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SEÇİM SONRASI 

AKP için en iyi sonuç 276 üstünde bir sayı çıkarıp tek başına devam etmek. Bu 
durum, ekonomide – çözüm sürecinde – bölge sorunlarında ortadaki kâbusun mevcut 
politikalarla götürülmesi demektir.  

İkinci ihtimal “hükümet bunalımıdır” 70’li yıllarda çok kullanılan bu ibare üç ana 
unsuru ortaya çıkarır. Birincisi Cumhurbaşkanı, ikincisi Güvenoyu almamış bir hükümet, 
üçüncüsü seçimle gelmemiş bir meclis başkanı. Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve 
Deniz Baykal. Bu bunalım durumu için Anayasa erken seçim yolunu açıyor ama 
Cumhurbaşkanı kararı lazım…Meclis de erken seçim kararı alabilir ancak zor olacaktır.  

İlk olacak Cumhurbaşkanı’nın tüm yurt dışı gezilerini iptal etmesidir. Baykal’a yerini 
bırakıp, hayatta yurtdışına gitmez. İkinci sorun Hükümet icraatının meşruiyet tartışmalarıdır. 
Üçüncü olacak ise meclis yönetim ve organlarının oluşturulamaması ve meclisin çalışamaz 
duruma düşmesidir.  

AKP + bir Parti olarak hükümet kurulması ihtimal olmakla beraber hiçbir parti bu riske 
girmek istemeyecektir. AKP dışı üç parti bir araya gelmeden de hükümet kurulamaz ama bu 
da ham hayaldir.  

Geriye iki ihtimal var… Erken seçim veya geniş tabanlı hükümet. En erken seçim 90 
gün ile 6 ay arası olabilir ki kışın ortası demektir.  

Hayal edilebilecek EN ILIMLI – OLUMLU İHTİMAL geniş tabanlı kesin süreli (iki yıl 
gibi) ve net programlı bir ONARIM ve EKREN SEÇİM hükümetidir.  

Bakalım siyaset ve devlet aklımız bu yolu bulmak için ne kadar oyalanacak.  

Yeri gelmişken söyleyelim Deniz Baykal’ın diplomatik aklı bu süreçte olumlu katkı 
sağlayabilir.  

Aksi ihtimali düşünmek ve yazmak bile istemeyiz ama gidişat; SÜNNİ partisi, ALEVİ 
partisi, KÜRT partisi, TÜRKÇÜ parti gibi bir cepheleşmeye gebe. Herkes birbirine TÜRKİYE 
PARTİSİ ol derken, alttan alta toplum algısı cepheleşmeye hazırlanıyor.  

ARTIK YETER…Bu hırs, Bu macera nereye kadar. Her partinin akil insanları bu 
gidişata “bir dur demeli” Kapkaranlık bir geleceği göre göre, hala ORTAK AKLI 
aramayacak mıyız?  

Herkes, Şahsi ve dünyevi istikbalini bir an için olsun ikinci plana iterek ALLAH ve 
MİLLET RIZASI İÇİN bu son devletimize ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıksın.  


