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Kırk senedir dinliyoruz… Siyasiler çok önemli bir şey söyler miş gibi… “Biz bataklığı 
kurutacağız”. Ne veciz bir söz. Yani sivrisinekleri öldürmek için tek tek uğraşmayacak… 
Bataklığı kurutup… Hepsini birden yok edecekler miş. Şimdilerde bu veciz fikir unutuldu… Her 
gün 8 – 10 ölüm sayısı veriliyor. Sonuçla 6 – 7 aydır 3000 terörist öldü… Beri yanda 300 civarı 
güvenlik görevlisi şehit. Bazıları “Bire On” diye öğünüyor. Millet de “Ha bitti… Ha bitecek” 
diye akşam yatıyor… Sabah kalkıyor… Aynı tas, aynı hamam.  
------------------------------------------------- 
Beş senedir dinliyoruz… Suriye “Ha bitti… Ha bitecek...” Şimdi ateşkes konuşuluyor. Şöyle 
veya böyle bir ateşkes olacak. Herkes işin içinde… Amerika… Rusya… İran… Suud… 
Ürdün… Avrupa… BİR TEK BİZ YOKUZ.  
Ateşkes pazarlıklarının dışında olan tek ülke Türkiye.  
Şimdi bir şey söyleyelim de kalakalın.  
Bu ateşkesi “Türkiye Bozdu” diye bir söz duyarsanız şaşırmayın.  
Bir hafta sonra bu konuşulabilir… Veya angajman kurallarını unutun. 
Fikri takip yapalım.  
------------------------------------------------- 
Durup durup dinliyoruz… Başkanlık sistemi… Ya başkanlık ya ölüm. Neredeyse bu hale 
geldik. Bu konuda taraflar oluştu… Saray bir tarafta… Muhalefet bir tarafta. Üstelik zaman 
daralıyor. Dış ilişkiler ateş çemberi… Ekonomi batakta… Terör tırmanıyor. Saray biliyor ki 
Başkanlık yoluna girilmezse parti çatlayacak… Girilirse küçük kayıplarla iş yürüyebilir. 
Muhalefet “işin bu kadar vahim” olduğunun farkında değil ama gidişattan umutlu.  
Sadece bir sorun var… Hükümet ve Başbakan bu işin neresinde?  
Görünüşe göre Başkanlığı destekliyor… İyi de ne eylemi var? 
Yine görünüşe göre hiçbir eylem yok… Farklı bir gündemi var gibi. 
Üstelik parti içi “hoşnutsuzlar” diye görünür hale gelen ve çevre kazanmaya başlayan bir 
hareket de almış başını gidiyor.  
Tüm bunları takip edelim… Seçim mi dediniz? 
------------------------------------------------- 
Şöyle bir tablo iyi olmaz mı? 
Başkanlık sistemi gelmiş… Denetim mekanizmaları çalışıyor… 
İki partili bir sistem… Sağ ve sol partiler net mesajlarla ortada… 
Hukuk sistemi güvenilir halde… Özgürlükler çağdaş düzeyde… 
Merkezi yönetim dışa açık ve güçlü… Makro politikalar peşinde… 
Yerel yönetimler güçlendirilmiş… Devlete sadık ve katılımcı… 
Eğitim… Sağlık… Güvenlik sadece halka hizmet kaygısında… 
Ekonomi adil ve yarışmacı düzenlemelerle üretim ve kalite peşinde… 
Şimdilik bu kadar 
Çok şey mi istedik.? 
Dünya gözüyle bunları göremez miyiz? 
Allah’ım bu tabloyu bu millete nasibet. 
Herkese 15 yıl sabır ve metanet ver ya Rabbim… Amin 


