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Her ülkenin, hareketin, partinin bir acil ya da bir numaralı programı vardır. Türkiye’nin,
CHP’nin, MHP’nin genelde de tüm yurtseverlerin acil programı Recep Tayyip
Erdoğan’dan kurtulmaktır. Ülkemizin emperyalizm boyunduruğundan komşularımızın
emperyalizm kırımından kurtulması için her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan’dan
kurtulmak gerekiyor.
Bu ülkenin başına çöreklenen BOP eş başkanından daha kötü bir Cumhurbaşkanı
olamaz.
Bilinen hikayedir; Nasrettin Hoca’ya iki kadeh şarap uzatmışlar. Hangisinin daha iyi
olduğunu sormuşlar. Hoca kadehlerden birini tattıktan hemen sonra geride kalanı işaret ederek
bu daha iyi bir şaraptır demiş. Yarışmacılar hemen itiraz etmişler. Hoca bu ne haldir?Bu nasıl
bir hakemliktir? İyi dediğin şarabı tatmadın bile. Bunun üzerine Nasrettin Hoca, tattığım
şaraptan daha kötüsü olamaz ki demiş.
Evet, bu Millet Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıdı. Hiçbir özelliği Bu Milletin arzu ettiği
Cumhurbaşkanı profiline uymuyor. Bu nedenle de bu milletin önündeki acil görev;
diktatör bir padişah/başkan olacağını şimdiden ilan eden Recep Tayyip Erdoğan’ı
Cumhurbaşkanı seçtirmemektir. Bu ulusun, 20 yılı hatta 50 yılı için önünde duran acil bir
görevdir. Aksi takdirde kendisi padişah olmakla kalmayacak yerine de şimdiden her konuda
ortaklık kurduğu ve de veliahdı ilan ettiği Bilal geçecektir. Kendi ikbali için yapmadığı
kalmamış yapmayacağı da yoktur. Vatan elden gitti gidiyor.
Ulu Önder ilkeyi söylemiş; söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. “Partinin filanca
kurulunun haberi yokmuş”, “taban sevmezmiş” “yeteri kadar laik değilmiş” miş miş
miş. Bunların hepsi teferruat. Bir Cumhurbaşkanında olması gereken 53 özellik var ise
Recep Tayyip Erdoğan’da bu özeliklerden hiç birisi yok. Onun Karşısına CHP ve MHP
parti yönetimlerince aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu bu 53 özelikten yedisine bile
sahip ise tecih edilir. Seçilmesi acil bir görev olarak kabul edilmelidir. Çünkü yedi
sıfırdan büyüktür. Kaldı ki aday gösteren parti yöneticileri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun
beklentileri karşılama sayısının çok daha yüksek olduğunu söylemektedir.
Bazı gerçeklere gözünü kapamak yalnızca kendi hareketine ve kendi partisine muhalefet
etmeyi getirir. Ne yazık ki bazıları senelerdir yalnızca bunu yapıyorlar Yalnızca kendi
partilerine muhalefet ediyorlar. İki partinin gösterdiği adaya verilmeyen her oyun

doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’ın hanesine yazacağını bile bile bunda ısrar etmek en
hafif ifadesi ile acil görev ihmalidir.
Salt şekilsel demokrasi açısından bile; yüzde doksan dokuzu Müslüman yüzde yetmiş
dördü de Sünni Müslüman olan bir ülkede Cumhurbaşkanının bu özelliklere sahip biri
olmasından daha doğal ne olabilir ki?
Gün acil görev günüdür. Gün Recep Tayyib’in sonra da Bilal Tayyib’in padişahlığına giden
yolu kesme yoludur. Gerisi sonra düşünülecek ve Ekmeleddin Beyin acil görev haline
gelmemesi için gayret sarf edilecektir.
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