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Önce bir tespit yapalım… Halkımızın durumu iyi… Gayet iyi. Bayramdan 5 gün önce 13
milyon kişi yola çıktı… Bu sayı bayrama kadar 30 milyon olur. Ülkenin yarısı aktif bayram
yaşıyor. Ne olursa olsun milletin umurunda değil…Bu millet iç savaş yapmaz.
İkinci tespit şöyle üç muhalif partiden toplam “15 küskün” çıktı. Bu durum saray
planlarına aykırı… Planlar revize ediliyor…Seçim ihtimali ilk defa gündeme girdi ve buna göre
“yeni oyunlar” yazılıyor. İnanmayan Fuat Avni’yi okusun. Dikkat buyurun seçim halen
“bir ihtimal” durumunda diyoruz.
İktidar seçim kampanyasını açtı…İki şey istiyor.
1) Bunları baraj altında bırakın…Kimi? ….Kürtleri
2) 550 yerli ve milli vekil…Demek ki yabancı ve gayri milli vekiller var…Kimler? Kürtler.
Sonuçta Kampanyanın abalısı Kürtler.
Müesses nizamın, zamanında İslamcılara yaptığına ne kadar benziyor. Bu ülke bu kafayı
çok denedi…Sonuç ortada. İslamcı dedikleri mutlak iktidar oldu…Bu iş “bi gömlek
değiştirmeye” bakar.
Kürtler yine çok çarpıcı bir seçim kampanyası yapacak. HDP veya Demirtaş veya Öcalan
PKK’ya “sert ve net” çıkış yapacak. Bu sefer PKK “net ve hızlı” cevap verecek..Kürt
siyasetinin ufku budur.
MHP’ye düşen, Kürtlerin bu tavrına “doğru ve açık refleks” vermesi ve Merkeze
yönelen kürt siyasetini kucaklamaktır. MHP’liler bu gelişmelere kafalarını ve dillerini
hazırlamalıdır. MHP’nin seçim kampanyası “Ülkeyi Hükümetsiz Bırakmayacağız” merkezli
olmalı…Bütün anketler ne derse desin MHP bu uyarılara kulak asmazsa baraj riski yaşayabilir.
Şu anda “en kararsız seçmen” MHP’de…
CHP ise 7 Haziran sonrasını “çok iyi” geçirdi. Şimdi etkili bir seçim kampanyası ile bunu
taçlandırırsa %30’u geçebilir. Öncelikle meydan boşken “Kürt sorununa sahip çıkmalı...”
Hemen yanında “ekonomide güven” sağlayıcı inandırıcı ve detaylara girmeyen bir söylem
oluşturmalı. İktidarın zayıf yönleri ile söylemini süslemeli… Yolsuzluklar, israf, yalan, çifte
standart, baskıcılık gibi çok fazla malzeme var.
Seçmen seçimden sonrasını merak ediyor. Belirsizlik ve kaostan korkuyor. Bu anlamda
MHP’yi çözemiyor anlayamıyor. HDP’yi kazanmak istiyor ama daha net tavır bekliyor. AKP’yi
dinlendirmek istiyor ama ceza kesilmesinden korkuyor. CHP’ye şans vermek istiyor ama tam da
güvenemiyor.
Aslında tüm bu ortam “yeni bir liderliğe gebe.”
Önce “becerebilirsek” şu seçimi bir göreceğiz.
Hayırlı bayramlar.

