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GİDİŞAT 

Çok ilginç bir gelişme gözlemliyoruz. AKP’nin son genel kurulu ve grup toplantısı 
seyircileri “bambaşka” görünüyor. Bu aktif taraftarların “%50’si kadın”… Daha da ilginç 
olan bu kadınların en az “%50’sinin başı açık”. İnanılmaz ama çok ciddi bir “bilinçaltı 
gönderme” resim bu. Bu resmin tesadüfen oluştuğunu düşünenin aklına şaşarım. İşin 
içinde bir iş var… Gözüm üstünüzde.  

--------------------------------- 

CHP bilinçli olarak özel söz ve tavırlarla “gerginlik” zorluyor. Bu onların uzun 
süredir düşündükleri bir taktik. Sorun şu CHP doğru bir araştırma – halkla ilişkiler yapısına 
sahip değil. Bu ve benzeri söz ve davranışların, kendi kitlesi ve karşıt kitlelerdeki sonuçlarını 
ölçemiyor. Sokağa ineriz falan gibi yoklama sözler duyuyoruz. Mevcut yapıyla böyle bir yola 
girerlerse asla ipin ucunu tutamazlar.  

Bu cephede “kitlesel refleks yönetimi” bilenler var ve hatta bu kişiler bazı 
uygulama denemeleri de yaptı. Akıl vermek bize düşmez ama… Herkes etrafına biraz 
baksın da yalan yanlış işlere girmesin.  

--------------------------------- 

MHP’deki gelişmeler hiç beklenmedik birtakım çevrelerde dört gözle ve biraz da 
umutla izleniyor.  

Merkez sağ, küskünler, AKP karşıtları gibi çevrelerin toparlanması normal.  
 ……… Asıl şaşılacak şey; 
  İş dünyasından bazı kesimlerin, 
  Örgütlü bazı Alevi grupların,  
  Yorgun – bıkkın bazı Kürt öncülerin, 
  CHP destekçisi, Batılı yaşam sahiplerinin,  
  Hakkı yenmiş alt – üst bürokrat kesimlerin, 

“Yeni MHP” diye bir şey beklemeleri ve bundan umutlanmaları.  

Bize düşmez ama “Tüm MHP’lilerin tam bir birlik oluşturup” yepyeni bir vizyon ile 
yepyeni bir söylem ve eylem geliştirmeleri. Şart görünüyor. MHP, tarihinin fırsatı ile karşı 
karşıya… Acaba farkındalar mı?  

--------------------------------- 

Çiçeği burnunda yeni başbakan için yazı yazmaya korkuyoruz. Geçen haftaki 
yazımız mürekkebi kurumadan kaldırıldı. Sebep, “duyulan üzüntü ve rahatsızlık.” Özür 
dileriz. Çevreye verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.  

Herkes yeni Başbakana… Materyalist düzlemde baksın ve böyle değerlendirsin. 
Kimse ideolojik düzlemden bakmasın ve yaklaşmasın. O kimseye kafasının içini göstermez 
ama çoğunun kafasının içindekini çözer.  

İnanın Siyasi tarihimizde görülebilecek “en yararlı ikinci adam” olarak, 
değerlendirilecektir. Hiç şüphesiz en büyük yararı birinci adam’a olacaktır.  


