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Siyaset Bilimci,
Eski Milletvekili
ve Bakan,
Araﬂt›rmac›

Seçimlerde
güçbirli¤i ve
tarihi, siyasi
sorumluluk
Önümüzdeki bir buçuk y›l içinde ülkemizde üç
önemli seçim yap›lacak. 30 Mart’ta yerel seçimler,
A¤ustos 2014’te Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri ve
2015’te milletvekilli¤i seçimleri… Hatta, Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleriyle genel seçimlerin birleﬂtirilip, her
ikisinin 2014’te yap›laca¤› da söyleniyor.
30 Mart 2014’te yap›lacak olan belediye seçimleri,
sonuçlar› ve siyasal etkileri nedeniyle, Türk siyasal tarihinin son derece önemli bir seçimi olacakt›r. Bu belediye seçimlerinde, tüm Türkiye’de yerel iktidarlar belirlenecektir. Ama, ayn› zamanda bu seçimler, merkezi siyasal iktidar›n de¤iﬂip de¤iﬂmeyece¤inin de iﬂaret fiﬂe¤i
olacakt›r.
Demokrasi asl›nda birçok temel unsurun birleﬂmesiyle oluﬂan bir yönetim sistemidir. Bir yaﬂam biçimidir. Demokrasi, öncelikle vatandaﬂ›n temel hak ve özgürlüklerinin hiçbir koﬂul alt›nda ve hiçbir biçimde çi¤nenmedi¤i, siyasal iktidar›n gücünün hukuksal normlarla s›n›rland›r›ld›¤›, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin tart›ﬂmas›z gerçekleﬂti¤i, hukukun üstünlü¤ü ilkesinin titizlikle
uyguland›¤› bir kurumlar bütünüdür.
Ça¤›m›z›n demokrasi anlay›ﬂ›, 19 ve 20. yüzy›l›n
klasik demokrasi sisteminin s›n›rlar›n› aﬂm›ﬂt›r. Ça¤›m›zda say›sal ço¤unluk yerine, kat›l›mc› bir demokrasi
anlay›ﬂ› geçerlidir. Gerçek kat›l›mc› ve hukukun üstün-
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lü¤üne dayal› bir demokrasinin ülkemizde gerçekleﬂmesi için de, belli aral›klarla yap›lan seçimlerin “hilesiz” ve “ﬂaibesiz” gerçekleﬂmesi gerekir.
Bu genel giriﬂten sonra yak›nlaﬂan seçimlerde karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz
temel sorunlar üzerinde duraca¤›z.

Dört büyük sorun
Üç ay sonra yap›lacak olan yerel seçimlere giderken, Türkiye’de bir
yandan Cumhuriyet’in temel ilkelerinin zedelendi¤i, hatta tahrip edildi¤i;
öte yandan seçim güvenli¤i ve seçim sonuçlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› çok nazik durumlarla karﬂ› karﬂ›ya bulunuyoruz. Bu sorunlar dört ana baﬂl›kta özetlenebilir, ﬂöyleki:
1. Cumhuriyet’in temel felsefesinin y›k›ma u¤rat›lmas› giriﬂimleri;
2. Seçmen say›s› ve seçmen kütükleri ile ilgili sorunlar;
3. Seçim isteminin eﬂitlik ve adaletini zedeleyen baraj konusu;
4. Partilerin k›s›r çekiﬂmeler nedeniyle iﬂbirli¤i yapma olana¤›n› kaybetmeleri.
Yukar›daki baﬂl›klar› k›saca irdeleyelim:

