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Günün ve istikbalin beşeri tasarımcısı, gerçekçi, samimi, dünya gerçekleri ve gidişatı 

konusunda ön almış,  Yeni Liderimiz. Biliyoruz şimdiye kadar niteliklerinin hep sıradan bir 

insan olarak algılanmasını istedin. Siyaset adamlığın, mertliğin ve merhametliliğin ve 

yönetsel kazanımların itibariyle sen dünyanın doruğuna çıktın. Bu zirve, bu taç, sana annenin 

ak sütü gibi helal olsun. Sakın başımızdan GİTME,  

Her zaman olduğu gibi millete yine güvenmeye devam et, toplum üyeleri; algıdaki seçicilik 

meziyetlerini gün ışığına çıkararak seni keşfetmişler ve beşeri düzeydeki yetkinliğini fark 

etmişlerdir. Bu farkındalık sürecinden hareketle;  gerçek kişiler, avantajlılar, dezavantajlılar, 

yetimler, gönlü kırıklar hatta özel işletmeler ve kamu. Kendilerini, daha doğrusu kendi değer, 

beklenti, hizmet ve sembollerini senin üzerinden ifade etme yolunu seçmek zorunda 

kalmışlardır. Hizmetlerinle, devlet adamlığınla ve İsminle (Yeni Lider Erdoğan) ve milletinle 

daha çok yaşa. Vatana, topluma ve insanlığa katkılarınla Allah sana hayırlı, sağlıklı ve uzun 

ömürler versin.  Hiçbir gerekçeyle sakın başımızdan GİTME,   

 “Halka rağmen” , “bilime rağmen”, “kariyere rağmen”,  tekniğe rağmen”, “ehliyete rağmen”, 

“liyakate rağmen”, “başarıya rağmen” kısır döngülerini devr-i iktidarında aşmaya çalıştın.  Bu 

devir ve bağlamda yoksul aile çocuklarından ve Anadolu’nun bağrından gelen sınırlı sayıda 

edepli bir kısım insanlar kendilerini kamuda yeterince kanıtlama şansı bulamamış ise de Yüce 

Allah size ve yeni nesle Rahman sıfatından mülhem beşeri, ekonomik, politik  ve bürokratik 

düzeydeki iyileşmeyi  sonuçlandırma  şansını yeniden vermiştir, krizlerin, sıkıntıların ve barış 

sürecinin sonunda kendi kendinle yarışmaya devam edeceksin. Yeniden Yeni Liderliğe 

yükseldin kendi rekorunu yine kendin kırdın. Uluslararası ve yerel çıkar odaklarının, 

siyaset ve bürokratik oligarşinin menfi değerdeki gayretlerine rağmen, Allah’ın seni 

başımızdan eksik etmemesi için dualarımız seninle olmuş ve olmaya devam edecektir. 

Hakkınızda Cenab-ı Hak’kın  lütfuyla yazma şerefine erdiğim  Yeni Lider isimli eserde; 

görece bir sosyal- kişilik, akademik ve yönetsel sentez, doğru bir toplumsal değerlendirme 



yapıldığı ve sonuca gidildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bizim engin tarihimizde; 

Siyasetname, Yönetenlerin Yönetimi ve Kabusname gibi eserlerle siyasetçilere ve kamu 

hizmet erkinin şeflerine ilmi nasihatler edilirdi.  Bu gün de; bir saç telinden hareketle nasıl bir 

bütüne (anatomiye) yani kişiye ulaşılabiliyorsa, bizde gözleyip saptayabildiğimiz onlarca 

sosyal kanıttan hareketle, sizi bu kısa, kristalize edilmiş çalışmalarımızla,  hem anlamaya ve 

anlatmaya çalıştık. İlginçtir, toplum Zazt-ı Devletinizi biz akademisyenlerden çok önce 

anladı. Topluma, özellikle de gelecek kuşaklara olumlu değerde yeni model örnekleri sunmak 

gerektiğinin her eğitimci bilincinde olmalıdır.  Bu tür çalışmalar; bir yönüyle sosyal pedagoji 

anlamında;  ailelere, yetişkinlere ve gelecek hakkında toplumda iyimser yaklaşımlara yol 

açmak, “model sunmak” çabası olarak da değerlendirilebildiği gibi istikbal mücadelesinin bir 

parçası olarak da nitelenebilir. İstikbal mücadelesine omuz vermeyenler istiklal mücadelesi ile 

imtihan olmak zorunda kalırlar. Toplum ve gençler olumlu örnekler üzerinden gidilerek, 

etkileme-etkilenme sürecine tabi tutulmalıdır. Her bakımdan gelecek konusunda iyimserlik, 

ümit ve paylaşma arzusu yeşermeye devam etmelidir. Bu sürece nezaret etmek üzere sen 

başımızda kal, yeter. 

