
SEÇİM VE SONRASI 
GENEL SEÇİMLERİN ÜZERİNDEN GELECEĞE BAKARKEN 

7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerin galibi kim? Bu soruya bu kez on yıldır alışılmış olduğu ölçüde net bir cevap vermek mümkün de-
ğil. Seçimin sonucu Türkiye’de şu an birinci önceliğin -ülke sınırları dışındaki gelişmelerin de etkisiyle- etnik, bunu da belirleyen ikinci ön-

celiğin kimlik, üçüncü olarak da başta “lider” olmak üzere aidiyet olduğunu gösteriyor.  Bu bakımdan hem “bugün yarındır”  düsturundan 
hareketle geleceğe dair kaygıları arttırıyor hem de ekonomik taleplerin çok baskın olsa da rey vermeye etki etme noktasında gerilerde kal-
dığına işaret ediyor.  Zaten uzun zamandır Türkiye’deki seçmen davranışları üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen neticenin;  “ekono-
mi seçim kazandırmaz, kaybettirir” şeklinde olması da bunu doğruluyor. Kaldı ki seçim sürecinde AK Parti cephesinin ekonomiye dair kurdu-
ğu cümlelerin baskın karakterinin, “eskiden bu da yoktu, bunlarla iktifa edin” şeklinde olması ahali tarafından  “üstten bakış” olarak yorum-
landı ve ‘kibir’ kavramı çerçevesinde oluşturulan medyatik enformasyon kanalını büyük ölçüde besledi.  Ayrıca yapılanların sürekli bir şekilde 
bıktırırcasına anlatılması, yapılan imar faaliyetlerinin başa kakılması olarak da algılandı. 

Gezi Parkı olaylarından itibaren başlayan ve AK Parti’ye yönelik olarak dile getirilen kibir ve diktatörlük üzerine kurulu söylem, sıradan 
insanların kendi yakın çevrelerindeki algılarla ve kimi pratiklerle örtüştü. AK Parti’ye ders verme düşüncesi, seçim sonuçlarında kendisini 
göstermiş görünmekte. AK Parti, büyükşehirlerdeki, Anadolu’daki ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdeki oy kaybına rağmen aldığı 
%41’lik oy oranıyla seçimden birinci parti olarak çıktı. Ancak HDP’nin %13’le barajı aşmış olması ve MHP’nin oylarını arttırmasından ötürü tek 
başına bir iktidar kuramıyor. Bundan ötürü hem buruk hem de kendi politikalarını gözden geçirmeyi gerektirecek oldukça kritik bir eşikte.  
Hükümet kurmak için başka bir rakip partiyle anlaşmak zorunda. Bu açıdan bakıldığında mutlak “galip” olarak değerlendirilemiyor. Muhalefet 
partileri açısından bakıldığında, onlar da AK Parti’nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşmasını engellemiş olmalarından ötürü mem-
nun ve gururlular. Ancak iş hükümet kurma başta olmak üzere memleketin diğer konularının nasıl yönetileceği meselesine gelince bunun 
pek bir anlamı kalmıyor.  İş çevrelerinden, esnaflara ve memurlara kadar birçok vatandaşın, ülkeyi bekleyen koalisyon gerçeğiyle karşı karşıya 
kalması, tekrar Türkiye’nin koalisyon hafızasını canlandırmış ve yeni bir tedirginliğin konusu olmuştur. Döviz, işçi çıkarmalar, faizin artışı ve 
emlak satışlarında durgunluk ve dengesizlik hemen ilk günden Türkiye’nin gerçek gündemi olarak yerini almıştır.

Şüphesiz seçimlerin, gazete manşetlerine ve analizlerine yansıyan tarihsel hafızaya gönderme yapmayı anlamsız kılmayan dış dünya 
ile de sıkı bir ilişkisi vardır.  Küresel siyaset, “Arap uyanışı” olarak bilinen tüm gelişmeleri durdurup özellikle Mısır ve Suriye’yi teslim aldıktan 
sonra Türkiye’yi teslim almak için uğraşmaktadır.  İktidarın, özellikle 2010 yılından beri küresel siyasetten bağımsız hareketlerde bulunması, 
siyaset yapıcı aktör olarak öne çıkma çabasıTürkiye’yi hedef haline getirmiştir. Böylesi durumlarda genellikle iktidarın odağındaki kişi doğ-
rudan hedef olarak seçilir. Buradaki hedef açıktır ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.  Nitekim bir İtalyan gazetesinde seçim ertesi 
yayınlanan “Yüzyılın Selahaddin’i durduruldu!”  başlıklı analiz bunu doğrulamaktadır. Şunu söylemek mümkündür ki, Erdoğan iktidarına karşı 
kurulan koalisyon son 2-3 senedir fiilen yürütülen operasyonda başarıya ulaşmış ve Erdoğan ve AK Parti yara almıştır. Tersinden bakıldığında 
ise Erdoğan’ın sandık vurgusu başarılı olmuş,  neredeyse tüm muhalifler çeşitli ittifaklar kurarak oyuna dâhil olmuş, bu da sokak siyaseti 
olarak anılan hıncı kontrol altına almıştır.   

Bu sürece yakından bakıldığında, çözüm sürecinin Türkiye’nin hayrına olacak tarzda çözüme kavuşturulmasını istemeyen kadife darbeci 
kadro, süreci engelleyecek ve Kürt halkını AK Parti’den koparacak bir stratejiyi adım adım uygulamıştır. AK Parti yöneticilerinin Taksim kadife 
darbe sürecini algılamadaki zafiyetleri, Kürt seçmen üzerinden kurulmuş olan tezgâhın görülmesini engellemiştir. Bu stratejinin uygulanma-
sına ilişkin bir başlangıç tarihi, kesin olarak söyleyememekle beraber sürecin, Hatip Dicle’nin milletvekilliği seçiminin iptal edilmesi ve ardından 
mahkûmiyeti ile birlikte başladığını söyleyebiliriz. AK Parti’nin Kürtlere karşı yürüttüğü politika, başından beri dini bir “kardeşlik” politikası 
ekseninde dönüp duruyordu. AK Parti bu politikadan hiçbir zaman vaz geçmedi  ancak bu din kardeşliği Uludere/Roboski katliamıyla biraz 
aşınmıştı. Kobani sınavı Türkiye için talihsiz bir kâbusa dönüştü. Neredeyse tüm Kobanililerin Türkiye’de ağırlanmasına rağmen, bu konuda 
tersine algı baskın çıktı.  Öyle ki, Kobani’yi “Kürtler’in Dersim’i”  şeklinde sunma propagandası işlendiği halde Kobani ile ilgili karşı kampanya 
hükümet tarafından yürütülemedi. “Kobani düştü düşecek” sözü ve ardından başlayan “Kürt sorunu yoktur.” tartışması, karşı propagandanın 
ısrarla dile getirdiği “AK Parti Kürtleri oyalıyor.” söylemini güçlendirdi.  

Şunu kabul edelim ki, AK Parti seçim süresince milliyetçi bir dil kullanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin böyle bir dil kul-
lanmasının sebebi, yaptırılan özel anketlerde MHP’ye oy kaymasının tespit edildiği ve bunu da durdurmak için böyle bir yola başvurulduğu 
şeklinde ifade edilmektedir. Şayet böyle bir dilin kullanılması, anket sonuçlarına göre belirlenmiş ise, o zaman, bu dilin kullanılmasından sonra 
yaptırılan anketlerde, daha büyük bir oyun, HDP’ye kaymakta olduğunun da görülmesi gerekirdi. Seçim sonrasında AK Parti’nin  “ideolojik 
tabanı” dahi, bu kırılganlığı yaşayarak, çözüm sürecinin ne kadar hatalı sonuçlar doğurduğu eleştirisini getirmiş, meseleyi dış bağlantılı kimlik 
meselesi üzerinden yorumlamayı tercih etmiştir.

Bu seçimlerde AK Parti’nin başörtüsü yasağını kaldırma, İmam Hatipleri açma ve Kürtçe Kur’ân gibi söylemlerinin çok etkili olamadığını 
gördük. Hatta dindar Kürtlerin bu defa blok halinde HDP’ye geçmesi başlı başına bir sosyolojik araştırma konusu olmalıdır. AK Parti seçim 
söylemini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde başkanlık sistemi ve anayasal değişim üzerine oturtmuştur. Hizmetleri, projeleri ve eko-
nomik vaatleri ikinci planda kalmıştır. Bir genel seçim öncesinde, başkanlık sisteminin ne getirip ne götüreceği gerektiği gibi tartışılmadan, 
halkın kafası berraklaştırılmadan genel seçim sürecinde Başkanlık sisteminin, ne olduğu bilinmeyen “Türk tipi başkanlık sisteminin” seçim 
propagandalarının merkezine oturtulması fayda getirmeyen bir yanlış olmuştur. Bu noktada, kadife darbeci kadronun “sivil dikta/sivil dikta-
törlük” söylemleri, “özgürlüğü en kutsal değer” olarak gören gençler üzerinde çok etkili olmuştur. Diğer taraftan söylemde “düşmanlara karşı” 
çatışma çizgisinin üst düzeyde tutulması varoluşsal olarak bir zorunluluk iken demokratik meşru muhaliflere karşı aynı dilin kullanılmaması 
da yine varoluşsal olarak zorunluluk olmalıdır. Yani antagonistik siyaset ile agonistik siyaset söylemlerini ayırmak; AK Parti ve Türkiye’de 
İslâmi kesime “düşman” olanlar ile AK Parti’ye muhalif olanlara karşı farklı “dil ve üslup” kurmak gerekir ki bu “düşmana” karşı savaş, muha-
life karşı yarış havasını zaruri kılar. Siyasal alanın kırılgan hale getirilmesi noktasındaki operasyonların belli ölçüde başarıya ulaşmış olması 
ve söylemin yenilenmesi, yeni bir paradigmaya geçilmesi gerektiği hususundaki yaklaşımları doğrulamaktadır. 

Ramazan’ın ve bayramın İslâmi hayat tarzının alâmet-i farikaları olan tefekkür, emri bil’maruf nehyi anil’münker, tezkiye, iyilik, infak, 
dayanışma, paylaşma, diğerkâmlık, kanaat, itidal, tevazu, tutumluluk, sabır, takva, affetme, hilm, sevgi, saygı vb. gibi temel değerlerin ser-
pilmesine vesile olması temennisiyle. 

              Umran
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G Ü N D E M   HAYATI RAMAZANLAŞTIRMAK 

Bilinmelidir ki, Müslümanlar, Ramazan ayında belirgin bir hayat tarzı olarak yaşa-
maya çalıştıkları İslâmî erdemleri senenin diğer on bir ayına da yaydıkları takdirde 
Batılı değerler sistemine karşı en güzel cevabı vermiş olacaklar, arayış ve boşluk-
lar içerisinde debelenen dünya insanlığına çözüm ve kurtuluş vesilesi olacaklardır.

‘Kur’ân ayı’ olan Şehr-i Ramazan’da Kur’ân-ı 
Kerim’in kadr ü kıymetini bilenlerden olmaya ve 
bir ay boyu midelerini aç bırakırken gönüllerini 
ilahî mesajın rahmet sağanağıyla kana kana besle-
meye çalışan müminlere ne mutlu! 

Onlar kalplerini günahtan, kir ve pastan arın-
dırıyor, sırf Allah rızasını gözeterek tuttukları 
oruçla iradelerini çelikleştiriyor, Allah’ı birlemek 
için kıldıkları namazlarla da kulluk bilincini diri 
tutuyorlar. 

Onlar, Aliya İzzetbegoviç’in “Dolu bir mide ve 
boş bir kalp; en kötü kombinasyon” diye tanımladı-
ğı cahili insan tipini tam tersine çeviren Ramazan 
ayının manevi iklimine tutunarak “boş bir mide 
ve dolu bir kalp” sahibi oluyorlar; ve yine onun 
dediği gibi, oruçla özgürlüğe kanatlanıyorlar. 

Ramazan’la bahtiyar müminlerin ruh halini 
Mustafa Kutlu harika ifade ediyor: “Kalbimizin 
paslı kilidi açılıyor… Açlık bizi doyuruyor… Sa-
bır bizi coşturuyor... Merhamet sağanak gibi boşa-
lıyor… İçimizde kurulan kürsü bizi hesaba çeki-
yor… Derken ben, Benlikten sıyrılıyor…”

Sene boyunca ruhen, kalben, vicdanen ve zih-
nen kirlenen müminler bir ay boyunca “Rama-
zan” kelimesinin kök anlamında mündemiç bu-
lunan “güz yağmuru”nda yıkanıp günahlarından 
arınmaya ve bu kutlu mevsimin rahmet iklimini 
doya doya solumaya gayret ediyorlar. Sabrı, seba-
tı, merhameti kuşanmaya; irade ve kararlılıklarını 
pekiştirmeye; paylaşma, dayanışma, yardımsever-
lik, iyilik, kardeşlik gibi güzel hasletlerle bezen-
meye çalışıyorlar. 

Büyük çoğunluğu oruç tutan, “On Bir Ayın 
Sultanı”na ve onun Rabb’ine huşû/saygı duyarak 
içkiden, kumardan, zinadan, yalandan, gıybetten, 
fesatçılıktan, şiddetten uzak durmaya gayret eden, 
bildiği kadarıyla Kur’ân okuyan, fırsat buldukça 

dinleyen, anlamaya gayret eden, coşkuyla namaz-
larını sürekli kılan insanımız özellikle bu ayda 
içerdeki ve dışardaki muhtaç kardeşlerine mer-
hamet elini, hayır elini uzatarak adeta bir “infak 
toplumu”na dönüşüyor ve genlerindeki İslâmî er-
demlerini yeniden kuşanıyor, hamd olsun.

Bütün Bir Ömür “Ramazan İklim”ini Solumak

Mübarek Ramazan ayı; müminlerin bir ay bo-
yunca, üzerlerine farz kılınan oruç ibadeti ile ken-
dilerini rûhen ve bedenen yenilemeleri, iradele-
rini pekiştirmeleri, Kur’ân’la yeniden dirilmeleri 
için müstesna bir fırsat olmakta.  

Bilinmelidir ki; İslâmî hayat tarzının alamet-i 
farikaları olan ve Ramazan ikliminde doruk nok-
tasına çıkan iyilik, infak, dayanışma, paylaşma, 
diğerkâmlık, kanaat, itidal, tevazu, tutumluluk, 
sabır, takva, affetme, hilm, sevgi, saygı vb. gibi 
temel değerler Müslüman toplumların en büyük 
sermayesidir. Bilinmelidir ki, Müslümanlar, Ra-
mazan ayında belirgin bir hayat tarzı olarak ya-
şamaya çalıştıkları İslâmî erdemleri senenin diğer 
on bir ayına da yaydıkları takdirde Batılı değerler 
sistemine karşı en güzel cevabı vermiş olacaklar, 
arayış ve boşluklar içerisinde debelenen dünya in-
sanlığına çözüm ve kurtuluş vesilesi olacaklardır.

İmdi, Ramazan ayında Allah’ın Kitabı’nın yol 
gösterici ilkelerini hayat rehberi yaparak Kur’ân 
ahlâkı ile ahlâklanma çabasında olan müminler 
olarak, Kitab’ı terk edilmiş bırakmanın (Furkan 
25/30) kendimiz ve ümmet için ne büyük bir fe-
laket olduğunu bilerek, ilahi mesajla ilişkimizi sa-
dece bir ay değil bir ömür boyu sürekli ve düzen-
li olarak sürdürmemiz gerektiği şuurunu kaybet-
memeliyiz!  

Unutmamalıyız ki; Tevhîd akîdesine inanan 
her sağlıklı ve reşid Müslümana farz kılınan oruç 

Abdullah YILDIZ

Hayatı Ramazanlaştırmak
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ibadeti senede bir ay tutuluyor, varlıklı olanla-
ra farz olan zekât yılda bir kez veriliyor ve yine 
imkân ve yol bulabilen müminlere farz olan hac 
da ömürde bir kez yapılıyor; ama şükür ki, mü-
minlerin ömür boyu Allah (c.c.) ile sürekli ve ke-
sintisiz bir irtibat kurmalarını, tevhîd inancını ve 
kulluk bilincini sürekli diri tutmalarını ve pekiş-
tirmelerini sağlayan namaz ibadeti günde beş va-
kit olarak farz kılındı ve bizi vakit vakit Rabbimi-
zin huzuruna taşıyor… Ömürde bir kez değil, se-
nede bir ay değil, bir ömür boyu her gün beş va-
kit huzur-u ilâhîde “huzura erme” imkânı ve fırsa-
tı sunuyor bize... Bitmeyen, tükenmeyen, sürek-
li tekrarlanan bir ibadet... Mümini günde beş kez 
“Mirac”a taşıyan, günlük hayatın bunalım ve sı-
kıntılarından kurtarıp ferahlatan, kulluk sözleşme-
sini yenilemesine vesile olan “Cennet anahtarı”...

Gerçek Bayramlara Doğru…

Allah’a sonsuz hamd ü senâlar olsun ki, mü-
minlerin oldukça verimli ve canlı biçimde yaşa-
dıklarına tanık olduğumuz bir Ramazan’ı daha ge-
ride bırakıyoruz. Böyle verimli bir arınma süreci-
nin ardından, inananlar olarak “bayram” yapma-
ya ve bayram coşkusu yaşamaya hakkımız oldu-
ğuna inanabiliriz. 

Oruç, mukabele ve namazlarla Allah’a daha 
yakın olan; dua, zikir, tövbe ve istiğfarlarla günah-
larından arınan; zekât, sadaka-i fıtır ve sadakalar-
la yüreği yufkalaşan; iftarlar, ziyaretler ve çeşitli 
etkinliklerle birbiriyle kaynaşan insanımız tam da 
bayram sevincini yaşamaya hazırlanırken; ins ve 
cin şeytanları ve şer odakları da bu sevinci mü-
minlerin kursağında bırakmak için ellerinden ge-
len her türlü plan ve projeyi devreye koyuyorlar. 
Ümmetin kan ve gözyaşları üzerinden ürettikle-
ri çıkar egemenliklerinin sona ermesinden kor-
kan şer odakları ve onların yerli işbirlikçileri yani 
‘dâhili ve harici bedhahlar’, el birlik bu kutlu bay-
ramı millete zehir etmek isteseler de, gelin: onla-
ra inat, Şehr-i Ramazan’ın kalan günlerinin, Kadir 
Gecesi’nin, Fıtır/Ramazan Bayramı’nın kadrini bi-
lelim; 12 ayı Ramazan yapmanın, her geceyi Kadir 
bilip Kur’ân’ın “hayat veren” ilkelerini hayata taşı-

manın ve Ramazan Bayramını birbirimizle kucak-
laşmanın vesilesi kılmanın imkânlarını arayalım.

Biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz (s.), mü-
minlerin Ramazan ve Kurban bayramlarını can-
lı, heyecanlı ve neşeli ve olarak kutlamalarını is-
temiştir. Bu yüzden bayram günleri oruç tutma-
yı yasaklamıştır. Bayram namazına müminlerin 
daha kalabalık biçimde katılmalarını sağlamak 
için, namazı oldukça geniş ve düz bir alan olan 
Musallâ’da kıldırmış ve kadın-erkek, çoluk-çocuk 
herkesin oraya gelmesini emretmiştir; namaz kıla-
mayan kadınların da kenarda durup dua ederek o 
coşkuya katılmasını tavsiye etmiştir. Bu bilinçledir 
ki, günümüzde de tüm dünya Müslümanları, Bay-
ram namazlarını açık alanlarda büyük kalabalık-
lar halinde kılıyorlar. Türkiye’de ise son iki sene-
dir, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Namaz Gönüllüle-
ri Platformu’nun işbirliği ile Ramazan ve Kurban 
Bayram namazları, İstanbul Sultanahmet Camii ve 
meydanı başta olmak üzere “her şehrin en büyük 
camiinde ve ailece” yüzbinleri bulan kalabalıklarla 
coşku içinde eda edilmeye başladı elhamdülillah. 

İmdi, neşe, sevinç ve coşku demek olan bay-
ramları, biz inananlar oldukça canlı ve heyecan-
lı bir şekilde kutlamalıyız. ‘İslam âleminin birçok 
köşesinde Müslümanlar kan ve gözyaşı dökerken 
hangi bayram neşesi ve coşkusu?!’ diyerek ken-
dimize bayramları ‘haram’ kılmamalıyız. Allah 
Resûlü’nün (s.) bu tür bir gerekçeyle bayram coş-
kusunu iptal ettiğine dair herhangi bir bilgiye sa-
hip değiliz. Elbette her zaman aktif dualarımızla 
mümin kardeşlerimizin yanında ve fiilî beddua-
larımızla da zalimlerin karşısında olacağız. Ama 
bayram coşkusu, bayram heyecanı, bayram neşe-
sinin de iman ve İslâm kardeşliğinin, birlik ve da-
yanışmanın en canlı ifade biçimi olduğunu unut-
mayacağız.

Öyleyse, Ramazan Bayramı mümin gönüllere 
umut, neşe, sevinç ve heyecan getirsin!

Ramazan Bayramı, bütün İslâm âlemini feyiz-
lere, bereketlere, barışa, kurtuluşa ve hayırlara 
gark etsin!
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M üslümanlar bugün Rama-
zan ayını karşılarken Ro-

hingya Müslümanları bu karşılama-
nın dışındalar. Özellikle de haftalar-
dır denizde mahsur kalan, zulmün 
cehenneminden kaçan ve hatta sı-
ğınacak bir yer arayanlar. Kurtuluş 
umuduyla denizde kalan ve kendi-
lerini kabul edecek bir kıyı bulama-
yan teknelerde sıkışan iki bin kişi-
den bahsediyorum. Sonuçta deni-
zin ortasında kaldılar, açlık ve has-
talıklarla mücadele ediyorlar, etraf-
larında ise gün boyunca ölümün 
kâbusu kamp kuruyor.

 BM açıklamaları fanatik Budist-
lerin zulmünden ve askeri yöneti-
min cehenneminden kaçan 4.500 
Myanmar Müslüman’ının komşu 
üç ülke Tayland, Malezya ve Endo-
nezya sahillerine vardıklarını ifade 
ediyor. Bu ülkeler bu insanlara zor-
luk çıkardılar. Teknelerini sokma-
dılar. Budist çoğunluğa sahip Tay-
land otoriteleri daha da ileriye gi-
derek silah kullandı ve içlerinden 
çoğunu denize attı. Gazeteler bu 
ülkelerin kıyılarında yüzlerce Myan-
mar Müslüman’ının toplu cesetle-
riyle karşılaştıklarını yazdı.

 Haberlerde Başkan Barack 
Obama’nın Myanmar yönetimin-
den askeri yönetimden demokra-
tik yönetime gerçekten geçmeyi 
seçiyorsa Rohingyan Müslümanla-
rına karşı ayrımcılığı sonlandırması 
gerektiğinden bahsettiği bildirildi. 
ABD dışişleri bakanı yardımcısı bu 
kederli Müslümanları komşu ülke-
lere sığınmaya sevk eden ayrımcılık 
ve zulmün son bulması için pratik 
adımlar atılması çağrısı yaptı. Bu 
bağlamda yapılan uluslararası bas-
kılar sebebiyle Myanmar yetkilileri 
bazı göçmenleri (yaklaşık 900) va-
tanları olan Arakan’a geri gönder-
mek zorunda kaldı. Yalnız bu du-
rum yönetimin tutumunu değiştir-
medi. Zira yönetim bu Müslüman-
ları tanımayı reddediyor ve onları 
kimlik, eğitim, iş ve dolaşım özgür-
lüğü gibi çeşitli vatandaşlık hakla-
rından mahrum bırakıyor.

Arap medyası nüfusları bir mil-
yonu aşan Rohingya Müslüman-
larının trajedisine ilişkin bu arka 
planları kendi vilayetlerindeki tarihi 
kökleri, askeri yönetim bölgesinde-
ki sıkıntıları ve uğradıkları farklı zu-
lümler (haklarından mahrum kal-
malarından evlerinin, arazilerinin 
yakılması ve yönetimin göz yumdu-
ğu fanatik Budistlerce katliamlara 
maruz kalmaları) açısından ele aldı.

 Cidde’deki İslâm İşbirliği 
Örgütü’nü temsil eden heyetin 
yaptığı ziyaret ve Mısır’daki el-
Ezher şeyhinin yaptığı iki açıklama 
dışında bu insanların uğradığı zul-
mü sonlandıracak gerçekçi somut 
bir baskı oluşturacak bir çaba gör-
medik. İnsan bu Müslümanların sı-
kıntılarından bahseden ve onlara 
destek talebiyle sesini yükselten bir 
İslâm ülkesi liderinin adını vereme-
diği için utanıyor. Myanmar’ı baş-
bakan iken bu amaçla ziyaret eden 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan hariç. 
Haber ajansları Erdoğan’ın cum-
hurbaşkanı olarak Mayıs ayı orta-
sında Malezya başbakanıyla bir te-
lefon görüşmesi yaptığını ve Ro-
hingya Müslümanlarına yardımla-
rın nasıl ulaştırılacağı hususunda 
kendisiyle istişare ettiğini aktardı.

Bu bağlamda İslâm dünyasın-
daki İslâmî örgütlerin ve dini mer-

cilerin oradaki Müslümanlara yö-
nelik zulmün durması için somut 
bir baskı oluşturabilecek etkin bir 
adım atmadığını itiraf etmek kaçı-
nılmaz. Bu kurumlar, sadece kına-
mak ve uluslararası toplumun so-
rumluluk almasını istemekle yetin-
diler. Doğru bu talep ve kınama-
lar imanın en zayıf olanı. Bu örgüt-
ler ve mercilerin daha fazlasını yap-
ma güçleri olmadığı zaman da ka-
bul edilebilir bir tepki. Ancak bir-
çok karine ve delil gösteriyor ki kı-
nama dışında başka çabalar göste-
rilebilir.

 Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib 
Haziran ayında İtalya ve İngiltere’ye 
gitti. İngiltere’de diyalogla ilgile-
nen Sante  Gidio cemiyeti üyele-
riyle görüştü. Ayrıca İngiltere’de 
Prens Charles ve Avam Kamara-
sı üyeleriyle bir araya geldi. Bu gö-
rüşmelerin karşılıklı diyalog ve an-
layış köprülerinin kurulması bağla-
mındaki yararından kuşku duymu-
yorum. Ancak ben bu görüşmeler-
le ilgili yazılanları takip ederken Ez-
her şeyhinin Myanmar’a gitmesi-
nin daha yararlı olabileceğini ifade 
etmiştim. Çünkü Myanmar ziyare-
ti oradaki Müslümanların sıkıntıla-
rını hafifletebilecek somut bir baskı 
oluşturabilir. Usulcülerin kavramla-
rıyla konuşacak olursam Şeyhin Ro-
hingya Müslümanlarını şu an ziya-
ret etmesinin farz olduğunu iddia 
edebilirim. İtalya ve İngiltere ziya-
retleri ise başka zaman yapılabile-
cek nafile ziyaretlerdir.

 İslâmî kurumların ve mercile-
rin sorumluluğu hakkında çok şey 
söylenebilir. Ben bu kurumların 
kısır kaldıkları konularda çok şey 
yapabileceklerini düşünüyorum. 
Bu bağlamda bu kurumların Müs-
lümanların endişeleri ve taleplerin-
den çok kendilerini finanse eden 
veya ağırlayan ülkelerin politika-
larını dillendirdiklerini itiraf etmek 
kaçınılmaz.

 Burada en can alıcı soru şu: 
Bu sıkıntılara maruz kalanlar söz-
gelimi Yahudi olsaydı neler olur-
du. Myanmar hükümeti kınama 
ve yaptırımdan muaf olur muydu? 
Uluslararası hukuk örgütleri yapı-
lan bu zulme sessiz kalabilir miydi? 
Bu soruyla yetiniyor ve yanıtı size 
bırakıyorum.

 (Mısır gazetesi Şuruk, 17 Ha-
ziran 2015)

EZHER ŞEYHİ İNGİLTERE’YE DEĞİL 
MYANMAR’A GİTMELİYDİ
Fehmi HÜVEYDİ

Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 
olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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A rap siyasetçileri, aydınla-
rı ve gazetecilerden bir kesi-

min Türkiye’de Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin gerilemesine yönelik or-
taya koyduğu sevinç, Türk muhale-
fet partilerinin elde ettikleri sonuç-
lara yönelik sevincini geride bıraktı. 
Bu Arap sevinci hesaplaşma düze-
yine kadar çıktı. AK Parti’nin geri-
lemesini, ‘Sultan Erdoğan’ın hayal-
lerinin yıkılışı olarak adlandırdılar. 
Güya Erdoğan rejimi, Amerikan 
tipi başkanlık sistemine çevirerek 
‘diktatörlüğünü’ sağlamlaştırmaya 
çalışıyormuş. Bu yaklaşım seçim so-
nuçlarını Türkiye’nin dış politikası-
na bağlayan ve demokratik ülkeler-
deki seçmenlerin eğilimlerini iç so-
runların belirlediği gerçeğini gör-
mezlikten gelen oldukça yüzeysel 
bir yorumdur. AK Parti yönetimi al-
tındaki büyük ekonomik başarılara 
ve siyasi istikrar rağmen yenilenme 
ihtiyacı söz konusudur. Bir partinin 
iktidarda arka arkaya 13 yıl kalma-
sı demokratik ülkelerde ender rast-
lanan bir durumdur.

Sürpriz, Kürtlerin destekledi-
ği Halkın Demokrasi Partisi’nin ilk 
kez 80 sandalye kazanmasıydı. Bu 
sonuç AK Parti’nin aleyhine oldu. 
Kürt sorununun çözümü için başla-
tılan çözüm süreciyle Erdoğan hü-
kümeti Kürt partisinin önünü açtı 
ve bu süreç bu partinin barışçıl yol-
la çalışması için 2012’de kurulması-
na imkân tanıdı.

AK Parti’nin gerilemesinin te-
mel sebebinin Fethullah Gülen ha-
reketiyle yaşanan kriz olduğunu 
bazıları görmedi. Erdoğan bu hare-
keti ‘paralel hükümet’ olarak isim-
lendirdi. Zira bu hareketin yandaş-
ları AK Parti’nin oy deposu olarak 
görülüyordu. Ben yıllar önce yap-
tığım uzun bir araştırmada bu ha-
reketi sahip olduğu mali imkânlar, 
eğitim, ekonomi ve medya gibi 
farklı sektörlerdeki nüfuzu yanı sıra 
birçok ülkede yüzlerce okul kura-
rak ve ekonomik faaliyetlerde bu-
lunarak dış yayılmacılığı sebebiyle 

‘kıtalar ötesi Fethullah devleti’ ola-
rak adlandırmıştım.

 Doksanlı yıllardaki seçimleri ka-
zanma kültürü Arap yaklaşımlarına 
hâkim. Araplar gerçek demokrasi-
ye alışmadılar. AK Parti’nin elde et-
tiği yüzde 41’lik oranı yenilgi ola-
rak görüyorlar. Oysa parti par-
lamentoda birinci sırayı korudu. 
Arap dünyasındaki bu hesap kesen 
isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve partinin lideri başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun vurguladığı üzere 
partinin bu sonuçları kabul etmesi-
ni ve Türk halkının iradesine saygı 
göstermesini görmezlikten geliyor-
lar. Erdoğan ve hükümeti Arap dik-
tatörlüklerinde yapıldığı gibi seçim-
lerde şaibe olduğunu düşünmedi-
ler veya inkâr etmediler.

