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Çıkmadık canda ümit vardır..
Türkiye’miz “Saray” denip-durulan Öznenin inanılmaz inat ve hırsını aşmak için deyim yerinde
ise çırpınıyor.. Alttan alınıyor olmuyor, üstten alınıyor olmuyor.. Saray sakini “Mutlak Sultanlık”
dayatmasından vazgeç(e)miyor!? Yapıp - ettikleri ile kendini neredeyse dönüşümsüz biçimde
bağladı. İktidardan edilme ve Yargılanma temel korkusu.. Yabana atılır gibi değil bu korkular.
Makamın büyüleyici çekiciliğini gölgede bırakacak boyutta..
Bu tablonun temel yol verici etmenlerinden başta geleni NARSİSİSTİK KİŞİLİK..
Az buz değil, tıbbi olarak son derece ciddi bir sorun ve handikap. Hem Türkiye için hem de
Erdoğan için. Tedavisi son derece zor, olanaksız gibi.. Bir meslektaşımız (Dr. Mustafa Altıoklar)
Tayyip bey için “Narsisistik kişilik bozukluğu” nitemini (sıfatını) kullanmış ve Türk Ceza Kanunu
md. 299’dan (TCK md. 299/1 : “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.”) Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ceza almıştı. Üstelik AİHM’nin
istikrarlı karşıt kararları nedeniyle TCK’nın bu hükmünün fiilen geçersizleşmesine (zımnen ilga)
ve iç hukukta uygulanamazlaşmasına -kadükleşmesine- karşın. Savcıya göre gerekçe ise “bozukluk”
sözcüğünün kullanılması idi! Biz o zaman bu sitede, 40 yılı bulan hekimlik birikimimiz ve tıp öğretim
üyeliği yetkimizle yazmış ve bu tablonun uluslararası adının DSM V’te tam olarak “Narcissistic
personality disorder” olduğunu “disorder” sözcüğünün Türkçeye “bozukluk” olarak çevirisinin
yerleştiğini.. açıklamıştık.
(Tıklayınız 2 makalemiz : NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU ve ERDOĞAN ve Erdoğan’ın akıl sağlığı)
Dava savcısının iddianamesinde savladığı gibi “bozukluk” sözcüğü günlük dildeki anlamında
olmayıp; tıbbi - teknik bir terim olarak hakaret - aşağılama anlamı yoktur. “Personality disorder”
kavramının Türkçemizde yerleşik çevirisi “kişilik bozukluğudur” ve tıbben bu tanı konan hiç kimse
aşağılanıp hakaret edilmiş değildir. Hiç kimse bu tıbbi tanı nedeniyle hakaret davası da açmış da
değildir. Dahası, “kişilik bozuklukları” Psikiyatride geniş bir aile olup salt narsisistik tipten ibaret de
değildir. İlginç biçimde mahkeme de savcının istemine katılarak (!?) mahkumiyete hükmetmiştir.
Oysa davada örn. Türk Tabipleri Birliği’nden veya Türk Psikiyatri Derneği’nden bilirkişilik raporu /
uzman görüşü alınsa idi, böylesine yanlış ve hukuk literatürüne geçerek bizleri mahçup eden
çok adaletsiz bir karar çıkmazdı..



Diyeceğimiz odur ki;
Erdoğan’ın iknası ve kaygı korkularının aşılamasa bile hafifletilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda kendisine kendisinden başka anlamlı yardım edecek kimse yoktur. Kapsamlı bir
pisikiyatrik - psikoterepötik (nesnel algı ve realistik - makul davranış/tepki odaklı) tıbbi destek
işe yarayabilir.. “Desensitizasyon, realizasyon, yüzleşme..” gibi teknikler kullanılabilir. Ancak bu
girişimden yarar sağlamak aylar alabilir. Oysa Türkiye’nin AKP - RTE tarafından çok sıkıştırıldığını,
adeta kamçılandığını derin kaygı ile görüyoruz. TBMM sabahlara dek çalıştırılarak, kadın muhalefet
vekilleri dahi tekme - tokat dövülerek, gaspedilerek... anlaşılmaz (gerçekte anlaşılır!) muazzam bir
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acelecilik dayatması sahnede!?? Dünya alem seyrediyor ve Türkiye’nin saygınlığı ayaklar altında.
Bu dönemde başta aile büyükleri olmak üzere kıdemli danışmanların, Erdoğan’ın itibar ettiği
“akillerin” nesnel olarak ve her zamankinden farklı bir kararlılıkla, sonuç almak üzere
devreye girmesi zo-run-lu-dur. Doruğa varan çok tehlikeli gerilim asla sürdürülemez.
Gün bu gündür, Erdoğan’ı çevreleyen ilk halkada bulunanların yaşamsal sorumluluğu var.
Hekimlerinin de.. Özellikle hekimlerinin Erdoğan’a yardım etmesi bir vatan sorumluluğudur
etik ve profesyonel yükümlerden de önce hatta onların öncelikli parçaları olarak..
Yoksa göz göre göre ülkemiz, kaçınılmaz olarak Erdoğan ile birlikte bir “yangına - yokoluşa”
sürükleniyor, sürüklendi.. Hala yapılabilecek birşey var :
* Erdoğan TV’lere çıkıp ya da danışmanları eliyle yazılı açıklama ile, bir yığın uygun
gerekçeyle ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ dayatmasını geri çekmelidir.. Hatdan dönmek erdemdir.
Hemen, bu gün, birkaç saat içinde. (Tecavüzcü affı tasarısında olduğu gibi; doğruydu o adım..)
Bunun kendisi ve Türkiye için atılabilecek en doğru - yerinde - yararlı hatta kaçınılmaz ve
acil tek adım ve stratejik karar olduğu konusunda ne yapıp edip ikna edilmelidir.
* AKP'li - MHP'li vekiller militanca bir müritlik - mücahitlik - fedailik yarışı ile gerçekte Erdoğan'a,
partilerine ve Türkiye'ye ağır zarar veriyor! Bu gerçeği artık görmelidirler.
Neredesin eyyy sağduyu, neredesin eyyy teenni, neredesin eyy vicdan ve hukuk; neredesiniz?
Biraz daha gecikirseniz siz de bir işe yaramayacak ve defterden silineceksiniz..
Türkiye Cumhuriyeti, avuçlarımızdan kayıp gidecek bir yıldız gibi; karanlıklara, bilinmezliğe..
Sevgi, saygı, derin kaygı ama tükenmeyen UMUT ile.
12 Ocak 2017, Ankara
http://ahmetsaltik.net/2017/01/12/soner-yalcin-iste-budur/ (altında yayımlandı, aynı gün manşete kondu)
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