
SON DÜZLÜK 

Son düzlük, yarış atlarının tüm virajları geçtikten sora finale koştukları alana 
denir. Seçimler için son düzlüğe girdik. Şimdi tüm yarışçılar her şeyini ortaya koyup 
koşacak. Bu yarışta açık ara final yok. Sonucu fotofinish belirleyecek…Hır çıkmasından 
Allah’a sığınırız.  

Evet sonucu belirleyecek “stratejik oy kullanıcısı” en az %5 – 10 arası seçmen 
var. Bu seçimde %1 bile çok belirleyici olacak. İnanın seçmen pusulasını önüne serip, 
mühürü eline alıp…hala düşünen en az…en az %2 – 3 seçmen olacak. Üstelik bu 
seçmen kitlesi (Bir milyondan fazla kişi) ülkenin en bilinçli, sorumlu kesiminden. Sonucu 
bu insanlar belirleyecek.  

Atlar son düzlükte koşarken, pistte çok hırslı bir yarışçı daha var… ilginç bir 
şekilde kendi atını değil ekürisi (Aynı at sahibinin ikinci atı) olan atı kamçılıyor…yetmiyor 
öteki atları da çifteliyor, ısırıyor…köpük saçıyor. Elinden gelse yarışı iptal ettirecek.  

Yandaş seyirci ve yorumcuların bu sıralarda hiç keyfi yok. Her akşam 8 – 10 
yandaş TV’de 4– 5 yandaş oturmuş...körler sağırlar birbirini ağırlar boş boş konuşuyorlar. 
Dikkat edin “Her biri diğerinin ağzına bakıp mucize bekliyor”… işe yarar bir şey 
duyamayınca boş boş önüne…havaya bakıyor…konudan bile kopuyor. Hepsi endişe 
içinde akıbetlerini bekliyor… Ama her seçimde sonuç alan büyük USTA’ya güvenleri 
onları canlı tutuyor. USTA ise son bir gayretle ÇIRAĞI’nı kamçılayıp duruyor.  

İnsan bazen farkına varmadan bir söz işitir… Halbuki o söz hayatın özeti gibidir. 
Gariban bir vatandaş sokakta dolaşıyor… köy kökenli – yeni kentli… bezgin ve yorgun 
ama cin gibi… Ellili yaşlarda ama yetmiş gibi gösteriyor. Bir muhabir sokak röportajları 
yapıyor… önüne gelene bir şeyler soruyor… İnsanlar cevap veriyor. Bizimki merakla 
sokuluyor… sorular siyaset ve seçimle ilgili… Bizimki sakallı, bereli... tipik cami 
cemaati… biraz daha sokuluyor. Sonunda muhabir ona da soruyor… bizimki hazır gibi 
ama biran duraklıyor… aniden patlıyor.  

“VALLAHİ SAKALI KAZITACAM…OYUMU DA HALK PARTİYE ATACAM” 

İşte size 63’den 2015’e “son elli yıllık siyasi hayatın özeti” Hiçbir sosyal – 
bilimsel analiz bu sözün önüne geçemez… Bu söz Cumhuriyet tarihimizin de tam bir 
özeti… müthiş bir derinlik var.  

İşte mesajları…….  CHP oyumu hak etmiyor ama kerhen vericem.  
AKP den çok şey bekledim ama sıtkım sıyrıldı.  
Sakallılar CHP’ye oy vermez… iyisimi keseyim.  
Kötü siyasetçi adamı dinden imandan eder.  
Beni bu hale düşürenlere yazıklar olsun.  
O kadar usandım ki… CHP’ye bile razı geldim.  

Daha çok mesaj var o cümlede… 

Soruyoruz…İBRET’mi olsun… LANET’mi olsun. 