Cumhuriyet rejiminin temel felsefesine karﬂ›t giriﬂimler
AKP siyasal iktidar›n›n Atatürk Cumhuriyet’inin temel felsefesiyle ciddi bir biçimde çat›ﬂt›¤› art›k apaç›k bellidir. Cumhuriyet’in temel felsefesini oluﬂturan Anayasa’n›n ilk dört maddesinin de¤iﬂtirilmesi için gösterilen
gayretler bunun en somut göstergesidir. AKP temel özgürlükleri k›s›tlam›ﬂ,
23 Nisan, 19 May›s ve 29 Ekim milli bayramlar›m›z›n kutlanmalar› yasaklam›ﬂt›r.
AKP, 2011 referandumuyla Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’nun
(HSYK), Yarg›tay ve Dan›ﬂtay’›n yeniden yap›land›r›lmas›n› sa¤lanm›ﬂ ve
bu anayasa de¤iﬂikleri arac›l›¤›yla bir sivil darbe gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yüzlerce gazeteci hapse at›lm›ﬂ, gösteri ve eleﬂtiri haklar›n› kullanan vatandaﬂlar ve üniversite gençleri tazyikli su, biber gaz› ile durdurulmuﬂ, gösterilerde polisin orant›s›z güç kullanmas› nedeniyle yaralananlar ve ölenler olmuﬂtur.
Ülkenin bölünmez bütünlü¤ü sorgulan›r duruma gelmiﬂ, d›ﬂ politikada
komﬂularla “s›f›r sorun”, tüm komﬂularla çeliﬂki ve çekiﬂmeye dönüﬂmüﬂtür.
Ekonomik durum, parlak de¤ildir. Cari aç›k 90 y›ll›k Cumhuriyet döneminin en üst düzeyine ç›km›ﬂt›r. Bu temel sorunlar giderek ço¤almaktad›r.
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Yönetemeyen demokrasi
Bir ülkede yukar›da özet olarak sözünü etti¤imiz sorunlar çözülemiyor
ve artarak sürüyorsa, ünlü siyaset bilimci Prof. Sartori’nin belirtti¤i gibi
“yönetemeyen demokrasi” olgusu ile karﬂ› karﬂ›yay›z demektir.
Bir ülkede, siyasal iktidar›n çözmekle yükümlü oldu¤u sorunlar a¤›rlaﬂt›kça, siyasal ba¤lamda “aﬂ›r› yük”(over load) olgusu ortaya ç›kar. Toplumsal sorunlar, d›ﬂ politika sorunlar›, bölünme tehtidi ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nmas›, özgürlük alan›n›n giderek daralt›lmas› ve çat›ﬂmalar›n artmas› ile yüz
yüze gelen bir ülke öncelikle bu sorunlar› çözmek, bu sorunlar› asgariye indirmek zorundad›r. Böylesi ülkelerin “sorun üreten “ de¤il, “sorun çözen”
siyasal iktidarlara gereksinimi vard›r. E¤er yap›lan seçimlerle sorun çözen
iktidar seçene¤i yarat›lamazsa gerginlikler sürüyorsa o ülke “yönetemeyen
demokrasi” gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›ya demektir.
Yönetemeyen demokrasiden yöneten demokrasiye geçiﬂte en önemli
unsur, geniﬂ görüﬂlü, durumu iyi de¤erlendiren siyasal parti liderlerinin ortaya ç›kmas›d›r.
Toplumun bar›ﬂ içinde geliﬂimi isteniyorsa, geçek bir demokrasi isteniyorsa, öncelikle gerek iç, gerekse d›ﬂ politikada ülkeyi yönetilemez duruma getirmiﬂ olan bu günkü siyasal iktidardan kurtulmak gerekir. Bu de¤iﬂimi yapabilecek siyasal mekanizma, muhalefet partilerinin bir araya gelerek güçbirli¤i yapmalar›dan geçmektedir. Baﬂta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefet partileri böylesi tarihi ve siyasal bir görevle karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Siyasal iktidar› ele geçiren AKP’nin, yine seçimler arac›l›¤›yla iktidardan indirilmesi en güncel siyasi ödevdir. Bu amac› gerçekleﬂtirmek için, bu
yerel seçimlerde iﬂbirli¤i ve güçbirli¤i yap›lmas› tarihsel ve güncel bir zorunluluktur.

