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Ben Ba bakan’a hayran m. Cidden hayran m.
Ben onun yerinde olsam her metrekaresini yabanc lara pe ke çekti$im hatta
müzede duran peygamberin sakal na kadar pazarlamaya azmetti$im ülkemin
vatanda lar n n kar s nda bu kadar dik dik konu amazd m.
Bilmem kaç okula bilmem kaç kitap da$ tt k diye övünürken akl ma o kitaplara
s k t r lan “Abdest kandaki alyuvar oran n art r r” bilgileri gelir, bin y ll k
masallara bile göz dikti$imizi hat rlar susard m.
Her laf ma biz ile ba lay p onlar diye bitirirken, bana kar olan seçkinci diye
yaftalarken, oy alamad $ m yerleri elit semtler diye hedef gösterirken
meydanlara ç k p da “Sizi bölmeye çal yorlar, oyuna gelmeyin” demeye
utan rd m.
Kad nlar n yüzde 99’unun sadece türban de$il bileklerine kadar uzanan
pardösü giymi oldu$u, bir de harem selaml k oturtuldu$u bir salonda “Hiç
kimse AKP’yi laiklik kar t eylemlerin oda$ gösteremez” deyip bile bile komik
duruma dü emezdim.
Hele hele ortal k bu kadar kar kken, hassasiyet had safhadayken, bu
hassasiyetin oda$ nda benim imzam duruyorken politikaya bilmem kaç y l önce
ölmü bir Çanakkale Sava kahraman n alet edemezdim. Tutup da “Seyit
Onba ’y Seyit Onba yapan iman d r. Herhalde bunu da laikli$e ayk r
bulmazlar” diye kendimce yarg ya gözda$ veremezdim. man gücüyle mermi
kald rmak ile din ve devlet i lerini birbirinden ay rmak aras nda s rf i ime öyle
geldi$i için bu kadar sakat, bu kadar b çak s rt bir ba$ kuramazd m. Bir kere
ya “O zaman sen de kald r, senin iman n yok mu?” diye sorarlarsa diye
korkard m. Ya da “O$ullar n askere göndermeyen sen nas l Seyit Onba ’y
kullan rs n, önce bir o$ullar n askerlik yaps n bakal m” diye hesap
sorabilecekleri akl ma gelirdi böyle bo bo konu mazd m.
Vakti zaman nda “Askerlik yan gelip yatma yeri de$ildir” diyen biri olarak bir
kahraman askeri ucuz politika nutuklar na konu ederken “Acaba bu laf n ucu
nereye gider?” diye kendi kendime bir sorard m. Gayrimüslim vatanda lar m z
al n rlar m , gayrimüslim bir Türk vatan savunmak için sava amaz m , buna
düpedüz ayr mc l k denmez mi diye dediklerimi önce bir tartard m.

Ben korkard m!
Ben seçimden hemen sonra kameralar önünde bütün Türkiye’yi kucaklamaya
söz vermi bir ba bakan olarak, böyle “AKP’liler imanl d r, AKP’ye kar olanlar
imans zd r” gibi imalarla toplumu k k rtmaya korkard m.
Ben dü ünürdüm!
Ya biri ç k p da “Seyit Onba imanl yd da 93 harbinde ölenler imans z m yd ,
güneydo$uda ehit olanlar imans z m yd ?” gibi benimkinden beter bir ç kar m
yapar da verecek cevap bulamazsam diye dü ünürdüm.
Ben utan rd m!
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Ba bakanl $ makam n bu kadar komik, bu kadar
abes, bu kadar anlams z sözlerle ucuzla t rmaktan…
Bütün politikalar m elimde patlad $ için, ekonomi dibe vurdu$u, d politika
gümledi$i için tek çare dine s $ nmaktan, dini kendime silah yapmaktan…
Herkese vatanda de$il de potansiyel cemaat muamelesi yapmaktan, hala her
soru soran , “Aç z, i siziz” diyeni kürsülerden “Muhterem cemaat saflar
s kla t ral m” tonlamas yla azarlamaktan utan rd m.
Dedim ya ben ba bakana hayran m. Cidden hayran m.
Korkmad $ …
Dü ünmedi$i…
Utanmad $ halde hala kendini “kahraman” gibi pazarlamay ba arabildi$i ve
inand rd $ için!

