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 Türkiye ilginç bir ülke. Demirel, 90’da rahmetli Özal için “Bu gitsin de dağdaki çoban 

gelsin” diyordu. Yani benim karşı olduğum gitsin, ülke ne olursa olsun der gibi. Size tanıdık 

gelmiyor mu? 

 Bugün tüm muhalefet ve dahi AKP içi bazı kesimler kafayı tamamen “Tayyip Erdoğan’a 

takmış…” Bütün hesaplar ve söylemler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıpratmak üzerine. Nerdeyse 

“O gitsin de ne olursa olsun.” Bu konu AKP dışı tüm siyasilerin ideolojisi haline geldi. Hepsi 

seçimlerden böyle bir sonuç bekliyor.  

 Sayın Cumhurbaşkanı da eksik olmasın göğsünü siper etmiş; her şeye, herkese laf 

yetiştiriyor. Sanki millet cumhurbaşkanı seçecek…. Parti (AKP) biraz geride kalıyor. Toplumsal 

iletişim açısından “riskli bir durum” var. Bu durum partiye zarar verebilir.  

 Tayyip Bey sanıldığı gibi burnunun dikine giden bir adam değildir… Asla değildir. Bazen bu 

tür efekt yapar ama, aslında çok dinleyen ve araştırmalara çok önem veren biridir. Bir “Arı gibi her 

çiçekten bal almayı” çok iyi bilir. İşine yarayacak duyum ve gözlemlerini hafızasına kaydeder, 

gerektiğinde uygular. Müthiş bir empati ve gözlem kabiliyeti vardır ve bunu demagojik bir iletişim 

dili ve stratejisi ile kullanır. İstanbul çocuğu olması, kenar mahallede yetişmesi, ekonomik 

yetersizlik içinde ilk gençlik yaşaması ve dışlanmış bir eğitimle hayata atılması gerçekleri “O’nun 

savunma ve saldırı refleksleri ile donanmasını” ve gelişme çağında kendisini dışlanmış bir 

azınlık mensubu gibi hissetmesini sonuç vermiştir. Bu kimlik çok önemsediği “güç odaklarının boş 

teneke ve kartondan aslan” olduğunu gördüğünde… önce şaşırmış, sonra çok sevinmiş ve en 

sonunda coştukça coşup güç sarhoşu olmuştur. Yine de bu tür bir kimliğin “her an ayılıp” yepyeni 

reflekslerle herkesi şaşkına çevirmesi mümkündür.  

 Yukarıdaki paragrafı kesip saklayın. Bu kimlikle başa çıkabilecek muhalif bir siyasetçi 

ortalıkta yok. Üstelik bu kimlik son on yılda bilimsel ve teknik her türlü veriden de bal alıp çok 

gelişti. Hayret verici algı yönetimi operasyonlarındaki başarıları O’nu daha da coşturuyor.  

 Sonuçta bu fenomen kişilik yeni bir idol ve ideolojinin temelini oluşturuyor. Taraftarlarının 

imanını kuvvetlendirip, karşıtlarını çaresiz bırakıyor. 

 Bütün bunlar ilginç ülkemiz Türkiye‘nin sınırları içinde oluyor. Ama bu ülke dünyada yalnız 

değil. “Dışımızda bir dünya var.” Bu fenomen kişilik içeride karşılık buluyor ama dışarıda 

başlangıçta bulduğu karşılığı giderek kaybediyor.  

 Muhalefetin işi dışımızdaki Dünya ‘ya kalmış….. vesselam. 


