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Siyasi Al›flkanl›klar
zmanl›k alan›m, özel diksiyon ve
U
davran›fl e¤itimi.. Türkiye’nin siyaset
ve ifladamlar›na 12 y›ldan beri bu konuda özel e¤itimler ve dan›flmanl›k hizmetleri vermekteyim. Bir siyasi gurubun
üyesi de¤ilim. Olamazd›m da.. Çünkü
iflimi iyi yapamazd›m. Hizmet sundu¤um
çevrede bu yönüm iyi bilindi¤inden de
oldukça rahat çal›fl›yorum. Aktarmak
istedi¤im tecrûbeler, farkl› siyasi guruplara mensup olan siyasetçilere verdi¤im
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri
esnas›nda edinilmifl bilgiler oldu¤undan
genifl bir kesime fayda sa¤layaca¤›
kanaâtindeyim. Halihaz›rdaki; il, ilçe,
belde baflkanlar› ile belediye baflkanlar›
ve gelecekte bu tür görevlere talip olma
haz›rl›¤›ndaki adaylar›m›zla bilgi
paylafl›m›n›n gere¤ine inananlardan›m.
Kötü al›flkanl›klar:
Yanl›fllar›n bafl›n› öncelikle prensip
gibi alg›lanan al›flkanl›klar çekiyor.
Kelimelerin içi ne kadar dolu olursa
olsun, uzun konuflan bir siyasetçiye;
b›rak›n rakiplerini bir tarafa, kendi
yandafllar› bile tahammül edemiyor.
Meshebe ve hemflehricili¤e dayal› politika yapan siyasetçiler hedef küçülttü¤ünü
zannederek küçük hedeflerde patinaj
çekiyorlar. Yani küçük bir guruba ba¤l›
kald›klar›ndan parantezin d›fl›na
ç›kam›yorlar. Han›mlar› yan›nda sembolik olarak tafl›d›klar›ndan samimi görüntüler sunam›yorlar. Etkisiz insanlara yetki
verip, etkin insanlar› da yetkisiz
b›rak›yorlar. G›dalar›na ve ailelelerine
dikkat eksikli¤i yapt›klar›ndan kafa ve
beden olarak afl›r› yorgun bir biçimde
çal›fl›yorlar. Davran›fl estetikleri konusunda eksikli¤i olanlar e¤itim
almad›klar›ndan iletiflim tesadüflere
b›rak›l›yor. Üst düzey siyasileri,
dan›flmanlar› ya da yard›mc›lar› önceden
haz›r hale getirilmifl halk kitlesi ile
buluflturduklar›ndan halk›n politikac›ya
karfl› besledi¤i tutum yan›lt›c› neticeler
sunuyor. ‹fladamlar›nda bile k›yafet seçiminde de mutlaka koyu renk olmas› gibi
bir e¤ilim göze çarp›yor. Özellikle
çoraplar›n, ne ayakkab› ile nede elbise
ile bir uyumu var. Spor k›yafetlerini ya
sevmiyorlar ya da beceremiyorlar.
Müzik zevkine gelince, genelde kendi
yöreleri ile ilgili sanatç›lara e¤ilimliler.
Kendi konuflmalar›n›, tav›rlar›n› ve
yürüyüfllerini kayda al›p sonradan seyretmiyorlar. Çevresindekiler de çekinip
söylemediklerinden neyin yanl›fl neyin
do¤ru oldu¤unun fark›na varam›yorlar.
Kendisine hizmet vermekle mükellef
olan yak›n çevresi, hizmet verdi¤i kiflinin
vizyonuna birfleyler katmaktan çok,
birfleyler alman›n peflinde olduklar›ndan
genelde birbirlerini sevmediklerinden,
toplam kalitenin tad›n› da alam›yorlar.
Bu göreve getirilen hizmet elemanlar›
ak›ll›lardan de¤ilde genelde kurnazlardan
seçiliyor. Kaynaklar, genel sorun olan
iflflizli¤i çözmek ve bitirmek ad›na
de¤il, unutturmak ad›na yap›lan
makyaj faaliyetlerine harcan›yor.
Siyaset genelde erkek egemenli¤inin
menfaat beklentisi üzerine yap›ld›¤›ndan
toplam nufüsun yar›s›ndan ço¤u kad›n ve
çocuk olan bu ülkede, son derece
anlams›z ve ›srafa dayal› faaliyetlerle, bilinen ve görünen gerçekler bile ›skalan›yor.
‹flte bu yüzdendir ki duyarl› çoçuklar ve
han›mlarla aras› son derece iyi olan bir
politikac›m›z›, ne yetifltirebildik ne de
görebildik.. Halkla iliflik yaflamak yerine
halkla iliflkiler ad›nda bir profesyonel (!)
flirkete tabi olmak, kendilerine bile
inand›r›c› gelmiyor. Halk›n ev almas›n›
kolaylaflt›rmak yerine, mesken
yap›lmas›n› kolaylaflt›rd›klar›n›n önceleri
pek fark›nda olam›yorlar. ‹fl patlad›ktan
sonra; ayn› kifliler yine evsiz ve bir tak›m
kifliler de yine çok evli oluyorlar. Bir
ifladam› gibi kafas›n› çal›flt›ran bir ekiple,
kazanç sa¤layan bir projeyi uygulay›p
elde edilen gelirle halk›na ifl ve ekmek
kap›s› sa¤layan bir yat›r›m felsefesi
oluflturulam›yor. Devletin halktan
toplad›¤› vergi ile, bir cebinden al›nan
para öteki cebine b›rak›l›yor. ‹flin kötüsü o
bile eksik b›rak›l›yor.
l Bir sonraki say›m›zda iyi al›flkanl›klar yer alacak...

