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<p>�n�lenin aksine; G�c�n� propoganda , mevcut se�m sistemi ve en son lideriyle
koruyan bir parti. Propogandalar? liderin g�c�n�n �k ��nde.</p>
<p>Se�m ba?ar?s? s�
konusuysa �ce propogandalar?n? yapan ?irketi kutlamak laz?m . </p> <p>�etle bu
se�mlerde Say?n K?l?�aro?lu ve Say?n Bah�li Erol Ol�k�la sava?t? , Say?n Ba?bakan�la
de?il !</p> <p>Bu kolay bir sava? hi�de?il, kar??lar?nda s?n?rs?z iktidar g��ve
olanaklar?n? kullanan buna kar??n hi�bir siyasi sorumlulu?u olmayan , her ?eyi m�bah g�en
, adeta kay?t d??? bir propoganda g�c�yle sava?t?lar ! </p> <p>K?l?�aro?lu ve
Bah�li�nin kar??s?nda rakip bir ba?ka lider de?il propoganda vard?.</p> <p>Medyan?n ak?l
daneleri � Bunca olup bitenden halk nas?l etkilenmemi? olur, yok efendim ars?zl?k, h?rs?zl?k
kimin umuruymu? gibi sosyolojik tahlileri yapma kolayc?l???nda hala .</p> <p>Bence Erol
Ol�k�?n zekas?n? , oynad??? g�ge oyununu tahlil etseler daha hay?rl? olur.</p>
<p>?ktidar? b?rak?p muhalefetle didi?mek medyan?n , sermayenin bitmeyen oyunudur
dolay?s?yla medyan?n canbazlar?ndan bu iki lidere sayg? beklemiyorum ama Erol Ol�k�?n
zekas?na bari sayg?lar? olsa, o da yok demek !</p> <p>Ya da Ol�k bunlar?n iltifatlar?n?
prensip olarak kabul etmiyor mu ?</p> <p>Hele Asl? Ayd?nta?ba?�la Sedat Ergin�in CHP,
Kemal K?l?�aro?lu�nu ba?ar?s?z addedip sorgulamalar? zekalar?na hi�yak??mad? ,
Ergin�in s?k kulland??? bir c�mleyle kendilerini �Anlamakta g���k �ktim� .</p> <p>Prof
S�en�in Ak Partinin ileti?im dehas? s�lencesinin do?ru olmad??? da Maltepe hezimetinde
a�k� ortaya �kt? .</p> <p>Anla??lan Ol�k mucizelerini Maltepe�de esirgemi? !</p> <p>Kim
bu Ol�k sorusunun yan?t?n? Odatv �de Onur �can yazm??, okunas? bir yaz? linki
takdimimdir ; <a tabindex="-1" href="http://www.odatv.com/n.php?n=erol-olcak-0603141200"
target="_parent">http://www.odatv.com/n.php?n=erol-olcak-0603141200</a></p> <p>Say?n
K?l?�aro?lu ve Say?n Bah�li siyasi hi�ir sorumlulu?u olmayan bir propoganiste kar?? ilkeleri,
k?s?tl? medya imkanlar?yla soylu bir siyasi sava? verdiler b�lesi az g��lm�? bir olayd?r ve
yenilmediler.</p> <p>Erol Ol�k�?n kulland??? iktidar olanaklar? , para pul , medya g�c�
d�nyada ki di?er partilerle bile k?yaslanamaz ama b�t�n bunlar? ustaca kullanan bir
propoganda zekas? da s� konusu, s?n?r tan?mayan bir zekadan bahsediyorum siyasi
ahlaktan de?il .</p> <p>Ol�k�?n Maiyetine eklemlenen bir �cuk bana bir zamanlar ,
Ol�k�?n Ufuk G�ldemir�den sonra g�d�?� en zeki adam oldu?unu s�lemi?ti . </p>
<p>Ufuk G�ldemir�den sonra gelen bir zeka m? ? </p> <p>Sen �le san ve hep b�le biraz
al?k kal ki yerini koruyabil �cuk , �k zeki adamlar etraflar?nda zeki adamlardan
hi�ho?lanmazlar .</p> <p>?ktidar olamayan ( zaten yerel se�mler , bu s� temsili ) �?unluk
oylar?n ne istedi?ini ise g��yoruz ; Laik, Sosyal, Etnisiteye de?il birlik amac?na dayanan Milli
?uuru olan dolay?s?yle halk�, bir hukuk devleti istiyor , Ol�k ne derse ne isterse istesin.</p>
<p>Bu �?unluk Ol�k�?n kontrol� d???nda bir �?unluktur , ba?lar?nda ?apkalar? ellerinde
bayraklar? yok, kalem kap?nca �fte telli oynam?yorlar.</p> <p>�?unlu?u harekete ge�ren
K?l?�aro?lu ve Bah�li�dir . </p> <p>Arena�da silahs?z iki Spartak�s g�d�k haklar?n?
