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Toplumsal,ekonomik ve dolaysıyla siyasal olaylar birdenbire ortaya çıkmazlar!Her iktidar
değişiminin arkasında mutlaka,toplumsal ve ekonomik süreçler ve bu süreçlere bağlı olarak
siyasal oluşumlar vardır.
Erdoğan/AKP iktidarının da artık umuduğunu tükettiğine tanık oluruyoruz.Çünkü değişim
mukadderdir!
Erdoğan/AKP iktidarının sonunu getiren toplumsal,ekonomik ve bunlara bağlı olan siyasal
süreçleri şöyle özetlemek olanaklıdır!
1/Demokrasiyi geliştireceğine söz vermiş,tam tersine,başta muhalefet ve medya özgürlüğü
olmak kaydıyla temel hak ve özgürlükleri sınırlamış ve kısıtlamıştır.
2/Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokacağına söz vermiş,tam tersine,ülkeyi AB’den uzaklaştırmıştır.
3/Yargıyı güçlendireceğine ve bağımsızlaştıracağına söz vermiş,tam tersine yargıyı siyasetin
emrine vererek Hukuk Devletini tahrip etmiştir.
4/Ekonomiye güçlendireceğine,enflasyonu önleyeceğine söz vermiş,tam tersine enflasyonu
yeniden azdırmış,Cumhuriyet döneminin bütün ekonomik ve endüstriyel kazanımlarını
satmış,ülkeyi sadece toprak yağmasına ve inşaat sektörüne mahkum etmiş,ABD Dolarına
eşitleyeceğini öne sürdüğü Türk Lirasını doların dörtte birene düşürmüştür.
5/Rüşveti ve yolsuzluğu önleyeceğim demiş,rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmış,uluslar
arası mahkemelere kadar yansımıştır.
6/Kürt sorununu çözeceğini ve bu sorunu istismar eden PKK terörünü bitireceğini söylemiş,ama
bunu başaramamıştır.
7/Bütün uyarılara rağmen Fethullah Gülen Cemaatini devletin en kritik yerlerinin alamamış,bu
durumun siyasi ayağının sorgulamasını yapmamıştır.
8/OHAL’i kaldıracağı sözünü vermiş,tam tersine ülkeyi OHAL ile yönetmeye başlamış ve OHAL
sürecinde seçime gidilme adımı yapılmıştır.
9/Komşularla sıfır sorun denilmiş, ama komşularla savaşa girilmiştir.
10/Seçim kazandım ama iktidar olamadım demiş,yasama,yürütme ve yargının bütün
yetkilerini,fiilen tek adamın elinde toplayarak , bu meyanda kuvvetler ayrılığı haliyle dağılmıştır.
11/Eğitimde reform sözü vermiş,ama bunu hala başaramamıştır.
Seçmenler,genellikle,aile gelenekleri,yüz yüze temas,güven ve en önemlisi de umut ile oy
kullanırlar.
Bu nedenle; Erdoğan/AKP iktidarı,her konuda verdiği sözlerin tam tersini yapmış,seçmenin
umudunu tüketmiştir.
Uzatılan KHK’lar iktidarın seçim aracı,seçim anahtarı haline dönüşmüştür.İktidar kendi
kazanımını ülkenin çıkarından üstün tutmaması gerekir.Cezaevlerinin yoğunluğu,cezaevindeki
öğrenci,gazeteci ve siyasetçi sayısının çokluğu,akademisyenlerin de bu kapsamda görevden
çıkarmalarla birlikte düşündüren sayısı,ama her yerde bulunmasına karşın AKP içinde bir
FETÖ’cü olmaması çok düşündürücüdür.Üstelik eski birliktelikleri bilinirken,fotoğrafları ellerinde
iken.
Laf kalabalığı ve bağırıp çağırmalarla kendilerini başarılı göstermeye çalışmanın hiçbir anlamı
yoktur.Gerçekleri halktan saklayan,halkın sıkıntılarını görmeyen,bunlarla ilgilenmeyen,çözüm
arayıp bulamayan siyasetçi elbette umduğunu hiç bulamaz.
Devlet Bahçelinin kanun hükmünde kararnamelerin uzatılmasını istemesi ve savunması,seçim
yolundaki olumsuzları anımsatan bir yandaş çıkışı olarak iktidar desteğinden başka bir şey
değildir.Bu tutumların gerçek bir demokratlıkla hiçbir ilgisi yoktur.
Bu temel konularda yeni bir umut üretmesi olanaklı görünmüyor.Bu nedenlerle “ Erdoğan/AKP
iktidarının değişmesi mukadderdir” diyorum.çünkü artık çeket yama tutmuyor.kalın sağlıcakla!
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