Seçmen oyunun ve seçimlerin güvenli¤i
Yukar›da belirtildi¤i gibi, tüm halk›n kat›ld›¤› ﬂaibesiz, hilesiz, güvenilir ve dürüst seçimlerin yap›lmas› demokrasinin vazgeçilmez temel unsurudur. Türkiye’de, son 12 y›ld›r yap›lan seçimlere say›sal aç›dan bak›ld›¤›nda ikircikli sonuçlara ulaﬂ›l›yor. Toplam nüfus art›ﬂ› ve bu art›ﬂla orant›l› olarak seçmen say›s›ndaki art›ﬂlar soru iﬂaretleri yaratmaktad›r. ﬁüphe
uyand›racak rakamlarla karﬂ›laﬂ›yoruz. Aﬂa¤›daki tablo bu durumu göstermektedir:

34

TEOR‹ • Ocak 2014

SEÇMEN ARTIﬁ TABLOSU
Y›llar

Seçmen say›s› (Milyon)

Art›ﬂ (milyon)

2002

41.4

2007

42.8

1.4

2009

48.0

5.2

2011

52.8

4.8

2013

54.9

2.1

Bu tabloya göre, 2002-2007 y›llar› aras›ndaki 5 y›lda seçmen say›s›
41.4 milyondan 42.8 milyona yükselmiﬂ ve toplamda seçmen say›s› 1.4
milyon artm›ﬂt›r. ‹ki y›l sonra 2009 y›l›nda yap›lan yerel seçimlerde, seçmen say›s› 48 milyona yükselmiﬂ, yani 2 y›lda 5.2 milyon artm›ﬂt›r. ‹ki y›l
sonra, 2011 genel seçimlerinde seçmen say›s› 52.8 milyona ulaﬂm›ﬂ ve iki
y›lda seçmen say›s› birden 4.8 milyon yükselmiﬂtir.
Buna göre, 2002-2007’ye ait beﬂ y›ll›k dönemde seçmen say›s› sadece
1.4 milyon artarken, 2007-2011’e ait dört y›ll›k dönemde seçmen say›s› 42
milyondan 52 milyona f›rlayarak tam 10 milyon artm›ﬂt›r.
Türkiye’nin nüfusu, 1Ocak 2013 tarihi itibariyle TÜ‹K’in verdi¤i rakamlara göre 75 milyon 627 bindir. Yüksek Seçim Kurulu, 24 Ekim 2013
tarihi itibariyle seçmen say›s›n› 54 milyon 971 bin olarak aç›klam›ﬂt›r. Buna göre, 2002 seçimleri baz al›n›rsa, seçmen say›s› 11 y›lda 13 milyon 571
art›ﬂ gösteriyor. Ortada büyük farklar vard›r. Seçmen say›s›ndaki bu yüksek art›ﬂlar nereden kaynaklan›yor?
Bu konuda çeﬂitli yorumlar yap›l›yor. Seçmen kütüklerinde “mükerrer”
yaz›mdan söz ediliyor. Militan seçmenlerin birçok sand›kta oy kulland›¤›
söyleniyor. Suriye’den gelen s›¤›nmac›lar›n seçmen yap›ld›klar› iddia ediliyor. Asl›nda Mecliste bulunan CHP ve MHP’nin bu konuyu en önemli
gündem maddesi haline getirip öncelikle seçim güvenli¤i ile ilgili konuyu
ele almalar› gerekir.