teslim edelim.</p> <p>Yenilmediler .</p> <p>Demokrasi oyununu kurallar? ve hukuku
�r�vesinde oynad?lar </p> <p>Dengeleri , zorluklar? g�erek , demokrasinin gereklerinde
birle?tirerek , ve hatta birbirini hi�sevmeyen insanlar? �lke esenli?i amac?yla kayna?t?rma
ba?ar?s?n? g�teren bir lider var art?k CHP�nin ba??nda , Kemal K?l?�aro?lu .</p> <p>Erol
Ol�k�?n i?i zorla??yor , Nogay T�rk�lerinin Domras?na el �rpmak yerine bu topraklar?n
</p> <p>insanlar? hemde ciddi bir ekseriyet K?l?�aro?lu liderli?inde �Uzun , ince yolda ,
yeti?mek i�n menzile gidiyorlar g�nd�z gece...�</p> <p>Erol Ol�k bu g�nlerin ileride
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sinemas? yap?lacak adam?, aslan gibi, zeki, karizmatik Ak Parti�nin s?n?r tan?mayan doktoru
, neden b�t�n bunlar? yapt? vard?r edebi bir de?eri diye d�?�n�yorum.</p> <p>Ol�k�?n
dalga ge�i?ini , e?lendi?ini de d�?�n�yorum , s?rf para i�n yapm?yor olsa gerek i?ini , zevk
al?yor olmal? yoksa televizyon ekranlar?ndan �D�?man yollar? kesti � , �Tutun ka�yorlar�
, ��kemiz Tehdit alt?nda , d�?man kap?ya dayand?� mealinde kara mizah?n doruklar?nda
s�leri kulaklar?nda avize b�y�kl�?�nde k�peleri sallanarak full makyaj bir kad?na s�letir
miydi ?</p> <p>Elbette Ol�k s�letmiyor, i�nden geliyor da olabilir ama genede Ol�k
zekas?n?n �k g�ld�?�ne eminim.</p> <p>Kad?n ne Kara Fatma, ne Halide Edip , ne
?uk�fe Nihal , sadece ezber ge�yor , dikkat �kiyor !</p> <p>Ol�k belki Ak Parti�nin ba??na
ge�r ileride, ama istedi?ini yaparken durup dururken siyasi sorumluluk almak zekas?na uygun
d�?er mi bilmem.</p> <p> </p> <p>Alg? y�etimi filan derken se�mlerde sanalla ger�?in
kar?? kar??ya geldi?i noktaya geldik , ve sanal kar??s?na K?l?�aro?lu ger�klerle �kt? , ve
ilk etab? kazand?.</p> <p>Kim ne derse desin , bu imkans?z galibiyete sayg? duymak laz?m,
siyaseti , partileri dizayn etme g�evleri oldu?unu d�?�nen gazeteciler a??zlar?ndan �kan?
biraz d�?�nseler iyi ederler, pek di?er liderlere benzemiyor K?l?�aro?lu , �stelik e?inin ,
Selvi Han?mefendinin elini �en bir adam, fark yarat?yor .</p> <p>Say?n G�lten K??anak ve
�lem �r�o?lu�nu da ayr?ca kutlar?m, ve onlara g�venen se�enlerini.</p> <p>Durumu
kayda ge�riyoruz efendim.</p> <p>sevgiyle...</p> <p><a tabindex="-1"
href="mailto:necefugurlu@gmail.com" target="_parent">necefugurlu@gmail.com</a></p> <p>
</p>
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