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SANDIĞA DOĞRU 

Kemal Kılıçdaroğlu’nu tam 36 yıldır şahsen tanırız… Bütün bu sürede 

görebildiğimiz “en doğru refleksi” Çarşamba günü gösterdi… Minibüste taciz ve 

tecavüze uğrayan başörtülü kızı evinde ziyaret edip… Yapılan terbiyesizliği kınadı.  

Nerdeen… Nereyeee. 

2002 yılı Eylül… Okullar açılıyor. Kadıköy İmam Hatip okuluna kızlar örtülü 

geliyorlar… İdare almıyor… Velileri okula gelip itiraz ediyorlar… Polis çok sert 

davranıyor… Veli kadınlar da ellerine geçeni polislere atıyor. Haydaa “alın bunları…” 

doğru polis… Adliye… Paşakapısı cezaevi. İki ay sonra seçim var. AKP’nin tek başına 

iktidar olduğu 3 Kasım seçimi… Doğru Yol partisinin 60.000 oy eksik alarak baraja 

takıldığı ve %9.58 oyla meclis dışı kaldığı seçim.  

Tansu Çiller ve akıllı eşi Özer Bey… Seçim çalışmalarını yürütüyor. Biri Tansu 

hanıma diyor ki “Bu gece Paşakapısı cezaevindeki kadınları ziyaret edip…                      

bi geçmiş olsun deyin” Tansu ve Özer şaşkın… O kişi devam ediyor “Çok iyi olur… 

Basına bilgi veririz… Gelir çekerler… Yarın gündem oluruz… Bütün dindarların 

gönlünü alırsınız… AKP’den ciddi oy kaydırırsınız…” 

Ama olmuyor… Özer karşı çıkıyor… Tansu kararsız.  

Bu olay gerçekleşse “hiç şüphesiz DYP barajı geçecek… Meclis tablosu 

bambaşka olacak… Türkiye’nin kaderi değişecek.” 

O tarihlerde Tayyip Bey ve arkadaşları “meyhane ve genelev ziyaret edip” hem 

oy istiyor… hem de basında yer buluyor… Karşı mahalleyi etkiliyor.  

----------------------------------- 

Seçim konjonktürü işte böyle bir şeydir. Toplumsal olayları doğru analiz edip… 

içine gireceksin… önüne düşeceksin. Emeğini… zamanını… paranı… adamını çok iyi 

yöneteceksin.  

----------------------------------- 

Açıkça söylemem gerekirse uzun süre memuriyet yapan adamdan “Siyasi Lider 

Olmaz.” En üst düzey memurlar bile “hazırlanmış ve bütçesi belirli” bir planın 

uygulaması dışında “İNSİYATİF GELİŞTİRMEZLER”  

Bu günün şartlarında Tayyip beyin en büyük avantajı budur.  

Strateji yapanlar… Seçim planlaması tasarlayanlar yukarıdaki örnekleri ve 

ellerindeki malzemeyi iyice anlamadan başarılı olmazlar.  

Bu yazıda “Meşru” düzeni anlattık. Allah korusun bunun birde “Meşruiyet dışı” 

olanı var. (7 Haziran – 1 Kasım arası örneklerini gördünüz) Talep gelirse bu konuyu da 

yazarız… Vesselam. 