YSK yans›zl›¤›n› zedeliyor
Bu rakamlar asl›nda YSK’n›n sorumlulu¤undad›r. Dürüst, ﬂaibesiz seçim
konusu Anayasaya göre YSK’n›n temel görevidir. YSK, bilindi¤i gibi, 2011
seçimlerinde y›llard›r bir denetim unsuru olarak uygulanan parma¤a sürülen sabit mürekkep uygulamas›n› kald›rd›. Birden bire bu önemli denetim
uygulamas›ndan neden vaz geçti? Oysa bu sistem, mükerrer oy hilesini önlemenin etkin bir uygulamas›d›r ve birçok demokratik ülkede geçerlidir.
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Parma¤›n mürekkeple boyanmas› modern ça¤a uymaz diye bir aç›klama
getirdiler. Ama, bu uygulama kalk›nca mükerrer oy kullanmay› engelleyen
en önemli uygulama ortadan kalkm›ﬂ oluyor ve mükerrer oy kullanma kolaylaﬂt›r›l›yordu. As›l seçimlerde hile yap›lmas›na olanak tan›mak uygarl›k
d›ﬂ›d›r. Vatandaﬂ›n gerçek iradesinin adil olarak ortaya ç›kmas›n› engellemek, hileli yollara olanak tan›mak demokrasi d›ﬂ› bir zorbal›kt›r.
Son seçimde YSK nüfus ka¤›d› gösterme zorunlulu¤unu kald›rd›. Vatandaﬂl›k numaras› olmayan belge ile oy kullanabilece¤ini kabul etti. Bu da hilelerin önünü açan, ya da kafalarda kuﬂku yaratan bir uygulamad›r.
Muhalefet partileri bu konularda yetersiz kal›yorlar. Baﬂbakan’›n her sözüne, her söyledi¤ine cevap yetiﬂtirmeyi büyük bir marifet say›yorlar. Oysa, muhalefet partilerinin as›l görevi “dürüst ve adil bir seçimin yap›lmas›n›” sa¤lamakt›r.
YSK’n›n yans›zl›¤›n› zedeleyen en son örnek, YSK‘n›n Aral›k 2013 baﬂ›nda ald›¤› karard›r. YSK belediye baﬂkan aday› olacak bakanlar›n görevlerinden istifa etmek zorunda olmad›klar›na karar verdi. Bunun anlam› ﬂudur: Belediye baﬂkan› aday› olan bakan alt›nda k›rm›z› plakal› araba ve yan›nda bürokrat ve dan›ﬂmanlar›yla seçimlere girece¤i kente gelecek ve propaganda yapabilecek… Böyle bir ﬂey düﬂünülebilir mi? Bu karar hem demokrasinin ruhuna hem de mevcut Anayasaya ayk›r›d›r. AKP’yi aç›kça kay›ran bir karard›r. AKP’nin yetkili organlar› ve hükümet bu karar›n garipli¤ini sezerek aday olan bakanlar›n görevlerinden istifa edece¤ini aç›klad›.
Ama al›nan bu kararla, daha iﬂin baﬂ›nda YSK “ﬂaibeli” ve “taraf tutan” bir
konuma düﬂmüﬂtür.