Sayın Cumhurbaşkanım! Görev aldığınız alanlarda size yönelik bir sevgi ve ilgi yumağı her 

zaman her yerde olmuştur.  Beşeri hususiyetlerin sınırlarını zorlayacak derecede akıllı,  ince 

ruhlu ve zarif bir insansınız. Bu ince ruhunuz; iç güzelliğiniz her daim dışa vurumaktadır. 

Genelde İnsanlar hakkında içselleştirilmiş bir hüsnü zanna sahiptiniz, bunu tedbirli olarak 

sekteye uğratmayınız. Haklı olarak bu hüsnü-zan stratejisi ile her şeyi çözebileceğinizi 

düşünüyorsunuz. Ancak istisnai olarak Toplumda ve Çevrede; 

Bilenle-bilmeyenleri bir tutanlara, 

Ehliyetsizliği ehliyet sayanlara, 

Okumadan alim, yönetmeden yönetici, hak etmeden hakkın sahibi olduğuna inananlara, 

yüksek düzeydeki bilim yuvalarını iptidai çıkarlarının aracı haline getirenlere ihtiyatla 

yaklaşmaya devam ediniz. 

Bakanlıkları ve bürokrasiyi kendileri için imtiyaz müessesesi haline getirdiği anlaşılanlara 

artık fırsat vermeyeceğiniz ortadadır. Hiçbir çıkar gözetmeksizin arkanızda samimiyetle 

duranların kimselerin; etrafınıza örülmüş ihata duvarlarını aşmakta zorlanabileceklerini de 

düşündüğünüz için Cumhurbaşkanlığı’nın kapılarını sonuna dek açtınız. Müktesebatınızla 

mütenasip, güzel kişiliğiniz, liderliğiniz ve samimiyetiniz konusunda yazılan tarafsız bir esere 



bile tahammül gösteremeyip “abartıyorsun, sanki tanımadığımız bir insandan bahsediyorsun” 

şeklinde değerlendirmeler yapıp,  Zat-ı Devletinizi görünce yerlere kapananlara artık prim 

vermeyiniz. Sizi gerçek anlamda Hak, beşeri anlamda Halk var etti. Bu noktada; itikatta işe 

yaramayan şüphecilik bu aşamada işe yarayabilir, biraz analiz, biraz sentezi işe koşmaya 

devam edin, kendi kişiliğinizin özüne ve güzelliğine uygun olarak eğilene değil, gerçeği 

keşfetmeye, kendi özünüze uygun olarak samimiyet dizgenizin önemine ve halka inanmaya 

devam ediniz….  

Sizin ince ruhunuz, samimiyetiniz; toplumsal onay almış ve kanıtlanmış bir şahsiyetin 

etkili bir manivelasıdır. Şunu Unutmayınız; Zat-ı Alinizi önce Türkiye Cumhuriyeti 

sonra Dünya Liderliğine yükselten samimiyet manivelanızdır. 

 

Toplumumuz olumsuz değerdeki model algılarından, adam kayırmaktan, birçok önemli 

pozisyon sahibinin torpil uygulamalarından geçmiş yıllarda bıkma noktasına gelmişti.7 

Haziran’da benzer bir koku alır gibi oldu, hemen değerlendirdi. 1 Kasım’da ise düzeltme 

hareketini gerçekleştirdi.  Toplumun dünyadaki bu büyük değişim ve dönüşüm sürecinde; 

Oyun Kurucu Yeni Dünya Liderliğiniz muhtevasında; yeni algı, yeni yönelim, yeni yorum, 

yeni enerjik modellere, daha da önemlisi yeni, samimi ve dinamik figürlere çok ihtiyacının 

olduğu gün gibi ortadadır. Cenab-ı Hak’kın en büyük cezayı adaletsiz yöneticilere ve yaşlanıp 

da ahlaksızlığa devam edenlere vereceğini bilen bir lider olarak, sorumluluklarınızı ikmal 

etmek üzere başımızda kal. Sakın başımızdan GİTME. 