AK Parti’nin gerilemesine sevi-
nen Arapları demokratik pratik ilgi-
lendirmiyor. Daha çok Türkiye’nin 
dış politikasına yönelik önyargı-
lı düşmanca tutumlarla hareket 
ediyorlar. Bu kimseler çoğunlu-
ğu solcu aydın, siyasetçi ve yazar 
elit kesimlerle sınırlılar. Türkiye’nin 
İslâmcı hareketleri desteklediği ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nu dirilt-
meye çalıştığı yönünde hayali se-
naryolar dokuyorlar.

AK Parti’nin gerilemesine en 
fazla sevinen ülke ise Suriye reji-
mi ve yandaşlarıdır. Zira Türkiye bu 
rejimin gitmesini isteyen tutumlar 
sergilemişti. Ayrıca Türkiye’nin si-
lahlı unsurlara kendi toprakları üze-
rinden Suriye’ye geçme izni verdiği 
iddia ediliyordu. İşin ilginç yanı Er-
doğan seçim sandıklarına güvenip 
ülkesindeki sonuçlarını kabul eder-
ken Esed iktidara veraset yoluyla 
gelmişti. Seçmenlerin oyunu almak 
yerine kendi halkına karşı korkunç 
katliamlar işlemektedir. Dört yıldır 
ülkesini imha ediyor.

AK Parti’nin gerilemesine sevi-
nenler arasında Mısır’daki darbeci 
yönetim ve medyası da bulunmak-
tadır. Zira Erdoğan seçilmiş cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 
deviren, idam kararlarının çıkma-

sını, Mısır’da benzeri görülmemiş 
tutuklama ve işkencelerde bulu-
nan askeri darbeye karşı tutumlar 
almıştı. Bu sevinç İran’ın tepkilerin-
de ve onun Irak, Suriye, Lübnan ve 
Yemen’deki yandaşlarının tutumla-
rında açıkça görülmektedir. Çünkü 
Türkiye İran’ın Arap coğrafyasında 
mezhepçilik virüsünü besleyen bu 
ülkelere yönelik müdahalesine kar-
şı çıkıyordu.

Bu sevinç hali İsrail’e kadar 
uzandı. Gazete yorumları, dosya-
ları ve başta eski cumhurbaşkanı 
Şimon Perez olmak üzere bazı si-
yasetçilerin açıklamaları bu sevin-
ci yansıttı. Perez Erdoğan kaybet-
tiği için mutlu olduğunu belirtir-
ken başka İsrailli isimler seçim so-
nuçlarının Erdoğan’ın İsrail karşıtı 
bölgesel bir siyaset oluşturma gü-
cüne son verdiğini dile getirdiler, 
Kürtlerin ve Türk milliyetçilerinin 
Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumla-
rını eleştirdiklerini ve Tel Aviv’le ya-
kınlaşılması gerektiğini düşündük-
lerini vurguladılar.

İsrail kurulduğundan itibaren 
Türkiye ile ilişkileri gayet iyiydi. Bu 
ilişkiler AK Parti yönetimi sırasın-
da değişti. Bunun birçok göster-
gesi var. En önemlileri Türkiye’nin 
İsrail’in Gazze’ye yönelik savaş-
larına karşı çıkan tutumları, ablu-
kayı kırmak için süren çabaları ve 
Gazze’ye yardımlarda bulunma-
sıdır. Hal böyleyken Arap ülkele-
ri Gazze ablukasına katılıyorlardı. 
Erdoğan’ın yıllar önce İsviçre’deki 
Davos formundaki tutumu hâlâ zi-
hinlerde. Şimon Perez’e yüklenmiş 
ve ‘Gazze’deki çocukların katilisi-
niz’ demişti.

Seçim sonuçları sebebiyle Türk 
dış politikasında yaşanacak her-
hangi bir değişikliğin Arapların le-
hinde olacağını düşünenler ya-
nılırlar. Aksine bu değişim ABD 
ve İsrail’le ilişkileri derinleştirme 
yönünde olacaktır. Zira Türkiye 
2002’den bu yana AK Parti yöne-
timleri hariç Amerikan stratejisin-
den bağımsız bir karar gücüne sa-
hip olmadı. Bu tarihten önce Türki-
ye her daim Washington politikala-
rına bağlıydı.

(Katar gazetesi Er Raye, 16 Ha-
ziran 2015)

AK PARTİ’NİN GERİLEMESİNE SEVİNEN 
ARAPLARIN GÖREMEDİĞİ
 Ahmed ZEYBAN
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T ürk seçimlerinin bitmesi aka-
binde IŞİD’in kazançlı çıktığı 

tartışmasız. Zira bu örgüt eski ve 
yeni yandaşlarına kendi yaklaşımı-
nın doğru olduğunu ispatladı. Bu 
yandaşlar coğrafyadaki korkunç 
değişim ve bölgenin kanlı ve kor-
kunç şartlara boğulması ihtimalle-
riyle birlikte gelecek iki yıl zarfında 
farklı yerlerden büyük oranlarla ör-
güte akın edeceklerdir.

Ayrıntılara bakıldığında Türk 
muhalefeti, İsrail ve birçok Batı-
lı medya organı, muhalefetin AK 
Parti’ye karşı ilerleme kaydetme-
sini kutladı. Bu ilerlemenin sonra-

sı vardır. AK Parti Türkiye’yi ‘süper 
devletler’ sınıfına taşımasına imkân 
tanıyacak ve bölgedeki çekişmele-
ri sonlandırma derecesine varan si-
yasi bakış açısını dayatacağı çoğun-
luğu kaybetti. Böyle bir gelişme is-
tenmediği için Washington ve Av-
rupa tüm enerjilerini seferber etti 
ve hepsi Türk mucizesinin gerçek-
leşmesini engellemek için çalış-
tı. Bahsini ettiğimiz birinci konu 
bu. Zira istenene Türk ekonomisi-
nin ve siyasetinin bölgeyi parçala-
ma savaşları için gerilemesidir. Bu-
rada IŞİD,  kendi unsurlarına seçim-
lerin yararsız olduğu ve azınlıkların 

-nihayetinde dışarıyla ilişkiye geçe-
cekleri için- hiçbir oyunun olmama-
sı gerektiği yönündeki teorisini is-
patlıyordu. IŞİD yaklaşımına göre 
siyasi çözümler zaman kaybıdır ve 
bölgenin seçenekleri her denklemi 
güç yoluyla gerçekleştirmek anla-
mına geliyor.

Pratik açıdan bu teorinin 
Türkiye’de vücut bulmasına, AK 
Parti’yi düşürmek için omuz omu-
za veren partiler katkıda bulun-
du. Başlarında da Fethullah Gülen 
cemaati gelmektedir. Bu en etkili 
İslâmî grup kendi doğal düşmanla-
rıyla ittifak yaptı ve bunu AK Par-
ti ile mücadele ile gerekçelendir-
di. Cemaat aynı zamanda, kendi-
sine düşman olanları da içine alan 
muhalif ittifakta yer alıyordu. On-

İ srail belgeleri David Ben Guri-
on, Moshe Sharet, Pinhas La-

von ve Moshe Dayan’ın 1954 yılın-
da Lübnan’da bir Marunî devleti ve 
Kürdistan’da bir Kürt devleti kurul-
ması yönünde plan yaptıklarına işa-
ret ediyor. İsrail’in bu dört kurucu-
su isim arasındaki yazışmaların içe-
riğinden bölgede mezhepçi ve ırkçı 
devlet modellerinin yayılması üze-
rinde anlaştıkları anlaşılıyor.

1948 savaşı ve İsrail’in süper 
devletlerce tanınması sonrası Da-
vid Ben Gurion ‘engellerin üzerin-
den atlama’ siyaseti yürüttü. Bu si-
yaset İran, Türkiye ve Etiyopya ile 
güçlü ilişkiler kurulmasına yol açtı. 
Bu yeni geçiş Arap ülkelerinin boy-
kotunu aşmak olarak görüldü.

Altmışların başında İsrail, Kürt-
lerin kendilerini bir araya getirecek 
bir ülkeden mahrum kalmalarında 
ve tecrit edilmelerinde Molla Mus-
tafa Barzani’yi bağımsız bir oluşum 
kurmaya ikna etme sebebi buldu-
lar. 1962 yılında İsrail savunma 
bakanı yardımcısı Şimon Perez ile 
Barzani’nin temsilcisi Kamuran Ali 
Bedirhan arasında görüşmeler baş-
ladı. Bu esnada Cenevre’de ulusla-
rarası sosyalizm kongresi yapıldı ve 
o vakit karşılıklı ziyaretlerin yapıl-
ması hususunda anlaşmaya varıldı. 
1963 Eylül’ünde lider Barzani Tel 
Aviv’i ziyaret etti. Başbakan, dışiş-

leri ve savunma bakanları, Mena-
hım Began ve Golda Mair ile görüş-
tü. 1973’te de ikinci ziyaretini ger-
çekleştirdi ancak Kürt sorununa sır-
tını dönen ve Kürtlerin ülkesi kana-
lıyla lojistik geçişini yasaklayan İran 
Şahı’nın tutumuyla ilgili sebepler-
den dolayı istenen hedefi gerçek-
leştiremedi. 

Saddam Hüseyin’in 2003’te 
düşmesi sonrası Kürtlerin umutla-
rı yinelendi, iki lider Celal Talaba-
ni ve Mesud Barzani Bağdat’a gitti-
ler. Bu girişimin amacı Kürtlerin fe-
deratif demokratik sistem kapsa-
mında ulusal haklarını canlandır-
maktı. Merkezi hükümetin Irak’ın 
kuzeyinin bağımsızlığının uygulan-
ması veya hükümeti, parlamento-
su, ordusu, kendi ulusal bayrağı ve 
marşının tanınması noktasında te-
reddüt etmesiyle birlikte vakıa Kürt 
devletinin Irak oluşumu parçalan-
madan kurulabileceği ihtimaline 
işaret ediyor.

Bunun en anlamlı kanıtı Kürt 
savaşçıların bu hafta Türkiye sını-
rındaki stratejik Tel Abyad kentini 
ele geçirmesi sonrası geldi. Muha-
birler uluslararası koalisyonun hava 
saldırılarıyla desteklenen operas-
yonlardan beş gün sonra Peşmer-
ge savaşçılarının Rakka vilayetinde-
ki bu en önemli kenti ele geçirdiği-
ni bildirdi.

IŞİD Rakka’nın tamamını ele 
geçirmişti ancak son aylarda elli-
den fazla kasaba ve köyü Kürtle-
re kaptırdı. Bu kayıp Kobani ken-
tinin kaybıyla aynı paralellikle ola-
bilir. Kürtlerin sınırın Suriye tara-
fındaki ilerleyişi Suriye Kürtlerinin 
Irak Kürtlerine benzer bağımsız bir 
Kürt bölgesi kurmasından korkan 
Türkiye’yi endişelendiriyor.

BM’ye bağlı siyasi kurum-
lar Kürtlerin ilerleyişinin geçmiş-
te 1920 yılında bağımsız Kürt 
devleti kurulmasını öngören Sevr 
Antlaşması’nın uygulanmasını en-
gelleyen süper devletler nezdin-
deki olumlu havalardan kaynak-
landığı hususunda tereddüt edi-
yorlar. Lozan Antlaşması da Sevr 
Antlaşması’nın maddelerini iptal 
etmişti. Bu durum Kürtlerin dört ül-
keye Türkiye, Irak, Suriye ve İran’a 
dağılmasıyla sonuçlandı.

Kürdistan’da petrol ve gaz ara-
ma projelerini alan Amerikan pet-
rol şirketlerinin Kürt devletinin ku-
rulması için uluslararası hava oluş-
turma noktasında etkili rol oynadı-
ğı kesin. Irak’ın ve Suriye’nin bö-
lünmesi 95 yıl geciken bu adımın 
gerçekleşmesine destek olacaktır.

BM kaynakları bu uluslararası 
örgütün Ortadoğu’daki yeni dev-
letlerin sınırlarını tanıyacağı yönün-
deki iddiaları yalanlıyor ve basit bir 
düzenlemeyle Sykes-Picot sınırları-
nın değişmeyeceğini vurguluyor.

(El Hayat gazetesi 20 Haziran 
2015)

TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLERİ IŞİD KAZANDI
Eymen HALİD

 MEZHEP DEVLETLERİ PROJESİNİN 
CANLANDIRILMASI
Selim NASSAR
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lara ahlaki açıdan düşman olanlar 
da katıldı. Muhalefet saflarına ayrı-
ca eşcinseller de katıldı. Bu kimse-
ler Gülen cemaatinin AK Parti kar-
şıtı tutumundan istifade ettiler. Ar-
dından Saadet Partisi geliyor. Bu 
parti yeterli bir oy oranına ulaşama-
yacağını bilmesine rağmen sırf oy-
ları bölmek ve AK Parti’ye gitmesi-
ni engellemek için seçimlere girdi. 
Bu yüzden AK Parti yüzde üçe ya-
kın oy oranını kaybetti. Üçüncü bir 
kesim de Selefi gruptur. Bu grubu 
Türk gençlerinden önemli bir ke-
sim oluşturuyor. Selefi gruplar se-
çimlere inanmıyorlar ve dolayısıyla 
tarafsız kaldılar. Bu tarafsızlık AK 
Parti’ye gidecek büyük bir oy ora-
nını engelledi.

İkinci denklem gelecekte sak-
lı. Muhalefetin Türkiye’nin ekono-
mik ve siyasi düzlemde ilerlemesi-
nin sürmesini istiyorsa AK Parti ile 
iyi bir ittifak kurması gerekiyor. AK 
Parti’nin ekonomik mucizeyi koru-
ma gücü vardır. Bu mucizenin sür-
mesi halinde Türkiye büyük sorun-
larla karşılaşmayacaktır. Aksi du-
rumda Türkiye milyonlarca insanı 
etkileyecek saatli bir bombaya dö-
nüşecektir. Bu saatli bomba tüm 
bölgeyi ve coğrafyayı etkileyecek-
tir. Hâlihazırdaki şartlarda kazanç-
lı çıkan Türkiye’nin bölünme ve za-
yıflık içine girmesini temenni eden 
IŞİD’tir. İşte o vakit çölde ikamet 
eden bu örgüt bölgeye hükmede-
cek büyük bölgesel güç olacaktır. 
Bölgeyi bu  yapı idare edecektir. 

Lübnan’dan Bağdat ve Mekke’ye 
kadar bir imparatorluk inşa edecek-
tir. Askeri yönetim döneminde Bos-
na, Afganistan ve Çeçenistan’da 
savaşan Türkiyeli  gençler merke-
zi hükümetin rolünün gerilemesi 
halinde IŞİD’in en büyük destekçi-
si olacaktır.

Son olarak Türkiye’deki bazı 
İslâmcılara diyorum ki; kendi üm-
metinize ihanet etmeniz sonra-
sı Amerikan nasihatlerinden istifa-
de edin. Bu İslâmcılar Mısır’da dev-
rimin katledilmesine katkıda bulu-
nan Selefi Nur Partisi’nin deneyimi-
ni tekrarladılar. Nihayetinde bu par-
ti askerin postalı altında şimdi.

(Londra merkezli el-Kuds el-
Arabi gazetesi, 9 Haziran 2015)

Y emen’in yıkılmasının ve imha-
sının temel ve baş sorumlulu-

ğunu siyasi barbarlıkları, Yemen 
halkıyla, aşiretleri ve siyasi güçleri-
ne karşı gösterdikleri vahşi tutum-
ları sebebiyle Husiler taşımaktadır. 
Zira Husiler belirsiz ve gizemli se-
beplerden dolayı şiddete başvuru-
yorlar ve savaşıyorlar. Yemen’de 
başa güçlere karşı neden savaş-
tıklarını anlamak mümkün değil. 
Oysa müzakere masasında büyük 
ödünler elde etmişlerdi. Bu ödün-
ler kendilerini sahada ve siyasette 
bir numara yaptı. Bu durum ölüm-
lere yol açan ve Yemen’i asırlarca 
geriye götüren kanlı boş savaşla-
ra gitmek dışında bir şey bilmeyen 
bu hareketin fikri ve siyasi acziyeti-
ni gözler önüne seriyor.

İran destekli Husilerin aklı se-
lim bir davranışla alakası olmayan 

bu eylemlerde bulunmaları tesa-
düfi değil. Husiler her şeye muh-
taç bu ülkede gerçekleşmesi müm-
kün olmayan emeller için yıkık dö-
kük Yemen’i ele geçirme arzuları-
na ve ideolojik düşüncelere kapıl-
mış durumdalar.

Husilerin son ahmaklıkları ise 
‘utanç listesi’ adını verdikleri bir lis-
te belirlemeleri. Bu liste kendilerini 
eleştiren 26 üniversite hocası, ga-
zeteci ve siyasi aktivisti içeriyor. Lis-
tenin sonunda Şam’da iktidarda-
ki çetenin liderine bağlı ‘Esed’in 
Elektronik Ordusu’na benzer ‘Dev-
rimci Elektronik Komiteleri’nin im-
zası yer alıyor.

Bu liste tehlike arz ediyor çün-
kü ülkedeki cinayetler ve tasfiye-
ler için bir tehdit unsuru oluşturu-
yor. Doğal olarak listede Şark ga-
zetesinde gazeteci yazar Dr. Mu-

hammed Humeyri de bulunu-
yor. Humeyri Husi cemaatine ve 
Yemen’deki faaliyetlerine yönelik 
sakin ve nesnel eleştirileriyle tanın-
maktadır.

Bu listeye ‘suikast listesi’ adı-
nı da verebiliriz. Zira savaş ve kao-
sun hakim olduğu böyle bir ülkede 
bu tür listenin çıkarılması bu isimle-
rin sahiplerinin fiziki hedef olduğu 
anlamına gelmektedir. Liste dolay-
lı öldürme emri verilmesidir. Bu du-
rumun ciddiye alınması gerekmek-
tedir.

Husi tehditlerini hafife almak 
doğru değildir. Birçok siyasi rakip-
lerini tasfiye ettiler, evlerini, cami-
leri ve Kur’ân ezberleme merkezle-
rini havaya uçurdular. Köyleri teh-
cire zorladılar. Bu yüzden önde ge-
len Yemenli 26 kişiye yönelik sui-
kast bir istisna olmayacaktır. Aksi-
ne yaptıklarının devamıdır. Bu da 
Husilerin uluslar arası siyasi, insa-
ni ve hukuk platformlarında yargı-
lanmalarını gerektirmektedir. Hat-
ta uluslar arası ceza mahkemesin-
de yargılanmalılar. Toplu suikast 
ve tasfiye listeleri yayınlamaları sa-
vaş ve insanlık suçudur.

Husilerin Yemen’de yaptıkla-
rı şiddet ve karşı şiddetin uzun bir 
dönemini tesis etmekte, sonu gel-
mez intikamlara kapı açmaktadır. 
Bu da keder, zorluk, fakirlik, açlık 
ve ölümün eksik olmadığı Yemenli-
lerin sıkıntılarını arttıracaktır.

(Katar gazetesi eş-Şark, 21 Ha-
ziran 2015)

YEMEN’DEKİ HUSİLERİN UTANÇ VERİCİ TUTUMU
Semir EL-HİCAVİ
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Türk siyasetinde, özellikle sol / Kemalist jargonda ilkesizliğin, tutarsızlığın en önemli tem-
silcilerinden birisi olan Demirel’e sol / Kemalist çevrelerden yönelen bu aşırı sevginin kay-
nağı ne? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talihsiz biçimde bir başka vesileyle ifade ettiği 
“Stockholm Sendromu” örnek olayda sol / Kemalist çevreler için de dile getirilebilir mi?

Hınçlı Aydının
“Beethoven” Süleyman’a Vedası

T ürkiye’de siyasi tarihin, genellikle dönemlere ay-
rılarak ele alınması şeklinde bir eğilim vardır. 

Örneğin 1923-1950 arası Tek Parti Dönemi (Kema-
list dönem), 1950-1960 Demokrat Parti Dönemi, 
1960-1980 27 Mayıs sonrası dönem, 1980 sonra-
sı dönem gibi. Bu dönemler belki kendi içlerinde 
de alt başlıklarla değerlendirilebilir ama Türkiye’de 
sosyal bilimcinin zihin dünyasında büyük ölçüde 
kabaca bu dönemlerin siyasal ve sosyolojik izdü-
şümü olduğu gerçeği kabul edilecektir. Böylesi me-
tinlerin klasik örneklerinden birisi Baskın Oran’ın 
editörlüğünü yaptığı üçüncü cilde ulaşan Türk Dış 
Politikası’dır. Belki de bu sebepledir ki Türkiye’de 
oldukça sıklıkla atıfta bulunulan metinlerden biri-
si olan Eric Jan Zurcher’in Modernleşen Türkiye’nin 
Tarihi kitabının 1908-1950 arası dönemi Jöntürk 
Dönemi olarak kategorize etmesinin anlamı üzerin-
de neredeyse hiç durulmamıştır. Zurcher’in  yaz-
dıkları Türkiye siyasi tarihini kesin sınırlar çekerek 
anlamlandırmanın zorluğunu da bir biçimde orta-
ya koymaktadır. 

Böylesi bir kategorizasyon ya da dönemlere 
ayırma Türkiye’nin düşünce tarihi açısından çok 
daha zordur. Türkiye’de düşünce ve düşünce adam-
ları büyük oranda güncel siyasetle iç içe olduğun-
dan herhangi bir olay ya da olgu karşısında takını-
lacak tutum da güncel siyasal pozisyonla paralel be-
lirlenmektedir. Bunun en güzel örnekleri 9. Cum-
hurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölümünün ardın-
dan sergilendi. Türk siyasi tarihindeki neredey-
se tüm dönemlerin içerisinden çıkıp gelen Demi-
rel için yazılanların bazıları özellikle kendisini si-

yasal yelpazenin solunda konumlandıran-
ların zihinlerinin haritalanması açısından 
verimli oldu. Bununla birlikte aydınımız 
Demirel’i dönemlere ayırarak sahiplen-

me ve itme kavrayışını da sürdürmüş oldu. 
Bu yazı, Demirel’in ardından 

kaleme alınan köşe yazı-
larını merkeze alarak De-

mirel kavrayışlarını çö-
zümlemeyi dene-
yecek ve bu vesi-
leyle okuyucu-
ya bir başka Sü-
leyman Demirel 
tercüme-i hâl’i su-
nacak. 

Öner BUÇUKCU

Süleyman Demirel
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Ne Efsunkâr İmişsin Ey “Cumhuriyet”

Demirel’in arkasından kaleme alınan me-
tinlerin ortak noktalarından birisi onu “Atatürk 
cumhuriyeti”nin bir projesi, bir meyvesi, bir neticesi 
olarak görme eğilimidir. Bu metinlere göre Atatürk 
Cumhuriyeti’nde yaratılan fırsat eşitliği sayesinde 
dikey bir hareketlilik söz konusu olabilmiş; haya-
ta Isparta’nın İslâmköy’ünde çoban olarak başlamış 
olan Çoban Süleyman, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olabilmiş-
tir. Cumhuriyet’te Rıdvan Akar’ın hazırladığı ve 5 
gün devam eden yazı dizisinin ilk gününün başlığı-
nın “Çoban Sülü Nasıl Yükseldi?” olması da şaşırtıcı 
değildir. Bu değerlendirmenin altında yatan kana-
at Osmanlı döneminde böylesine bir dikey hareket-
liliğin mümkün olmadığına ilişkin ezberleridir. Di-
ğer bir ifadeyle Süleyman Demirel’in bu vasfını ön 
plana çıkaran “çağcıl aydınımız” fırsatı kaçırmaya-
rak Osmanlı Devleti’nin siyasal ve toplumsal yapı-
sıyla da hesaplaşma gerçekleştirebilmiştir. Bu min-
valdeki metinleri yayınlayanların örneğin bir Hüse-
yin Hilmi Paşa’dan haberdar olmadıkları bu değer-
lendirmeleri vesile kılınarak anlaşılabilir. Dolayısıy-
la amaç eldeki bir figür üzerinden Erken Cumhuri-
yet Dönemi’nin Osmanlı’yı ötekileştirme, şeytanlaş-
tırma gayretinin devamıdır. Örnekler üzerinden de-
vam etmek daha açıklayıcı olabilir.

Kendisini Türk sosyolojisinin duayeni olarak 
gören ancak Türk toplumuna dair çözümlemeleri 
19. yüzyıl sosyologlarının ötesine geçemeyen Emre 
Kongar 18 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet’teki 
köşesinde Demirel’i şahsen tanıyıp da sevmeme-
nin olanaksız olduğunu ifade ettikten sonra Süley-
man Demirel’i “Atatürk Cumhuriyeti’nin çobanlık-
tan Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına taşıdığı 
babacan bir köylü” olarak tanıtıyordu. Aynı gaze-
teden Orhan Bursalı aynı örnek olaydan yola çıka-
rak Demirel’i bir “Cumhuriyet çocuğu” olarak ele 
almayı yeğledi (18 Haziran 2015, Cumhuriyet). Or-
han Bursalı’nın Emre Kongar’dan farkı meseleyi bir 
Osmanlı-Türkiye analizi çerçevesinde ele aldığını 
açıkça ifade etmesi oldu. 

Mehmet Y. Yılmaz da Demirel’e bir Cumhuriyet 
çocuğu olarak bakma eğiliminde olan köşe yazarla-
rındandı (18 Haziran 2015, Hürriyet). Yılmaz genç-
liğinde Demirel’i yeterince demokrat bulmayan an-
cak bugünkü iktidarı gördükten sonra Demirel’in 
demokratlığına methiye düzenlerden. Diğer bir de-
yişle meseleleri bugünkü politik pozisyonuna göre 
değerlendirenlerden. Bu bakış açısı böyle bir met-
ni Özal’ın sağlığında Kenan Evren’in ölümü gibi bir 
senaryo gerçekleşseydi Kenan Evren için de pekâlâ 
yazabilirdi belki de...

Demirel’in vefatı sonrası (ki birisi 18 Haziran’da) 
yayınlanan iki yazısında bazı meselelerin etrafında 
dolaşan Ali Sirmen’in de Demirel’e ilişkin genel ka-
naati de (21 Haziran 2015, Cumhuriyet) bu çerçe-
vededir: “Süleyman Demirel Cumhuriyet’in ürü-
nüdür, yapabildiğidir”. Sirmen’e göre Demirel’in 
İslâmköy’den Çankaya’ya uzayan serüveni 
Cumhuriyet’in zaferi; Bekir Coşkun’a göre (18 Ha-
ziran 2015, Sözcü) Cumhuriyet’in faziletidir. 

Demirel’i övmede hızını alamayanlardan biri-
si de Ertuğrul Özkök oldu. Özkök 18 yaş altı gru-
buna seslenerek çobanlıktan Cumhurbaşkanlığına 
yükselen Demirel’in “gerçek bir Türk büyüğü” ol-
duğunu iddia etti (18 Haziran 2015, Hürriyet). 

Morrison Değil/Beethoven Süleyman

Kemalist / sol aydının Demirel’e olan sempatisi-
nin en önemli sebeplerinden birisi özellikle 28 Şu-
bat sürecinde üstlendiği kritik roldü. Bu grup aydı-
nımız 28 Şubat’ı anti-laik ilerleyişin durdurulduğu 
kutlu gün olarak ele aldığı için Demirel’in Refah-
Yol iktidarının devrilmesindeki gayreti takdirle kar-
şılandı. Demirel’in 90’lı yıllardaki bu portresi ölü-
münün ardından ortaya konulan metinlerin temel 
çerçevesini oluşturmaktaydı denilebilir. Söz konu-
su portrenin temel unsurlarının İslâmî hareketlere 
karşı direnç ve geriletilmesinde rol alma, modern-
liği, laikliği ve çağdaşlığı ön plana çıkarma oldu-
ğu söylenebilir. Bu durumu 23 Haziran 2015 ta-
rihli Cumhuriyet’te Bedri Baykam “90’ların farklı 
Demirel’i” başlığıyla müşahhaslaştırmış gözükmek-
tedir. Baykam’a göre Demirel 90’lı yıllarda “şeriatçı 
grupların çıkışlarında yere sağlam basan, 60’lı yıl-
lardaki politika stilini yerle bir eden bir Demirel” 
profili sergilemiştir.

Demirel’in ölümünü haber aldığında aklına ilk 
gelen şeyin Deniz, Yusuf ve Hüseyin olduğunu id-
dia eden Hikmet Çetinkaya da 18 Haziran 2015 ta-
rihli Cumhuriyet’te Süleyman Bey’in modern tutu-
mundan sitayişle bahsetti. Ona göre Demirel din-
ci değil dindar bir siyasetçiydi. Dolayısıyla yeri 
geldiğinde saatlerce viskisini yudumlayarak soh-
bet edebilirdi. Doğan Hızlan bu durumu köşesin-
de (18 Haziran 2015, Hürriyet) “hem mütedeyyin, 
hem mütemeddin” ifadesiyle anlattı. Hızını alama-
yan Doğan Hızlan Demirel’in büyük bir sendika sa-
lonunda Beethoven’ın 9. Senfonisi’ni dinledikten 
sonra heyecanına mani olamayarak ayağa fırlayıp 
“işte çağdaş Türkiye bu” cümlesini “çağdaşlıkla çok 
sesli müziğin bağlantısını bilen bir devlet adamı ol-
masına yordu. 
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Badem Gözlü Sempatik Süleyman

Oldukça klasik olacak ama Demirel’in ardından 
yazılanlar “kör ölür badem gözlü olur” deyişini ha-
tırlatan cinstendi. Selahattin Duman’ın yazısında 
Demirel’den “kin tutmayı bilmezdi” diye bahsetme-
si (18 Haziran 2015, Hürriyet), bu cümleyi kurar-
ken Turgut Özal’a karşı tavrını unutması ya da filt-
relemeye tabi tutması bu türden örneklerden sade-
ce bir tanesiydi.

Demirel’e yönelik kanaatlerinde en dikkat çeki-
ci dönüşümü yaşayan grup olarak Aydınlık çevre-
si gösterilebilir. 1960’lı, 70’li yıllarda 1990’lı yılla-
rın başında Demirel’i satılık, Amerikan uşağı olarak 
kodlayan bu grubun bugünkü yayın organı günlük 
Aydınlık gazetesi 18 Haziran 2015 tarihli nüshasın-
da manşette Demirel’i Cumhuriyet’in son lideri ola-
rak taltif etti. 

Demirel’in bu süreçte en fazla atıf yapılan aforiz-
malarından birisi “yollar yürümekle aşınmaz” oldu. 
Demirel bu lafı aslında 68 Hareketi’nin sokak gös-
terilerini aşağılamak, hafifsemek, alaya almak için 
söylemişti. Gelin görün ki Demirel’den ideal bir si-
yaset adamı profili çıkarmaya cehdetmiş köşe ya-
zarlarımız herkesin bildiği gerçeği gözümüzün içine 
baka baka takla attırmayı denediler. Emre Kongar 
18 Haziran 2015 tarihli Cumhuriyet’te Demirel’in 
bu lafını aşırı demokratlığının bir karinesi olarak 
değerlendirme eğilimindeydi. Öyle ki 28 Şubat’ta 
hükümet devrilirken “Halk civa gibidir, kimsenin 
arkasında durmaz” diyen ilkesiz Demirel’den bir 
demokrasi kahramanı yaratmaya yeltendiler.

Demirel’in her kritik dönemde şapkasını alıp 
gitmesi ve “şapka bizim, bırakacak değildik ya” 
cümlesi sempatik / mizahî bir formla hatırlandı bu 
kesimler tarafından. Bu durumun sebebini düşü-
nürken kilit cümleye Şükran Soner’in 18 Haziran 
2015 tarihli Cumhuriyet’te yayınlanan yazısında 
rastladım. Demirel “çatışmalı dönemlerde şapkasını 
alıp gidebildiği” için önemli ve büyük bir siyasetçiy-
di(!). Galiba söylemek istediği şuydu: “Erdoğan da 
Gezi Olaylarından sonra şapkasını alıp gitmeye ka-
rar vermeliydi.” Bu onu büyük siyasetçi yapmaya-
caktı elbette ama yaratılan Demirel formunun söy-
lediği buydu. Ertığrul Özkök’ün (18 Haziran 2015, 
Hürriyet) mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gön-
dermelerle dolu metninde gençlerden unutmama-
sını istediği söz de “barışmayı bilmeyenler küsme-
meli” oldu. Cumhuriyet gazetesi bu durumu 20 Ha-
ziran 2015’te 13 sayfanın alt kısmındaki haberle şu 
şekilde açığa vurdu: “Erdoğan Camide Yuhalandı”.

Bir de günümüzle bağlantı kurma gayretini aşırı-
ya kaçıranlar vardı. Demirel’in en büyük mersiyeci-
lerinden birisi olan Emre Kongar Demirel’in yeğeni 

Yahya Demirel’in mobilya yolsuzluğuna Demirel’in 
verdiği “25 yaşında çocukla uğraşıyorlar” cevabını 
ya da bir diğer yeğeni Murat Demirel’in Ege Bank’ı 
hortumlamasını unutmuş ya da yaşlandığı için ha-
tırlamıyor olacak ki O’nun döneminde yolsuzluk 
yapanların hapse atıldığından dem vurdu. 

Unut Beni Sevgilim/Ben Unutmuyorum

Demirel hakkında bu kadar taltifkâr olan dü-
şüncenin temsilcilerinin Demirel hakkında unut-
mak istedikleri, daha doğrusu tam manasıyla dö-
nüştüremedikleri, her şeye rağmen hazmedeme-
dikleri bir takım hakikatler de vardı elbette. De-
niz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamı 
konusu bu hayal kırıklıkları arasında ilk sıradaydı. 
Cumhuriyet’te 18 Haziran 2015’te Hikmet Çetinka-
ya bu meselenin üzerinde en ayrıntılı ama oldukça 
romantik duran yazardı. Mustafa Balbay ise bu me-
seleye daha geniş bir çerçeveden bakmayı önererek 
1960 darbesi sonrasındaki üç idamın bu üç idamı 
getirdiğini iddia ederek Demirel’i temize çıkarmayı 
denedi. Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş’in ve 
kardeşi Hamdi Gezmiş’in Birgün gazetesinde daha 
ayrıntılı ele alınan eleştirileri ise Cumhuriyet’te bir-
kaç satırla geçiştirildi. 

23 Haziran 2015’te Cumhuriyet’teki köşesin-
de 60’lı yıllardaki Demirel ile 90’lı yıllardaki Demi-
rel ayrımına giden ve 90’lı yıllardaki Demirel’den 
sitayişle bahseden Bedri Baykam da Demirel’in si-
yasi geçmişinde temizlenemeyen tek lekenin 
Deniz’lerin idamı olduğu görüşünü ileri sürmüştür. 
Altan Öymen’in Deniz’lerin idamına ilişkin anek-
dotunu paylaşan çok sayıda köşe yazarından biri-
si de Kanat Atkaya idi (18 Haziran 2015, Hürriyet).

Demirel hakkında unutulmak istenen bir baş-
ka husus Milliyetçi Cephe hükümetlerine başkan-
lık etmiş olmasıydı. Kemalist / sol köşe yazarları, 
aydınlar Demirel’in “bana sağcılar adam öldürüyor 
dedirtemezsiniz” cümlesini aradan geçen bu kadar 
yıla, Demirel’e dair bu kadar olumlu kanaatlerine 
rağmen hâlâ sindirebilmiş değillerdi. Aydınlık’tan 
Mehmet Faraç Demirel’in bu sözünün daima tep-
ki çekeceğini yazdı (18 Haziran 2015). Emre Kon-
gar Milliyetçi Cephe hükümetleri üzerinde eleş-
tirel diye değerlendirilebilecek tek cümleyle dur-
mayı tercih etti. Orhan Bursalı biraz daha light bir 
formla, Milliyetçi Cephe’yi kurmasaydı 1980 dar-
besini bile önleyebilirdi demeye getirdi. Demirel’in 
siyasî geçmişine övgüler dizip, “yollar yürümekle 
aşınmaz” cümlesindeki hoşgörüyü (!) Gezi Olay-
larına bağlayan, hatta Deniz’lerin idamından dahi 
Demirel’i değil Menderes’leri sorumlu tutan Yalçın 
Bayer de Milliyetçi Cephe koalisyonunu Demirel’in 
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affedilmez hatalarından görenlerdendi (18 Hazi-
ran 2015, Hürriyet). Demirel’in vefatından sonra 
üç gün ne yazacağını düşündüğünü dile getiren Ali 
Sirmen de Cumhuriyet’in 21 Haziran 2015 tarihli 
nüshasında Milliyetçi Cephe hükümetlerini “nifak” 
olarak değerlendirdi. 

Madımak olayı sonrası Demirel’in tavrı adeta bi-
linçli bir unutuluşa tabi tutulmuştu. Hatırlanacağı 
üzere Demirel olay yaşanırken Cumhurbaşkanıy-
dı ve olayda ağır tahrik olduğunu söyleyerek belli 
çevreleri oldukça yaralamış, kızdırmıştı. Ali Sirmen 
Demirel’in bu tutumunu sadece edilgen olarak de-
ğerlendirmekle yetindi (21 Haziran 2015, Cumhu-
riyet). Mesele Birgün gazetesinde daha ayrıntılı ve 
eleştirel bir tonda ele alındı. 

Doğrusu: Süleyman (Hep) Cumhurbaşkanı

Buraya kadar ele alınan örnekler belirli bir se-
çime dayanıyor elbette. Demirel hakkında bu ka-
dar olumlu düşünmeyen ve fakat burada bahsedi-
len köşe yazarları, aydınlarla aynı siyasal düşün-
ce çizgisinde yer alan kimseler de var. Örneğin 
Cumhuriyet’te Güray Öz 19 ve 21 Haziran 2015 
tarihli yazılarında (Cumhuriyet) Demirel’e iliş-
kin daha gerçekçi ve daha gelişkin metinler orta-
ya koymaya çalıştı. Özellikle 21 Haziran 2015 De-
mir Özlü’nün şahitliğine de göndermede bulun-
duğu metin bu süreçte kaleme alınan köşe yazıla-
rıyla karşılaştırıldığında oldukça nitelikliydi. Er-
dal Atabek 22 Haziran tarihli yazısında (Cumhu-
riyet) Demirel’i Türkiye’de siyasal ahlakı bozan li-
derler arasında saydı ancak Hürriyet gazetesi inter-
net sayfasında Atabek’i değil Nasuhi Güngör’ü he-
def göstermeyi yeğledi. Kısacası bilinçli bir biçimde 
Demirel’in vefatı dolayısıyla bir başka mahalleden 
gelen eleştirel bir metni bayat bir numarayla siyasal 
lince uğratmayı denedi.

Peki, Türk siyasetinde, özellikle sol / Kemalist 
jargonda ilkesizliğin, tutarsızlığın en önemli temsil-
cilerinden birisi olan Demirel’e sol / Kemalist çev-
relerden yönelen bu aşırı sevginin kaynağı ne? CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talihsiz biçimde bir 
başka vesileyle ifade ettiği “Stockholm Sendromu” 
örnek olayda sol / Kemalist çevreler için de dile ge-
tirilebilir mi? 

Bu durumun sebepleri kabaca iki başlıkta top-
lanabilir. İlki Demirel’in 1990’lı yıllarda, özellikle 
Cumhurbaşkanlığı döneminde üstlendiği misyon-
dur. Çankaya Köşkü’ndeki Demirel 60’lı ve 70’li 
yıllardaki profiline taban tabana zıt bir tutum içe-
risindedir. Çağdaşlığın alkışlayıcısı olan Demirel 
anti-laik, İslâmî hareketlere karşı durmuştur. Dü-
şünce ve siyaset dünyamızın Demirel’i aklayıp pak-

layan kimselerinin büyük kısmı Demirel’i başörtü-
sü ile okumak isteyen kadınlara S. Arabistan’a git-
melerini tavsiye (!) etmesiyle ve Refah-Yol hüküme-
ti devrilirken gösterdiği devlet adamı ciddiyeti (!) 
ile hatırlamaktadır. Örneğin Bekir Coşkun bu du-
rumu Demirel’in son yıllarında günahlarının farkı-
na varıp laik cumhuriyete borcunu ödemesi olarak 
yorumlamayı tercih etti (18 Haziran 2015, Sözcü). 
Emin Çölaşan ise 1993 öncesi Demirel’den hazzet-
mediğini, 1993 sonrası Atatürkçü Demirel’in ise 
gerçek ve sempatik Baba olduğunu yazdı (18 Hazi-
ran 2015, Sözcü).

İkinci önemli sebep ise bu yaşı 90’ı geçkin si-
yasetçinin AK Parti iktidarı döneminde kendi-
si gibi ileri derece prostat arkadaşlarıyla AK Parti 
iktidarının nasıl yıkılacağına dair toplantılar ger-
çekleştirmesi, Türkiye’nin içinde bulunduğu tehli-
kenin o yaşına rağmen farkında olup sorumluluk 
almasıdır. İşin daha ilginci bu köşe yazarı / aydın 
tipi de Demirel’den beklenti içerisindedir. Yıllar-
ca Demirel’le mücadele ettiği izlenimi veren Emin 
Çölaşan’ın arkadaşlarıyla birlikte sık sık “Baba şimdi 
biraz daha genç ve sağlıklı olacaktı ki bunların (ka-
sıt AK Parti Ö.B.) hakkından gelecekti” diye bahset-
tiklerini ifade etmesi bu duruma güzel bir örnektir 
(18 Haziran 2015, Sözcü).  Eğer Demirel AK Parti’ye 
karşı Yalçın Doğan’ın aktardığı (18 Haziran 2015, 
Hürriyet) “Türkiye iyi yönetilmiyor, demokrasiden 
uzaklaştık” cümlesini ve benzerlerini kurmamış ol-
saydı bugün bu kadar bayraklaştırılmayabilirdi. 

Ertuğrul Özkök’ün, yayınladığı (19 Haziran 
2015, Hürriyet) Demirel’den Aydın Doğan’a gön-
derilen mektubun içeriğini algılama biçimi de bu 
durumu net biçimde ortaya koyuyor. Türkiye’de 
sol / kemalist aydın Demirel’in önünde Şahin 
Mengü’nün ifadesiyle (19 Haziran 2015, Aydınlık) 
“bugünkü siyasetçileri gördükten sonra saygıyla 
eğiliyor”. Bir diğer deyişle Demirel’i, bugünkü poli-
tik pozisyonları ile yeniden inşa etmeyi deniyor. İş-
lerini kolaylaştıran şey ise Süleyman Demirel’in 45 
yıllık omurgasız siyasal tecrübesi oluyor.

Demirel denince akla gelen oldukça muzip bir 
şarkı vardır: “Bilgisayar bulunmuş / Deniz gezmiş 
asılmış / Papa yine değişmiş / Mandela hapisteydi 
/ Çevre kirlenmemişti / İbo evlenmemişti / Ajda tam 
boşanırken / Dolar yine çıkmıştı / Süleyman (hep) 
başbakan(hep) / Başbakan (hep) Süleyman”. Öyle 
görünüyor ki ülkemizin düşünsel tutarlılıklarıy-
la daima gurur duyan bu aydın tipi için şarkının 
sözlerinde ufak bir düzeltme yapılsa ve “Süleyman 
(hep) Cumhurbaşkanı” haline dönüştürülse tüm 
sorun çözülecek ve şarkının diğer kısımları bu se-
fer gerçek bir övgü olacak şekilde en baştan dizayn 
edilecek. 
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S eçimlerin üzerinden 
yaklaşık bir ay geçti ve 

üzerine çok şey söylendi. 
İşin gerçeği söylenebilecek-
lerin önemli bir kısmı söy-
lendi. Tartışmalar ilk gece-
den itibaren de seçimin en 
somut sonucu gözüken ko-
alisyonlu hükümetler ko-
nusuna kilitlendi. Belki de yakın bir gelecekte 
yeni bir seçimden söz edilecek, onun için de biz 
fiili seçim sonuçlarından çok bu istikrarsız ortam-
dan söz etmek istiyoruz.

Her ne kadar her parti (ver taraftarları) ken-
disini seçimden zaferle çıkmış sayıyorsa da seçi-
min genel geçer anlamda kazananının olmadığı-
nı söyleyebiliriz. AKP ortalama yüzde sekiz ora-
nında gerilemiş, muhalefette olmanın avantajları-
na rağmen, CHP ortalama iki puan gerilemiş, aynı 
şartlarda MHP iki puan ilerlemiş, yüzde sekizlik 
HDP, ulusal küresel çevrelerin açtığı tüm kredi-
lere ve kendileri tarafından da ifade edilen ema-
net oylara rağmen 5 puan ilerlemiştir. Sonuç ola-
rak da bu artı ve eksi puanlarıyla kimsenin doğru-
dan beklentisini karşılamayan bir tablo ortaya çık-
mıştır. Konjonktürel tarafları bulunan şu sonuç-
ların mümkün olduğu kadar kalıcı olduğu düşü-
nüldüğünde bile birileri adına bir zafer değildir. 
Tabi kumpasçı ulusal siyaset de beklediğini bula-
mamış, karmaşık bir tablo ortaya çıkmıştır. Uma-

rız her şeye rağmen kaza-
nan toplum olur.

Bir klasik sosyoloji ku-
ramına göre toplumun ge-
nel görüşü olumludur, her 
haliyle yanlış üzerinde bir-
leşmez. Tüm eğilimlerin bi-
leşkesinde bir sonuç ortaya 
çıkar ki sosyoloji buna sos-

yal gerçeklik gözüyle bakmaktadır. İlk bakışta, bu 
liberal kuramı İslâm da destekler. Ümmet, bütü-
nüyle yanlışta birleşmez, hepsinin bileşkesinde en 
azından o toplumun konumuna uygun bir bileşke 
ortaya çıkar ki İslâm buna çoğunluğun bildiği, ta-
nıdığı anlamına maruf adını vermektedir. Bu açı-
dan bakıldığında denebilir ki toplum seçimle ken-
di konumunu yansıtan bir tablo ortaya koymuş-
tur. Şüphesiz bu bir şer’i görüş değildir, maslahat 
adı verilen bir çizgidir ve mutlak doğruluğu top-
lumun sağduyu düzeyine göre değişir. 

Siyasî  tartışma ortamında bu durum “toplum 
herkese bir mesaj sunmuştur, herkes bunu iyi 
okumalıdır” şeklinde ifade edilir. Bu açıdan bakıl-
dığında toplum gerçekten herkese bir mesaj sun-
maktadır ve bu bağlamda mesela AK Partiye, iz-
lenen yolda yanlışların olduğunu ve gözden ge-
çirmesi gerektiğini, CHP’ye ülkenin kaderinde 
rol oynayacak bir parti olmak istiyorsa kendisi-
ni kökten bir gözden geçirmesi gerektiğini, gün-
cel bir ifadeyle tarihsel bagajlarını atması gerek-

Toplum bu seçimde herkese bir mesaj sunmuştur. AK Parti’ye, izlenen yolda yanlışların 
olduğunu ve gözden geçirmesi gerektiğini, CHP’ye ülkenin kaderinde rol oynayacak 
bir parti olmak istiyorsa kendisini gözden geçirmesi gerektiğini, MHP’ ye ırkçı 
söylemini inceleyip daha bir kapsayıcı söylem geliştirmesini, HDP’ye terörden uzak, 
herkese açık bir siyasi parti olduğunda farklı kesimlerden oy alabileceğini söylemiştir.

SEÇİMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Mustafa AYDIN
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tiğini, MHP ye ırkçı söylemini inceleyip daha bir 
kapsayıcı söylem geliştirmesi gerektiğini, HDP ye 
terörden uzak, herkese açık, bir siyasi parti oldu-
ğu zaman farklı kesimlerden oy alabileceğini, ar-
kada kaleşnikoflu insanların dolaşmadığı bir siya-
sal mücadelede emanet oyların kendi oyları olabi-
leceğini söylemektedir. 

Bu sonucu anlamak ve özümsemek kendileri-
ne karşı kalmış bir iştir. Altını özellikle çizmeliyiz 
ki bu mesaj, o siyasî partinin özel kitlenin verdi-
ği bir mesaj değildir, tüm kamuoyunun verdiği bir 
mesajdır. Nasıl ki her partinin oyu 
diğer partilerin oylarının konu-
munu belirlemektedir, bu, ge-
nele yönelik mesaj için de böy-
ledir. Hatırlanacağı üzere 2002 
öncesinin Başbakanı olan Bü-
lent Ecevit, yüzde 21 oyla hükü-
met olmuştu. Bu sırf onun ba-
şarısı değildi, Refah Partisi ge-
leneğindeki Fazilet Partisi’nin 
kendisine verilecek oylara sa-
hip çıkamayacağıyla da ilgiliydi. 

Bu seçimle ilgili önemli gö-
rüntülerden birisi, seçim mey-
danlarındaki siyaset dilinin bo-
zukluğuydu. Herkes birbi-
ri hakkında sanki ebediyen bir 
raya gelmeyecekmiş gibi ağız 
dolusu hakaretlerle konuştu. 
Kaldı ki hiçbir zaman bir çatı al-
tında bulunmayacaklarını düşü-
nenler bile aynı toplumda yaşa-
manın bilincinde olmalıydılar. 
Gerçi bu üslup arka plandaki 
bir bölünmeye de işaret ediyor. 
Yani siyasal bölünmeden öte bir 
sosyal bölünme ile karşı karşıya-
yız. Sivil toplum kuruluşları bir-
birlerine karşı bu düşünce ve üslup sorununu ta-
şıyan bildiriler yayınlamışlardır. Burada tek taraf-
lı sorunlu aramanın pek de anlamı yoktur. Üstelik 
işin bu boyutu siyaset diliyle yapılmış bir sosyal 
çekişmedir. Kendisine ait kutsallıklar çatışmasıdır. 
Sosyal uzlaşma yollarına karşı kendi içine katlanıp 
kapanmadır. AKP’yi hakkaniyetsizlik ile eleştiren-
ler ondan daha hakkaniyetli ve dilleri de ondan 
daha iyi değildir. Orada duran bir değer skalasına 
da sahip değillerdir.

Gerçekten de siyasi parti başkanları neredey-
se seçimden sonra bir araya gelip hükümet konu-
sunu konuşamayacak hale gelmişlerdir. Konuş-
malarda her şey fulû, her şey sanki tek renktir. 
Mesela MHP çözüm sürecini ihanet olarak nite-
lemiş, böyle bir konuyu içerecek bir parti ile hü-
kümet olamayacağını ondan başka ülkenin soru-
nu yokmuş gibi, peşinen ilan etmiştir. Çözüm sü-
recinin aktörü AKP’dir. İşin bir tarafı onunla or-
tak çabalarda gözüken HDP peşinen AKP ile hiç-
bir şekilde ortaklık yapamayacağını ilan etmiştir. 

Tabir caizse kendisini AKP’ye kar-
şı çıkaran çevrelerin arzusuna göre 

söylenmiş bir beyan. Çözüm sü-
recinin devamını istiyorsa HDP 
bunu kiminle sürdürecek, iha-
net olarak niteleyen MHP ile mi, 
bu konuda ne dediği belli olma-
yan CHP ile mi? Yoksa bu parti 
hükümet işleriyle ilgisi olmayan 
bir konjonktürel denge unsuru 
olarak kalmak mı istiyor? Tabii 
ki sürecin başarısı ayrı bir tartış-
ma konusudur. Demek istediği-
miz hiçbir partinin, kulvara gir-
meden hükümet olma alternati-
fini reddetme lüksünün olama-
yacağıdır. 

Elbette bir koalisyon oluş-
turulacaktır, ama bunun oluşu-
mun tabiatı gereği uzun vadeli 
olamayacağı ve bir seçimin çok 
da uzaklarda olmadığı söylene-
bilir. Koalisyonlar izdivaca ben-
zer, oluşuma katılan unsurların 
bekârlık dönemlerindeki gibi 
serbest değildirler, bazı kişi-
sel istek ve beklentilerini devre-
den çıkarmaları gerekir. “İlkele-

rimiz vardır” demekle işin içinden kolaylıkla çıkı-
lamaz. Oluşuma süreklilik sağlayacak ilkeler, sık-
ça sözü edilen kişisel ilkeler değil, üzerinde anla-
şılabilecek ortak ilkelerdir. Bunların sürdürülme-
si de apayrı bir iştir. Sonuç olarak nereden bakılır-
sa bakılsın koalisyon bir siyasal istikrarsızlık dö-
nemidir.

Şüphesiz seçimlerle ilgili olarak üzerinde du-
rulabilecek en önemli noktalardan birisi AKP’nin 
durumudur. Üç sefer tek başına iktidar olan par-
ti bu dönem seçimden iktidar olarak çıkamamış-

Şüphesiz seçimlerin dış 
dünya ile de sıkı bir ilişki-
si vardır. Küresel siyaset 
Arap Baharı olarak bili-
nen tüm gelişmeleri dur-
durup özellikle Mısır ve 
Suriye’yi teslim aldıktan 
sonra Türkiye’yi teslim 
almak için uğraşmak-
tadır. İktidar özellikle 
2010 yılından beri küre-
sel siyasetten bağım-
sız hareketlerde bulun-
maktadır. Bu durum 
Türkiye’yi hedef hali-
ne getirmiştir. Böylesi 
durumlarda genellik-
le iktidarın odağındaki 
kişi hedef olarak seçilir. 
Buradaki hedef Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.
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tır. AK Parti’nin bu ülkeye yaptığı hizmetler tartı-
şılmaz: Tek başına Anayasa tadilatı bile ülke adına 
büyük bir iştir. Askerin kalıbına sığdırılması, yar-
gı oligarşisinin kırılması, her kesime az çok sosyal 
yardımların ulaştırılması, sağlık hizmetlerinde re-
form denebilecek gelişmeler, ülke çapında duble 
yollar, hızlı trenler, başlatılmış büyük projeler, vb. 
Bunlar kimsenin görmezlikten gelemeyeceği şey-
lerdir. Bunlar mevcut muhalefet partilerinin ya-
pabileceği değil, akıllarının kavrayabileceği şeyler 
değildir. Sözün kısası bir “Kalkınma” partisi kal-
kınma ve ilerlemeyi başarıyla yürütmektedir. 

Ancak bu gelişmenin de pek çok sorunu var-
dır. Kestirmeden söylemek gerekirse bu fiziksel-
maddi ilerlemenin manevi kültürel boyutunda, 
olması gereken bir gelişme sağlanamamıştır. Par-
tinin adındaki Adalet kelimesini manevi değersel 
gelişme olarak alırsak adalet kutbunda beklenen 
gelişme olmamıştır. Büyük bir toplumsal savrul-
ma yaşanmaktadır. Hemen geniş bir kesimin dik-
katini çeken bir ahlaki erozyon yaşanmaktadır. 
Üstelik bu durum bazılarının iddia ettiği gibi yal-
nızca parti mensuplarına atfedilebilecek bir sav-
rulma değildir. Haklı olarak bu eleştiriyi yapanlar 
da dâhil herkesin bütün bir toplumun yaşadığı bir 
sorundur. Birilerinin daha az veya daha çok sav-
rulması sonucu değiştirmez. 

Sorunun çözümünde iktidardan beklentiler el-
bette doğaldır, neşter öncelikle iktidar tarafından 
atılmak zorundadır. Yani işin adalet kısmı işletile-
bilmeliydi. Bu partiye ülkenin geleceğinde daha 
pek çok iş düşeceği göz önünde bulundurulursa 
işletebilmelidir dememiz gerekir. Aslında bu de-
vasa sorunun yalnızca bir hükümet sorunu olma-
dığının altını çizmeliyim. Bu tipik bir refah top-
lum sorunudur. Toplumun daldığı lüks ve refaha 
baktığımız zaman bunu anlamada zorlanmayız. 
Lüks evler, arabalar, tüketim, yeme-içme, eğlen-
me düşkünlükleriyle muazzam bir orta sınıf or-
taya çıkmıştır. Bunda AKP’nin kalkınma başarısı-
nın önemi büyüktür. Yani burada tipik bir para-

doks yaşanmaktadır. Hükümetler refahı geliştir-
mek durumundadır, gelişmiş olan refah ise ahla-
ki savrulmayı getirmektedir. Tipik bir örnekle ifa-
de etmek gerekirse, ünlü kentsel dönüşüm pro-
jeleri kentleri modern hale getirip evsiz kitleleri 
evli hale getirmektedir. Ama mevcut yapılanma, 
yalnızca fiziksel bir yapılanma olarak kaldığı için 
mevcut değerler esaslı bir şekilde erozyona uğra-
maktadır. Bu yapılanmanın içinde yakınlık kültü-
rü can çekişmektedir.

Belirttiğimiz gibi bu süreçte herkese düşen bir 
görev vardır. Kimsenin, “iktidarsa beni düzeltsin” 
deme lüksü yoktur. Elbette iktidara düşen görev 
daha fazladır. Daha sade bir anlatımla büyük pro-
jelere kafa yoran bir iktidar, manevi projeler için 
de kafa yormalıdır. Bu iş öncelikle ondan beklenir. 
Oy açısından bakıldığında da denebilir ki kitleler 
yalnız hizmetlere oy vermemektedir. Eğer öyle ol-
saydı AKP yine tek başına iktidar olmaya layıktı. 
Seçmen kitlesi daha özel siyasal kanaatlerin taşı-
yıcısıdır. Şikâyetçisi olduğumuz sorun diğer par-
ti seçmenlerinin öncelediği bir konu olmayabilir. 
Ama aynı sebep AKP seçmen kitlesindeki düşüşte 
rol oynadığında şüphe yoktur. 

Şüphesiz seçimlerin dış dünya ile de sıkı bir 
ilişkisi vardır. Küresel siyaset Arap Baharı olarak 
bilinen tüm gelişmeleri durdurup özellikle Mısır 
ve Suriye’yi teslim aldıktan sonra Türkiye’yi teslim 
almak için uğraşmaktadır. İktidar özellikle 2010 
yılından beri küresel siyasetten bağımsız hareket-
lerde bulunmaktadır. Bu durum Türkiye’yi hedef 
haline getirmiştir. Böylesi durumlarda genellikle 
iktidarın odağındaki kişi hedef olarak seçilir. Bu-
radaki hedef Recep Tayyip Erdoğan’dır. Suçu da 
“diktatör” olmaktır. Bu kadar demokratik açılımın 
sahibi olan bir kişinin, hayatının belli bir döne-
minde diktatörlüğe heveslenmesi iddiası mantık-
sal değildir. Burada diktatörlük kullanılamaz ol-
masını ifade etmektedir. Bunun için küresel siya-
set onu alaşağı edebilmek için bir yığın kumpas 
düzenlemektedir ki 17-25 Aralık girişimleri bun-
lardan bazılarıdır. Bu küresel hesap, seçimlerde 
önemli bir rol oynamıştır. 

Şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan’ın hataları yok 
değildir. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda ağırlıklı 
bir duruş sergileyememesi bunların başında gel-
mektedir. Hatta seçim meydanlarındaki toplantı-
larının AKP’yi olumsuz etkilediğini bile söyleye-
biliriz. Görüldüğü kadarıyla, farklı yerlerden sı-
kıştırılmış olması ona, otokontrolde sorunlar ya-

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu
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şatmıştır. Muhtemelen illerde yaptığı toplantılar, 
içinde bulunduğu olumsuz ortamda halk desteği-
ni pekiştirme düşüncesiyle yapılmıştır. 

Burada bir gerçeğin altı özel olarak çizilmeli-
dir. Saldırının asıl hedefi Erdoğan değildir, onun 
şahsında bütün bir Türkiye’dir, bir başka ifadey-
le Erdoğan Türkiye’sidir. Konuyu anlatabilmek 
için benzetmek gerekirse “diktatör” olarak nitele-
nip mücadele verilen ve nihayet alaşağı edilen II. 
Abdülhamid’in kendisi değildi, Osmanlının ken-
disi idi. Erdoğan’ı II. Abdülhamit yerine koymak 
gibi bir niyetim yok ama tarihsel bir ders olarak 
süreçler birbirine benzer, saldırıların hırçınlaş-
tırdığı padişah şüphesiz yanlışlıklar da yapmıştı, 
ama yıkıldıktan sonra Abdülhamid karşıtları, işin 
bir despotizm sorunu olmadığını hayıflanarak iti-
raf etmek zorunda kalmışlardır.

Seçimler ülkeyi yeni sıkıntıların eşiğine getir-
miştir. Bu sıkıntılar hemen pek çok insanın söz 
konusu ettiği refah hamlelerinin durması değil-
dir. Denenmesi pahalıya da mal olsa birileri ek-
sikli de olsa yönetir ve seçimlerde bunun hesabını 
verir, halk bu görevi becerebilecek bir yenisine ve-
rir. Önemli olan telafisi zor kayıplardır. 

Bu çerçevede seçimlerle ilgili olarak unutul-
maması gerekli, bir koalisyonun oluşup oluşma-
masından daha önemli sonuçlardan birisi mev-
cut sonuçların kullanılarak Türkiye’nin yeniden 
dizayn edilmesidir. Bu süreçte göründüğü ka-
darıyla HDP’ye büyük işler düşecektir. İlk elde 
HDP’den siyaseten beklenen mecliste bir biçim-
de normal yollarla temsil edilmeyen bir kesimin 
temsiliyle siyasetin normalleşmesidir. Gerçi biri-
leri bu partiyi Meclis’e taşımayı bu naif beklen-
tinin ötesinde, sonuçla ilgili hiçbir düşüncesi ol-
maksızın AKP’ye haddini bildirmek için oy ver-
miştir. HDP’nin Meclis’ten beklediklerinin ne ol-
duğuna ilişkin hiçbir kanaate sahip değiliz. Her-
halde öncelikle bir muhalefet olmayı hedeflemek-
tedir. Bir başka deyişle çözüm sürecine ivme ka-
zandırmada istekli olmadığı anlaşılıyor. Sürecin 
tek yasal işleme yolu HDP’nin AK Parti ile işbir-
liğine bağlı olduğunda hiç şüphe yoktur. Hâlbuki 
AKP’den çok HDP köprüleri atmış gözüküyor. Bu 
durum, çözüm süreci konusunda, AKP’nin yanlış-
ları olsa bile HDP’nin başından beri istekli görü-
nüp ayak sürümesini galiba iyi açıklıyor. 

Şüphesiz asıl açıklanması gereken şey süre-
cin içine girdiği yeni safhadır. Anlaşıldığı kadarıy-
la küresel siyaset Türkiye’yi dize getirmek (bu ara-

da Erdoğan’a ders vermek) üzere ülkenin güney 

doğusunda sınır boyunca bir Kürt devleti kurmak 

için çalışmaktadırlar. Suriye’deki IŞİD gibi taşeron 

örgütler bunun için çalışmaktadırlar. Bu durum 

silahlı örgüt PKK’nın mücadelesine yeni bir bo-

yut kazandırmaktadır. Yani ülke içinde sürdürü-

len çözüm süreci hızla tehlikeye girmekte ve hat-

ta önemini yitirmektedir. Bu yeni sürecin çözüm 

sürecine karşı oluşturulmuş bir alternatif olduğu-

nu düşünebiliriz. 

Bu arada seçim sonucu meşruiyet kazan-

mış HDP’nin daha rahat hareket etmesini temin 

edecektir. Ülke, Meclis’te siyasal, arazide silah-

lı bir hareketle karşı karşıyadır. Genel geçer siya-

set mantığı, HDP’nin ülkenin partisi olarak kendi-

sinden siyasal mücadele beklemekte, böylece si-

yasal hayatta daha gelişip daha etkin hale gelebi-

leceğini dillendirmekte, dolayısıyla da silahlı yapı-

ya veda etmesi gerektiğini söylemektedir. Ama bu 

pek mümkün gözükmemekte, bunun için de açık 

gerekçeler türe(til)mektedir. Şüphesiz bunlar he-

men görünüveren argümanlardır. Türkiye karşıtı 

küresel siyasetin HDP’ye hangi görevleri vereceği 

ve onun buna ne kadar eğilim göstereceğini ise za-

man gösterecektir 

Sonuç olarak seçim ülkenin kendi içerisinde 

bir siyasal eylem olarak düşünüldüğünde iyiye 

yorumlanabilecek unsurlar taşıyor. Ancak Türki-

ye karşıtı bir üst küresel siyaset işin içine katıldı-

ğında ülkeyi bekleyen ciddi sıkıntılar görünüyor.

Bir klasik sosyoloji kuramına göre toplumun 
genel görüşü olumludur, her haliyle yanlış 
üzerinde birleşmez. Tüm eğilimlerin bileş-
kesinde bir sonuç ortaya çıkar ki sosyoloji 
buna sosyal gerçeklik gözüyle bakmaktadır. 
İlk bakışta, bu liberal kuramı İslâm da des-
tekler. Ümmet, bütünüyle yanlışta birleşmez, 
hepsinin bileşkesinde en azından o toplumun 
konumuna uygun bir bileşke ortaya çıkar 
ki İslâm buna çoğunluğun bildiği, tanıdığı 
anlamına maruf adını vermektedir. Bu açı-
dan bakıldığında denebilir ki toplum seçim-
le kendi konumunu yansıtan bir tablo orta-
ya koymuştur.
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Seçim yoluyla iktidardan düşürülmesi imkansız görünen bir partinin tökezlemesi, onun 
devrildiği, yere kapaklandığı şeklinde sevinçle, hayretle karışık aşırı bir yoruma tabi tutuldu 
rakipleri tarafından. Aynı şaşkınlık burnu havada gezen, önü dolu çukuru görmeyen bazı 
partililer de var. Ahalinin mutlaka kendilerini destekleyeceği çünkü kendilerinden daha 
iyisinin olmadığı vehmi ve ‘kibri’yle hareket ettikleri için alınan sonuçtan dolayı şaşkınlar.

7 Haziran seçimleri doğu ve güneydoğuda ki 
bazı arızi haller dışarıda tutulursa dürüst ve 

adil bir seçim olmuştur. Türkiye 1950’den beri 
güvenilirlik oranı yüksek seçimler gerçekleştiri-
yor. Son seçimlerde hile yapılacağına ilişkin, yerel 
ve ulusal medya kuruluşlarının ve kurumlarının 
seçim öncesi yaymaya çalıştığı tereddütlerin ger-
çekleşmediği görüldü. Doğrusu bu kuru-
luş ve kurumlar Türkiye’nin çok 
partili hayatın başlangıcın-
dan itibaren dürüst se-
çimler yaptığını bili-
yorlardı. Ancak ku-
ruluşunun birinci 
yılında 2002’de ik-
tidar olan, o günden 
bu yana girdiği bütün 
seçimleri oyunu arttırarak 
kazanan AK Parti’yi seçim yoluy-
la yenemeyeceklerini düşündükleri için seçimle-
rin şaibeli olduğu yalanını yayarak seçim dışı yol-
larla iktidarı değiştirmeyi düşünüyorlardı. Ancak 
AK Parti’nin seçimlerden tek başına iktidar çıkma-
yacağı anlaşılınca bu girişimlerinden vazgeçtiler. 

7 Haziran seçimlerinde hile yapılacağı iddiala-
rının hiçbir sağlam temeli yoktu. “İftira at, iz bı-

rakır” kabilinden, asla iyi niyet taşımayan operas-
yonel bir düşünce idi sadece. AK Parti ve onun 
temsil ettiği kesimlere nefret duyan gözü dönmüş 
çevrelerin, AK Parti’nin muhtemel bir seçim zaferi 
halinde seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmek 
için hazırlanmış bir tezgah idi. Seçim sonuçları 
Türkiye’nin diktatörlüğe doğru gittiği, hatta dikta-

törlükle yönetildiği tarzındaki algı oluştur-
maya dönük iddiaların da hiçbir 

gerçekliği olmadığını or-
taya koydu. Dürüst ve 

adil seçimlerin yapıl-
dığı bir ülkede dik-
tatörlüğün olamaya-
cağı bilinen bir ger-

çekti. Seçimle gele-
nin, seçimle gittiği bir 

ortamda diktatörlük yeşer-
meyeceği de biliniyordu.

“Sandık demokrasisi, demokrasi sandıktan 
ibaret değildir” diyerek, seçim dışı yollarla ikti-
dardan kurtulmaya çalışan demokrat(!) geçinen-
lerin ne kadar cahil durumda kaldıklarını ortaya 
koydu seçim sonuçları. Demokratik sistemin ana 
omurgasının halkın seçimi olduğu bir kere daha 
tescillendi. “Sandık demokrasisi” diyerek sandığı 

Cevat ÖZKAYA

-7 Haziran Seçim Sonuçları-  
AK PARTİ’NİN METAL YORGUNLUĞU
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küçümseyenler sonuçlar kendi istedikleri biçim-
de gerçekleşince mahcup bile olamayarak sonuç-
ları sahiplendi.

   7 Haziran sürecinde yazılan yazılar ve orta-
ya konulan düşüncelerden yola çıkılarak hazırla-
nacak olan bir tez, Türkiye’nin aydınlarının ve en-
telektüel birikiminin kalitesi konusunda ufuk açı-
cı sonuçlar ortaya çıkardı.  

Sistem gereği, son sözü seçmenin söylediği 
bir iklimde kimse seçmeni küçümseme, seçmene 
küsme ve seçmeni nankörlük ve benzeri kelime-
lerle iteleme hakkına sahip değildir.

Seçimlerle ilgili dikkat çekici 
bulunan bu genel durumları be-
lirttikten sonra seçimlerin hem 
birincisi hem de mağlubu kabul 
edilen AK Parti’ye ve seçim so-
nuçlarına ilişkin bazı değerlen-
dirmelerde bulunabiliriz.

Seçimin Belirgin Bazı Özellikleri

1- Partiler seçime halktan ik-
tidar onayı almak için girerler. 
Bu seçimde AK Parti’nin dışın-
da iktidar olmak iddiası ile seçim 
kampanyası yürüten ikinci bir 
parti yoktur. CHP dahil bütün 
partiler stratejilerini AK Parti’yi 
iktidardan indirmek esası üzeri-
ne kurdular. Bu bağlamda, parti-
ler uygulanabilir halktan oy iste-
mek yerine iktidar partisini yıp-
ratacak söylemleri dolaşıma sok-
tular.

2- Bu seçimler Türkiye de 
bugüne kadar yapılmış seçimler-
den çok farklı olarak sadece içe-
rinin seçimi olmadı. Bir yanda AK Parti’nin ikti-
darının devam ettirmesini isteyen bölge halkları 
vardı. Diğer yanda AK Parti’yi iktidardan düşür-
mek isteyen ve bu bağlamda içeri ile kombine ça-
lışan küresel güçler güçler ve medya vardı. Birin-
cisi temenni ve dualarla sahnedeydi, ikincisi ise 
fiili yardımlarla ve ilişkilerle durumu etkilemeye 
çalışıyordu. 

Dolayısıyla bu seçimler sadece içerideki hü-
kümet değişimi şeklinde yorumlanamaz. Bölge-
sel bazda sonuçları, muhtemel gelişmelere etkileri 
dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

3- CHP uzun zamandan beri ilk kez sahici bir 
siyaset yapma teşebbüsünde bulundu. CHP ge-
nellikle tabii müttefikleri olan ordu, hukuk ku-
rumları ve üniversitelerin desteği ile seçimlere gi-
rerdi, dolayısıyla onların hassasiyetlerini dillen-
diren seçim kampanyaları yapardı. İrtica, gerici-
lik şeriat ve benzeri kavramlar seçim kampanya-
larının vazgeçilmezleriydi. 2010 referandumu so-
nucunda CHP ile tabii müttefiklerinin arasında-
ki mesafe açıldığı, bahsi geçen vesayet kurumları-
nın etkisinin adeta yok derecesine düştüğü, dola-

yısıyla birebir halkla yüz yüze gelin-
diği için CHP bu seçimde sahici 
siyaset yapma durumunda kala-
rak, iktidar olabilmek için doğ-
rudan halktan oy istedi. Bu bağ-
lamda CHP, 7 Haziran seçimle-
riyle siyaset sahnesine avdet etti 
demek yanlış olmaz. 

4- Kürt meselesi hiçbir za-
man sadece iç mesele olmamıştı. 
Ancak bu seçim sonuçları Kürt 
sorununun öyle sadece etnik 
bir iç mesele olmadığını, bölge-
sel çatışmalar da devreye soku-
lan, hassaten Türkiye coğrafyası-
na yönelik üzerinde ciddi hesap-
ların yapıldığı bir dış mesele ol-
duğunu daha açık bir şekilde or-
taya koydu. Bu da çözüm süreci 
dahil Kürt sorununa ilişkin tüm 
konuların yeniden teenni ile ele 
alınmasını, gözden geçirilmesi-
ni, sağlamaların yapılmasını ge-
rektiriyor.

5- “Dünün güneşi ile bugü-
nün çamaşırı kurutulmaz” sözü-
nün önemi bu vesile ile bir kez 
daha ortaya çıktı. Türkiye gibi 

hızla değişen, şehirleşen ve orta kesimin çoğaldı-
ğı hareket halindeki bir toplumda toplumun nab-
zının kısa aralıklarla tutulmasının elzem olduğu 
anlaşıldı. “Dün sana çok şeyler yaptım” söylemi 
bugün ne yapacağını söylediğinde anlam kazanı-
yor. Yani bugün toplumun istediğini ve yapılma-
sı gerekeni söylerken bunu yapabileceğinin deli-
li olarak dün yaptıklarını söyleyebilirsin. Yeni bir 
vaat de bulunmadan dün yapılanları tekrar etmek 
başa kakmak gibi anlaşılma tehlikesini barındırı-
yor. Mevlana’nın söylediği gibi “Dün dünde kal-
dı cancağızım şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

AK Parti kendisinden 
sonraki iki partinin CHP 
ve MHP’nin toplamı 
kadar oy almasına rağ-
men bu seçimin mağ-
lubu olarak ilan edil-
miştir. Elbette tek başı-
na iktidarı yitirmek bir 
başarı olarak nitelen-
mez. Ancak mağlup ilan 
etmek te sorunlu ve aşırı 
bir değerlendirme belki.  
Seçim yoluyla iktidar-
dan düşürülmesi imkan-
sız görünen bir parti-
nin tökezlemesi, onun 
devrildiği, yere kapak-
landığı şeklinde sevinç-
le, hayretle karışık aşırı 
bir yoruma tabi tutuldu 
rakipleri tarafından.
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  AK PARTİ’NİN METAL YORGUNLUĞU 

AK Parti’ye İlişkin Gözlem ve Düşünceler

AK Parti kendisinden sonraki iki partinin CHP 
ve MHP’nin toplamı kadar oy almasına rağmen 
bu seçimin mağlubu olarak ilan edilmiştir. Elbet-
te tek başına iktidarı yitirmek bir başarı olarak ni-
telenmez. Ancak mağlup ilan etmek te sorunlu ve 
aşırı bir değerlendirme belki.  Seçim yoluyla ikti-
dardan düşürülmesi imkansız görünen bir parti-
nin tökezlemesi, onun devrildiği, yere kapaklan-
dığı şeklinde sevinçle, hayretle karışık aşırı bir yo-
ruma tabi tutuldu rakipleri tarafından.

Aynı şaşkınlık burnu havada gezen, önü dolu 
çukuru görmeyen bazı partililer de var. Ahalinin 
mutlaka kendilerini destekleyeceği çünkü kendi-
lerinden daha iyisinin olmadığı vehmi ve ‘kibri’yle 
hareket ettikleri için alınan sonuçtan dolayı şaş-
kınlar. Partide, şaşkınlıklarını ve kibirlerini, aha-
linin nankörlüğü söylemine vardıran -sayısı azda 
olsa- bir insan unsurunun varlığı da bir gerçek. 

1- AK Parti tek başına iktidarı kaybetmiş ol-
masına rağmen hâlâ Türkiye’nin birinci partisidir. 
Kendinden sonra gelen CHP ve MHP’nin topla-
mı kadar oy almıştır. Aynı zamanda diğer partiler 
bölge partileri hüviyeti taşırken, AK Parti güney-
doğudaki ciddi oy kaybına rağmen Türkiye partisi 
olma hüviyetini taşıyan yegane partidir.

2- Bu seçim AK Parti’nin geçici bir parti olma-
dığını ortaya koymuştur; %41 oy bütün olumsuz 
şartlara rağmen bu partiye verilmiştir. Bu oran-
daki bir oy olağanüstü yanlışlar yapılmazsa AK 
Parti’nin Türkiye siyaset sahnesinin belirleyici bir 
unsuru olmaya devam edeceğini göstermektedir.

3- AK Parti siyaset sahnesinin en önemli ele-
manı olma hüviyetini muhafaza etmesine rağmen 
hakim parti olma durumunu kaybetti. Bu durum-
da Türkiye açısından önemli olduğuna inandığı-
mız başkanlık sistemi tartışmalarının fikri düz-
lemde değilse bile siyasi düzlemde gündemden 
düşebileceğini söyleyebiliriz. Bununla beraber 
Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilmiş bir kişi 
olarak siyasetin önemli bir aktörü olacak. Ancak 
siyasete direkt olarak müdahale edebilmesinin fii-
li imkanı en azından şimdilik görülmüyor.

4- Bu seçim sonuçları barajın işlevsiz hale gel-
diğini açık bir şekilde göstermiştir. Zaten çok ta 
adaletli olmayan %10’luk barajın makul seviye-
lere çekilmesi teklifinin AK Parti tarafından gün-
deme getirilmesi siyaseten de hukuken de doğru 
olur.

5- AK Parti’nin iktidarının ilk yıllarında siste-
min güçleri ve kurumlarının yaptıkları haksızlık-
lara ezik bir dil ve tavır ile değil üst perdeden yük-
sek sesle karşılık verilmesi istiskale uğrayan kit-
lelerin gönlüne su serpiyor ve onlara güven aşı-
lıyordu. Ancak 2010 referandumunun akabinde 
muktedir olmanın yolları açıldıktan sonra bu di-
lin kullanımı 30 yaş altı insanların önemli bir kıs-
mına itici/hırçın geldi. Ve bu agresif dil siyasal ra-
kipler tarafından ‘muktedirin otoriterleşmesi’ ola-
rak takdim edildi, maalesef kitlede karşılık buldu.

6- Yolsuzluk meselesi en yıkıcı söylemlerden 
oldu. 17-25 Aralık olaylarında kitle yolsuzluk ol-
duğuna inandığı halde, yolsuzluk iddialarının 
yolsuzluğu önlemek için değil AK Parti’yi devir-
mek için bir silah olarak kullanıldığını gördüğü 
için AK Parti’ye sırtını dönmemişti. Yani ehem-
mühim tercihini yaptı. Ehemmiyetli olanın, siya-
setin dış saldırıdan, operasyonel girişimlerden ko-
runması gerektiğini düşündü. Kitle AK Parti’nin 
daha sonra mühim olanın yani yolsuzluk iddia-
larının üzerine gideceğini ümit etti ama beklenen 
olmadı, hep askıda tutuldu. Yolsuzlukla suçlanan-
lar aklanma ihtiyacı duymadan toplumda dolaş-
maya devam ettiler. Bu tavrın, AK Parti’nin kitle 
nezdinde aldığı sonuçta önemli etkisi olduğunu 
görmek gerekiyor.

7- Seçimlerde AK Parti karşısında, meşru siya-
sal partilerin dışında, iç ve dış güçlerin oluşturdu-
ğu bir koalisyonun olduğu yadsınamaz. Tarih sah-
nesine bir özne olarak dönmeyi amaç edinmiş, bu 
anlamda doğruda yapmış olan bir partinin bu ko-
alisyonların oluşmasını sürpriz karşılamaması ge-
rekir. Bunları kitleye şikayet üslubu içinde değil, 
bir özgüven içinde anlatması, kitleyi bilgilendir-
mesi gerekirdi. Beş sene önce kitlede karşılık bu-
lan ‘şikayet üslubu’ şimdi aynı karşılığı bulmamış-
tır, bir nevi ‘iktidarsın, çaresini bul artık!’ diyerek 
biraz kayıtsızlıkla karşılanmıştır.

AK Parti’ye yakın duran medya da bu koalis-
yonun ne olduğu, kimlerden müteşekkil olduğu, 
ne yapmak istediğini ayrıntılı olarak ortaya koyup 
kitleyi bilgilendirmemiştir. O da aynı şikayet üslu-
bunu istisnalar hariç gayet laubali bir şekilde tek-
rar etmekten başka bir şey yapmamıştır!

8- Bu bağlamda daha fonksiyonel, daha işlev-
sel, yol açıcı, ufku gösterici bir medya düzenine 
ihtiyaç olduğu görülmüştür. İnternet bilgilerinin 
ve siyasi demeçlerin ötesinde kamuoyu oluşumu-
na katkıda bulunacak acar bir medya acil bir ihti-
yaç olarak kendini göstermiştir.
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9- Bu seçimin AK Parti açısından en önemli so-
nucu Kürtlerin oyunun AK Parti’den yüksek bir 
oranda  gitmiş olmasıdır. Bu sadece AK Parti’nin 
değil, Türkiye’nin de sorunudur. Oyların yitiril-
mesinde,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağla-
namayan kamu  otoritesinin imkan verdiği örgüt 
baskısının payı olduğu söylenebilir. Ancak, yük-
sek oranlı oy kaybının tek sebebi değildir. Yoksa 
Urfa, İstanbul, İzmir’deki oy kaybı nasıl izah edi-
lecek? Öyle veya böyle, bilinçli tercihle bir oy ka-
yışı söz konusudur. Bu oyların doğru analizinin 
yapılarak gerekli politikaların üretilmesi elzemdir. 
Bu kayıştan hareketle halka küsülemez. Sorumlu 
kişilerin, “Kürtler bu aşamadan sonra ancak çö-
züm sürecinin filmini yaparlar” gibi yorumlarla, 
halkın demokratik tercihini karalayıcı, hiçe sayı-
cı tepkisel ifadeler kullanması bu oyların daha da 
kalıcılığına sebep olur.

10- Dış politika, Kürt sorunu, eğitim ve hukuk 
sorunlarında siyasi karar mekanizmalarına tercih-
ler sunabilecek düzeyli müstakil çalışma grupla-
rının oluşturulması uygun olur. Sahici bir siya-
setin oluşumuna malzeme temin etmesi gereken 
bu mekanizmalar, bürokrasi karşısında siyasetçi-
nin elini güçlendirecek, onu sadece makam gücü-
ne mahkum olmayacak bir güce kavuşturacaktır.

11- AK Parti Türkiye’yi tarihe özne olarak  dön-
dürme söylemi ile özgün bir yere sahiptir. Bu, par-
tinin sıradan olmasını engelleyen önemli bir söy-
lemdir. AK Parti karşısında oluşan, büyük oranda 
dış unsurların etkin olduğu koalisyon bu söyle-
min karşıtıdır. AK Parti’yi  bu  misyonik söylemin-
den vazgeçirecek, bunun eylem düzeyine gelme-
sinin yolunu tıkayacak herhangi bir işbirliği veya 
ortaklık AK Parti’yi hadım etmek anlamına gelir. 
AK Parti açısından hiçbir getirinin karşılayamaya-
cağı bir bedeldir bu. Asla kabul edilmemelidir.

12- Sayın cumhurbaşkanı AK Parti’nin kuru-

cu başkanıdır. Kitle nezdinde yaygın ve derin bir 

karşılığı vardır. Kim ne derse desin toplumsal bir 

güvene, karizmaya sahiptir. Son seçim döneminde 

sadır olan birtakım hatalarını tekrar edip durarak 

cumhurbaşkanının itibarının zedelenmesine asla 

fırsat verilmemelidir, meşruiyetine asla gölge dü-

şürülmemelidir, yeri sağlam tutulmalıdır!

Ayrıca AK Parti’ye  emeği geçmiş sayın Abdul-

lah Gül gibi değerlere gereken önemin  verilmesi 

bir hakkaniyettir, vefadır. Karşı mukabelede hak-

kaniyetli olmalıdır. Unutulmamalıdır ki hakkani-

yet kadim bir değerdir. Kadim değerler kalıcıdır. 

Onlara dayanan eylemler ve davranışlar kalıcıdır. 

Kadim değerleri dikkate alan, bağlı kalan siyaset  

siyaset kavramına paha biçilmez bir değer kata-

caktır.

Sonuç

Normal ülkelerde, yani doğru usulle seçimle-

rin yapıldığı, seçimle iktidarların değiştiği ülkeler-

de bir iktidar iki veya üç dönemde değişir. Biz-

de de olan budur. Üç seçim oyunu artırarak ikti-

dar olan AK Parti, dördüncü  dönemden de do-

kuz puanlık oy kaybına rağmen birinci parti ola-

rak çıkmıştır, ancak seçim sisteminin azizliğiyle 

yüzde 41 oyuna rağmen iktidar çoğunluğuna sa-

hip olamamıştır. Beklenti yüksek olduğu için bu 

normal durum çok anormal karşılandı. Görüldü-

ğü kadarıyla AK Parti bir metal yorgunluğuna uğ-

radı. İkinci yarıya yorgun ve aksayan unsurlarını 

revize ederek, ortak aklı devreye koyarak girdiği 

takdirde kaybettiğine tekrar kavuşacaktır.

Normal ülkelerde, yani doğru usulle seçimlerin yapıldığı, seçimle iktidarların değiştiği 
ülkelerde bir iktidar iki veya üç dönemde değişir. Bizde de olan budur. Üç seçim oyunu 
artırarak iktidar olan AK Parti, dördüncü  dönemden de dokuz puanlık oy kaybına rağ-
men birinci parti olarak çıkmıştır, ancak seçim sisteminin azizliğiyle yüzde 41 oyuna 
rağmen iktidar çoğunluğuna sahip olamamıştır. Beklenti yüksek olduğu için bu nor-
mal durum çok anormal karşılandı. Görüldüğü kadarıyla AK Parti bir metal yorgun-
luğuna uğradı. İkinci yarıya yorgun ve aksayan unsurlarını revize ederek, ortak aklı 
devreye koyarak girdiği takdirde kaybettiğine tekrar kavuşacaktır.
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  7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 

Taksim Kadife Darbe Sürecinin Gölgesinde

7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ

Taksim Gezi Parkı operasyonundan bugüne sürdürülen kadife darbe süreci, ana bir strateji üzerine 

oturtulmuş olup farklı aşama ve evreleri ihtiva etmektedir/edecektir de. Her bir aşama ve evrede, ana 

stratejinin ön gördüğü farklı hedefleri elde etmek için farklı taktikler uygulanmaktadır. Aşamalar arasında 

meydana gelen olaylar ve söylemler, birbirinden bağımsız ve kopuk olmayıp birbiri ile koordineli, birbirini 

tamamlamakta ve desteklemektedir. Süreç özel bir ekibin yönetimi ve denetimi altında yürütülmektedir.

“Siz, insanlara iyiliği 

emrediyorken,  kendinizi 

mi unutuyorsunuz? Oysa 

siz kitabı okumaktasınız.  

Yine de akıllanmayacak 

mısınız?” 

(2 Bakara 44)

K adife darbeler, seçim 
endeksli, dış destekli, 

gayrı memnunlar ittifakına ve gerilime dayalı, se-
çim öncesi, esnası ve sonrasında sokak hâkimiyeti 
kurarak ve fakat şiddet kullanmadan siyasi ikti-
darları düşürmeyi hedefleyen yeni darbe türüdür.

Taksim “Gezi Parkı” olayları ile Türkiye’de 
kadife darbe süreci fiilen başlatılmıştır. Kadife 
darbelerin seçim odaklı olmasını göz önüne al-
dığımızda Reyhanlı olaylarının başladığı zaman 
itibarıyla Türkiye’nin önünde mahalli seçimler, 
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçim-
ler olmak üzere üç seçim dönemi vardı. Taksim 
Gezi Parkı eylemleri ile birlikte başlatılan kadife 
darbe sürecinin ana stratejisi, en azından bu üç 
seçim dönemi göz önüne alınarak çizilmişti.1

AKP’ye vurulmak istenen darbe, genel seçim-
ler olarak planlanmış, strateji ve taktikler buna 
göre şekillendirilmiştir. Genel olarak dini hassa-

siyeti yüksek olan camia, 
özel olarak da AKP kad-
roları, Taksim Gezi Parkı 
olayları ile fiilen başlatı-
lan kadife darbe sürecini 
ve bu sürece ilişkin ana 
stratejiyi görmemiş/gö-
rememiş, daha doğrusu 
görmek istememişlerdir. 
Kendilerinin “Üst Akıl”, 

“Faiz Lobisi” olarak nitelendirdikleri küresel gü-
cün stratejisinin, mahalli seçimler ve Cumhur-
başkanlığı seçimleri ile bozulduğu, başarısızlığa 
uğratıldığı, dolayısıyla tehlikenin bertaraf edildiği 
zehabına kapılmışlardır. O nedenle de, 7 Haziran 
2015 Genel seçim stratejisini, yanlış temeller üze-
rine inşa etmişlerdir.

Burada, Taksim kadife darbe süreci altında ya-
pılmış olan 7 Haziran 2015 genel seçimleri, genel 
hatları ile ele alınıp değerlendirilecektir. Bu değer-
lendirme yapılırken genellikle AKP’li kardeşleri-
mizi, zaman zaman da SP’li kardeşlerimizi üzebi-
liriz. Maksadı aşan ifadeler kullanır isek şimdiden 
özür dileriz. Amacımız, aynı hatalara tekrar tekrar 
düşülmemesi uyarısıdır. Niyetimizin halis oldu-
ğunu, kardeşlerimizin bilmesi gerekir.

Burhanettin CAN
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  7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin Belirgin Özellikleri

•	 Seçim,	 Taksim	 kadife	 darbesinin	 gölgesinde	
kadife darbenin en önemli bir aşaması olarak 
gerçekleşmiştir.

•	 “İhanet”,	“hain”	ve	“vatan	hainliği”	kavramları-
nı ihtiva eden çok kötü suçlayıcı bir siyasi dil 
kullanılmıştır.

•	 Partiler,	 bugüne	 kadar	 kendileri- n e 
özgü ve kendilerinden 
beklenen politika, strate-
ji ve söylemlerin tersi bir 
politika, strateji ve söy-
lem kullanmışlardır.

•	 Tarafsız	 olması	 gereken	
bir Cumhurbaşkanı, ilk 
defa, seçim meydanla-
rına inerek fiilen sürece 
dâhil olmuştur.

•	 İlk	defa	bir	genel	seçim-
de cumhurbaşkanlığı 
makamı, seçim propa-
gandalarının ana malze-
mesi haline gelmiştir.

•	 AKP’nin	 gerilim	 ve	 ku-
tuplaşma eksenli seçim 
stratejisine karşılık ka-
dife darbeci kadro barış, 
özgürlük, sevgi ve kar-
deşlik stratejisi uygula-
mıştır.

•	 Baştan	 beri	 “Çözüm	 Sü-
recini” savunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, ilk 
defa seçim meydanların-
da “Kürt sorunu yoktur, 
Kürt vatandaşlarımın so-
runları vardır” şeklinde 
ters bir çıkış yapmış ve 
HDP’yi kampanyasının 
merkezine oturtmuştur.

•	 İlk	 defa,	 dini	 muhtevası	
çok yoğun bir seçim pro-
paganda dönemi yaşanmıştır.

•	 İlk	defa,	laik-antilaik	kutuplaşma	yaşanmayan	
bir seçim yapılmıştır.

•	 İlk	defa,	seçmen,	kendi	hayat	felsefesi	ile	bağ-
daşmayan partilere rey vermiştir.

•	 İlk	defa,	AKP	aday	listelerinden	AKP	teşkilatla-
rı ve seçmeni, çok yoğun bir şikâyette bulun-

muştur. Listelerin bu şekilde düzenlenmesin-
de etkili faktörün ne olduğunun açıklığa ka-
vuşması, seçim sonuçlarını değerlendirmede 
önemli olacaktır.

•	 Dini	 hassasiyeti	 yüksek	 olan	 STK/cemaat/ha-
reketlerin ve üst çatı kuruluşların, toplumsal 
zemini göz önüne almadan AKP’nin yan kuru-
luşu gibi siyasi sürece müdahil olmuşlardır.

•	 Genel	olarak	medyanın	her	rengi,	rakip	olarak	
gördükleri partilerin söy-
lemlerini kırpıp, çarpıtarak 
vererek çok ciddi bilgi kirli-
liğine neden olmuşlardır.

Reyhanlı’dan 7 Haziran 2015 
Seçimlerine Kadar Taksim 

Kadife Darbe Sürecinin Farklı 
Aşamaları

Dünyada bu güne kadar 
gerçekleştirilmiş olan kadi-
fe darbelerin ana stratejisi-
ni çizen beyin takımı, So-
ros merkezli Siyonist-Mason 
bir kadrodur. Bu, kadife dar-
belerin yönetimi anlamın-
da ilk halkayı oluşturmakta 
olup uygulanan ülkelerin dı-
şında bir merkezdir. Bu ne-
denle hedef ülkelerde, ana 
stratejiye uygun bir şekil-
de kadife darbelerin yöne-
tilebilmesi için o ülke içe-
risinde var olan, o ülkenin 
vatandaşı konumundaki 
Mason-Sabetayist-Siyonist-
İşbirlikçilerden oluşan 2. 
Derecede bir beyin takımı 
daha vardır. Bu iki merkez, 
mevcut siyasi iktidara, siste-
me/devlete karşı olan “gayrı 
memnun örgütleri”, bir “çatı 
kuruluş” etrafında (“Taşeron 
Yapı”) birleştirerek (yöneti-

min üçüncü halkası), ana stratejiyi ve ana strate-
jinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıy-
la hayata geçirmeye çalışmaktadır (Şekil). Taşeron 
yapıda yer alan kadroların/yöneticilerin tümü, bu 
işbirliğinden haberi olmayabilir; ya da ortak düş-
mana/rakibe karşı çıkar birliği olarak meseleye ba-

Çözüm sürecinin Türkiye’nin 
hayrına olacak tarzda çözü-
me kavuşturulmasını isteme-
yen kadife darbeci kadro, süre-
ci engelleyecek ve Kürt halkı-
nı AKP’den koparacak bir stra-
tejiyi adım adım uygulamış-
tır. AKP yöneticilerinin Taksim 
kadife darbe sürecini algıla-
madaki zafiyetleri, Kürt seç-
men üzerinden kurulmuş olan 
tezgâhın görülmesini engelle-
miştir. Kadife darbeci kadro-
nun, dini hassasiyeti yüksek 
olan Kürt seçmeni, AKP’den 
koparmak için uzun zamandan 
beri çok özel bir çalışmanın içe-
risinde olduklarını görememiş-
lerdir. Bu stratejinin uygulan-
masına ilişkin bir başlangıç 
tarihi, kesin olarak söyleyeme-
mekle beraber sürecin, Hatip 
Dicle’nin milletvekilliği seçimi-
nin iptal edilmesi ve ardından 
mahkûmiyeti ile birlikte başla-
dığını söyleyebiliriz.
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kabilirler. Taşeron yapı, ülkedeki tüm gayrı mem-
nunları ya da önemli bir kısmını kuşatacak tarzda, 
öngörülen strateji ve taktikleri devreye sokmakta 
ve ona göre davranmaktadır.

Türkiye’deki kadife darbenin (Taksim Kadife 
Darbe Süreci) Reyhanlı’dan 7 Haziran 2015 Genel 
Seçimlerine kadar olan dönemini, aşağıdaki şe-
kilde, farklı aşamalara göre tasnif etmemiz müm-
kündür:

Birinci Aşama: Eylemci yapı ve dayanak bir 
kitle ortaya çıkarma, iktidara karşı çıkılabilir psi-
kolojisini inşa etme.

Birinci Evre: Reyhanlı olayları Alevi-Sünni 
gerilimi meydana getirme ve sol-Alevi özellikli 
DHKPC’nin öne çıkarılması.

İkinci Evre: Bu örgütün önderliğinde Taksim 
Gezi Parkı Olayları ile Türkiye’nin dört bir tarafın-
da eylem yaparak sokak hâkimiyeti kurmaya ça-
lışma,

İkinci Aşama: İttifakı genişletme ve Gülen 
maskesi takmış yapının öncülüğe getirilmesi,  
dershaneler savaşı

Üçüncü Aşama: Gülen maskesi takmış yapının 
öncülüğünde polis-yargı kıskacı

Birinci Evre: 17 Aralık “rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu” ile itibarsızlaştırma

İkinci Evre: 25 Aralık “rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu” ile itibarsızlaştırma- yalnızlaştırma-
ihtilaflar çıkarma-bel kırma

Üçüncü Evre: İzmir “rüşvet ve yolsuzluk ope-
rasyonu”

Dördüncü Aşama: Gülen maskesi takmış yapı-
nın öncülüğünde MİT tırları operasyonu,

MİT’in tırları ile İŞİD’e silah gönderme Algısı 
Oluşturma-Teröre yardım yataklıktan suçlu gös-
terme- Acziyet içerisine sokma operasyonu.

Kürt halkında AKP karşıtlığı algısı oluşturma.
Beşinci Aşama: Diş İşleri Bakanlığı’nın Din-

lenmesi, Teröre yardım yataklıktan suçlu göster-
me - acziyet içerisine sokma operasyonu.

Altıncı Aşama: Mahalli seçimlerde yeni ittifak 
modeli deneme(Ankara/Yalova Modeli)

Bazı Alevi-Sol yapılarla Gülen maskesi takmış 
yapının ittifakı

Yedinci Aşama: Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
CHP’nin önderliğinde, bazı Alevi-Sol yapılar ve 
Gülen maskesi takmış yapının ittifakı

Birinci Evre: Soma Maden Sabotajı, 13 Mayıs 
2014

İkinci Evre: IŞİD’in Musul Konsolosluğu per-
sonelini rehin alması

Üçüncü Evre: Cumhurbaşkanlığı seçimi-
ne İhsanoğlu’nun CHP’den aday gösterile-
rek, CHP’nin belli bir seçmen kitlesinin öfke ile 
HDP’ye yönlendirilmesi. (Seçim sonuçlarına göre 
%2’lik bir oy oranı kayması var)

Cumhurbaşkanlığı seçimine HDP adayı olarak 
Demirtaş’ın katılması ve %9,5 civarında bir rey 
alarak genel seçimlerde HDP’nin barajı geçeceği 
algısının inşa edilmesi.

HDP’nin, kadife darbenin çatı örgütü olarak 
konumlandırılması.

Sekizinci Aşama: HDP öncülüğünde Bazı Sol-
Alevi yapılar ile Gülen maskesi takmış yapı ittifa-
kının sağlanması

Birinci Evre: Musul Konsolosluğu rehineleri-
nin serbest bırakılması

İkinci Evre: IŞİD’in Ayne el-Arab’a(Kobani) 
saldırması ile Kürt seçmenlerde IŞİD ile ilgili bir 
şuur altı oluşturma ve AKP karşıtlığını derinleş-
tirme.

Üçüncü Evre: Bazı Sol yapılarla- PKK-HDP-
KCK’nın sokak terörü provakasyonu (Kobani pro-
vakasyonu) ile barajın geçilmemesi durumunda 
Türkiye’nin kan gölüne döneceği algısını oluşturma.

HDP’nin önderlik rolünü pekiştirme.
Kürt halkında AKP karşıtlığını pekiştirme.
Dokuzuncu Aşama: 7 Haziran 2015 seçimle-

rine hazırlık: psikolojik alt yapı oluşturma, özel 
mesajlar verme, “Biz güçlüyüz, siyasi iktidar ça-
resiz”, AKP oy tabanını ayrıştırma ve AKP’yi yal-
nızlaştırma

Birinci Evre: Siber saldırı; 79 ilde elektriklerin 
kesilmesi, seçimlere şüphe düşürme algısı oluş-
turma.

İkinci Evre: Çağlayan Adliyesi’nde savcının öl-
dürülmesi ve aynı anda Emniyet Müdürlüğü’ne 
saldırı düzenlenmesi.

Şekil: Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması



25

 Umran • Temmuz 2015

  7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 

Üçüncü Evre: Fenerbahçe futbolcularına silah-
lı saldırı yapılması.

Dördüncü Evre: “MİT Tırları ile IŞİD’e si-
lah gönderildi”(!) fotoğraflarının yayınlanması ile 
AKP’li Kürt seçmenin bir kısmını AKP’den uzak-
laştırma.

Onuncu Aşama: 7 Haziran 2015 Seçimlerinde 
AKP’nin tek başına iktidar olmasının engellenme-
si (%41 oy oranı, 258 milletvekili).

On Birinci Aşama (İhtimaller, Tahminler): 
AKP’nin 2003 konumuna geri döndürülmesi

Birinci Evre: CHP ve/veya HDP ile koalisyon 
ortağı yapılarak yıpratılması.

İkinci Evre: Koalisyon dışında bırakılarak iç 
ihtilaflar meydana getirilmesi.

Üçüncü Evre: AKP yönetiminin el değiştirmesi 
ve Erdoğan’ın köşke kapatılması (ANAP, DYP de-
neyimleri).

Dördüncü Evre: AKP’nin bölünmesi (RP/FP, 
ANAP, DYP deneyimleri).

Beşinci Evre: Erken/Tekrar seçime gidilerek oy 
oranının daha da düşürülmesi.

Altıncı Evre: AKP’nin yok edilmesi (RP/FP, 
ANAP, DYP deneyimleri).

Burada, kadife darbe sürecinin devam ettiğine 
ve bu ve benzer stratejik hedefleri gerçekleştirmek 
istediğine dikkat çekmek istemekteyiz.  On Birin-
ci Aşama, geçmişte yapılmış darbe ve kadife dar-
belere bakılarak ön görülmüştür. Mutlaka gerçek-
leşecek anlamında değildir. Gerçekleşip gerçekleş-
meyeceği ya da hangi sırayı takip edeceği, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve AKP kadrolarının çizece-
ği stratejiye, uygulayacakları politikalara ve kura-
cakları birleşik cepheye bağlıdır. Taraflar uzlaşın-
caya ya da taraflardan biri tasfiye edilinceye kadar 
süreç devam edecektir. O nedenle süreç, dinamik 
olup karşılıklı hamlelerle devam edecektir.

Seçim sonuçlarının bu şekilde sonuçlanma-
sında, kadife darbenin dokuzuncu aşaması ola-
rak nitelendirdiğimiz süreçte; Siber Saldırı ile 79 
ilde elektriklerin kesilmesi, Çağlayan Adliyesi’nde 
savcının öldürülmesi ve aynı anda Emniyet 
Müdürlüğü’ne saldırı düzenlenmesi ve Fenerbah-
çe futbolcularına silahlı saldırı yapılması ile ilgili 
kamuoyunu tatmin edici hiçbir açıklama yapılma-
mış, olaylar sümen altı yapılarak unutturulmuş-
tur.

Bu büyük eylemleri kim, niçin yaptı? Kime/
kimlere ne mesaj verildi? Mesajı alan taraf/taraflar 
buna karşı ne tepki verdiler? Yapmayı planladığı 

hangi işleri, askıya aldılar? Bu olayların AKP mil-
letvekili listelerinin nihai şeklinde ve MHP, SP ve 
BBP ittifakının gerçekleşmemesinde, herhangi bir 
etkisi, katkısı var mıdır?                                                                

Olayları gerçekleştirenlerin kimlikleri, niyetle-
ri, stratejileri bilinirse, Türkiye önünü daha iyi gö-
rebilir, ona göre strateji geliştirebilir, şer odakla-
rının bütün plan ve programlarını altüst edebilir, 
milletin ve ümmetin önü açılabilir. Bir erken seçi-
min ya da tekrar seçimin, ne getirip ne götürece-
ği daha iyi anlaşılır, ona göre strateji geliştirilebi-
lir, yeni ittifaklar kurularak, Kadife Darbeci Kad-
ronun stratejisi alt üst edilip tarihin çöp sepeti-
ne atılabilir.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Gidilirken 
“Sivil Diktatör”(!)/“Sivil Diktatörlük”(!) İnşası

Kadife darbeler, diktatörün varlığını merkeze 
alan uzun vadeli, geniş bir stratejiye dayanırlar. 
İnsanlar, genel olarak diktatörlerden nefret eder-
ler ve korkarlar. Kadife darbeci teoriye göre bütün 
mesele, bu korkuyu yıkmak ve halka güven ver-
mektir2. Bunun için farklı eylem türleri ile diktatö-
rün imajını ve gücünü zayıflatmak gerekmektedir.

Taksim Gezi Parkı operasyonundan bu güne 
sürdürülen kadife darbe süreci, ana bir strateji 
üzerine oturtulmuş olup farklı aşama ve evreleri 
ihtiva etmektedir/edecektir de. Her bir aşama ve 
evrede, ana stratejinin ön gördüğü farklı hedefle-
ri elde etmek için farklı taktikler uygulanmakta-
dır. Aşamalar arasında meydana gelen olaylar ve 
söylemler, birbirinden bağımsız ve kopuk olma-
yıp birbiri ile koordineli, birbirini tamamlamak-
ta ve desteklemektedir. Hedef alınan yapının stra-
teji ve taktiklerine göre çizilen strateji ve uygula-
nan taktikler, gözden geçirilerek yenilenmektedir. 
Süreç özel bir ekibin yönetimi ve denetimi altında 
yürütülmektedir.

Bu açıdan bakıldığında AKP kurmayları ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim kadife darbe 
sürecini bir bütün olarak görüp buna uygun bir 
strateji, söylem ve ittifak geliştirmemişlerdir. Mi-
tinglerdeki ve ilk iki seçimdeki başarı, meselenin 
halledildiği anlamında yorumlanmış ve değerlen-
dirilmiştir. Küresel güçlerin kendilerine savaş aç-
tığını seslendirip iç ittifakları genişletmeleri gere-
kirken; tam tersini yaparak kendi menfaatlerine, 
iyiliklerine söylenen ve fakat kendilerinin o anda-
ki, fikirlerine, düşüncelerine ters düşen ne varsa, 
kim varsa hepsini “paralelci”, “hain” sınıfına so-
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karak karşı cephe olarak görmüşlerdir.  En kritik 

zamanlarda kendilerine destek vermiş olan MHP 

lideri Bahçeli’yi ve SP yöneticilerini, “paralelci”, 

“hain” kategorisine sokmaları, nasıl bir stratejinin 

ürünüdür anlamak mümkün değildir. Böylelikle 

kendilerini yalnızlaştırmışlar, karşılarında kendi 

elleri ile bir cephe oluşturmuşlardır. Kadife dar-

beci kadronun ekmeğine yağ ile balı birlikte sür-

müşlerdir.

Türkiye’de CHP, Gülen hareketi maskesi tak-

mış yapı, pek çok köşe yazarı, Taksim Gezi parkı 

olaylarının öncesinden başlayarak 7 Haziran 2015 

seçimleri tamamlanana kadar, Erdoğan’ın dikta-

törlüğünü ilan etmiş ve “Sivil Dikta/Diktatörlük” 

söylemini, şiddeti değişmekle beraber, hep canlı 

tutmuşlardır. AKP kurmayları, bu söylemin rast-

gele söylendiğini ve neyi hedeflediğini zamanında 

görememiş, buna karşı yeni bir söylem geliştirme-

miş ve tedbir almamışlardır. Tam tersine “buyur-

gan”, “kibirli” söylemleri ile sürece katkıda bulun-

muşlardır. Böylelikle, 7 Haziran 2015 Genel se-

çimlerine gelinirken “sivil diktatörlük”(!) söylemi 

tutmuş ve geniş bir karşı cephe oluşturulmuştur.

AKP kurmaylarının, Yeni Anayasa yapımı ve 

Başkanlık sistemi merkezli seçim kampanyası ve 

buna karşı çıkanları hain ilan etmeleri, “Diktatör-

lük” söylemlerine malzeme sağlamaktan başka bir 
işe yaramamıştır.

Halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı 
olarak Erdoğan’ın, anayasal değişiklik yapılmadan 
başkanlık sistemi varmış gibi davranması, Başba-
kanlık için yapılmış olan binaya gelip oturması, 
gölge kabine kurması ya da bu imajı oluşturma-
sı, Başbakan’a medya üzerinden talimatlar yağdır-
ması; aldığı birçok karardan (Hakan Fidan ola-
yı, Şeffaflık Paketi, Dolmabahçe çözüm toplantı-
sı vb.)  Başbakan’a geri adım attırması, başta AKP 
tabanı olmak üzere her kesimde rahatsızlık mey-
dana getirmiştir.

AKP kurmaylarının ve Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın yaptığı en büyük hata, 7 Haziran 
2015 Genel seçimlerini, kendileri için genel se-
çim olmaktan çıkarıp Başkanlık Sistemi seçim-
lerinin provasına dönüştürmesi olmuştur. Ya-
sal hiçbir değişiklik yapılmadan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, AKP genel başkanı gibi seçim kam-
panyasına iştirak etmesi, meydanlara inmesi, baş-
kanlık için 400 milletvekili istemesi, AKP dışında-
ki diğer parti liderlerine çatması, onlara hakaret 
etmesi, medyaya, köşe yazarlarına, medya patron-
larına hakaret etmesi, farklı söz söyleyen herkesi, 
“hain” ve “paralelci” ilan etmesi ve bu noktada öl-
çünün kaçırılması,  özellikle, “Türk Tipi Başkanlık 
Sistemi” diye bir kavramı seçim sathı malinde ses-
lendirmiş olması, Kadife Darbeci Kadronun “dik-
tatörlük”(!) söylemlerine çok ciddi katkı sağlamış 
ve ittifak cephesinin her geçen gün daha da geniş-
lemesine imkân vermiştir.

“1000 odalı Cumhurbaşkanı köşkü” üzerin-
den başlatılan, “aydınlatma masrafları”, “altın 
klozet”(!), “bin liralık bardak”(!) gibi lüks ve is-
rafı merkeze alan propaganda ile kamuoyun-
da bir rahatsızlık meydana getirilmiştir. Bu tar-
tışma sürecinde, Diyanet İşleri Başkanı’nın aldı-
ğı arabayı iade etmesi karşısında Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın, “330 bin liralık bir araba onun için 
lüks müdür?”, “Ben ona yeni bir araba vereceğim”, 
“Uçak tahsis edeceğim” demiş olması ve Maliye 
Bakanı’nın “3 milyar dolar bizim için çerezdir” de-
miş olması, AKP tabanında rahatsızlık oluşturur-
ken, diğer kesimlerde de diktatörlük korkusunu 
yaygınlaştırmış ve derinleştirmiştir.

Bütün bu verilerden hareketle Kadife darbeci-
lerin yaygınlaştırıp derinleştirdikleri, “Sivil Dikta/
Diktatörlük” söylemi, özellikle,  “en kutsal değeri 
özgürlük” olarak benimsemiş olan yeni nesil genç-

AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerini, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde 
başkanlık sistemi ve anayasal değişim üze-
rine oturtmuştur. Hizmetleri, projeleri ve 
ekonomik vaatleri ikinci planda kalmış-
tır. Bir genel seçim öncesinde, başkanlık 
sisteminin ne getirip ne götüreceği gerek-
tiği gibi tartışılmadan, halkın kafası ber-
raklaştırılmadan genel seçim sürecinde 
Başkanlık sisteminin, ne olduğu bilinme-
yen “Türk tipi başkanlık sisteminin” seçim 
propagandalarının merkezine oturtulma-
sı yanlıştı. Bu noktada, kadife darbeci 
kadronun “sivil dikta/sivil diktatörlük” 
söylemleri, “özgürlüğü en kutsal değer” 
olarak gören gençler üzerinde çok etki-
li olmuştur.
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ler (İslâmcı-dindar gençlerin bir kesimi dâhil) ve 
baskılardan çok çekmiş olan Kürt halkı üzerinde 
çok olumsuz bir etki meydana getirmiştir.

Bir Truva Atı: “Sivil Diktatörü Yıkmak İçin”(!) 
HDP Merkezli Gayrı Memnunlar İttifakı: 

“Seni Başkan Yaptırmayacağız!”

Kadife darbelerde en önemli noktalardan biri, 
diktatörü inşa etmek ise diğeri de, inşa edilen dik-
tatörün en zayıf noktasını tespit edip o noktaya 
kesintisiz saldırı düzenlemektir3. AKP’yi, CHP ya 
da MHP oyları ile iktidardan düşüremeyeceğini iyi 
gören Kadife Darbeci Kadro (Üst Akıl), AKP’nin 
öncelikle tek başına iktidar olmamasını hedefle-
miş; bunun için de, AKP’nin seçmen tabanından 
oy kaymasının sağlanmasını stratejik hedef olarak 
benimsemiştir.

AKP’nin oy potansiyeli olarak en zayıf nok-
tası, “Milli Görüş Oyları”, “Milliyetçi Türk Oy-
ları” ile “Kürt Oylarıdır.” Bu üç farklı oy tabanı-
nın gidebileceği dört parti, sırasıyla SP, MHP/BBP 
ve HDP’dir. SP, hem dini hem de milli hassasiye-
ti olan Türklerin ve dini hassasiyeti olan Kürtle-
rin oyunu alabilme imkânına sahiptir. Milliyetçi 
Türk oyları MHP/BBP’ye, Milliyetçi Kürt oyları da 
HDP’ye gitme eğilimlidir.

Numan Kurtulmuş üzerinden yürütülen bir 
operasyon ile SP’nin oy potansiyeli, %2’ler dü-
zeyine çekilerek, SP, AKP için uzun bir zaman-
dan beri ciddi tehlike olmaktan çıkarılmıştır. Oy 
kayması anlamında geriye kalan en ciddi imkan, 
BDP(HDP)’dır. Bu nedenle AKP’yi iktidardan dü-
şürmek isteyen kadife darbeci kadro (üst akıl), 
stratejilerinin merkezine BDP(HDP)’yi yerleştir-
miştir. Kadife darbeci kadro, 2002 seçimlerinde 
MHP’yi parlamento dışında bırakan “Genç Parti” 
deneyimini kullanarak AKP’yi tek başına iktidar-
dan alıkoyacak bir “Truva Atı” olarak BDP(HDP)’yi 
görmüşler ve ona göre politika geliştirmişlerdir.

BDP’nin ismi, HDP olarak değiştirilerek, terör-
le özdeş hale gelmiş bir partinin imajı değiştiril-
miştir. HDP kurucuları, toplumun çok farklı ke-
simlerinden seçilerek daha sonraki süreçte ger-
çekleştirilmek istenen gayrı memnunlar ittifakı 
için gerekli psikolojik zemin var edilmiştir. Ko-
bani olayları ile ilgili Selahattin Demirtaş, ABD’ye 
davet edilip kendisi ile hem ABD hem Kanada’da 
özel görüşmeler yapılmıştır.4 HDP eş başkanının 
Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi ve %9,5 

civarında rey almasının sağlanması, 2015 seçim-
leri için yapılmış en ciddi hazırlıktı.

Ellerinde AKP’den ciddi rey alarak barajı geçe-
bilecek bir parti vardı. Barajı geçemediği takdirde 
de Türkiye’yi karıştıracak bir ittifak grubu vardı. 
Her iki durumda da, Kadife Darbeci Kadro kârlı 
olacaktı. Böylece her iki kesimin menfaatine çalı-
şan bir sistem kurulmuştu.

“Seni Başkan Yaptırmayacağız!” sloganı, kadife 
darbenin Haziran 2015 Seçimleri aşamasının en 
stratejik sloganıdır. AKP’den şikâyetçi ve AKP’yi 
başka türlü iktidardan düşüremeyeceklerini düşü-
nen tüm gayrı memnunlar, çok mahirane bir şekli-
de, bu sloganın etrafında HDP’ye yönlendirilerek, 
AKP’nin tek başına iktidar olması engellenmiştir.

“İhanet”, “Hain”, “Vatan Haini”, “Vatan Hainliği”                                                         
Eksenli Kötü Siyasi Bir Dil

Türkçe Sözlüklerde bu kavramlara verilen an-
lamlar, aşağıdadır.5

“İhanet: 1-Hıyanet, hainlik. 2- Evlilikte, sevgi-
de aldatma, vefasızlık, sadakatsizlik. 3-  Gerekti-
ğinde yardımda bulunmama, bir kimsenin güve-
nini yok etme. 4- Haksızlık İhanet Etmek: - Ha-
inlik, kötülük etmek. - Karı, koca birbirini aldat-
mak.

Hain: 1- Hıyanet eden kimse. 2- Zarar vermek-
ten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan 
kimse, merhametsiz. 3- Kötü niyetli olan. 4- Gör-
düğü iyiliğe kötü karşılık veren.

Hainlik, Hain olma durumu veya haince dav-
ranış.

Hainlik etmek: Birine haince davranmak, kö-
tülük etmek.

Vatan haini: Vatanın yüksek çıkarlarını hiçe sa-
yarak onun aleyhinde iş gören kimse.

Vatan hainliği: Vatan haini olma durumu.”
Seçim kampanyası yürüten siyasi parti kad-

rolarının, bu kadroları destekleyen yazarların ve 

Selaaddin Demirtaş
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STK/Cemaat/Hareketlerin bildirilerine ve konuş-
ma metinlerine bakıldığı zaman hainliği, vatana, 
ülkeye ve millete ihanet anlamında kullanmakta-
dırlar. Kötülük etmek, nankörlük etmek, vefasız-
lık etmek ve yapılan hizmetleri inkâr etmek an-
lamlarında kullanmamaktadırlar.

Hemen hemen tüm siyasi partilerin seçim 
kampanyalarının, “Dost-Düşman”, “Vatan Haini-
Vatansever” düzleminde cereyan etmesi, öncelik-
le bu kavramlara yüklenen anlamların ağırlığının 
kaybolmasına sebebiyet vermiştir. Sade vatandaş-
lar, bu kavramları halk lisanı ile “tiye” alacak şe-
kilde, birbirlerine “seni gidi vatan haini seni” şek-
linde hitap etmekten çekinmemektedir. Ne söyle-
yen, ne söylenen ve ne de bunu duyan çevredeki-
ler, rahatsız olmamaktadır.

Diğer taraftan Cumhuriyet tarihi boyunca, 
“irtica” ve “bölücülük”, devletin “kırmızı kitabın-
da” iki iç tehlike olarak kabul edilmiş ve hoşla-
nılmayan herkes, her kesim ve her yapı, ya irtica 
ile ya da bölücülükle suçlanıp hiçbir ciddi belge 
ortaya konmadan cezalandırılmıştır. 28 Şubat 
Post-modern darbe sürecinde yapılanlar, bunun 
en yakın tarihi örnekleridir. Devlet, kendi vatan-
daşlarına hain ve iç düşman muamelesi yapmıştır. 
Hemen hemen herkes, fişlenip suçlanmıştır.

Vatan hainliğinin tam tanımını yapmadan, 
gerekli belgeleri ortaya çıkarmadan, yasal yolla-
ra başvurmadan, yargı sonuçlarını beklemeden, 
insanları bir oy aşkına suçlayan, vatan haini ilan 
eden ve seçim sonrasında “bunlar, siyasetten söy-
lenmiştir” diyen/diyecek olan tüm siyasi parti 
kadroları ve onlara destek veren STK/Cemaat/Ha-
reketler ve yazarlar, toplumsal kirlenmeye neden 
olduklarını unutmasınlar.

Diğer taraftan da genç nesiller, “yahu bu ül-
kede hiç hain olmayan siyasetçi yok mudur” de-
meyecek midir? Genç nesillerin zihin dünyasını 
bu denli kirletmek, siyasete ve siyasetçilere yakış-
mamaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta, bu kadar “vatan haininin varlığı”(!), yeni 
nesillerin bir travma yaşamasına sebebiyet vere-
cek, kendilerine, babalarına, insanlara, siyasetçile-
re, kurumlara ve devlete olan güvenleri, her geçen 
gün yıkılacak, birbirine güvenmeyen, inanmayan 
ve bundan dolayı da, çözülmesi son derece kolay 
bir toplum haline gelecektir.

Bu seçimlerde millet, hiç kimseye tek başına 
iktidar olma hakkı vermemiştir. Bir koalisyonun 

kurulma zarureti ortaya çıkmıştır. Bugün en te-
mel soru, birbirlerini “vatan haini”, “hırsız” olarak 
suçlamış, karalamış olan partiler, şimdi, nasıl bir 
araya gelip koalisyon kuracaklardır? Kuracakla-
rı koalisyonun adı ne olacaktır? O nedenle Parti 
yöneticileri, koalisyon görüşmelerine başlamadan 
önce, iki rekât namaz kılıp tövbe etmeleri ve bir 
daha, bu denli kötü bir dil kullanmayacaklarına 
dair Allah’a söz vermeleri uygun olur.

Seçimin Adilliği ve Seçim Meydanlarında 
Tarafsız Bir Cumhurbaşkanı(!)

AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerini, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın önderliğinde başkanlık sistemi ve 
anayasal değişim üzerine oturtmuştur. Hizmetleri, 
projeleri ve ekonomik vaatleri ikinci planda kal-
mıştır. Bir genel seçim öncesinde, başkanlık siste-
minin ne getirip ne götüreceği gerektiği gibi tartı-
şılmadan, halkın kafası berraklaştırılmadan genel 
seçim sürecinde Başkanlık sisteminin, ne olduğu 
bilinmeyen “Türk tipi başkanlık sisteminin” seçim 
propagandalarının merkezine oturtulması, yan-
lıştı. Bu noktada, kadife darbeci kadronun “sivil 
dikta/sivil diktatörlük” söylemleri, “özgürlüğü en 
kutsal değer” olarak gören gençler üzerinde çok 
etkili olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açılışlara 
tüm parti liderlerini davet etmiş ve açılışlarda ta-
rafsız bir dil kullanmış olsaydı, hem AKP’nin do-
laylı olarak propagandasını yapmış olarak oy ka-
zandıracaktı hem de kendisini tartışır hale getir-
meyecekti. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim 
meydanlarında tüm parti liderlerine çatmış, on-
ları “paralelci” ilan etmiş, “hainlikle” suçlamıştır. 
Kendisinin kullandığı bu ifadelere karşı muhale-
fet partilerinin kullandığı dil, daha da kötü olmuş 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajı ciddi yara al-
mıştır. Özellikle HDP’ye karşı yürüttüğü kampan-
ya, tam tersi bir etki yaparak HDP’nin propagan-
dasını yapmaya, ona hizmet etmeye dönüşmüştür. 
HDP’nin “çatı örgüt” olması sağlamlaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP genel başka-
nı gibi meydanlarda miting düzenlemesi, muhale-
fet partilerini aşırı eleştirmesi, muhalefet partile-
rinin seçim sürecinin adil bir düzlemde yapılma-
dığı propagandası yapmasına imkân vermiştir. Bu 
da, seçmen tabanın bir kesiminde adalet duygu-
sunun öne çıkmasını sağlamıştır. Bu durum, özel-
likle, gençlerin belli bir kesimini çok etkilemiş ve 
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tepkilerini HDP’ye rey vererek göstermişlerdir.
Diğer taraftan bu miting ve konuşmalar, Başba-

kan Davutoğlu’nun arka plana itilmesine ve mey-
danlarda gerektiği gibi etki oluşturamamasına se-
bebiyet vermiştir. Diğer parti liderleri, Başbakan’ı 
ciddiye almayan ifadeler kullanarak kararsız seç-
men ve genç seçmeni olumsuz olarak etkilemiş-
lerdir.

AKP’nin “Gerilim ve Kutuplaşma” Eksenli Seçim 
Stratejisine Karşılık  Kadife Darbeci Kadronun “Barış, 

Özgürlük, Sevgi ve Kardeşlik” Stratejisi

Türkiye’deki gerilim ve kutuplaşmanın ana 
kaynağı, Lozan’da batı kültür medeniyet değerle-
rine göre kurulmuş sistem ve onun savunucuları 
ile İslâm kültür ve medeniyetine göre şekillenmiş 
Millet arasında varolan ana tezadın sonucudur. İki 
farklı kültür ve medeniyet değerlerinin hâkimiyet 
mücadelesi, ana nedendir. Diğer tüm sebepler, 
ikinci derecede sebeplerdir. Cumhuriyet tarihi bo-
yunca en etkin olan kutuplaşma, laik ve anti laik 
kutuplaşmadır. Ancak bu seçimde laik ve anti laik 
kutuplaşma, hiç meydana gelmemiştir.

Taksim kadife darbesinin Gezi eylemleri aşa-
masında kadife darbeci kadro, demokrasi, özgür-
lük ve diktatörlük merkezli bir kutuplaşma kur-
gulamış, bunu da, eylemlerinin nirengi nokta-
sı yapmıştır. Ancak dönemin Başbakanı Erdoğan, 
bu gerilim politikasını zamanında görerek önce 
“Faiz lobisine”, sonra da “Gülen Hareketi”ne kar-
şı bir gerilim politikası meydana getirmiştir. Gü-
len Hareketi’ne ve İstanbul dukalığına karşı olan 
tüm gayrimemnunları, AKP etrafında nispeten 
bütünleştirerek, son iki seçimde gerilim ve ku-
tuplaşma üzerinden çok büyük başarılar elde et-
miş ve kendisi, %52 oy alarak Cumhurbaşkanı se-
çilmiştir. Ancak artarda gelen son iki seçimi, çok 
yoğun bir gerilim altında yaşamış olan halk, geri-
limin devam etmesinden bunalmış ve bu tür bir 
söyleme, eskisi gibi sahip çıkmamaya başlamıştır. 

“Pensilvanya/Paralel Yapı” merkezli bir kutuplaş-
tırma, eskisi gibi hem ilgi görmemiş hem de inan-
dırıcı olmamıştır.

Üniversite ve bürokrasinin her alanında kifa-
yetsiz muhterisler, rakip gördükleri ve hiç alakası 
olmayan herkesi, “Paralelci” olarak suçlamaya ve 
ihbar etmeye başlayarak bu söylemi ayağa düşür-
müşler, güven bunalımı meydana getirmişlerdir. 
AKP’nin bir kısım yapıp ettiklerine ve söyledikle-
rine karşı çıkan, farklı şeyler söyleyen herkes, pa-
ralelci olmakla, kaseti olmakla suçlanmış, kara-
lanmış, eleştirilmiş ve susturulmaya çalışılmıştır. 
Bu iki gelişme, birbirini olumsuz anlamda besle-
yerek, insanlar arasındaki güven duygusunun aşı-
rı zedelenmesine ve bu söylemin de ayağa düşüp 
etkisizleşmesine sebebiyet vermiştir.

Kadife darbeci kadronun gerilim ve mitingler-
den beslenme ve büyüme stratejileri, Türkiye’de 
ters tepki meydana getirip AKP’nin işine yaramış; 
AKP, her kadife darbeci eyleme, daha büyük kit-
lelerle, gerilim ve kutuplaştırmayı artırarak cevap 
vermiştir. Bu gerçeği gören kadife darbeci kadro, 
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde gerilim ve ku-
tuplaştırma politikasını bırakarak stratejilerinin 
merkezine “barış”, “kardeşlik”, “özgürlük”, “dik-
tatöre karşı durmak”, “dostluk”, “sevgi” söylemle-
rini yerleştirmiştir. Taksim kadife darbesinin Ge-
nel Seçimler aşamasındaki çatı örgütü olan HDP, 
seçim kampanyasını bu söylem üzerinden yürüt-
müş ve de başarılı olmuştur.

AKP kurmayları, halk tabanında meydana ge-
len bu değişimi ve Kadife Darbeci Kadronun bu 
strateji değişikliğini, zamanında görememişlerdir. 
Bu seçimlerde gerilim ve kutuplaştırma üzerinden 
yürütülen bir kampanya, eski etkiyi meydana ge-
tiremediği gibi oy kaymasını da gerektiği gibi blo-
ke edememiştir.

MHP, SP, BBP Yöneticilerin Paralelcilikle İtham Edilmesi

AKP Kurmaylarının yaptığı en ciddi hatalardan 
biri de, kendilerine karşı olan herkesi, “vatan 
haini”, “Paralelci”, “Pensilvanyacı” olarak itham 
etmiş olmalarıdır. AKP’nin bir kısım yapıp ettik-
lerine ve söylediklerine karşı çıkan, farklı şey-
ler söyleyen herkes, “paralelci olmakla”, “kase-
ti olmakla” suçlanmış, karalanmış, eleştirilmiş ve 
susturulmaya çalışılmıştır. Bu tavır, vicdani tepki 
meydana getirerek, söylemi etkisizleştirmiş ve 
AKP’nin oy kaybına neden olmuştur.

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan
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AKP Kurmayları, kadife darbeci cepheye kar-
şı yeni bir birleşik cephe oluşturacak, karşı safla-
rı çözüp kendi saflarını kuvvetlendirip genişlete-
cek yerde, dost, düşman, rakip demeden geniş bir 
kesimi karşılarına alma noktasında çok başarılı ol-
muşlardır.

Eğer MHP-SP-BBP, paralelcilerle işbirliği ha-
linde, kadife darbecilerin saflarında idiyse; niçin 
MHP, SP ve BBP ile ittifak yaparak seçime girme-
miştir? Her üç partinin tabanı buna müsaitti ve de 
arzulu idi. Eğer MHP, bu iki partiyle ittifak yapmış 
olsaydı, %18-%25 bandında bir oy alma imkânı 
vardı. Paralelci olarak suçladıkları MHP’nin, bu it-
tifakı niçin yapmadığı ve MHP’nin, geçmişte, yol 
boyu, en kritik anlarda AKP’ye niçin destek verdi-
ği üzerinde AKP kurmayları, bugün tefekkür et-
melerinde fayda vardır.

SP yöneticilerinin Gülen maskesi takmış yapı-
nın medya kanallarında çıkıp konuşmuş olmala-
rını, “Paralelci olarak” nitelendirip suçlamak, adil 
olmadığı gibi gerçekçi de değildir. AKP yöneticile-
rinin, Gülen Hareketi’nin 28 Şubat Post-Modern 
darbe döneminde “Erbakan Hoca’yı/RP’yi/Milli 
Görüşü arkadan hançerlediği”, “sürekli aleyhinde 
konuştuğu” ve şer cephesinin saflarında yer alarak 
iktidardan düşürmek için çalıştığı” şeklindeki id-
diaları doğrudur. Buradan hareketle , “o kanallar-
da siz nasıl konuşursunuz?” tarzında SP yönetici-
lerini suçlamaları, anlamlı ve doğru bir tavır olma-
mıştır. Bunları yapmış olan bir hareketin medya 
kanallarında SP yöneticilerinin konuşmuş olması, 
onları “Paralelci” yapar mı?” tartışılması gereken 
bir konudur. Önemli olan, oralarda konuşmala-
rından ziyade ne konuştuklarıdır. Ne var ki AKP 
yöneticilerinin, konuşmanın muhtevasına değil 
konuşulmuş olmasına itirazları olmuştur.

Bu konu ile ilgili bugünkü AKP kurmaylarının 
unutmamaları gereken çok önemli bir gerçek şu-
dur: Gülen Hareketi’nin yıkmaya çalıştığı RP ik-
tidarı zamanında,  bugünkü AKP yöneticilerinin, 
milletvekili, bakan, belediye başkanı, genel baş-
kan yardımcıları ve teşkilatın etkin yöneticileri ol-
duklarıdır. RP döneminde sizi yok etmek isteyen 
Gülen Hareketi ile 2000-2010 döneminde AKP 
yöneticilerinin kol kola girerek yürümesi, sürek-
li ziyaretler yapması, “ne istediniz de size verme-
dik?” serzenişinde bulunacak kadar iç içe olma-
sı, üniversite ve bürokrasinin çok önemli yerleri-
ni bunlara teslim etmesi, onlara ait medya kanal-
larında sürekli konuşması, AKP yöneticilerini na-

sıl ki paralelci yapmamış ise; Gülen Hareketi’nin 
kanallarında konuşmuş olan SP, BBP ve MHP yö-
neticilerini de paralelci yapmaz.

Seçim Sathında Futbol Takımı Gibi Parti Tutan
STK/Cemaat/Hareketler/Gazeteler/Köşe Yazarları

Seçimlerin aslı unsuru olan siyasi partilerin, 
genel olarak da halkın, seçim döneminde etkin ol-
ması, seçmenler arasında belli bir gerilimin var ol-
ması, işin doğası gereğidir. 30 Mart 2014 seçim-
leri ile başlayan ve bu seçimlerde de zirveye tır-
manan STK/Cemaat/Hareketler bazında ciddi bir 
kutuplaşma meydana gelmiştir. Ancak bu kutup-
laşma, sağ-sol, laik-antilaik kutuplaşması şeklinde 
olmamıştır. Bu kutuplaşma, AKP’ye kayıtsız şart-
sız destek verenlerle, kayıtsız şartsız karşı olanlar 
arasında meydana gelmiştir. Dini hassasiyet kim-
liğini öne çıkaran yapılar arasında meydana gelen 
kutuplaşmanın, gelecekte aile içi kavganın daha 
da şiddetlenmesine neden olacağından korkulma-
lıdır; dikkatli olunmalıdır!

Siyasi partilerin yan kuruluşlarının seçim 
kampanyalarında çok önde olup beyanatlar ver-
mesi çok doğaldır. Doğal olmayan, parlamento 
dışı siyaseti benimsemiş STK/Cemaat/Hareketle-
rin, kendilerine yakın gördükleri partileri, seçim 
zamanında desteklemek amacıyla bildiri savaşı-
na/yarışına girmeleri, rakip gördükleri siyasi par-
ti yöneticilerinin beyanlarını çarpıtarak vermeleri 
ve yanlış beyan üzerinden gerilimi artırmalarıdır.

Bu son üç seçim döneminde, genel olarak 1980 
darbesi, özel olarak da, 28 Şubat Post-modern 
darbe sonrasında yetişen neslin, melez değer sis-
teminden dolayı sosyal şizofreni yaşadığı dikka-
te alınmamıştır. Bu nesil kendisini hem Müslü-
man/Dindar/İslâmcı hem de Ateist, hem Müslü-
man/dindar/İslâmcı hem komünist/solcu/sosyal 
demokrat, hem Müslüman/dindar/İslâmcı hem 
feminist, hem Müslüman/dindar/İslâmcı hem laik 
gibi kimliklerle tanımlamakta ve aralarında her-
hangi bir tezat görmemektedir. Bu nesil, sorum-
luluk duymamaktadır. En çok değer verdiği şey 
“özgürlük”tür. Emreden, buyurgan, sorumluluk 
yükleyen söylemlerden nefret etmektedir. Yolsuz-
luğu karşı çıkmakta, adaleti öncelemektedir. Me-
seleleri derinlemesine analiz etmemekte, slogan-
larla düşünmekte, yaşamakta ve hareket etmek-
tedir. Bireyselleşmiştir. Genel olarak her şeyi ben 
merkezli düşünmekte ve de yapmaktadır.
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Benzer şekilde Türkiye’deki partilere destek 
veren halk tabanlarının ne kendileri ne de değer-
leri homojen değildir. Parti tabanları, parti prog-
ramlarından genellikle habersizdir. Haberdar olsa 
bile taassupla savunma yapmakta ya da liderlerin-
de her zaman bir keramet görüp, “onun bir bildi-
ği vardır” demektedir. Türkiye’de kavramların içi 
boşaltıldığı, anlam alanları çarpıtılıp daraltıldığı 
için aynı kavramı kullanan tarafların zihinlerinde 
aynı çağrışım olmamakta ve de aynı etki meyda-
na gelmemektedir. “Müslümanlar” ya da “değer-
lerimiz” dediğinizde, AKP, CHP, MHP, SP, HDP, 
BBP gibi partilerin tabanlarının ortak tepkisi, “Biz 
Müslüman değil miyiz?”, “Bizim değerlerimiz aynı 
değil mi?” şeklinde olmaktadır.

STK/Cemaat/Hareketlerin seçim sathı-
mailinde platform adı altında yayınladıkları bildi-
rilerde, bu gerçek görülememiş ve yanlış bir dil 
kullanılmış, bu da kutuplaşmayı, gerilimi artır-
mıştır daha da önemlisi dini hassasiyeti olan genç-
leri olumsuz etkilemiştir. Aynı hatayı, gazeteler ve 
köşe yazarları yapmışlar; rakip gördükleri parti li-
derlerinin konuşmalarını kırparak, kuşa çevirerek 
veren bir yayın politikası izlemişlerdir.

Laik seküler medya ve köşe yazarlarının, 
STK’larının bu tutum ve tavrı yeni değildir, bilin-
meyen de değildir. Makyavelist bir mantığı benim-
sediklerini, Cumhuriyet tarihi boyunca yaptıkları 
uygulamalardan bilmekteyiz. Anormal olan, yan-
lış olan dini hassasiyet gösteren medya ve köşe ya-
zarlarının, STK’ların aynı yaklaşım tarzını kullan-
mış olmalarıdır.

HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın Taksim Mey-
danı ile ilgili söylediklerinin çarpıtılarak kullanıl-
ması, ters etki meydana getirerek, HDP’ye dini 
hassasiyeti yüksek olan Kürt olmayan gençlerden 
ve de Kürtlerden oy gitmesine neden olmuştur.

“Kürt Sorunu İçin Hayatımı Ortaya Koydum” 
Noktasından “Kürt Sorunu Yoktur” Noktasına Doğru 

Söylem Değişikliği

AKP yöneticileri, Türkiye’nin en ciddi mesele-
lerinden biri olan ve adına “Kürt Sorunu” dedikle-
ri bir sorunu, “çözüm süreci” adı altında çözebil-
mek için seferber olmuşlar, öngördükleri bir prog-
ramı, zamana yayarak cesaretle uygulamaya baş-
lamışlardır. “Kürt Sorunu”nu çözmek için uygu-
ladıkları metot, yaklaşım, muhatap aldıkları ke-
sim ve uyguladıkları politikalarda eksiklikler ve 

yanlışlıklar olsa bile kararlılıkla meseleyi çözme-
ye gayret sarf etmişlerdir.6 

Buna karşılık da çözüm sürecinin Türkiye’nin 
hayrına olacak tarzda çözüme kavuşturulması-
nı istemeyen kadife darbeci kadro, süreci engel-
leyecek ve Kürt halkını AKP’den koparacak bir 
stratejiyi adım adım uygulamıştır. AKP yönetici-
lerinin Taksim kadife darbe sürecini algılamadaki 
zafiyetleri, Kürt seçmen üzerinden kurulmuş olan 
tezgâhın görülmesini engellemiştir. Kadife dar-
beci kadronun, dini hassasiyeti yüksek olan Kürt 
seçmeni AKP’den koparmak için uzun zamandan 
beri çok özel bir çalışmanın içerisinde oldukları-
nı görememişlerdir. Bu stratejinin uygulanmasına 
ilişkin bir başlangıç tarihi, kesin olarak söyleye-
memekle beraber sürecin, Hatip Dicle’nin mil-
letvekilliği seçiminin iptal edilmesi ve ardından 
mahkûmiyeti ile birlikte başladığını söyleyebiliriz.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, Hatip 
Dicle’nin adaylığı iptal edilmiştir. Fakat ardın-
dan başlayan yaygın sokak gösterileri sonucu, 
iptal kararı geri alınmış ve Dicle, 12 Haziran’da 
Diyarbakır’dan 86 bin oy alarak bağımsız mil-
letvekili seçilmiştir. Hatip Dicle hakkındaki bir 
mahkûmiyet kararı, seçimden birkaç gün sonra 
Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiş ve Ha-
tip Dicle’nin milletvekilliği düşürülmüş ve onun 
yerine AKP 6. sıra adayı Oya Eronat milletvekili 
seçilmiştir7. Yargı kararındaki zamanlama, kamu-
oyunu rencide etmiş ve BDP’nin AKP aleyhinde 
propaganda yapmasında iyi malzeme oluşturmuş-
tur. AKP’li Kürt seçmenin zihin dünyasına ilk şüp-
he tohumları ekilmeye başlanmıştır.

Bölgedeki Kürt halkının zihin dünyasında de-
rin yaralar açan, etkili olaylardan biri, 12 Haziran 
2011 seçiminden yaklaşık 6 ay sonra, 28 Aralık 
2011 tarihinde, Uludere’de(Roboski) çoğunluğu 
çocuk/genç olan 34 “kaçakçı sivilin” savaş uçakla-
rı tarafından bombalanarak öldürülmesi olayıdır.

Uludere provokasyonunu, kadife darbeci kad-
ro mu bizzat tezgâhladı; yoksa meydana getirdiği 
sonuçlardan yararlanmaya mı kalktı, bunun için 
bir şey söylemek şimdilik çok zordur. Ancak AKP 
iktidarının, olayı aydınlığa kavuşturamaması, suç-
luları bulup yargılayamaması, Kürt halkı üzerin-
de şok etkisi yapmış ve bu şoktan kadife darbeci 
kadro çok iyi yararlanmış ve Kürt halkı ile AKP 
arasında fay hattı meydana getirmeye başlamıştır.

Kürt halkı üzerinde asıl etkili olan, Suriye üze-
rinden planlanan ve Türkiye’yi çok zor duruma 
sokan IŞİD’in Kobani kuşatmasıdır. Suriye’nin 
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Türkiye sınırındaki Kobani kasabası, 2014 Eylül 
ayından itibaren IŞİD’in saldırısına uğramış, YPG 
ile IŞİD arasında yoğun bir çatışma yaşanmaya 
başlanmış ve Kobani’nin büyük bir kesimi IŞİD’in 
eline geçmiştir. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Gaziantep’te Suriyeli sığınmacılara yaptı-
ğı konuşmada, “İşte Kobani de düştü düşüyor”…, 
“IŞİD’e olduğu kadar PKK’ya da” karşı olduğunu 
söylemiştir8.

“Türkiye’nin sürece müdahale etmesi gerekir” 
şeklinde uluslararası bir kampanyanın yapıldığı 
bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söz-
leri, Kürt halkını olumsuz etkilemiştir. Bu söylem, 
kadife darbeci kadro tarafından bölgede AKP’nin 
aleyhine kullanılmış ve bu duyguyu diri tutabil-
mek için Kobani’de hayatını kaybetmiş olan Viyan 
Peyman’ın kendi sesinden Kobani ağıtını bölgede 
sürekli dinletmiştir.

Ayrıca Kobani olayları dolayısıyla HDP’nin ön-
derliğinde, Türkiye’nin 50’ye yakın ilinde kan-
lı eylemler düzenlenmesi, Batıdaki seçmenlerde 
korku meydana getirerek MHP’ye yönelmesini 
sağlamıştır. Böylece Kobani olayları, iki farklı ek-
sende oy kaymasının zeminini hazırlamıştır.

Kobani olaylarının Kürt halkı üzerinde mey-
dana getirdiği bir başka etki, AKP iktidarının, 
YPG, PYD’ye karşı IŞİD’i desteklediği şeklinde bir 
inancın yaygınlaşmasıdır. Türkiye ve ABD deste-
ği ile YPG’nin İŞİD’e karşı zafer kazanması, hem 
Türkiye’deki Kürt halkı nezdinde hem de ulus-
lararası kamuoyunda PYD’nin itibar kazanması-
na neden olmuştur. PYD güçlerinin Suriye’de üç 
kantonla Rojava bölgesini yönetmeye başlama-
sı ve Akdeniz’e doğru genişlemeyi hedef alması, 
Türkiye’de hem Kürt halkı üzerinde hem de Kürt 
olmayan halk üzerinde, birbirine zıt iki farklı duy-
gunun tohumlarını atmış, bu da AKP’nin aleyhine 
bir gelişmeye neden olmuştur.

AKP’nin milletvekili adaylarından, genel ola-
rak, Türkiye’nin her tarafında, özel olarak da 
Güneydoğu’da çok şikâyet edilmiştir. Doğu ve 
Güneydoğu’da oluşturulan listelerde, Arap-Kürt 
dengesi, aşiretsel yapılar ve ilçe yapıları gereğince 
göz önüne alınmamış, bölgeye ithal adaylar gön-
derilmiştir. Bazı yerlerde adaylar, istifa bile etmiş-
tir. Bu, bir taraftan teşkilatlarda ciddi moral bo-
zukluğuna yol açarken; diğer taraftan da Kürt hal-
kında ciddiye alınmadıkları, önem verilmedikleri 
şeklinde bir psikolojinin meydana gelmesine se-
bebiyet vermiştir. Batıda Kürt halkının çok yoğun 

yaşadığı bazı illerde Kürt kökenli aday gösterilme-
miş olması, AKP’nin yaptığı ciddi hatalardan bi-
ridir. Buna karşılık HDP, toplumun farklı kesim-
lerine hitap eden Altan Tan, Celal Doğan, Dengir 
Mir Mehmet Fırat, Hüda Kaya, Garo Paylan, Tur-
gut Öker, Ali Kenanoğlu gibi, farklı kimlikli aday-
larla yöre halkının karşısına çıkmıştır.

Güneydoğu bölgesinde AKP’nin oy kaybına 
uğramasının bir başka nedeni, 1990 sonrası do-
ğan genç kuşağın, yeni kuşak, Kürt aile yapısı 
üzerinde etkili olması ve HDP’ye düşünce olarak 
daha yakın durmasıdır. Bu bölgede eskiden, gele-
neksel olarak, ağa, şeyh, aşiret sahibi ve baba’nın 
sözü geçerdi; kime oy verileceğine bunlar karar 
verirdi. Yeni nesil buna karşı çıkarak eski kuşağın 
etkisini kırmış ve ailenin oylarının HDP’ye yönel-
mesinde ciddi etkileri olmuştur.

Erdoğan, Diyarbakır’da “Kürt sorunu benim 
sorunumdur” deme cesaretini gösteren ilk Başba-
kandır. Meseleyi çözmek için hayatını ortaya koy-
duğunu yol boyu hep ifade etmiştir. Ancak “Kürt 
sorunu benim sorunumdur” diyen Başbakan Er-
doğan, yaklaşık 11 yıl sonra, 15 Mart 2015’de, 
Balıkesir’de,  “Şimdi bakıyorsun, varsa yoksa Kürt 
sorunu... Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Neyin ek-
sik senin, daha ne istiyorsun? Allah aşkına bizden 
farklı neyiniz var, her şeye sahipsiniz” ve 28 Mayıs 
2015’de, Aksaray mitinginde, HDP’lileri kast ede-
rek, “Ya bunlar ateist, bunlar Zerdüşt” diyen bir 
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştur9.

Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında AKP iktida-
rı, İmralı heyetiyle 28 Şubat 2015 tarihinde “Dol-
mabahçe Mutabakatı”nı kamuoyuna açıklamış ve 
bir “İzleme Heyeti” kurularak Öcalan’la İmralı’da 
yürütülen müzakerelere katılması kararı almıştır. 
Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bunun yanlış olduğunu kamuoyuna duyu-
rarak sürece müdahale etmiştir. Cumhurbaşkanı-
nın bu çerçevedeki açıklamaları ile birlikte, kadi-
fe darbeci kadro, “Çözüm istemeyen taraf Öcalan, 
Kandil, HDP değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hü-
kümet, AKP” şeklinde bir kampanya başlatmıştır. 
Bu kampanya, yol boyu çok etkili olmuştur.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
AKP kurmayları, HDP lideri Demirtaş’ı, seçim 
kampanyasının merkezine oturtarak çok ağır ifa-
deler kullanarak suçlamışlardır. Buna karşılık 
HDP lideri Demirtaş, kibar, esprilerle dolu bir dil 
kullanmış; sevgiden kardeşlikten, demokrasiden 
ve barıştan bahsetmiştir. AKP kurmaylarının kul-
landığı emredici, buyurgan, suçlayıcı bir dile kar-
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şı kullanılan bu yumuşak dil, özellikle genç seç-
meni etkilemiştir.

AKP, özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, se-
çim süresince daha milliyetçi bir dil kullanmıştır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin böyle bir 
dil kullanmasının sebebi, yaptırılan özel anketler-
de MHP’ye oy kaymasının tespit edildiği ve bunu 
da durdurmak için böyle bir yola başvurulduğu 
olarak ifade edilmektedir. Eğer böyle bir dilin kul-
lanılması, anket sonuçlarına göre belirlenmiş ise, 
o zaman, bu dilin kullanılmasından sonra yaptırı-
lan anketlerde, daha büyük bir oyun, HDP’ye kay-
makta olduğunun da görülmesi gerekirdi. Eğer 
anketler referans alınmışsa bu durumun, anket-
lere yansımamış olması dikkat çekicidir. Cumhur-
başkanı Erdoğan kasıtlı olarak yanıltılmış olabi-
lir mi? Yok eğer yansımış ise Cumhurbaşkanı Er-
doğan, buna rağmen niçin böyle konuşmaya de-
vam etmiştir sorusu özel anlam kazanmaktadır. 
Erdoğan’ın kendisine olan aşırı güveni, böyle bir 
dil kullanılmasına sebebiyet vermiş de olabilir.

7 Haziran 2015 Genel Seçim süresince MHP 
ve HDP seçim büroları, araçları ve adayları silah-
lı saldırıya uğramıştır. Bu silahlı saldırılar, her iki 
partinin oylarının artmasında etkili olmuş olabilir. 
5 Haziran’da HDP’nin Diyarbakır mitinginde iki 
bomba patlatılarak 8 kişi öldürülmüş, onlarca kişi 
de yaralanmıştır. Böyle bir olayın ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, “Birbirlerini öldürüyorlar” 
şeklinde yorum yapması, çok tepki çekmiştir.

Çözüm süreci ile ilgili bütün bu olup bitenler, 
Türkiye’nin Batı,  Güney ve Kuzey’inde “güvensiz-
lik” duygusunun; Doğu ve Güneydoğusunda da  
“kandırılmışlık” duygusunun pekişmesine sebebi-
yet vermiştir. Bu da seçimlere yansımış, AKP her 
iki tarafta oy kaybına uğramıştır.

Sonuç: Mesaj ve Uyarı

Buraya kadar yaptığımız tespitleri göz önüne 

aldığımızda, Bu sonuçlar, halkın, gereğini yapma-

yanlara, mücadelenin kanuniyetlerine uymayan-

lara, yaptığı özel bir ikaz ve uyarısıdır. Bununla 

beraber bu sonuçlarda, halkın mesajından, uyarı-

sından, ikazından da öte çok daha derin, köklü ve 

büyük bir mesaj, uyarı ve ikaz vardır. O da, İlahi 

mesaj, uyarı ve ikazdır.

Kim için? Akledenler için, fıkhedenler için, te-

zekkür edenler için, tefekkür edenler için, tedeb-

bür edenler için, ilim adamları için, temiz akıl sa-

hipleri için, ahiret hayatını, hesap gününü ve he-

sabı hak olarak görenler için. Kimliği ne olursa ol-

sun, bir oy için her kim, her kime iftira atmış ise 

bedelini, o büyük mahkemede mutlaka ödeyece-

ğine inananlar için. Gerçek zafer ve mağlubiyetin 

Allah indinde karşılığını bilenler için.
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  SEÇİM BARDAĞI ELİMDE YARISI DOLU MU? YARISI BOŞ MU? 

T ürkiye seçimini yaptı. 7 Haziran 2015 seçim-

lerinde seçmen iradesi, birçok mesaj vermekle 

beraber, siyaset sahnesini kimsenin paşa keyfine 

terk etmediğini açık bir dille ortaya koydu. 

Bu seçimlerde en çok merak edilen, kuşkusuz, 

AK Parti’nin yeniden hangi oranda oy alacağı ve 

tek başına iktidar olup olamayacağı idi. Seçim so-

nuçları AK Parti’nin biraz düşüş yaşadığını gös-

terdi. 

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti %41 oy 

alarak 258 milletvekili çıkardı. CHP %25 oy ala-

rak 132 milletvekili çıkardı. MHP ve HDP ise %16 

ve %13 sonuçlarıyla, oy oranlarındaki 3 puanlık 

farka rağmen aynı sayıda 80’er milletvekili çıkar-

dılar. 

2011 seçimlerinde tablo çok farklıydı.  AK 

Parti % 49’luk oyla 327, CHP %26’lık oyla 135, 

MHP %13’lük oyla 53 milletvekili çıkarmışlardı. 

HDP’nin %/7’lik bir oyla seçtirebildiği milletveki-

li sayısı ise 35 idi. HDP, şimdiye kadar barajı aşa-

mayacağı korkusuyla seçimlere parti olarak gire-

miyor, çeşitli illerde bağımsız adayları destekleye-

rek Meclis’e sokuyordu. Bu nedenle, aldığı %7’lik 

oyun karşılığı kadar milletvekili elde edemiyor, 

nereden bakarsanız, 15-20 milletvekili kaybedi-

yordu. Tabi, bundan diğer partiler ve özellikle ik-

tidar partisi yarar sağlıyordu. Gerçi, sözünü ettiği-

miz bu haksız tablo,  HDP’nin daha önceki yıllar-

da haksızlığa uğradığıyla ilgili bir tabloydu. Yoksa 

haksızlık etmeyelim, önceki yıllarda iktidar parti-

si, aldığı %50’ye yakın oyla, HDP barajı geçip hak 

ettiği tüm milletvekillerini çıkarsa bile, yine tek 

başına iktidar olacaktı. Yani bundan önceki hak-

sızlık tablosu, iktidarın meşruiyetini “Sandık her 

şey değildir…” edebiyatına rağmen sorgulamaya 

açık hale getirecek bir tablo değildi. 

7 Haziran 2015 seçimlerinden önceki tartış-

malar, 12 Eylül cuntasından kalma bir anayasa 

maddesinin dayattığı %10’luk seçim barajının adil 

olup olmadığıyla ilgiliydi. Bu baraj meselesi ve da-

yandığı anayasa maddesi, bir türlü partiler tarafın-

dan mutabakat sağlanıp değiştirilmiyordu. 

Algının Değişmesi ve Seçimin Galibi

Bu son seçimlerde iki algı değişti. Birincisi, AK 

Parti’nin yenilmezliğine son verilebileceği anlaşıl-

dı. İkincisi de barajı geçmesi imkânsız diye dü-

Sıbğatullah KAYA

AK Parti aldığı %41’lik oy oranıyla seçimden birinci parti olarak çıktı. Bu anlamda 
kendisine “galip” gözüyle bakılabilir. Ancak tek başına bir iktidar kuramıyor. Bundan 
ötürü buruk ve hüzünlü. Muhalefet partileri açısından bakıldığında, onlar da AK 
Parti’yi frenlemekten ötürü memnun ve gururlular. Bu yönüyle kendilerini galip gelmiş 
gibi değerlendiriyorlar. Ancak iş hükümet kurma meselesine gelince, doluyu boşa 
koysalar olmuyor, boşu doluya koysalar olmuyor. Bu açıdan onlar daha çok üzgünler.

Seçim Bardağı Elimde
Yarısı Dolu mu? Yarısı Boş mu?
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şünülen HDP’nin çeşitli ittifaklar yaparak barajı 

pekâlâ geçebileceği görüldü. 

Seçimin galibi kim? Bu soruya bu kez net bir 

cevap vermek mümkün değil. AK Parti aldığı 

%41’lik oy oranıyla seçimden birinci parti olarak 

çıktı. Bu anlamda kendisine “galip” gözüyle ba-

kılabilir. Ancak tek başına bir iktidar kuramıyor. 

Bundan ötürü buruk ve hüzünlü. Hükümet kur-

mak için başka bir partiyle anlaşmak zorunda. Bu 

açıdan bakıldığında mutlak “galip” olarak değer-

lendirilemiyor. Muhalefet partileri açısından ba-

kıldığında, onlar da AK Parti’yi frenlemekten ötü-

rü memnun ve gururlular. Bu açıdan, kendileri-

ni galip gelmiş gibi değerlendiriyorlar. Ancak iş 

hükümet kurma meselesine gelince, doluyu boşa 

koysalar olmuyor, boşu doluya koysalar olmuyor. 

Bu açıdan onlar daha çok üzgünler.

Seçmenin Mesajı

Seçimin asıl sahibi olan seçmen iradesi seçi-

min bu şekilde tecelli etmesinde asıl faktör konu-

munda. Seçmen iradesinden kaynaklanan “seçim 

mesajı” bize göre şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan’a: “Abi, sen karışma!” 

Şimdiye kadar ne istedin de vermedim? Beledi-

ye başkanlığı istedin, verdim. Kaç kere başbakan-

lık istedinse, verdim. Tüm yerel seçimlerde par-

tine oy istedin, verdim. Cumhurbaşkanlığı iste-

din, verdim. Şimdi de kalkmış, başından ayrıldı-

ğın partiye 400 milletvekili istiyorsun. Sen cum-

hurbaşkanı olarak görevine devam et ve lütfen be-

nim işime karışma!

AK Parti’ye: 13 yıldan beri sana verdiğim kre-

diyi uzatıyor, ama notunu biraz düşürüyorum. 

Erdoğan’sız bir parti olarak eski krediye kavuşmak 

istiyorsan, bana rüştünü ispatlaman gerek. 

CHP’ye: Sen yerinde saymaya devam edecek-

sin. Özgürlükçü, çözüm ve proje üretici, ilerleme-

ci bir sosyal demokrasi platformuna dönüşmen 

için sana süre veriyorum. 

MHP’ye: Milliyetçiliğe ve Türk halkının değerle-

rine sahip çıktığın için seni ödüllendiriyorum; sen 

bir süre daha benim adıma ortamı kollayacaksın.

HDP’ye: İç koalisyonunu bu kadar geniş tut-

man hoşuma gitti. Terör ve şiddetle arana mesa-

fe koyman da öyle. Bunları kalıcı hale getirirsen, 

seni Kürt halkının doğal temsilcisi yapabilirim. 

7 Haziran 2015 seçimleri sonucunda partile-

re seçmen iradesi tarafından böyle bir mesaj ak-

tarıldığını düşünüyoruz. Ancak, seçmen iradesi 

bu mesajı durduk yerde vermedi. Seçim sonuçları 

partilerin yakın geçmişte yaptıklarıyla, seçime na-

sıl ve hangi söylemlerle hazırlandıklarıyla, seçim 

kampanyalarıyla ve seçimde gösterdikleri perfor-

mansla doğrudan ilişkili. Bu nedenle sonuca götü-

ren nedenlerin iyi analiz edilmesi gerektiğini dü-

şünüyoruz.
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Sonuca Götüren Nedenler

1. AK Parti Açısından: 2002’den beri ikti-

darda olan AK Parti’de bir bezginlik ve doygun-

luk hali gözlenebiliyordu. AK Parti, iktidara gel-

diği günden beri sadece ülkenin kronik sorunla-

rıyla uğraşmakla kalmamış, dahili vesayet güçle-

ri ve bu güçlerin emrinde çalışan bürokrasiyle de 

mücadele etmek zorunda kalmıştı. Merkez med-

ya, eski Türkiye’nin değerlerine layık görmedi-

ği AK Parti’yi ve ona oy verenleri aşağılıyor, as-

lında ülkeyi yönetmeye layık olmadıklarını söy-

lüyor, geçici olarak ve sehven iş başına geldikleri-

ni mütemadiyen empoze  etmeye çalışıyordu. AK 

Parti kadroları karşılaştıkları bu saldırılar ve ülke-

nin ağır sorunlarıyla aynı anda mücadele ediyor, 

sürekli bir alarm halinde kalmak gerektiğini his-

sediyordu. Bu sürekli teyakkuz hali, AK Partilile-

re sürekli bir endişe halinde yaşatmasına yaşatı-

yor, ama aynı zamanda motive ediyor ve yüksek 

bir performans kazandırıyordu. 2010 Anayasa oy-

lamasıyla dindarlığın kamu alanında görünür ol-

ması ve eften püften nedenlerle partilerin kapatıl-

ması sorun olmaktan çıkması sağlanınca, AK Parti 

kadroları gerçekten derin bir nefes aldılar. Sürek-

li tehdit altında olma dönemi artık bitmişti. Bu ra-

hatlama, sürekli endişe ve korku halinin geçmesi 

açısından iyi olmuştu. Ama hemen ardından baş-

layacak bir rehavet dönemi kaçınılmaz olarak baş-

layacaktı. Rehavet ve doygunluk, seçim perfor-

mansına olumsuz yansır mıydı? 

AK Parti, kuruluşundan beri hırsızlık ve yol-

suzluklarla mücadele edeceğini, altını çizerek 

deklere etmiş bir partiydi. Kendisi gibi büyük or-

ganizasyonlarda, kirlenme en büyük tehlikelerden 

birisiydi ve AK Parti de bununla mücadele edi-

yor, kadrolarını bundan uzak tutmaya çalışıyor-

du. Bütçenin 4 kat artarak 800 milyar doları aş-

mış olması, haliyle devletin yıllık harcama kalem-

lerini artırmış, devlet kurumları ve belediyelerin 

üretim ve hizmet alımı ihalelerini binlere, on bin-

lere, hatta yüz binlere çıkarmıştı. AK Parti, yan-

daş olsunlar-olmasınlar ihalelerin KİK kuralları 

çerçevesinde adil ve şeffaf olmasına gayret ediyor-

du. Ancak bu bile muhalifler tarafından yöneltilen 

“İhaleler yandaşlara veriliyor.” töhmetinden ken-

disini kurtarmasına yetmiyordu. Aslına bakarsa-

nız, %50 oy almış bir parti istese de yandaşlarına 

ihale vermemezlik edemez. Devletin her yıl harca-

dığı 800 milyar doların matematiksel olarak yarı-

sının yandaş firmalara gittiğini düşünsek, ortaya 

400 milyar dolarlık baş döndürücü rakamlar çıkı-

yor. Paralel yapılanmanın AK Parti’ye karşı sırf se-

çim kaybettirmek için bazı bakanlar ve çocukları 

üzerinden başlattığı yolsuzluk hamlesi, bize göre 

iyi yönetilmedi. Evet, bu hamlenin iftiralarla karı-

şık bir algı operasyonu olduğu doğruydu. Ama ni-

hayetinde bakan çocuklarının mahkemede ve ba-

kanların da Yüce Divan’da aklanmalarına müsaa-

de edilmeliydi. Bu yapılmayınca, yolsuzluk iftirası 

muhalif enerjinin gayretiyle beraber AK Parti’nin 

yıpranmasına neden olan bir etken oldu. 

Gezi olaylarından beri yükselen muhalif ener-

ji AK Parti karşıtlığı üzerinde birleşerek konsoli-

de oluyordu. Aynı muhalif enerji, bağlı olduğu üst 

akıldan görüş ve talimat alarak, cumhurbaşkanlı-

ğı seçiminde siyasi literatüre bir “çatı aday” kavra-

mı soktu. HDP’nin katılmadığı bu ortak aday pro-

jesi, muhalif enerjinin birleşik enerjiye dönüşebi-

leceğinin ilk sinyaliydi aslında. Cumhurbaşkanlı-

ğı seçimlerinde güçleri Erdoğan’a karşı başka bir 

aday seçtirmeye yetmedi belki, ama genel seçim-

lerde işbirliği yaparlarsa ve HDP’nin barajı geçme-

sini sağlarlarsa, oluşacak olan meclis aritmetiği, 

AK Parti’nin tek başına iktidar kurmasını engelle-

yebilirdi; bu gerçekleşti. 

AK Parti’nin Kürtlere karşı yürüttüğü politika, 

başından beri dini bir “kardeşlik” politikası ek-

seninde dönüp duruyordu. AK Parti bu politika-

dan hiçbir zaman vaz geçmedi ve vatan-millet ek-

seninde milliyetçiliği meşru gördü. Kürtlerle AK 

Parti arasındaki bu din kardeşliği Roboski katli-

amıyla biraz aşınmaya başlamıştı. Seçimden çok 

değil, aylar önce IŞİD güçlerinin Kobané’ye saldır-

Başbakan Ahmet Davutoğlu Balkon Konuşmasında
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ması devletçe çok kötü yönetildi. Türkiye, orada-

ki Kürtlerin tamamını sınırda misafir edip ağırla-

dığını, Kobané kantonunun bağımsızlığının ken-

di terör listesinde yer alan PYD’nin bir projesi ol-

duğunu, dolayısıyla taş topraktan ibaret kalmış 

bir yerleşim yerini korumaya ve savunmaya gerek 

olmadığını iddia ediyordu. Kürt hareketinin ön-

der kadroları ise, Kobané’de Kürtler IŞİD güçle-

ri tarafından kıtır kıtır kesilirken Türkiye’nin hem 

buna seyirci kaldığını, hem de oraya yardım git-

mesini önlediğini ilan ettiler. 6-8 Ekim olayla-

rı Türkiye’de ümitsizliğe kapılan Kürt gençlerinin 

nasıl bir şiddete bulaşabilecekleri açısından kor-

kutucu oldu. Kobané sınavı Türkiye için talihsiz 

bir kâbusa dönüştü. Neredeyse tüm Kobanélilerin 

Türkiye’de ağırlanmasına rağmen, bu konuda ter-

sine algı baskın çıktı. Kobané olayları ve ardından 

başlayan “Kürt sorunu yoktur.” tartışması, kar-

şı propagandanın ısrarla dile getirdiği “AK Parti 

Kürtleri oyalıyor.” söylemini güçlendirdi. 

AK Parti bu güne kadar girdiği tüm seçimler-

de Doğu ve Güneydoğu’da din kardeşliği teması-

nı işlemiş, Orta Anadolu’da ise tabiri caizse “Türk 

Milliyetçiliği yaparak  MHP ile yarışmıştı. Bu tu-

tum daha önceki seçimlerde de Kürtlerin gözün-

den kaçmış değildi. Ancak çok önemsemiyor-

lar, AK Parti’nin kendilerine ve bölgelerine iliş-

kin problemleri çözeceğine, haklarını sonuna ka-

dar vereceğine inanıyorlardı. Fakat bu defa “Ro-

boski”, “Kobané” ve “Kürt sorunu yoktur.” üçge-

ninde derin bir gocunma yaşayan bazı Kürtler de 

AK Parti’den desteklerini çektiler. 

AK Parti’nin seçim stratejilerinden birisi ola-

rak yapılan hizmetlere, proje ve yatırımlara atıfta 

bulunma siyaseti, bu seçimde doğudan batıya sür-

dürülen “kimlik siyasetinin” gölgesinde kaldı. Bu 

yüzden fazla etkili olamadı. 

2. Muhalefet Partileri Açısından: Muhalefet 

partileri, yukarıda değindiğimiz gibi birleşik bir 

muhalif enerji kullanmayı yeğlediler. Bu enerjinin 

asıl hedefi, HDP’nin barajı aşması ve AK Parti’nin 

yeteri kadar milletvekili çıkaramayarak tek başına 

iktidar olmasının önlenmesi idi, bunu başardılar. 

MHP seçim stratejisini “Çözüm sürecine” karşı 

çıkmak üzerine kurmuştu. Çözüm sürecini Türk-

lüğe karşı bir hamle ve ülkeyi bölme provası ola-

rak gösterdi ve bundan dolayı oylarını artırdı. Sa-

dece çözüm sürecini değil, Suriyeli sığınmacıları 

kabul etmenin dahi Türklüğe karşı bir tutum ol-

duğu izlenimini uyandırdı. Vatanın bölünmez bü-

tünlüğünü savunurken ve bunun için oy toplar-

ken HDP’nin yoluna hiç çıkmadılar. Bunun ödü-

lünü de seçim sonucunda oylarını ve milletveki-

li sayılarını artırarak aldılar. Böylelikle, bu seçi-

mi başarıyla tamamlayan partilerden birisi MHP 

oldu.

CHP seçim stratejisini MHP’den kat kat faz-

la bir duyarlılıkla HDP’nin barajı aşması üzerine 

kurdu. Bu seçime hazırlanırken, kronik bir hasta-

lığı olan “Ulusalcılığı” yavaş yavaş terk etmişti. Bi-

raz daha özgürlükçü ve projeci bir yaklaşım ser-

giledi. Ama seçimi takip edenlerin gözünden kaç-

mayan bir husus ön plana çıkıyordu. Başta Tunceli 

olmak üzere İstanbul ve Ankara’daki “Alevi” oyla-

rı planlı bir çalışmayla HDP’ye aktarılmıştı. Buna 

İstanbul’un bazı semtlerinde “Beyaz Türk” tabir 

ettiğimiz oyların da eklendiğini hayretle müşahe-

de ettik. Sırf AK Parti’yi frenlemek için yaşanan bu 

akıl tutulmasını 8 Haziran günü beyaz Türklerin 

seçkin kalemi Ertuğrul Özkök şöyle yorumluyor-

du: “Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye giden oyları engel-

AK Parti’nin Kürtlere karşı yürüttüğü poli-
tika, başından beri dini bir “kardeşlik” poli-
tikası ekseninde dönüp duruyordu. AK 
Parti bu politikadan hiçbir zaman vaz geç-
medi ve vatan-millet ekseninde milliyetçili-
ği meşru gördü. Kürtlerle AK Parti arasın-
daki bu din kardeşliği Roboski katliamıyla 
biraz aşınmaya başlamıştı. Kobané sına-
vı Türkiye için talihsiz bir kâbusa dönüştü. 
Neredeyse tüm Kobanélilerin Türkiye’de 
ağırlanmasına rağmen, bu konuda ter-
sine algı baskın çıktı. Kobané olayları ve 
ardından başlayan “Kürt sorunu yoktur.” 
tartışması, karşı propagandanın ısrarla 
dile getirdiği “AK Parti Kürtleri oyalıyor.” 
söylemini güçlendirdi.
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lememesi büyük bir olgunluk ve tercihlere saygı 

olarak nitelendirilmelidir…” Düşünebiliyor mu-

sunuz, bir rezalet olarak değil, bir akıl tutulma-

sı olarak değil, bir olgunluk ve tercihe saygı ola-

rak… Şüphesiz bu bir tercihe saygı falan değildi. 

Bir mühendislik çalışmasıydı. Pragmatik bir şekil-

de davranan CHP, seçim sonuçları itibarıyla AK 

Parti tek başına iktidar olacak milletvekili sayısına 

ulaşamazsa, AK Parti karşıtlığı üzerinden oluşacak 

koalisyonun lideri olacaktı. Nitekim bu amacına 

ulaşmış da oldu. Bu açıdan 

düşünüldüğünde CHP de 

başarılı sayılabilir. 

Kim ne derse desin, se-

çimin asıl galibi HDP oldu. 

Daha önce % 6-7 bandında 

dolaşan oy oranlarıyla bara-

jı geçmeleri mümkün değil-

di. Bu nedenle il ve ilçeler-

de bağımsız adaylara destek 

veriyorlar, aldıkları oyun 

karşılığı olan 50-60 millet-

vekilini çıkaramıyorlar, 30-

35 milletvekiliyle yetinmek 

zorunda kalıyorlardı. Bu 

seçime parti olarak girme 

kararını önceden aldılar 

ve ona göre hazırlandılar. 

Öncelikle iç koalisyonla-

rını daha da genişlettiler. 

Daha önce yalnızca vitri-

ne koydukları dindar aday 

sayısını artırarak dindar Kürtlerin oylarına ciddi 

manada talip oldular. Türkiye barajını geçebilmek 

için Türk sosyalistleriyle Alevilerin oylarına talip 

oldular. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin batısında 

AK Parti aleyhtarlığı üzerinden etkili ve şirin bir 

demokratik siyaset güttüler. Ancak Türkiye’nin 

doğusunda şiddete ve baskıya dayanan acıma-

sız siyaseti yine sürdürdüler. Bu baskıcı siyaseti 

kırsal bölgelerde “çözüm süreci” hatırına oluşan 

güvenlik zafiyetini kullanarak fiilen; büyük şehir-

lerde de barajı geçemezsek dağlar kana boyanır, 

edebiyatıyla da psikolojik olarak sürdürdüler. Bu 

hummalı çalışmanın ödülünü de % 13 oy ve 80 

milletvekili elde ederek aldılar. 

Öne Çıkan Konular

7 Haziran 2015’i diğer seçimlerden ayıran bazı 

özellikler ön plana çıktı. Bunları şu şekilde sırala-

yabiliriz:

1 . Kimlik Siyaseti: HDP’nin Kürt kimli-

ği üzerinden oy devşirmesine, MHP’nin de Türk 

kimliği üzerinden oy devşirmesi eklenince, bu se-

çime damgasını vuran özelliklerden biri kimlik si-

yaseti oldu. HDP’nin “Biz’ler Meclise…” sloganıy-

la yaptığı çağrıda, “Bizler” 

sloganının arasına dâhil et-

tiği başlıklar arasında ka-

dınlar, gençler, çocuklar, 

emekçiler gibi kesimlerin 

yanı sıra, “farklı kimlikle-

rin” de hak taleplerine de 

yer veriliyordu. Bu farklı 

kimliklerin içinde farklı et-

nisiteler, dinler ve mezhep-

ler vardı. Bu oluşuma Ale-

vilerden büyük ölçüde des-

tek gelmesi ve karşı tarafta 

MHP’nin Türk kimliği üze-

rinden oylarını artırması, 

bazılarında Irak ve Suriye 

örneklerinde olduğu gibi 

diller, dinler ve mezhepler 

üzerinden bölünme tehli-

kesini biz de yaşar mıyız, 

endişesini doğurdu. Ney-

se ki, korkulan olmadı ve 

Türkiye’nin kadim bir İm-

paratorluk bakiyesi olduğu gerçeği hafızalarda bir 

kez daha tazelenmiş oldu.

2 . İç Koalisyon-Başarı İlişkisi: 30 Mart se-

çimlerinden sonra yine Umran dergisinde bir de-

ğerlendirme yapmış ve şöyle demiştik: “BDP’nin 

kendi dâhili koalisyonunu genişleterek neden Doğu 

ve Güneydoğu’nun AK Partisi olmaya çalıştığını 

anlayabiliyoruz. Bizim anlayamadığımız, neden 

AK Parti de Doğu ve Güneydoğu’nun BDP’si ol-

maya çalışmıyor? Aşağı yukarı Türkiye’nin en bü-

yük koalisyonu olan AK Parti içerisinde sınırla-

rı belirlenmiş, ne dediği belli bir “Kürt milliyetçi-

liği” henüz mevcut değil…” Bu analiz, sıradan bir 

eleştiri değil, böyle giderse AK Parti’nin doğu ve 

Tüm partilerin, din söylemi 
olduğunda, ‘biz dine özgürlük 
kazandırıyoruz’ diyerek bun-
dan kazançlı çıkamazsınız. Bu 
seçimlerde AK Parti’nin başör-
tüsü yasağını kaldırma, İmam 
Hatipleri açma ve Kürtçe Kur’ân 
gibi söylemlerinin çok etkili ola-
madığını gördük. Sanırız, diğer 
partilerin kendi söylemleri 
vatandaşa makul gelmiş olma-
lı. Hatta dindar Kürtlerin bu 
defa blok halinde HDP’ye geç-
mesi başlı başına bir sosyolojik 
araştırma konusu olmalı, diye 
düşünüyoruz.
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Güneydoğu’da gittikçe zayıflayacağı yönünde bir 

uyarıydı. AK Parti tersini tercih ederken, o gün-

kü partinin yerine kurulan HDP iç koalisyonunu 

genişletmeye devam etti. Doğu ve Güneydoğu’yu 

neredeyse silme götürmelerinin ana nedenlerin-

den biri bu genişletilmiş iç koalisyon değil de ne-

dir? 

3 . Din-Siyaset İlişkisi: Eski Türkiye’de katı 

seküler bakış açısıyla dini siyasete alet etmek ve 

bunu çağrıştıran tüm söz ve fiiller yasaktı. Yahu, 

ben dini siyasete alet etmiyorum, dindarların 

hak ve özgürlük taleplerini karşılamaya çalışıyo-

rum, bile diyemiyordunuz. Vesayetin gölgesinde-

ki Türkiye’de siyasi partiler de kapatılma tehdi-

di altında olduklarından, buna pek cesaret ede-

miyorlardı. Aslına bakarsanız, bu katı tutum dış 

dünyada da vardı. Ancak, 90’lardan sonra dünya-

da başlayan yumuşama trendi Türkiye’de bir tür-

lü yakalanamıyordu. Türkiye’de bu hoşgörü tren-

dinin yakalanması, vesayetin hegemonyasından 

kurtulduğumuzu hissettiğimiz, 2010 anayasa oy-

lamasına kadar gecikecekti. 2010 anayasasın-

da değişen bazı maddeler, başörtüsüne kamusal 

alanda izin veriyor, darbecilerin yargılanmasının 

önünü açıyor ve eften püften nedenlerle parti ka-

patmayı zorlaştırıyordu. Bu aynı zamanda birey-

lerin doğru-yanlış tüm inançlarının güvence altı-

na alındığı bir dönem başlatıyordu. Bu gelişmeler 

üzerine biz de siyaset alanının bundan böyle 3D 

kodu adını verdiğimiz “Demokrasi”, “Dindarlık” 

ve “Dinamizm” tarafından yönetileceğini; dindar-

lıkla arasını düzeltmemiş, vesayetle arasına mesa-

fe koyup demokrasiyi ön plana çıkarmamış ve çö-

züm üreten dinamik bir güç olduğuna halkı ikna 

edememiş hiçbir siyasal hareketin başarılı olma-

sını mümkün görmediğimizi, söylemiştik. (Bkz: 

Umran, Nisan, 2014) 

 Yaklaşık 15 ay önce yaptığımız şey elbette ki 

bir kehanet değil, okumalar ve gözlemler sonu-

cu vardığımız sonuç üzerinden siyaset sahnesini 

tahmin etme gayretiydi. Dindarlık maddesinin bu 

yıllarda biraz daha görünür olacağını aynen şöy-

le ifade etmiştik: “Siyaset sahnesinde bundan son-

ra çocuklarımızın başını okşadığını gördüğümüz 

eller, Peygamber’in sağ eli ve Peygamber’in sol 

eli olacaktır.” 7 Haziran seçimlerine geldiğimizde 

gerçekten de haklı çıktığımızı anlamıştık. AK Parti 

ve MHP’nin dini yorumları önceden biliniyordu. 

Halk bunların ağzından din, iman, Kuran, bayrak, 

vatan, millet kelimelerini çokça duymuştu. Bu son 

seçimlerde ise diğer iki partinin de dini söylemleri 

olduğunu gördük. CHP hiç olmadığı kadar dinsel 

özgürlüklere, hak ve adalete atıf yapar oldu. HDP 

dindar Kürtlerin oylarına gerçekten dindar aday-

lar göstererek talip oldu. Tüm Partilerin din söy-

lemi olduğunda, biz dine özgürlük kazandırıyo-

ruz, diyerek bundan kazançlı çıkamazsınız. Bu se-

çimlerde AK Parti’nin başörtüsü yasağını kaldır-

ma, İmam Hatipleri açma ve Kürtçe Kur’ân gibi 

söylemlerinin çok etkili olamadığını gördük. Sa-

nırız, diğer partilerin de kendi söylemleri vatan-

daşa makul gelmiş olmalı. Hatta dindar Kürtlerin 

bu defa blok halinde HDP’ye geçmesi başlı başına 

bir sosyolojik araştırma konusu olmalı, diye dü-

şünüyoruz.  

Nasıl Bir Hükümet Modeli Oluşabilir?

Seçimin ardından yapılan yorumlar, genellik-

le bir partinin menfaati için senaryolar geliştirmek 

şeklinde ortaya çıkıyor. Ortaya atılan formüller 

Ya AK Parti’nin menfaatleri baz alınarak geliştiril-

meye çalışılıyor, ya da bunun tam tersi, AK Parti 

karşıtlığı ve nefreti üzerinden formüller üretilme-

ye çalışılıyor. Okurlarımız, yazılı ve görsel medya-

da yoğun bir kampanya yürütüldüğünü zaten bi-

liyorlardır. 

Bize göre, önerilecek hükümet modeli elbette 

ki koalisyondur. Bardağı nasıl görüyorsunuz? Ya-

rısını dolu olarak mı, yarısını boş olarak mı? Ko-

alisyon iyimserlik ve özveriyle oluşturulabilecek 

bir ortaklık türüdür. Azınlık hükümeti formü-

lüne genellikle şöyle başvurulur: Bir parti, belir-

lenen süre sonunda erken seçime gitmesi şartıy-

la dışarıdan desteklenir ve ülke hükümetsiz kal-

mamış olur. Kalıcı ve verimli bir azınlık hüküme-

ti olabilir düşüncesini, Türk siyasi hayatında yaşa-

nan tecrübeler yalanlamaktadır. Bu açıdan hiçbir 

parti son seçenek olması dışında azınlık hüküme-

ti modeline sıcak bakmayacaktır. 

Koalisyon seçenekleri konusunda da seçimde 

oluşan kamplaşmanın hâkim zihin olduğunu gö-

rüyoruz. Beyaz Türk tabir ettiğimiz kesim, seçim-
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den hemen sonra günlerce “CHP-MHP koalisyo-

nuna dışarıdan HDP desteği…” formülünü dayat-

maya çalıştı. Siz bu satırları okuduğunuzda han-

gi eğilimin ağırlık kazanacağı hakkında bir keha-

net yapacak değiliz. 

Ancak hangi eğilim ağırlık kazanırsa kazansın, 

bizim koalisyon seçeneklerinde ortaya koyduğu-

muz ve önerdiğimiz formül değişmeyecektir. Bir 

koalisyon modeli formüle edilirken iki şey dikka-

te alınmalıdır. Birincisi, seçmen iradesi doğru an-

laşılmalı ve seçmenin ne istediği doğru okunma-

lıdır. İkincisi de ülke menfaatleri doğru okunma-

lı ve her şeyin üstünde tutulmalıdır. Partiler, ken-

di menfaatlerini ancak bu iki maddenin sonunda 

sıraya sokabilirler. Hatta ülke menfaatine uygun 

olan formülün realize edilebilmesi için karşılıklı 

tavizler verirler. Siyasi etik bunu gerektirir. 

Bizim 7 Haziran seçimlerinden sonra seçmen 

iradesini doğru okumak ve ülke yararına olacak 

en doğru formülü üretmek adına uygun gördü-

ğümüz ortaklık AK Parti+MHP+HDP ortaklığıdır. 

Çünkü seçmen iradesi bu seçimde de AK Partiyi 

omurga parti yapmıştır. Evet, AK Parti’ye tek başı-

na iktidar olma fırsatını vermemiştir seçmen. An-

cak onu dışlamamış ve 1. Parti yapmıştır. Bu “Mil-

letin” hâlâ AK Parti’nin yönetim tecrübesinden ya-

rarlanmak istediğinin açık bir delilidir. Dolayısıyla 

Ak Parti karşıtlığı ve nefreti üzerinden AK Partisiz 

formüller üretme arayışları, en başta millet irade-

sine saygısızlık olarak değerlendirilmelidir. 

Neden HDP? Çünkü bu güne kadar HDP hü-

kümet tarafından çözüm sürecinde yardımcı ol-

ması için atanan bir aktör hükmündeydi. İlk defa 

millet tarafından eli güçlendirilerek atanan bir ak-

tör oldu. HDP’nin seçim öncesi yaptığı propa-

gandanın en güçlü tarafı “Ak Parti Kürtleri oyalı-

yor…”, “Kürt sorununu biz çözeriz…” ve “PKK’ya 

da biz silah bıraktırırız; çözüm sürecini de biz ba-

şarıya erdiririz.” Bu söylemler üzerinden güçlü na-

ralar atarak eli güçlenen HDP’ye seslenmek lazım: 

Bütün bu söylediklerine halk olumlu cevap ver-

di ve seni güçlendirdi. O zaman bu söyledikleri-

ni yapman ve gerçekleştirebilmen için koalisyon-

da yer alman siyaseten sana vacip oldu, demektir. 

Erdoğan ve AK Parti karşıtlığını bir kenara bırakıp 

iş yapmaya soyunmalısın. 

Neden MHP? Çünkü MHP’nin de seçim önce-

si güçlü söylemlerinden birisi Türk halkına, “Çö-

züm süreci üzerinden ülkeyi bölmek istiyorlar, bi-

rileri bu bahaneyle karanlık işler çeviriyor, bu ne-

denle biz çözüm sürecine şiddetle karşıyız…” Bu 

ve benzeri söylemlerle milliyetçi oylar tarafından 

eli güçlendirilen MHP’ye de çözümden kaçmak 

değil, çözüme dâhil olmak siyaseten vacip olmuş-

tur. MHP’ye seslenmek lazım: Bölünme korkusuy-

la milletten oy istedin. Çözüm süreci üzerinden 

karanlık oyunlar oynanmasın, ülke bölünme teh-

likesi yaşamasın diye millet de elini güçlendirdi. 

AK Parti’nin, senin ve HDP’nin oy oranlarına ba-

kılırsa bu tabloya göre hükümete dâhil olman ve 

Türkiye’nin en temel sorunu olan çözüm süreci-

ne nezaret etmen siyaseten sana vacip olmuştur. 

Bizim ideal gördüğümüz tablonun “A” pla-

nı bu yüzden AK Parti+MHP+HDP koalisyonu-

dur. “B” planı ise AK Parti+MHP koalisyonuna 

HDP’nin dışarıdan destek vermesi ve çözüm sü-

recini birlikte götürmeleridir. Birilerinin kışkırt-

masına uyarak sadece MHP ile koalisyona gidip 

HDP’yi ve çözüm sürecini devre dışı bırakan bir 

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu’da CHP’nin duru-

Bütün sarsıntılara rağmen ortaya çıkan halk iradesi, çözüm sürecinin bitirilmesini değil, 
devam ettirilmesini gerekli kılmaktadır. Seçmen iradesi, başta bölünme kaygısı olmak 
üzere bazı endişelerini sandığa yansıtmıştır. Seçmen iradesinin elini güçlendiği partiler 
çözümü bitirmek değil, sürdürmek zorundadırlar. Çözüm süreci partilerin artık karşıya 
güvenle geçecekleri bir deniz taşıtına dönüşmüştür. Bu taşıttan yolculuk sırasında atlaya-
rak inmek isteyenler, bu denizde boğulacaklardır. Çözüm süreci, onu bitirmek isteyen par-
tiyi siyaseten boğacaktır, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çözüm sürecini başarıyla 
sonuçlandırmak sadece iç barış ve huzuru getirmekle kalmayacak, Türkiye’yi bölgede de 
sözü dinlenilen güçlü bir ülkeye dönüştürecektir.
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muna düşer, ilelebet sıfırlanır. Zaten bu son se-

çimler kimlik siyasetinin elini bir hayli güçlendir-

miş durumdadır.