Sand›kbaﬂ› örgütlenmesi
Seçim hilelerinin en az düzeye çekilmesi, demokrasiye inanm›ﬂ muhalefet partilerinin birinci görevidir. Bu görevin eksiksiz yerine getirilmesi için
sand›k baﬂ› örgütlenmesi çok önemlidir. Sand›k baﬂ› örgütlenmesi sand›¤a
giren oylar› ve bu oylar›n do¤ru say›m›n›n güvenli¤ini sa¤lar, bu nedenle
sand›k baﬂ› örgütlenmesi bir bak›ma demokrasinin kilit taﬂ›d›r. Bu görevin
kusursuz yerine getirilmesi de partiler aras› iﬂbirli¤inden geçer.
E¤er gerçek bir seçim sonucu istiyorlarsa, ülkeye temel hak ve özgürlüklerin gelmesi isteniyorsa, sadece seçim güvenli¤i yönünden bile, muhalefet partilerinin seçimde kesin olarak iﬂbirli¤i yapmalar› gerekir. Demokrasinin güvencesi seçim sand›¤›d›r, sand›¤›n güvencesi ve korunmas›, sand›¤›n namusu da ancak muhalefet partilerinin iﬂbirli¤i ile sa¤lan›r. Bu konuda ‹P’in etkin örgütü ve TGB’nin bu konuya etkin olarak kat›l›m› sa¤lanabilirse, sand›¤›n ve oylar›n güvencesi büyük ölçüde sa¤lanm›ﬂ olur.
Sadece bu nokta bile, ana muhalefet partisi ile ‹P’in yerel bazda iﬂbirli¤i
yapmas›n› gerektirir.
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Seçim baraj› konusu
Yüzde on seçim baraj› anti demokratiktir. Eﬂitlik ve seçimde adalet ilkelerine ayk›r›d›r. Ne varki,1980 askeri rejiminin ürünü olan %10 seçim baraj› 30 y›ld›r uygulan›yor. Oysa siyasi partiler yasas›n›n bir maddesinden
kaynakland›¤› için kolayl›kla düzeltilebilir. Ama özellikle AKP seçim baraj›n›n %10 oluﬂundan çok memnun. Çünkü sistem gere¤i %10’nun alt›nda
kalan ufak partilerin oylar›ndan büyük pay al›yor. Bu nedenle o maddeyi
de¤iﬂtirmeye yanaﬂm›yor. E¤er Meclisteki muhalefet partileri bu adaletsiz
seçim baraj›n›n kald›r›lmas›n› samimiyetle istiyorlarsa, iﬂte bu önemli nokta bile seçimlerde iﬂbirli¤i için geçerli, son derece önemli bir gerekçedir.

AKP seçimleri nas›l kazand›
Baﬂbakan Erdo¤an ilk seçim zaferini Refah Partisi Belediye Baﬂkan›
aday› olarak 1994 yerel seçimlerinde kazand›. Bu seçim zaferinden sonra,
yap›lan 7 seçimi de kazand›. Önce çok çarp›c› bir örnek olan 1994 yerel seçimlerine bakal›m.
1994 yerel seçimlerinde Erdo¤an, ‹stanbul’da sadece %25.1 oy alarak
seçimleri kazanm›ﬂt›r. Kuﬂkusuz bu seçim zaferinde muhalefet partilerinin
iﬂbirli¤i yapmamalar› en önemli etken olmuﬂtur. Ankara’da da ayn› durum
yaﬂanm›ﬂt›r. Bu iki seçim örnek olay oldu¤u için say›sal olarak irdeleyelim:
1994 ‹STANBUL BELED‹YE SEÇ‹M SONUÇLARI
Kay›tl› Seçmen

