
 

ABD SEÇIMLERINDE TRUMP’IN ALGI YÖNETIMI 

Ben günler öncesinden Trump Kazanabilir derken insanlar gülüyordu. Oysa bu bir 
temenni değil bilimsel bir gözleme dayalı bir Algı Yönetiminin gözlemine dayalı yorumdu. 
Her hafta Film okumalarında yaptığım algı yönetiminin en güncel olanıydı. Yıllar once 
“Kuyunun dibindeki kurbağalar, gökyüzündeki yıldızları kuyunun ağzından görebildikleri 
kadar zannederler.” Bu söz beni her duyduğumu inanmamaya ve duyduğumu bir çok 
kaynaktan doğrulayan bir yöntem kazandırdı. Bu nedenle de dünyada olan olayları 
sadece yerel basın/medyadan değil yurt dışındaki uzmanların yorumlarından da dinlerim. 
Devamlı belgesel kanallarını izlerim. Abd seçimleri sırasında yapılan yorumlar siyaset ve 
insan psikolijisi üzerine ciddi bir eğitimdi ve geçmiş tecrübelerimi de katınca Abd 
seçimlerinde trump’ın başarısı beni şaşırtmadı. Abd seçim sürecindei algı yönetiminin 
ana hatlarını Sizinle de paylaşmak istedim;  

 

Herkese devamlı tavsiye ettiğim Kültür/sanat/spor/siyaset ne varsa her konuda çok ciddi 
konukları ağırlıyor ciddi oranda da objektif sorular soruyor. Abd seçimleriyle ilgili yapılan 
uzman yorumlarında, Clinton ve Trump’ın artıları eksileri ve Abd toplumunun mevcut 
durumu çok güzel yorumlandı. Adayların konuşmasıyla ilgili bende bir kaç yorum 
yapacağım.  

 

Bir uzman “Obama’nın doğum belgesini gündeme getirerek kendine tarz olacak bir 
şablon yarattı ve dikkat çekti.“ dedi. 

Bir kaç örnekle açıklayayım; Hillary Clinton, “Trump’ın başkanlığa kişilik olarak uygun 
olmadığını ve bunun bir felakat olacağını söyleyip durdu. Ben 30 senedir devletin 
içindeyim sistemi biliyorum sen ne yaptın? Dedi. Yani yeterli bilgi ve becerin yok sen 
ne yapabilirsin? Dedi. U aynı durumdaki bilgisi ve tecrübesi olmayan tüm Abd 
vatandaşlarına da bir saldırıydı. Bizdeki Göbeğini Kaşıyan Adam sözünün sözü 
söyleyenin amacının tersine yaptığı negatif etki gibi. 

 

Trump “Bilgi önemli değil içgüdülerime gore hareket edeceğim”  dediğinde tepki 
gördü ve Hillariy’e sordu “Bilgili olanların yani Sizlerin yönettiği ülke ve dünyanın 
durumu ortada her yerde savaş ve mutsuzluk” Buna karşı bir çok uzman tabiiki 
bilginin öenmini anlatan yorumlar ve bilimsel veriler ve örnekler sundu ama Bence 
Trump’ın yaptığını kimse anlamadı. Trump; Mutsuz halka mutsuzluğunun sebebini 
yıllardır yönetimde olan Hillary ve ekibi olarak adreslemişti. İşte mutsuzluğunun sebebi 
bunlar demişti.   

Trump’ın yarışın başlarında beklenenden fazla oy alıp Cumhuriyetçilerin başına geçmesi 
üzerine bir uzman’da “Trump’a oy verilmesi Abd’de boşluğun mutsuzluğun 
sanılandan daha büyük olduğunu gösteriyor.” Deyince, Trump mutsuzların, 
umutsuzların yeni umudu oluverdi.   

 

Devamında Trump’ın bir TV programını protesto edip diğer adaylarla yayına çıkmaması  
traump’ı mevcut sistemin (medyanın bile) söz geçiremediği “Tahmin edilemeyen insan”  
statüsüne yükseltti.  
 

Clinton taraftarları “İçgüdüler tecrübenin önüne geçiyor” Trump’ın bildiklerini ve 
yapabileceklerini nasıl ayırt edeceğiz.” “Duyduklarını anlayacak temelin yoksa işinizi 
yarım yapıyorsunuz demektir.”   



 

Trump ve taraftarları “Yeterli tecrübe önemliyse dünya neden bu halde” “Sorumluluk 
almadan nasıl yapacağını bilemezsiniz” dediler.  
 

Bu arada onlarca uzman yorumcu, “Sistemde yozlaşma olduğu, insanlar genel olarak 
kendini rahat hissetmiyor. Nereye gidiyoruz? Halk adaletten şikayetçi insanlar 
olması gereken yerde olmadıklarını düşünüyor. Ayrımcılık olduğu maddi 
imkanların belli kesimlerce kullanıldığı halka ulaşmadığı. Gelecekten çok umutlu 
olmadıkları ve Çocuklarının kendileri kadar iyi bir hayata sahip olmayacağını 
düşünüyorlar. En önemlisi, bu durumun hiç bitmeyecek gibi geldiğini” ve buna 
benzer halkın mutsuzluklarından bahsettiler.   

 

Trump böyle bir halka yapılacak çok güzel bir açıklama daha yaptı. “Dünyada her yere 
müdahale ediyoruz ve çok maliyetli oluyor herkes kendi başının çaresine baksın 
yada bizim korumamızı istiyorsa bedelini ödesin.” Dedi. Mutsuz ve umutsuz  halka 
“Başka ülkeler için yapılan lüzümsuz harcamaları yapmayacağım. Cebimizde kalacak 
sana daha az yükleneceğim vergileri arttırmayacağım vb. şeyler söylemiş oldu.  