Bireysel düzeydeki psiko-sosyal değerlendirmelerime göre sizin topluma, vatana ve dine olan 

sadakat duygularınız;  çıkar ilişkilerinizi, geçici heveslerinizi ve benlik kaygılarınızı geride 

bırakmanızı sağlamış, somut ve anlaşılır bir kişiliğe sahip olmanıza katkı vermiştir. Birey, 

aile, örgüt, devlet ve toplum düzeyindeki samimiyet, cesaret ve sadakatiniz genç yaşınızda 

duruluk kazanmıştır. Bu moral pozisyon; kültürel geleneklerimiz ve dini duygularımızla 

özdeşleşmiş ve size değer üstüne değer katmıştır. Çok yüzlü insanların, çift kimlikli, çift 

kişilikli varlıkların kol gezdiği ortamlara ve ilişkilere iltifat etmemekle, farklılık ve 

farkındalıkların analiz-sentez ve değerlendirmesini yapmakta seçici ve sonuca gitmekte büyük 

bir usta olduğunuz da bellidir. Bu ustalığınızı yakın çevreniz dahil herkese karşı gösterdiniz. 

Alttan yukarı doğru baktığımızda; Sizin alan hakimiyetinizin (yönetsel, politik, ekonomik ve 

kültürel ) gölgesinde; münferid-muhtelif dükalıkların kurulabileceği kaygılarını kısa zamanda 



sileceğinizden kimsenin şüphesi yoktur. Sizin gölgenizi kendi gölgesi zannedip size eğilip, 

halka karşı böbürlenenleri, kibirlenenleri ayıklamadan sakın başımızdan GİTME.   

Toplumun size olan teveccühü Şahs-ı Alinize engin sorumluluklar getirmiştir. Her insan, her 

aile, her örgüt, örgütler bütünü olan her devlet üyelerinden öncelikle haklı olarak sadakat 

bekler. Bu sadakat ve samimiyet, kristalize olarak sizin sorumluluklarınıza asimetrik artış 

getirmiştir. Bu durumun da farkında olduğunuz ortadadır. Sadakat, cesaret  ve samimiyet 

konusundaki hususiyetlerinizin başkaları tarafından  teste tabi tutulması dahi söz konusu 

olamaz.Kamuyu sadakatten, merhametten ve adaletten yoksun olanlardan ayıklamalısınız. 

Devletin ekonomi ve güvenlik alanındaki gücünü her vesileyle somut olarak gösterebildiğiniz 

halde, kamu sosyal gücünü yeterince gösterebildiğiniz söylenemez. Yakın dönem kamu 

sosyal politikaları; program, bütçe ve hizmet bazında sosyal devlet anlayışını fersah fersah 

aşıp sosyal refah devleti aşamasına geçildiği halde bu durum hala halka yeterince 

anlatılamamaktadır. Sosyal Refah Devletine geçiş için Sayın Cumhurbaşkanım, sen başımızda 

kal, GİTME. 

Bu özellik, sonuç ve başarıları; konu alanları objektif olarak tanımlanmış, bilimsel esaslara 

uygunluğu tartışılamayacak ulusal ve uluslararası ölçekte standardı en yüksek birim ve 

pozisyonlarda emekleye emekleye kazandığınız gün gibi ortada.  

Bu özelliklerinizi kıskanan, bunu hissettiren veya gizliden gizliye kıskançlık gösteren bilim ve 

terakki fakiri insanları neden dikkate almadığınız konusunu mikro düzeyde anlamaya 

çalışıyorum. Özellikle bu kategorideki insanların kendilerini dikkate aldırma ihtiyaçları ileri 

düzeydedir. Sizi muhatap alarak gündeme oturmaya çalışacak kişi ve gruplar hatta ülke 

liderleri olacaktır. Ülkemizin uzun süre yerinde saymasına, patinaj yapmasına sebep olan bu 

zihniyet artık iflasın eşiğindedir. Bu gerçeğe rağmen demokraside bunları hatta tek bir insanı 

bile yok sayamayız. Başlangıçta bu kategoride yer alsa bile; yetkin, kalifiye insanlar 

müktesebatlarına uygun olarak dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. Kıskançlık ateşininin 

(haset) hem sizi sevmeyenleri, hem de sizi yakmaması için, bilim, dua ve mütekabiliyete 

dayalı tevazu anlayışından taviz vermemenizi takdirle karşılamaya devam edeceğimizi biliniz. 