4.585.817

Kullan›lan Oy

4.078.906

Geçerli Oy

3.865.126

Partiler

Oy Say›s›

Oran

855.897

%22

CHP

54.028

%1.4

DSP

478.612

%12

DYP

597.461

%15

MHP

72.121

%1.9

RP

973.704

%25.1

SHP

784.693

%20

48.610

%1.3

ANAP

Di¤erleri

37

TEOR‹ • Ocak 2014

Yukar›da verilen bu rakamlar› aﬂa¤›daki görsel tablo ile bir kez daha görebiliriz.
Yukar›da verilen rakamlar ve tablo’nun siyasal analizi ﬂudur:
‹stanbul belediye baﬂkanl›¤› seçimlerinde merkez sa¤dan ANAP’›n aday› ‹lhan Kesici % 22.14 ve DYP‘nin aday› Bedrettin Dalan %15.45 oy ald›lar. Toplam merkez sa¤ oy oran› %37.59 dur.
Seçimlere üç merkez sol parti, CHP, SHP ve DSP girdi. SHP aday› Zülfü Livaneli %20.3; DSP aday Necdet Özkan %12.38 ve CHP aday› Ertu¤rul Günay %1.39 oy ald›lar. Toplam sol oylar›n oran› %34.07 dir.
Refah Partisi aday› R. Tayyip Erdo¤an sadece %25.19 oy alarak seçimleri kazanm›ﬂ oldu.
Bu oranlar› rakamlarla ifade edecek olursak, sol partilerin toplam oyu
1.317.182’dir .Merkez sa¤ partilerin toplam oyu 1.453.358’dir. Erdo¤an ise
toplam olarak 973.704 oy alm›ﬂt›r ve bu da toplam oylar›n sadece %25’i,
yani seçmenin dörtte biridir. Sol partiler birleﬂip güçbirli¤i yapm›ﬂ olsalard›, ya da sa¤ partiler birleﬂip güçbirli¤i yapm›ﬂ olsalard›, bugün siyasal yaﬂam›m›zda Recep Tayyip Erdo¤an ad›nda bir siyasal aktör olmayacakt›…
Ankara da ki seçim sonuçlar› da benzer bir tabloyu karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. K›saca irdeleyelim:
1994 ANKARA ‹L‹ BELED‹YE SEÇ‹M SONUÇLARI
Kay›tl› Seçmen

1.670.867

Kullan›lan Oy

1.525.392

Geçerli Oy

1.439.838

Partiler

Ald›klar› Oy

ANAP

268.519

%18.64

CHP

30.082

%2.9

DSP

111.740

%7.76

DYP

119.824

%8.32

MHP

104.304

%7.24

RP

393.623

%27.34

SHP

387.152

%26.87

24.594

%1.7

Di¤erleri
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Ankara’da SHP’nin aday› Korel Göymen 387.152 oy (%26.87),
CHP’nin aday Ali Dincer 30.082 oy (%2.9) ve DSP’nin aday› da 111.740
oy (%7.76) ald›. Sol partilerin toplam oylar› 528.974 ve toplam oy oran›
%36.74’dür.
Melih Gökçek ise sadece 393.623 oy (%27.34) ile seçimi kazanm›ﬂt›r.
SHP’nin aday› Korel Göymen ile aralar›nda sadece 6471 oy fark› vard›r.
Ama, Ali Dincer 30 bin, DSP aday› da 111 bin oy alm›ﬂlard›r.
Benzer sonuçlar 1999 ‹stanbul Büyükﬂehir seçimlerinde de bir kez daha
yaﬂand›. Örne¤in, R. T. Erdo¤an’›n yerine aday olan Ali Müfit Gürtuna
%27.5 oy al›rken, iki sol partinin oylar› toplam› %34.12’yi buluyordu. Ankara’da da, 1999 yerel seçimlerinde toplam sol oylar %42.53 iken, Melih
Gökçek %33.79 oy oran› ile seçimlerin galibi olmuﬂtu.
Bu örnekler güçbirli¤i yapmayan siyasi parti liderlerinin k›s›r siyasal öngörülerinin sonuçlar›d›r. Kuﬂkusuz, o günlerin siyasal tarihi yaz›l›rken bu
sonuçlar›n al›nmas›n› sa¤layan siyasal parti baﬂkanlar› sorumluluktan kurtulamayacaklard›r. Çünkü yap›lan bu siyasal hatalar sonucu R. T. Erdo¤an
‹stanbul Belediye Baﬂkanl›¤› ile birlikte ülkeyi tam 20 y›ld›r yönetmektedir. Ayn› biçimde, siyasal öngörüsüzlükler sonucu Melih Gökçek 20 y›ld›r
kesintisiz olarak Baﬂkent Ankara’y› yönetmektedir.
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi 2014 seçimleri çok önemlidir. Muhalefet
partilerinin duygusall›ktan s›yr›larak konuya titizlikle e¤ilmeleri gerekmektedir.

