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DİKKAT…..DİKKAT 

Ankara Katliamı basit bir iş değil…Hepimizin başı sağolsun. Bu yürek yakıcı ve 
hafızalardan çıkmayacak olay yakın ve orta vadeli geleceğimizi etkileyecek. Kimse İŞİD’in 
Mevcut güçlere ve müesses nizama göz kırparak “Sizin düşmanlarınızı vurdum… Kızmayın” 
demesine bakmasın. Herkes aklını başına toplasın.  

DİKKAT…..DİKKAT 

İŞİD’in bu çifte darbesi, KCK’nın “Eylemsizlik kararını” gürültüye getirdi. Bu sütunda 
zaman vererek aylar önce öngördüğümüz ve son günlerde ısınan “Ellerin tetikten çekilmesi” 
ve HDP’nin seçimde prim yapması taktiği boşa çıkabilir.  

DİKKAT…..DİKKAT 

 Esat gitti gidiyor… Suriye bitti bitiyor derken Rusya’nın ani müdahalesi ile “Esat 
canlanıyor”. Reis bilir… Kabadayı aleminde bir laf var “Tecavüz ettiğin adamın önünde 
üryan dolaşma” derler. Aman dikkat. 

DİKKAT…..DİKKAT 

 Sokakta millet birbirine soruyor… “Seçim olacak mı” Başta Siyasi partiler herkesin 
morali bozuk… Herkes gönülsüz. Bizim milletin bir lafı vardır. “Gönülsüz birleşmeden 
burunsuz çocuk doğar” derler. Memleketin bunca derdiyle… İçerde dışarıda dağ gibi 
sorunlarla burunsuz çocuk nasıl başa çıkar… Aman dikkat Saray onaylı “iyi saatte olsunlar” 
ben buradayım demesin.  

DİKKAT…..DİKKAT 

 Yüz yılı aşkın bir Kürt meselemiz var. Ne olduysa son üç yılda “birinci gündem” oldu. 
Bunun nedeni “Bölge konjonktürü” Bölgede bizden başka herkesin bu konuda “etken bir 
tavrı” var… Bir tek biz “edilgen” durumdayız. Bunun sonucu olarak; Altı ay evvel başka, bir ay 
evvel başka, bugün başka bir Kürt meselesi yaşıyoruz… Yine aynı Kürt meselesi bir ay sonra 
başka, bir yıl sonra başka bir mesele olacak. Buna karşılık kendi meselemiz dediğimiz 
meselede Bahçeli Kürtleri flu görüyor…Davutoğlu görüşmem diyor…Saray gözüme gözükmeyin 
diyor…Siz bu meseleyi “Başkasına bırakacaksanız” bazı Kürtlerin canına minnet…kafayı 
kuma gömünce işler çözülmüyor…Ne olur biraz dikkat.  

 DİKKAT…..DİKKAT 

 Seçimler fazla hasar yaşanmadan geçer gider. Öncekine benzer bir tablo çıkar… AKP, 
MHP, HDP biraz iner… CHP biraz çıkar. Sonunda Saray “Koalisyon İntihardır” demezse … 
belki dese bile...bir koalisyon kurulur…bir-iki sene böyle gideriz. OLDU MU...Herkes rahatladı mı 
(Bunlar çoğunluk beklentisi) AMA BİR DAKİKA…Bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun çekecekleri ve 
katlanacakları için şimdiden “üzülmeye” başlayabilirsiniz… yazık tam da olgunlaşıyordu.  

  ……Ekonomi ……Kürt Meselesi….Kutuplaşma 
  ……Suriye….IŞID….PYD….Halep….Musul 
 

Hepsi ezici – üzücü konular. 
Allah yardımcıları olsun….vesselam. 


