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KORKUNUN ECELE FAYDASI 
 

“Korku İklimi” sözünün ilk defa ne zaman kullanıldığını hatırlayan var mı? Biraz 

zor… Hatırlatalım… Deniz Baykal’a gizli kamera tuzağı kurulmuş… Baykal istifa etmiş… 

Ortalık iyice karışmış. CHP’de her zaman en güçlü mevki genel sekreterlik… Bu mevkide 

Önder Sav oturuyor. Hakikaten çok öne çıkmayan… Sert… Gizemli… Güçlü bir isim. Hiç 

kimse önünde duramıyor, dediği oluyor. Kimse O’na itiraz edemiyor. Çok çalışıyor ve her 

yere yetişiyor. Kimse arkasından iş çevirmiyor, çeviremiyor… Kemal Bey aniden bir laf etti; 

“Partide korku iklimi var”.  
 

Siyaset literatürümüze “Korku İklimi” tabiri böylece girdi. Şimdi yukarıdaki sözleri 

tekrarlayalım.  

 “Sert, gizemli, güçlü bir isim. Hiç kimse önünde duramıyor… Her dediği oluyor. 

Kimse O’na itiraz edemiyor…. Çok çalışıyor ve her yere yetişiyor. Kimse arkasından iş 

çeviremiyor.” 

 Kime benziyor bu kişilik? Bir gözünüzde canlandırın.  

 Hadi KORKMAYIN… Söyleyin… Recep Tayyip Erdoğan’a benzemiyor mu? 

Cesaretimizi mazur görün. Korksanız da, korkmasanız da gerçekler değişmiyor.  

 …… Adam soğanı 5 liraya… 7 liraya alıyor… Konuşmuyor.  

 …… İcra depoları artık gelen malları sokağa koyuyor… Malına haciz konulan adam  

        gözü yaşlı bakıyor… Konuşmuyor.  

 …… İcra otoparkları hacizli arabaları ÜST ÜSTE yığıyor. Arabası haciz olan borçlular  

        kahroluyor… Konuşmuyor.  

 …… Tereyağı 60 lira olmuş… Pazarda… Pazarda 60 lira… Konuşan yok.  

 …… En basit iş için rüşvet isteniyor… Haraç isteniyor… Herkes susuyor.  

 …… Adam hakkını aramak için mahkemeye düşmüş… 4 yıldır bekliyor.  

 …… Herkes ama herkes……Kazıklanmaktan korkuyor.  

     Dolandırılmaktan korkuyor.  

     Kabadayılıktan korkuyor.  

     Hırsızdan… Arsızdan korkuyor.  

 

 Yeter arkadaş “korkunun ecele faydası yok”. Biri böyle bağırıyor ama ses var 

görüntü yok. Kim bunu söyleyen? Bir umutla bakınıyorlar… “Dur ya gaza gelme” deyip 

yürüyorlar.  
 

NEDEN…….. Sen kişisel olarak güçsüzsen… Akşam eve götüreceğin ekmeğin 

derdine düşmüşsen… Yarın ödeyeceğin elektrik parasını düşünüyorsan… Her 

telefon çaldığında “bi alacaklı mı arıyor” diye korku içindeysen…  

BU İÇ KORKULAR… KORKU İKLİMİNİN ÖNÜNE GEÇER. Kendi 

derdini çözememişsen… Milletin derdine düşemezsin.  

 

Durum budur. Bazen Kılıçdaroğlu korkar, bazen Muharrem… Hayat böyle bir şey. 

Bazen başörtülüler korkar, bazen başı açıklar… Tek korkmayan “kıvrak, yalaka, namussuz, 

şerefsizler”dir… Vesselam.  

 

 Aman bir dakika… Seçim için birşey söylemedik…  

 Son bir yılda 22.000 çocuk anne olmuş… Bu kayıtlı olan sayı, kayıtsızlarla beraber 

100.000 çocuk anne eder… İyi mi? 

 Yemen’de 85.000 çocuk açlıktan ölmüş… İyi mi? 150.000 çocuk da hayati risk 

altındaymış.  

 Ülkemde ve Dünyada bunlar olurken…  

 Seçim varmış neyime… Bizim dayı aday olmuş her şeyime. 