Toplumsal birikim
Bu yerel seçimlere Türkiye hiçbir dönemde görülmedik toplumsal bir
birikimle giriyor. Muhalefet partileri bu toplumsal geliﬂmeleri ve bu toplumsal birikimleri ciddiyetle özümsemeli ve de¤erlendirmelidir.
Siyasal iktidar 23 Nisan, 19 May›s ve 29 Ekim bayramlar›n›n kutlanmas›n› yasaklad›. Ama ne oldu? 2012 y›l›nda, 19 May›s’ta, TGB’nin liderli¤inde ‹stanbul’da çok büyük bir halk hareketi gerçekleﬂti. Ard›ndan Hatay
mitingi, ard›ndan 29 Ekim ve 10 Kas›m kitlesel hareketleri oldu…
Haziran 2013’te, Taksim-Gezi hareketi, onun ard›ndan 29 Ekim Tando¤an Mitingi ve 1.5 milyonu aﬂan vatandaﬂ›n An›tkabir’i ziyareti… Böylece, toplumsal hareketin üst düzeye t›rman›ﬂ›…
Gezi hareketi, siyasal iktidar›n seçeneksiz olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Gezi
toplumsal bir direniﬂtir. Bu hareketi CHP ve MHP’nin çok iyi de¤erlendirmesi gerekir. Gezi hareketinin ruhu ve yaratt›¤› kavramlar, Mart 2013 yerel seçimlerine taﬂ›nmal›d›r. Özellikle CHP Gezi hareketinin ortaya koydu¤u birleﬂme ve uzlaﬂma kültürünü özümsemelidir.
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MHP Genel Baﬂkan› say›n Bahçeli mitinglerde konuﬂuyor, halka sesleniyor ve AKP’yi, Erdo¤an’› iktidardan alaﬂa¤› ediniz diyor. Ama gerçekçi
olmak gerekir. Halk bu alaﬂa¤› hareketini nas›l yapacak? MHP’nin oylar›
bu alaﬂa¤› hareketini gerçekleﬂtirmeye yetmiyor…
CHP Genel Baﬂkan› Say›n K›l›çdaro¤lu, Sal› günleri gurubunda konuﬂuyor, mitinglerde konuﬂuyor, bu Erdo¤an’› iktidardan indirece¤iz diyor.
Ama tek baﬂ›na oylar› bu indirme hareketine yetmiyor…
O zaman iﬂbirli¤i yapmak zorunlulu¤u do¤uyor. CHP, MHP ve dinamik
yap›s›yla ‹P, yerel seçimlerde iﬂbirli¤i yapmak zorundad›rlar… Birleﬂmenin temel noktas› da, ülkenin bölünmez bütünlü¤ü ve Atatürkçülüktür.
AKP’nin sonunu ancak yerel seçimlerdeki birlik getirir…
AKP siyasal iktidar› yerel seçimleri kullanarak ele geçirdi. ‹ktidardan
yerel seçimlerle indirilebilecektir. Bu modelin gerçekleﬂmesi, tüm muhalefetin makul koﬂullarda iﬂbirli¤i yapmas›n› gerektirir.
Bu da ancak basiret sahibi, analiz yapabilen, siyasal parti liderleriyle
olabilir. Al›ﬂkanl›klardan kurtulmak, popülist söylemlerin cazibesinden
s›yr›lmak, rakamlar›n gerçe¤ine dönmek gerekiyor…

Tarihi sorumluluk
Bu iﬂbirli¤i gerçekleﬂtirilemez ise, ve yukar›da verdi¤imiz rakamlar gibi çok küçük oy oranlar›yla AKP yine seçimleri kazan›rsa, o zaman AKP
Genel seçimleri de kazanacak ve Erdo¤an kolayl›kla cumhurbaﬂkan› seçilebilecektir. Bu durumda iﬂbirli¤ini gerçekleﬂtirmeyen, bu konuda çaba
harcamayan siyasal parti liderleri, kuﬂkusuz en baﬂta ana muhalefet lideri,
tarih önünde sorumlu ve suçlu olacaklard›r.
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