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MHP NEREYE… 

Seçim akşamının iki gergin adamından biri Sn. Erdoğan ise, ikincisi Sn. Bahçeli idi… 
Bahçeli’nin beklentisi %19-20 iken ancak %16’larda kaldı. Daha kötüsü HDP 80, MHP 80 
Milletvekili çıkarttı. Bu durum Sn. Bahçeli’yi çok kızdırmış… Pek belli etmiyor ama kimyası 
bozulmuş.  

 Bu sütun siyaset veya siyasete yön verme maksadıyla yazılmıyor. Biz medyacıyız. 
Olaylara düzlem ayna tutarız… Basit tespitler yaparız… Halkın gündemine sunarız. Olayların 
geçmiş arşivini ve benzer olaylara göre gelecek beklentilerini tarafsız gözlemle ortaya 
koymaya çalışırız. 

 Kurumsal olarak; MHP’nin “millet bütünlüğü esaslı” duruşuna ve “tüm milleti 
kucaklayan” milliyetçilik anlayışına her zaman saygı duyduk ve ciddiye aldık. Millet 
bütünlüğü esas ise senin oyun temiz, HDP’nin oyu kirli olamaz. Sen HDP’yi bu kadar (aldığı 
oy yönünden) dışlarsan, onlarda sana “Bölücülük yapıyorsun” derler. Ölçüyü kaçırırsan  
“O yola” girmiş olursun. TİTRE VE KENDİNE GEL… Nereye gidiyorsun… Kürtler bu milletin 
parçası demiyor muydun? Derler… Derler… Derler... 

 MHP’nin yeni milletvekilleri… Batı bölgeleri örgütleri… Devamlı seçmen grupları… 
Hatta yeni seçmenleri… ÇOK GÜVENDİKLERİ YÖNETİMLERİNİN ne yapmaya çalıştığını 
ANLAYAMIYOR… Girdikleri topluluklarda, sohbetlerde, iftarlarda BAŞLARI ÖNDE… Aman 
bize bir soru gelmesin diye tedirginlik içindeler.  

 Millet şöyle veya böyle 13 yıllık bir iktidarı indiriyor. HDP barajı geçsin diye CHP’lisi, 
MHP’lisi, Her partiden milyonlarca seçmen EMANET OY verdi… Zaten HDP barajı geçmese 
şimdi ne CHP’nin, ne MHP’nin esamesi okunmuyordu. Yani özetle “bugünkü 
kostaklanmanızı” Sn. Demirtaş’a borçlusunuz beyler. Sn. Erdoğan’ın dediği gibi 
“Oturduğunuz koltuğun hakkını verin”.  

 Hiçbir şey yapmayacağınız anlaşılıyor. Bu konu partinizin iç meselesi ve tabii 
seçmeninizin kararı olarak size ait bir konu. Ama hiç olmazsa Yasama organında ister 
öncülük ederek; İster arkasından giderek MİLETİN TALEPLERİNİ gündeme taşıyın.  

 Sn. Bahçeli… Anladık O olmaz… Bu olmaz… Şu olmaz da NE OLUR BEYEFENDİ? 
Olmazları anladık ama milletin şu beklentileri yerine gelmezse meydanlara çıkıp ne 
diyeceksiniz.  

 Seçim Kanunu, Partiler Kanunu, İç Güvenlik Kanunu, Ortak vaatleriniz, 17/25 
soruşturması, TÜRGEV soruşturması, MİT tırları soruşturması gibi işleri yoluna koymak için 
niyet ve kararlılığınızı bekleyen seçmeninize bir şeyler söyleyin. 

 Bir erken seçim bu konular yoluna girmeden gerçekleşirse… Şimdiden söyleyelim 
BARAJ’A TAKILABİLİRSİNİZ.  

 Allah siyasetçilerimize kendi çıkarlarından önce milletin çıkarını gözetmeyi nasip 
etsin… Vesselam.  