Bilim ve terakki fakirlerinin işlerini kolaylaştırmamak için başımızda kalmaya devam 

etmenizi dilemek en geçerli tercih olarak ortada durmaktadır.  

Bu yönetsel süreçlerin manevi mimarlarının bulunduğunu Zat-ı Devletiniz bilmektedir. 

Liderlik becerilerinizi kullanarak bu mimarlarla işbirliğini sürdürünüz. Kulun adaletini şimdi 

olduğu gibi her vesileyle sınamak mümkün ama Allah’ın adaletinin asla sınanamayacağı 



kesindir. O’na ancak boyun eğilir. Bu bağlamda; özetle diğer hususiyetlerinizi de işe koşacak 

olursak; 

 Zat-Aliniz araştırıcı bir kişiliğe sahiptir, tahkiki kişiliğe sahip olmayanları ayıklayınız, 

gitsinler. 

Kararlısınız, kararsızları elimine ediniz. 

Gerçekçisiniz, gerçekçi olmayanları kapsam dışı bırakınız. 

Toplum ve grup Liderliği özelliklerine sahipsiniz, takım çalışması ruhundan anlamayanları 

veya bunu istismar edenleri gönderdiniz bu uygulamaya devam ediniz. 

Esasta; post modern bir insansınız. Hala modern bile olamayıp elinize eski verileri 

tutuşturanlar da, artık takımdaki yerlerini bıraksınlar. 

Kültürel sermayesi bakımından geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunuz gerçeği ortaya 

çıkmıştır. Bu köprüyü yıkmaya çalışanlar, geçmişle gelecek arasındaki doğal ve zorunlu 

ilişkiyi göremeyenleri ayıklayınız, gitsinler. 

Siz her bakımdan hayırsever, yardımsever birisiniz, bu özelliğinizi profesyonel kamu sosyal 

refahı anlayışı ile sentezleyiniz. Böylece sosyal refah sinerjisi açıkça orta çıksın ve herkes 

yapılanları daha somut olarak görüp algılayabilsin. 

Hiç mi hiç gösterişe düşkün değilsiniz, gösterişe düşkün olanları yavaş yavaş yolcu ediniz. 

Dindarsınız, İslam felsefesi ve ilkelerine sadakatle bağlısınız,  dünyada kendini dinin 

temsilcisi sanıp uhrevi müjdeleri ve yargılamaları kendi tekelinde görenleri beşeri bağlamda 

bir kuyumcu titizliği ile değerlendirmeye elimine etmeye devam ediniz. 

Bu kritik dönem ve süreçte değişimi iyi yönetiniz. Her türlü tahrik dolu, kışkırtıcı mesajlara, 

ihtiras ve gösterilere, provokatörlere rağmen siz şükredenlerden olmaya devam ettiniz. 

Şüphesiz ki, Allah (cc) şimdiye dek olduğu gibi bu tutumunuzun karşılığını vermeye devam 

edecektir.  

Sizin gibi, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olanlar değil. İçi farklı dışı farklı olanlar, 

doğal olmayanlar, çift kimlikli, çift kişilikli samimiyetsizler artık ufaktan ufaktan yol alsınlar. 



Başkalarının kapasite ve pozisyonlarında asla gözün olmadı. Kazanımlarının en uygun doruk 

noktalarında bile arkadaşlarının lehine fedakarlık etmeyi bildin. Başkalarının müktesebatında 

gözü olanlar yavaş, yavaş yol alsınlar. 

Hiç şüphesiz Karizmatik bir kişiliğe sahipsiniz. Bu kişiliğinizin bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal örüntülerinden de belli. Yapay olarak oluşturdukları karizmaları her düzeyde 

çizdirip kamusal alanda bir kesere sap olamamış buna rağmen pişkin davrananlar hızlı hızlı 

“gitsin”ler. 

