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Ülke siyaseti 23 Haziranda yapılacak İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerine kilitlenmiş
durumda. İktidarı ve muhalefeti varsa yoksa seçimlerin odağında. Hani 31 Mart’tan sonra 4
buçuk yıl seçim yapılmayacaktı. 
Bu iddiayı YSK bozdu. Sonuçlanmış bir seçimin yeniden yapılmasına karar verdi. Milli iradeyi
hiçe saydı. Ülkemizi gerçek gündeminden alıkoydu.
Oysa bir yıl içinde tam 3 seçim yapılacak.
İSTİKRAR diye sihirli bir kelime vardı. İktidar siyasetçilerinin sık sık dillerinden düşmeyen.
Şu sıralar İSTİKRAR duyan var mı? Veya hatırlayan.
Her şey unutuldu İstanbul seçimlerine yönelindi. 
Nerede AK Partinin 2002 ruhu. Nerede fabrika ayarları. Nerede kalkınma. Nerede adalet.
Nerede özgürlükler. 
Ekonomik krizin darbeleri hepimizi ezmiyor mu?
Hani yolsuzluk olmayacaktı. Yönetimler şeffaf olacaktı. 
AK Partili belediyelerin tamamı dökülmüş. Boğazlarına kadar yolsuzluklara batmışlar. AK Partili
müteahhitler aç kurtlar gibi rant peşinde koşmaktalar. Belediyeleri sömürmüşler. 
Türk seçmeninin AK Partisi böyle değildi. 
Böyle giderse çabuk çökerler. 
AK Parti acilen kuruluş ilkelerine geri dönmelidir. Halka umut vermelidir. Kalkınmaya,
ekonomiye, üretime dönük politikaları geri getirmelidir. 
Salt yandaşa rant sağlamayı bırakmalıdır. 
Yalan söylemekten uzaklaşmalıdır. Dürüst, hakkaniyetli, adaletli işler yapmalıdır. Sayın
Erdoğan’ın güven veren tavırlarına geri dönülmelidir. 
Bakıyoruz ki; ne varsa yalanlar üzerinden ilerliyoruz. 
AK Parti muhafazakar – mütedeyyin – liberal tabanlı bir partidir. Ancak muhafazakarlığa,
mütedeyyinliğe sığmayacak yalanlar üretiyorlar. Yalan üzerine kurulan politikalar “dikkat edin”
çabuk çöker. İflas eder. 
Muhafazakar – mütedeyyin kesimler yalandan hazzetmez. İnancına ve inanç değerlerine
bağlıdır. 
Zaten muhafazakar – mütedeyyin kesimin büyük desteğiyle iktidara gelinmedi mi? 
Bu değerleri önemsemiş gibi göstererek arkadan başka işler çevrildiğini hisseden kesim sizi
bıraktığında sırt üstü düşersiniz. Aklıselim hiçbir AK Partili hangi işlerin döndürüldüğünü bilmiyor
sanmayın. Herkes her şeyi biliyor. 
İstanbul seçimlerinde de adaletli davranılmalı.  Yalanlar üzerine kurgular üreterek seçmenler
kandırılmamalı. Koca koca siyasetçilerin beyanlarına bakılırsa bu beyanların içinde hiç mi hiç
yakışmayan yalanları anlamamak ne mümkün. Gülünç durumlara düşmeyiniz. Siyaseti güvensiz
hale düşürmeyiniz. 
Vatandaş hiç beklemediğiniz bir anda okkalısından bir tokat vurursa vallahi feleğinizi şaşırtır. 
AK Partinin ivedilikle fabrika ayarlarına dönmesi için bizden uyarması. 
Seçim kazanma uğruna akla gelmeyen yalan ve iftira kampanyalarına son verilmeli. AK Parti
tabanı bütün olan biten dümenleri yakından takip ediyordur sanırım. Yönetim kademelerindeki
dönen dolapları ve yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları takip ediyordur sanırım. 
AK Parti cidden kendisini test etmelidir. Politik değerlerini, ülkeye hizmet politikalarını gözden
geçirmelidir. 
Dolayısıyla Türk toplumunun AK Partisi böyle değildi. 
Bir an önce ülkemizin gerçek gündemine geri dönülmelidir. 
UYARIYORUZ!!! UYARIYORUZ!!! 
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