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29 Mart Yerel Seçimleri ve Gündeme Dair
Seçim birçok spekülasyona rağmen olumlu bir süreçte gerçekleşti. Araştırma şirketleri yapmış
oldukları çalışmaların sonuca yakınlığı bağlamında muhatap alındı. Seçimin öncesinden çok sonrası
üzerinde durmak daha anlamlı olacak. Seçim sürecinin sayım aşamasında Ankara, İstanbul, Adana ön
plana çıktı. Bunu olumlu bulmak gerekiyor. Kitlelerin sürece ne kadar adapte olduğunun göstergesi
olarak kodlamak gerekiyor. Bireyler çalışmalarının sonuçlarına zarar verilmemesi için ellerinden
geleni yapmak durumundadırlar.

Muhsin Yazıcıoğlu Suikastı / Ölümü
Türkiye'nin siyasi sürecinde bir atılım yapmak durumunda olanların şaibeli ölümleri hep
olagelmiştir. Basın bu alanda tam bir facia politikası izlemiştir. Bu anlamda yetkili merciler her ne
kadar ellerinden geleni yapsalar da basın bu konuda kendiyle yüzleşmelidir. Editöryal yapılar
çuvaldızı biraz da kendilerine batırmalıdırlar. Siyasi bağlamın dışında görüşsel ayrılıklar bulunan
bireylerinde takdirini kazanmış bir bireyi yetiştirmenin onurunu taşımanın yanında böyle bir kaza
sonucu yaşamını kaybetmiş olmasının hüznü hepimizin malumu.

Seçimin Kazananı / Kaybedeni!

Bir türlü bakış noktamızı editleyemiyoruz. Bir seçimi oluşturan dataların birden fazla hatta
milyonlarca olduğu bilincini hala kazanmış değiliz. Bunu bir kaç örnekle somutlaştırmak gerekirse;
kriz ortamında değerlendirilecek olursa iktidar için bir başarı diyebiliriz. Muhalefetin aday odaklı
açılımları bağlamında değerlendirilecek olursak o zaman da muhalefet için başarı denilebilir. İktidarın
ülkenin bazı bölgelerinde başarısız olması, Kürtçe TV'nin başarısız olduğunu söylemek en hafif
tabiriyle at gözlüğü ile meseleyi kovalamak demektir. Seçimin tartışmasız kazananları CİHAN ile
HaberTurk kurumlarıdır. CİHAN zaten bu sürecin en önemli veri merkezi. HaberTurk ise tarafsızlık
noktasından çok, yüzde 25 Axel Springer ortaklı Doğan Medya Grubu'nun garipsenmeyecek
tutumunun yerine konuşlanmış durumdadır. Bu anlamda seçimin tartışmasız mağlubu da Doğan
Medya Grubudur. Marjinalleşme noktasında gün geçtikçe hız almaktadır. Doğal olarak merkezdeki
boşluğu da Ciner grubuyla Turkuaz grubu paslaşmaktadır.
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Obama “Yok mu Senin Bir Yedeğin”
B. Hüseyin Obama ve kodsal beyinsel yapı artık Hamas ve Taliban realitesinin farkındadırlar. Her
ne kadar B. Hüseyin Obama Türkiye medyasında yüceltilse de, sempatik gösterilse de halkın
Amerikan karşıtlığı indirilmeye çabalansa da; Irak'ın Süleymaniye kentinde 4 Temmuz 2003 tarihinde
11 subayımızın Amerikan askerleri tarafından gözaltına alınmış ve başlarına çuval geçirilip basın
yoluyla dünyaya servis edilmiştir. Bu durumu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı asla aklından çıkarmaz.
Afganistan'ın yakınlaşan seçim sürecinde Taliban'ın olumlu sonuç alacağı bölgeden gelen haberler
bağlamında kuvvetini korumaktadır. Hamas ise bu sürecin artık vazgeçilmezleri arasındadır.
Türkiye, Bosna Hersek sürecinden çok dersler çıkarmıştır. İsrail'de kurulan hükümetin yansımaları
ise din eksenli devletin parametrelerinin değişmesi kadar değişebilir. Esneme payı bekle gör
perspektifinde gözlemlenmelidir.

Sonuç Yerine
Artık her ne olursa olsun içindeki illegal yollardan legal yollara ulaşmaya çalışan sözüm ona devlet
içinde devlet oynayanları tasfiye etmeyi başarabilecektir. Bunun somut örnekleri bundan yüzyıllarca
öncesinde mevcuttur. Her bölge, durum,... için düşünen, çalışan,... bireylere sahip, duruşunu
geçmişinden alan, özünü koruyan bir yapı artık kendini hissettirmeye başlamıştır.
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