 

Hatırlarsanız Clinton’un sloganları “Birlikte daha güçlü” “Bizim için mücadele 
ediyor” ve “Onunlayım”. Gerçekten kötü sloganlar halka hiç hitap etmiyor. Birlikte daha 
güçlü, “mutsuz bir halk güçsüz halk bu güçlünün kendisi olmayacağını yıllardır yaşamış 
halka bu slogan olamazdı. “Onunlayım, mevcut Sistemin devamı demek oluyor ki. Yine 
halka hitap etmiyor mevcudu koruma üzerine sloganlar.  

 

Bir uzmanda “Mutsuz ve umutsuz insanlar, Bana keyif veren şeyleri yapamıyorum 
öleyse ölmeye hazırım.” dedi.  Bu durumda mutsuz ve umutsuz insanlara once umut 
vaad etmek gerekirdi. Trump’ta bunu çok güzel yaptı.  

  

Trump’ın sloganı da “AMERIKA’YI YENIDEN GÜÇLÜ YAPALIM”  Şimdi gelin 
Hollywood’da çevrilen son filmlerin sloganlarına bakalım.  Yıldız Savaşları “GÜÇ 
UYANIYOR” Batmanve Süperman “ADALETİN ŞAFAĞI”  

 

  

 

Ne kadar ilginç değil mi? Batman ve Süperman konusu Abd deki bir birleşmeyi duyunca 
daha da ilginç hale geldi. Bir uzman şöyle dedi “Popülüst olarak küreselleşme karşıtlığı 
artıyor. Bunu Brexit’te olduğu gibi Klanlarla Neo Naziler birleşti.”    

 



 

Hatırlarsanız Obama’nın slogan “Yes We Can” “Yapabiliriz.” Umut vaad eden bir slogan 
değil mi? Sadece umut değil bir eylemden bir amaç vurgusu da var. Beraber birşey 
yapmaya kararlı bir slogan.   
 

Clinton’un gizli yazışmalarını yaptığı emaillerin özel bir serverde saklanması ve 
binlercesinin ele geçmiş ve bazılarının yayınlanmış olmasıda Clinton’un devlet insanı 
standartlarına uygun gizlilik anlayışının olmadığının bir ispatıydı. Trump bunuda güzel 
kullandı.  
 

Diyeceksiniz ki, kadınlar ve göçmenler ve Müslümanlar hakkında söyledikleri. Onlar 
sadece dikkat çekmek için yapılmış açıklamalardı. Karşsıındaki bir kadındı ve özellikle 
kadınlara saldırması eminim ki Hillary üstünde ekstra baskı yaratmıştır.  

 

Hillary’inin kadın aday olması en büyük dezavantajıydı. Bunu yine bir uzman özetle şöyle 
ifade etti. “Erkekler neden kadınlar tarafından yönetilmek istemez. Veya nasıl kadınlar 
tarafından yönetilmek isterler. Kadın yönetici hafif sesini yükselttiğinde veya parmağını 
kaldırıp konuştuğunda, erkeğin bilinçaltında annesini çağrıştırır ve erkekler kendini 
“Annesi tarafından azarlanan küçük  bir çocuk olarak hissederler ve bundan ciddi 
rahatsızlık duyarlar.” Artık o kadın yönetici onlar için gitmeli veya yöneticileri olmamalıdır.  

 

Belki de Trump’ın kadın karşıtı açıklamaları, halkın bilinçaltına ben yetişkinim demek 
içindi. Hillary’i azarlayarak yetişkin olduğu mesajını verdi. Belkide, Trump’ın danışmanları 
Abd de erkeklerin eşleri ve anneleri tarafından ezildiğini düşündü ve YENİDEN GÜÇLÜ 
AMERİKA bir çeşit Güç Uyanıyor sloganıyla ile erkeklere yeniden güçlü olmayı  vaad 
ettiler buda kadınlarına karşı yeniden erkek olmak fırsatı demekti.  
 

Trump seçimlerden kısa sure önce olumsuz konuşmalarını bıraktı, çünkü istediği dikkati 
çekmiş ve etkiyi yapmıştı. Seçimden once finans piyalasarı yetkilileriyle görüşmeleri oldu. 
Herkes en karlı şekilde kaybetmeyi planlıyor dedi ama belkide en karlı şekilde kazanmayı 
planlıyordu. Piyalasarda bugün çıkacak türbülansa hazırlıktı.  

İnsanlara umut vaad ederseniz onlarla neler yapabileceğinize şaşarsınız. Sadece kime 
ne umut vereceğinizi iyi belirleyin. Bazıları “bu seçimlerden de anlayacağımız üzere, 
umut bilgiden önemli olduğunu göstermiştir” diyenler olabilir. Oysa bu seçimler Algı 
biliminin ne kadar olduğunu göstermiştir. İhtiyaçlarınız seçimlerinizi, umutlarınızı belirler. 
Bu nedenle, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Çalışmadan, yorulmadan, 
öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye 
mahkumdurlar.” Bu nedenle, özellikle başkalarının verdiği kulağa hoş gelen, boş 
umutlara kapılarak yıllarınızı ve umutlarınızı boşa harcamayın. Her zaman dediğim gibi, 
“DÜNYADA EN ZOR ŞEY BIR UMUDU UMUTSUZLUĞA GÖMMEKTİR.”  

Selam ve sevgilerimle 

Aydın Türkgücü 
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