AK Parti bu hataya düşer mi, düşmez mi, onu 

zaman gösterecek. Ancak, görünen o ki, Kimlik 

siyaseti üzerinden oy devşiren her iki parti de bir-

birleriyle dolaylı-dolaysız aynı çatı altında bulun-

mayı siyasi gelecekleri açısından uygun görme-

mektedirler. Yani, bizim “seçmen iradesine saygı 

ve Türkiye’nin menfaatlerini önceleyen” ideal for-

mülümüz pek realize olacağa benzemiyor. Ancak 

biz yine de bir akıl tutulması yaşanmayacağına 

ve çözüm sürecinin rafa kaldırılmayacağına iliş-

kin kanaatimizi sürdürüyoruz. Bu takdirde, geriye 

AK Parti+MHP veya AK Parti+CHP koalisyonla-

rı, seçenek olarak masada duruyor. Bu formüller-

den ikisi de uzun vadeli ve başarılı olmak açısın-

dan koalisyon ortaklarının barış sürecini yürüte-

bilmelerine ve bölgemizdeki gelişmeleri göğüsle-

yecek azim, irade ve kararlılığı ortaya koyabilme-

lerine ihtiyaç duyacaklardır.  Siz bu satırları okur-

ken, umarız ülkemiz ve bölgemiz için en hayır-

lı protokol imzalanmış olur. Yarın ola hayrola…

Çözüm Süreci Neden Önemli?

Çözüme bu kadar yaklaşılmışken, barış ümidi-

nin bile doğulu-batılı tüm halkımızın içini huzur-

la doldurduğu bir dönem kapatılamaz. Bu eşyanın 

tabiatına aykırı olur. Hatırlayacaksınız, 6-8 Ekim 

olaylarında birdenbire 90’lı yılların kaotik ortam-

larına geri mi dönüyoruz, diye ne kadar endişe ve 

panik yaşamıştık. 

Bütün sarsıntılara rağmen ortaya çıkan halk 

iradesi, çözüm sürecinin bitirilmesini değil, de-

vam ettirilmesini gerekli kılmaktadır. Seçmen ira-

desi, başta bölünme kaygısı olmak üzere bazı en-

dişelerini sandığa yansıtmıştır. Seçmen iradesinin 

elini güçlendiği partiler çözümü bitirmek değil, 

sürdürmek zorundadırlar. Çözüm süreci partile-

rin artık karşıya güvenle geçecekleri bir deniz ta-

şıtına dönüşmüştür. Bu taşıttan yolculuk sırasında 

atlayarak inmek isteyenler, bu denizde boğulacak-

lardır. Çözüm süreci, onu bitirmek isteyen partiyi 

siyaseten boğacaktır, bundan kimsenin kuşkusu 

olmasın. Çözüm sürecini başarıyla sonuçlandır-

mak sadece iç barış ve huzuru getirmekle kalma-

yacak, Türkiye’yi bölgede de sözü dinlenilen güç-

lü bir ülkeye dönüştürecektir. Bu neden önemli?

Bilindiği gibi, bölgemizde ani gelişmeler ya-

şandı. Şimdi, Irak ve Suriye’deki kargaşadan sı-

nır bölgelerimizin ve genel anlamda ülkemizin et-

kilenmemesi mümkün değil. IŞİD’in Irak’tan baş-

layarak Suriye’ye uzanan bir hatta dini, mezhebi 

ve etnik temizlik yapma gayretlerine tanık olduk. 

Başta Ezdi Kürtler olmak üzere tüm Kürt bölgeleri 

tehdit altında kaldı. Kobané saldırısı ve ardından 

200 bin insanın Türkiye’ye sığınması, nasıl bir et-

nik temizlik yapılmaya çalışıldığının açık göster-

gesi. Bu sıralar güçlenen ve koalisyon ülkeleri ta-

rafından desteklenen PYD güçleri de karşı saldırı-

larda bulunmaya ve benzeri etnik temizlik çabala-

rı göstermeye başladılar. 

Şimdilik bu gelişmeler maalesef ABD’nin ba-

şını çektiği koalisyon güçleri tarafından kont-

rol edilmektedir. Kendi iç barışını gerçekleştirmiş 

bir Türkiye istediği zaman doğrudan veya dolaylı 

oyun kurucu olacaktır. Yaşanan olayların, I. Dün-

ya Savaşı sınırlarını değiştirebileceği yeni ve zorlu 

bir döneme bölgemiz girmiş bulunmaktadır. Ken-

di iç barışını sağlamış güçlü bir Türkiye’nin varlı-

ğından bölgedeki Kürtler, Türkmenler ve Araplar 

da kârlı çıkacaklardır. Yeter ki Türkiye iyi yönetil-

sin. Yeter ki, Türkiye geçmişte Kuzey Irak Kürt-

lerinin mücadelesine engel olduğu gibi, şimdi de 

Suriye Kürtlerinin varlık mücadelelerine engel ol-

maya çalışmasın. Tam tersine yanlarında olsun, 

destek olsun ve bölgenin kendi kültürel kodları 

üzerinde hak ve adalet düzleminde inşasına yar-

dımcı olsun. Ancak o zaman huzur dolu aydınlık 

günler yakın olacaktır…

Devlet  Bahçeli
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  ‘İTTİFAK’ VS. ERDOĞAN:  KİM ZARARLI ÇIKTI BU KAVGADAN? 

M. Kürşad ATALAR

7  Haziran 20015 se-
çimleri nihayet yapıl-

dı ve iktidar partisi AKP, 
seçimlerden ciddi yara 
alarak çıktı. Aslında se-
çim öncesi yapılan an-
ketler AKP’nin oy kay-
bedeceğini gösteriyor-
du, fakat kaybın bu den-
li büyük olabileceği pek 
beklenmiyordu. İktidar partisinin seçim kampan-
yasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dâhil olması da sonucu değiştirmeye yetmedi ve 
Erdoğan karşıtlarının oluşturduğu ‘ittifak’ seçim-
den başarıyla çıktı. Peki, bundan sonra ne olacak? 
Acaba, iktidar partisinin tek başına hükümet kur-
ma imkânını kaybetmiş olması, Erdoğan cephesi-
nin süreç içerisinde giderek daha çok mevzi kay-
bedeceği anlamına mı geliyor, yoksa Erdoğan, bo-
zulmuş olan imajını zamanla düzeltip yeniden 
eski gücüne kavuşabilecek mi? 7 Haziran’ı, aca-
ba normal bir genel seçim tarihi olarak mı gör-
mek gerekiyor, yoksa Türkiye siyasetinde önem-
li bir ‘dönemeç noktası’ olarak mı nitelemek la-
zım? Erdoğan’a karşı kurulan ‘ittifak’ bir süre son-
ra dağılacak mı, yoksa güçlenerek ülke siyasetin-
de daha etkin bir konuma mı gelecek? Bütün bu 
sorulara cevap vermek için, son birkaç yıldır ya-
şanan süreci dikkatlice değerlendirmek gerekiyor.  

Bazılarımız hatırla-
yacaktır, 17/25 Aralık 
‘operasyon’larının ar-
dından Umran’ın Ocak 
2014 sayısında yazmış 
olduğum “Gülen vs. Er-
doğan: Kim Zararlı Çı-
kar Bu Kavgadan?” baş-
lıklı yazıda olan-biteni 
değerlendirmeye çalış-

mış ve bir ‘yorum’da bulunmuştum. Buna göre, 
gelişmeleri Gülen grubu ile Erdoğan’ın arasında-
ki şahsi bir mesele olarak görmek yanlıştı. Çünkü 
mesele, Gülen grubu ile Erdoğan arasındaki bir 
sorundan kaynaklanmıyordu, bilakis esasta, bir 
‘sistem’ meselesiydi ve ‘küresel aktörler’i de doğ-
rudan ilgilendiriyordu. Sorun, özetle şu idi: ‘eski 
rejimi’ geriletmek için bir ‘proje’ doğrultusunda 
iktidara getirilenler, kendileri için çizilen ‘sınır’ı 
aşmışlardı. Bu yüzden, te’dip edilmeleri gereki-
yordu. Gülen grubunun bu işte ‘aktif’ rol üstlen-
mesi ise, ‘işlevselliği’ dolayısıyla idi. Bu işlevsellik, 
zamanında Erdoğan iktidarlarının gücünü artır-
makta kullanılmıştı, şimdi de tam ters istikamette 
kullanılabilirdi. Zira hem kamuda normal bürok-
rasi çarkının işleyişinin dışında bir ‘emir-komuta 
zinciri’ne sahipti, hem de ‘sosyolojik’ ve ‘ekono-
mik’ bir tabanı vardı. Bu iki özellik, bu grubu ikti-
dar tarafından gelebilecek baskılara karşı ‘görece’ 

Birçoklarının “inlerine girilerek yok edileceklerini” sandıkları Gülen grubu süreç 

içerisinde henüz tamamen yok edilememiş ve yine birçoklarının “iktidarını giderek 

sağlamlaştırdığı ve “Başkan olabileceği” yorumunda bulundukları Erdoğan bu 

seçimlerden yara alarak çıkmıştır. Erdoğan iktidarına karşı kurulan koalisyon/ittifak  

son 2-3 senedir fiilen yürütülen ‘operasyon’da başarıya ulaşmış ve ‘kavga’dan Erdoğan 

ve ekibi daha fazla zararla çıkmıştır. 

‘İttifak’ vs. Erdoğan: 
Kim Zararlı Çıktı Bu Kavgadan?

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan Fetullan Gülen
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daha dirençli kılıyordu. Nitekim ‘üst akıl’ olarak 
nitelenen küresel güçler, bu ‘imkân’ı iyi değerlen-
dirdiler ve Erdoğan iktidarına karşı bir ‘operasyon’ 
başlattılar. O yorumumuzda, ayrıca, her iki tara-
fın da bu ‘kavga’dan zararla çıkacağını, ama daha 
çok zarar görebilecek olan tarafın Erdoğan iktida-
rı olduğu öngörüsünde bulunmuştuk. Bunun ne-
deni, hem bu grubun sahip olduğu ‘sosyolojik’ ve 
‘ekonomik’ taban dolayısıyla kendisini görece ko-
ruyabilecek imkânlara sahip olması, hem de bu 
‘operasyon’un esasen küresel güçler tarafından ya-
pılıyor olması idi. Biz bu öngörümüzün 7 Haziran 
seçimlerinden çıkan sonuç ile doğrulanmış oldu-
ğunu düşünüyoruz. Birçoklarının “inlerine girile-
rek yok edileceklerini” sandıkları Gülen grubu sü-
reç içerisinde yok edilememiş ve yine birçokları-
nın “iktidarını giderek sağlamlaştırdığı ve “Başkan 
olabileceği” yorumunda bulundukları Erdoğan bu 
seçimlerden yara alarak çıkmıştır. Evet, gelinen bu 
aşamada şunu net olarak söylemek mümkündür: 
Erdoğan iktidarına karşı kurulan koalisyon/itti-
fak  son 2-3 senedir fiilen yürütülen ‘operasyon’da 
başarıya ulaşmış ve ‘kavga’dan Erdoğan ve ekibi 
daha fazla zararla çıkmıştır. 

Peki, bundan sonra ne olacaktır? Bu sorunun 
cevabını vermeden önce, sürecin mahiyetine dair 
bir değerlendirme yapmayı yararlı görüyoruz. 
Öncelikle, “bütün bu olan-bitenin nedeni neydi?” 
sorusunun doğru cevaplandırılması gerekiyor. Bu 
noktada yapılacak bir yanlış, öngörünün de isa-
betsiz olması sonucunu doğuracaktır. Bize göre, 
‘sınırların aşılması’nı şöyle izah etmek mümkün-
dür: malum olduğu üzere, dünyada bir ‘uluslara-
rası düzen’ var ve (İran ve Güney Kore gibi bir-
kaç ‘haydut devlet’ dışında) bütün ulus-devletler 
de bu düzenin ‘vazgeçilmez unsurları’dır. Yani bu 
devletlerde iktidara gelen veya getirilen kişiler, bir 
biçimde uluslararası düzenle ‘ortak’ çalışmak du-
rumundadırlar. Türkiye gibi ülkelerde ise, yeni 
iktidara gelecek olanların, küresel sistemin bani-
si durumundaki Amerika ile ‘ön görüşmeler’ yap-
ması ‘teamül’ haline gelmiştir. Buna bir nevi do-
laylı ‘vize’ almak da denilebilir! İktidar değişimin-
deki genel tarz bu şekilde olmakla birlikte ‘vizesiz’ 
iktidar olma ihtimali de yok değildir. Nitekim bazı 
coğrafyalarda ‘izinsiz’ yapılan küçük-çaplı askeri 
darbelerde bu durum karşımıza çıkmaktadır. An-
cak, bu olsa bile, ‘iktidarı sürdürmek’, daha doğ-
rusu, küresel sistemle “uyum içinde” çalışmak için 
‘sınırlar’a dikkat etmek gerekmektedir. Aksi tak-
dirde, en azından, ‘sorun’ çıkmaktadır! Bu neden-

le, mevcut uluslararası düzen içerisinde bir ‘aktör’ 
olarak rol almak isteyenlerin neyi yapıp neyi ya-
pamayacağı üç aşağı beş yukarı bellidir: “kırmı-
zı çizgilere riayet edilecektir.” Bu çerçeveden ba-
kıldığında, Türkiye’de son on küsur yılda olanla-
rı şöyle yorumlayabiliriz: evvela, bölgede İslâmî 
akımlar güçlenmekte ve baskıcı rejimler giderek 
kan kaybetmektedir. Bu rejimlerin devrilmesi du-
rumunda ‘radikal’ unsurların iktidara gelmesi ih-
timal dâhilindedir ve bunu önlemek gerekmekte-
dir. Bunun için yapılması gereken, radikal unsur-
ların zeminini zayıflatacak ‘Ilımlı İslâm’ politikası-
nı devreye sokmaktır. Böylece küresel sistem ‘söy-
lem üstünlüğü’ne sahip olacak, itirazını sürdüren 
unsurlar ise ‘marjinalleştirilmiş’ olacaktır. 

Buna ilaveten, Türkiye’deki siyasal sistem, 
özellikle ‘temsil’ noktasında bir kriz içerisinde-
dir ve buna da bir çözüm bulmak gerekmektedir. 
Cumhuriyet’in kuruluşundan beri ‘muhafazakâr’ 
kesimler iktidar imkânlarından yararlanamamış-
lar ve ötelenmişlerdir. Bu kesimlerin ‘sistem içeri-
sine’ dâhil edilmesi durumunda, hem sistem kri-
zi çözümlenmiş olacak, hem de Ortadoğu’da uy-
gulanmak istenen Ilımlı İslâm politikası güç kaza-
nacaktır. İşte bu temel gerekçelerle, muhafazakâr 
çevreler son on küsur yılda taze kan olarak siste-
me eklemlenmişlerdir. Bu, bilinçli bir politikadır; 
başka bir ifade ile, bir ‘proje’dir. Tabiatıyla bu poli-
tika, ‘eski rejim’in bütün unsurlarının da geriletil-
mesini ve olabilecek en dar sınırlarına çekilmesi-
ni de gerektirmiştir. Bir çok unsurun yanında Gü-
len grubu ve Erdoğan iktidarı bu noktada ‘ortak’ 
bir çalışma yürütmüşler ve Ergenekon-Balyoz gibi 
davalarla eski rejimin askeri vesayetini, liberal-
demokrat entelektüellerin desteğiyle de ‘entelek-
tüel vesayeti’ önemli ölçüde törpülemişlerdir. Bu-
rada tekrar ifade edelim ki, bunlar, hep bir ‘izin-
le’ yahut ‘göz yumma’ ile olmuştur. Ancak, tabia-
tıyla, bu icraatın da bir sınırı vardır! İşte sorun, bu 
‘sınır’ aşıldığı zaman ortaya çıkmıştır. Gerek ‘ikti-
dar oyunları’ndaki tecrübesizlik, gerek ‘açlık’, ge-
rekse ‘entelektüel yetersizlik’ nedeniyle, iktidarın 
yeni sahipleri kendileri için tayin edilen sınırın dı-
şına çıkmışlardır. Bu durumda küresel gücün ya-
pacağı şey bellidir: yeni iktidar sahiplerine sınırla-
rını hatırlatmak! İşte son birkaç yıldır fiilen yaşa-
dığımız olayların basit izahı budur. Hakan Fidan 
olayından sonra somut bir şekilde başlayan bu sü-
reç, Gezi Olayları ile devam etmiş ve 17/25 Ara-
lık operasyonlarıyla da zirve noktasını bulmuştur. 
Ondan sonraki gelişmeleri ise, artık ‘sınır hatırlat-
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ma’ kavramıyla değil, ‘kavga’ terimiyle izah etmek 
daha doğrudur. Taraflar belli olmuş, kılıçlar çekil-
miş ve fiili bir mücadele başlamıştır. Taraflardan 
birini Erdoğan ve çevresi temsil ederken, diğeri-
ni, ‘ittifak’ olarak nitelendirebileceğimiz kesim-
ler temsil etmiştir. Bu ittifakın içerisinde, Gülen 
grubunun yanı sıra, AKP dışındaki siyasi partiler, 
uluslararası medya, bazı sivil toplum örgütleri vs. 
bulunmaktadır. Yürütülen ‘operasyon’ çerçevesin-
de, küresel güçler, önce ‘ittifak’ın yerel unsurla-
rını ‘konsolide’ etme çabası göstermişler ve bu-
nun için yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerini vesile kılmışlardır. Genel seçimlere ka-
dar geçen süre içerisinde, normalde yan yana ge-
lemeyeceği düşünülen unsurların ‘ortak’ hareket 
edebilecek bir ‘pozisyon’a gelmeleri sağlanmış, 
Erdoğan-karşıtlığı çerçevesinde bir ‘zımni işbirli-
ği’ vasatı oluşturulmuştur. Erdoğan’ın süreç içeri-
sindeki ‘ben-merkezli’ tavır ve tutumları da bu iş-
birliğini perçinleyici bir işlev görmüştür. Böylece 
‘ittifak’ genel seçimlere ‘güçlü’ bir şekilde girmiş 
ve 13 yılın ardından Erdoğan’ın partisi AKP tek 
başına iktidar olma imkânını kaybetmiştir. Altını 
çizerek ifade etmek istiyoruz ki, bu sonucun alın-
masında Erdoğan’ın seçim sürecinde benimsedi-
ği yanlış stratejinin de rolü vardır, ancak bu abar-
tılmamalıdır. Daha doğrusu, bunu doğru yorum-
lamak gerekir. Bize göre, ‘operasyon’u yürütenler, 
Erdoğan’a bu ‘şansı’ vermemişlerdir. Yani süreç 
içerisinde Erdoğan’ın ‘hırçın’ ve ‘kural tanımaz’ bir 
biçimde davranmış olması, onun ‘mecbur bırakıl-
dığı’ bir şeydir ve o da bunu yapmak durumun-
da kalmıştır. Biz burada sadece ‘siyaset bilimi’nin 
değil ‘psikoloji’ disiplininin imkânlarından da ya-
rarlanıldığını düşünüyoruz. Sonuç itibariyle Er-
doğan, “tek çarenin direnme olduğu”na ikna edil-
miştir. O da seçim sürecinde bunun gereğini yap-
mış ve ‘sert’ bir kampanya yürütmüştür. Ancak 
bu, “planlandığı gibi”, ters tepmiş ve sadece kar-
şıt bloğun değil, AKP’nin tabanında bile bu ‘kibir-
li’ tavır tepki görmüştür. AKP’nin oylarının ‘hatı-
rı sayılır’ oranda düşmesinin birinci derecede ne-
deni budur. Özetle ifade edecek olursak, 7 Hazi-
ran seçimlerini, yerel seçimler ile Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde konsolidasyon sürecini tamam-
lamış olan ‘ittifak’ın Erdoğan cephesine karşı ‘za-
fer’ kazandığı bir ‘dönüm noktası’ olarak nitele-
mek mümkündür.

Bundan sonra olabileceklere dair ise şunla-
rı söyleyebiliriz: bize göre, ‘ittifak’, daha doğrusu, 
‘operasyon’u yürütenler, ‘tam netice’ almadan sü-

reç nihayete ermeyecektir. Bu, Erdoğan’ın siyaset-
teki etkinliğinin biteceği anlamına gelmez. Fakat 
onun ‘etkisizleştirilmeye’ çalışılacağı anlamına ge-
lir. Esasen, bu, Erdoğan’ın şahsiyetiyle veya ‘inhi-
sarcı’ tavırlarıyla da ilgili değildir. Onun icraatla-
rının siyasal sistemde sorun doğuruyor olması ve 
sistem içerisindeki diğer aktörlerin bunun önünü 
alamaması ile ilgilidir. Dolayısıyla, burada, ‘dışarı-
dan bir el’ duruma müdahil olmak durumunda-
dır ve küresel güçler de bunu yapmışlardır! Yani, 
7 Haziran’dan itibaren, artık Erdoğan, eski Erdo-
ğan olmayacaktır, olamayacaktır. Peki, bunu ken-
disi isteyecek midir yahut buna razı olacak mıdır? 
Burada soru işaretleri olduğunu kabul etmemiz 
gerekiyor. Bize göre, Erdoğan, mevcut şartlar içe-
risinde, ‘operasyon’u yürüten küresel güçlerle ‘ye-
niden’ barışmak isteyebilir. Ancak bu isteğin ka-
bul görmesi zordur. Buradaki gerekçemiz de şu-
dur: Amerika, ‘sorun’ yaşadığı ülkelerdeki lider-
lerin bir daha eski konumuna gelmesine ‘özellik-
le’ izin vermemektedir. Bunu da ‘imaj’ını korumak 
için yapmaktadır. Yani bununla küresel güç ola-
rak dünya halklarına şu mesajı vermek istemekte-
dir: “benimle bozuşan iflah olmaz.” Sırf bu neden-
den dolayı, Erdoğan’ın Amerika ile arasının eski-
si gibi olması mümkün görünmemektedir. Yani 
Amerika, bir şekilde Erdoğan’ı ‘cezalandıracaktır’ 
ki, ele güne karşı ‘ibret’ olsun! Bu arada, Erdoğan 
ile Amerika’nın arasının düzeldiğine işaret eden 
geçici bazı gelişmeler olabilir, ancak buna aldan-
mamak gerekir! Çünkü bu “sık-gevşet” politikası-
nın sonucu olarak ve hedefin ‘zaaf anını’ yakala-
mak için yapılacaktır. 

Bu öngörümüzün gerekçesine dair burada iki 
örnek vermek istiyoruz: ilki, Suriye’de benzer bir 
duruma düşen Esed yönetimiyle ilgilidir. Bilindiği 
gibi, Amerika, BOP planı çerçevesinde Mübarek 
ve Zeynel Abidin yönetimlerinin düşmesinden 
sonra Esed yönetiminin de artık Suriye’de bir 
meşruiyetinin kalmadığını ilan etmiş ve ondan 
sonra da ülkedeki muhalif grupları açıktan des-
teklemiştir. Ancak geçen zaman zarfında ülkedeki 
gruplar arasında bir konsolidasyon sağlayamadı-
ğı ve IŞİD gibi yeni unsurlar sürece dahil olduğu 
için, bir müddet sonra Esed rejiminin devrilmesi 
gerektiği yönündeki ‘sert’ beyanlarını değiştirmiş 
ve ‘ılımlı’ bir üslup kullanmaya başlamıştır. Peki, 
bu Amerika’nın Esed yönetiminin değişmesi ge-
rektiği yönündeki fikrinden döndüğü anlamına 
mı gelmektedir? Biz öyle düşünmüyoruz. Burada 
olan şudur: Amerika, ülkedeki gruplar bir ‘ittifak’ 
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oluşturamadığı için Esed rejiminin devrilmesi 
yönündeki faaliyetlerini ‘askıya almıştır.’ Askıya 
alma, amaçtan vazgeçme anlamına gelmez. Çün-
kü eğer amacından vazgeçerse, küresel güç ola-
rak ‘itibar kaybı’na uğrar. Bunun olmaması için, 
Amerika şu anda Suriye’de ‘dengeli’ bir politika 
gütmekte; bir yandan ‘ılımlı’ bir üslupla Esed re-
jiminin değişmesi gerektiğini ifade etmekte, öte 
yandan, muhalif grupları konsolide etmeye çalış-
maktadır. Bu süreç, ancak muhalif gruplar bir ‘itti-
fak’ oluşturduğunda bitecektir. İşte o zaman Esed 
rejiminin devrilmesi kolaylaşacaktır. Tıpkı Sad-
dam rejiminin devrilmesi 
örneğinde olduğu gibi, o 
zaman Suriye’de bir yerler-
de ‘kimyasal’ silah vs. bu-
lunacak ve böylece rejimin 
dünya nezdindeki ‘imaj’ı 
iyice zedelenerek ‘operas-
yon’ yapılmasının önü açı-
lacaktır. Dolayısıyla, bazıla-
rının sandığı gibi, Amerika, 
Suriye’de Esed rejimini de-
virmekten vazgeçmiş değil-
dir. Bilakis, sadece değişim 
için ‘beklemektedir.’ İkinci 
örneğimiz Saddam rejimi-
nin akıbetiyle ilgilidir. Ma-
lum olduğu üzere, Saddam, 
İran Devrimi’nden sonra 
Batı ile ortak çalışmış ve 
İran’a karşı savaşı, tabiri 
caizse, ‘Batı adına’ açmış-
tır. Fakat zaman içerisinde 
“yapmış olduğu yanlışlar 
nedeniyle” Amerika ile ara-
sı bozulmuştur.  Peki, arası 
bozulduktan sonra Ameri-
ka Saddam’ı hemen birkaç 
günde iktidarından mı et-
miştir? Hayır. Bilakis uzun 
vadeli denebilecek bir plan doğrultusunda, Ame-
rika, ilkin Saddam rejiminin değişmesi gerektiğini 
ilan etmiş, ardından Saddam’ın elini kolunu bu-
damış, nihayet, ülkedeki muhalif güçleri organize 
edip rejimi devirmiştir. Dikkat edilirse, Amerika 
ile Saddam’ın arasının bozulduğu tarih 1991 iken, 
Saddam rejiminin devrildiği tarih 2003’tür. Ara-
dan geçen 12 yılda Amerika ne yapmıştır? Kürt 
ve Şii muhalefeti organize etmiş, silahlandırmış 
ve iktidara hazır hale getirmiştir. Peki, aynı şey 

Suriye’de de mi olacaktır? Yani Esed rejiminin 
devrilmesi için yine bir 10-12 yıl mı gerekecektir? 
Hayır. Bu süreler, ülkelerin şartlarına göre deği-
şir. Belki Suriye’deki süre daha uzun olabilir, belki 
daha kısa. Bunu ülkedeki ‘dinamikler’ yani mu-
halif grupların durumu belirler. Ama Irak’ta olan 
şey de, tıpkı Suriye’de olduğu gibi, şudur: Ame-
rika, şartların uygun hale gelmesini beklemekte, 
bu noktada somut bir ilerleme kaydettikten sonra 
fiilen harekete geçmektedir. Bu hususun Türkiye 
örneğini değerlendirirken de göz önünde bulun-
durulması gerekmektedir. 

Türkiye’de olan ise şu-
dur: Amerika, Erdoğan 
iktidarının ‘sınırları’ ihlal 
ettiğine karar verdikten 
sonra, ‘operasyon’u de-
mokratik kanalları kulla-
narak yapmıştır. Türkiye 
örneğinin Suriye ve Irak 
örneklerinden farkı budur. 
Bu da yine ülkedeki ‘dina-
miklerle’ ilgili bir husustur. 
Yani eğer ülkede demok-
ratik kanalları kullanarak 
bir değişim mümkünse, 
Amerika önce bu kanalla-
rı kullanmayı ister. Çünkü 
maliyeti daha azdır ve daha 
güvenli bir yoldur! Suriye 
ve Irak’ta böyle bir durum 
söz konusu olmadığı için, 
orada mücadele ‘sert’ geç-
mektedir. Bu açıdan bakıl-
dığında, 7 Haziran seçim-
lerinden sonraki süreçte 
de ‘operasyon’un devam 
edeceğini söyleyebiliriz. 
Burada ‘erken seçim’ veya 
‘koalisyon’ seçenekleri üze-
rinden birtakım öngörü-

lerde bulunabiliriz. Ancak ne olursa olsun, önü-
müzdeki dönemde ‘operasyon’ bir şekilde devam 
edecektir. Zira bu, sadece Erdoğan’ın tutumunun 
sorun doğuruyor olmasıyla alakalı değil, bilakis 
daha ziyade Amerika’nın ‘imajı’ ile ilgili bir me-
seledir. Amerika, önceki (ve hâlihazırdaki) pratik-
lerine bakıldığında, öyle görünüyor ki, ‘sınırları 
aştığını’ düşündüğü Erdoğan’ı cezalandırmaktan 
vazgeçmeyecektir ve bunu yapmak için 7 Hazi-
ran seçimlerinden sonra çıkan ‘fırsatlar’ı değer-

Cumhuriyet’in kuruluşundan 
beri ‘muhafazakâr’ kesimler ikti-
dar imkânlarından yararlana-
mamışlar ve ötelenmişlerdir. Bu 
kesimlerin ‘sistem içerisine’ dâhil 
edilmesi durumunda, hem sistem 
krizi çözümlenmiş olacak, hem 
de Ortadoğu’da uygulanmak 
istenen Ilımlı İslâm politikası 
güç kazanacaktır. İşte bu temel 
gerekçelerle, muhafazakâr çev-
reler son on küsur yılda taze 
kan olarak sisteme eklemlen-
mişlerdir. Bu, bilinçli bir poli-
tikadır; başka bir ifade ile, bir 
‘proje’dir. Tabiatıyla bu politi-
ka, ‘eski rejim’in bütün unsurla-
rının da geriletilmesini ve ola-
bilecek en dar sınırlarına çekil-
mesini de gerektirmiştir.
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lendirmeye çalışacaktır. Burada Amerika’nın yine 
‘aceleci’ davranmayacağını da ifade edelim. Çün-
kü ‘sistem’ (ve onun bazı uzantıları) geçen zaman 
içerisinde AKP’nin uygulamalarından kısmi zarar-
lar zarar görmüştür ama varlığını sürdürmekte-
dir. Sistem-içi kanalları kullanma imkânı olduğu 
sürece, Amerika, başka yollara tevessül etmeye-
cektir. Bu da, bundan sonraki süreçte, sistem-içi 
imkânlar olarak ‘koalisyon’ veya ‘erken seçim’ 
seçeneklerinin denenebileceği anlamına gelir. An-
cak burada Erdoğan’ın süreç içerisinde takınacağı 
tutum da önemlidir. