm arıyor. Bazı yolları deniyor… Zorluyor. Bir de 
bakıyor ki en yakın adamlarını İKNA ETMEK GEREK. Gel de kafayı bozma. Yetmezmiş 
gibi öteden beriden çemkirmeler… Hırlaşmalar… Düşmana cephane vermeler… Haydaa 
hadi bakalım HASAR TESBİTİ.  

 Anketler zaten yeteri kadar kafa bozuyor. Bütün kadrolar listeler için kapı 
aşındırıyor. Bir de işin yoksa en yakın adamlarını ikna et… Hasar tamir et… Muhalefetle 
uğraş… Çevrendeki uluslararası belaları düşün… Cemaati kolla… Piyasayı sakinleştir… 
Buna can dayanmaz.  

 Kovanın dibinde çok delik var. Yukardan ne kadar su koysan kova su tutmuyor. 
En sinir bozucu şey ise ANKETLER.  

 Peki yıllardır bu iktidara karşı olanlar şimdi sevinmeli mi? Hayır… Yüz kere…      
Bin kere hayır. Bu günleri arayacağımız kesin. Allah başımızdakilere akıl – fikir – insaf – 
vicdan versin. Bu arada birileri de dağda boş kulübe bombalıyor… Sınırda katır 
öldürüyor... Bir hır çıksa da saflar sıklaşsa diye operasyonlar yapılıyor.  

 Herkes ama herkes seçimden sonra ne olacağını düşünmeli. Yıkıcı olmayan, 
provokasyon yaşanmayan, orta ve uzun vadeli geleceğimizi öngören milli bir proje için 
herkes kafa yormalı… Çözüm üretmeli.  

 Keşke şöyle bir şey olsa… Seçim sonrası AKP – CHP – MHP bir araya gelip      
Milli bir koalisyon kursa… Bu yapı kürt meselesini özgüven içinde ve adil bir şekilde 
çözse… Ekonomik riskleri akıllıca göğüslese ve memleketin sorunlu yasalarını düzeltip 
milletin önüne yeniden sandık koysa.  

Neden olmasın yahu… Kör müsünüz uçuruma gidiyoruz. 