Zat-ı Ali’nizin Yenilikçiliği zerre vicdanı olanlarca tartışılamaz. Sizin isminiz Yeni Asırda, 

Yeni Dönemde; YENİ LİDER olarak Türk ve Dünya Tarihi’ne kazındı. Yenilikçi görünüp 

yeniliğe yenilenler, artık basıp, hızlıca  “gitsin”ler.  

Özgür düşünceye sahipsin. Zihnini ve kişiliğini özgürleştiremeyen, zavallılar, “ gitsin ”. 

İletişim becerilerinizi bilim, hak ve halk yolunda yeterince geliştirdiniz. İletişim çağında 

kulaklarını gerçeklere ve millete tıkayanlar,  “gitsin”. 

Monşer değerlendirmeniz de dahil kim ne derse desin; İnce bir diplomasinin en kararlı 

davranışlarının tartışmasız temsilcisi ve muzafferi sizsiniz. Mükemmeli aramaya devam 

ediniz. Ama nihai anlamda her şeyin en mükemmelinin Kur’an’ da ve Cennet’te olduğunu da 

siz zaten iyi bilirsiniz. Yaptığınız yollar, tüneller, hava limanları, sağlık (bazı istatistiksel 

eleştirilerime rağmen) her şey mükemmel. Mesela çocukları aşılamada dünya birincisiyiz.  

Kula kulluk etmeden bunları başardığınıza ve kula kulluk etmeyeceğinize biz milletçe tanık 

olduk. Kula kulluk edenler, böylece dünyada oluşturdukları sanal Cennet’te yaşadığını 

sananlar, artık bu sefahatin bittiğini bilsinler ve yavaş yavaş “gitsinler”.  

Devleti yönetme; planlama, örgütleme ve bütçeleme reformlarınız, idareyi yeniden düzenleme 

hareketiniz, eğitim, sağlık ve ulaşımdaki çağdaş hizmetleriniz, Yenilenen Türkiye 

Cumhuriyeti altyapısı, ilkeleri ve 2023 vizyonuyla ve liderliğinizle daha çağdaş ve gelişmiş 

hale geleceği muhakkaktır. İdari ve Siyasi Rejimde birliği, beraberliği sağlama gayretlerinizi 

daha işlevsel hale getirmeye devam ediniz. Mütevazı, seçkin milletimizin istediği at değil, 

deve değildir. Azıcık aşım ağrımaz başım anlayışı ile yetinir. Sizin bilip ifade ettiğiniz gibi 

onun istediği gerginlik değil; sade bir huzur, sükun ve barıştan ibarettir. Gerektiğinde yüksek 

gerilim hatlarından dağıtılan yüksek voltajlı elektiriği, doğal gazı ve petrolü kullanır. Şartlar 

gerektirdiğinde de kağnıyı, gaz lambasını, çırayı ve çırpıyı yakar.  Halkın sizi gönülden 



desteklemeye devam edeceğini biliniz, huzur ve barışa giden bu yol doğru yoldur, devam 

ediniz. 

Sayın Cumhurbaşkanım,  

Zat-ı Devletiniz millet iradesinden, maddi ve manevi ölçekteki kültürel değerlerimizden, 

samimiyetten, tarihten, bilimden, kazanımlarınızdan ve kendi liderlik özelliklerinizden 

beslenmektesiniz. 

Samimiyetle diliyoruz ve istiyoruz ki,  Allah (c.c.) sizi başımızdan eksik etmesin. En büyük 

güç; hayırlısını dilemek ve dualarımızı birleştirmektir. Zaten biz de hep bunu 

yapıyoruz. Cumhurun başı olduğunuz bu süreçte;  sağlıklı, başarılı, gerginliklerden uzak, 

mutlu ve barış dolu günlerde, aylarda, yıllarda, on yıllarda birlikte tam bir kaynaşma içinde 

yaşamayı diliyoruz. Milli birlik ve kardeşlik içinde; 

İSTİKBAL VE İSTİKLAL YOLUNDA ALLAH (cc) SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK 

ETMESİN. (Amin) 

 

 

 


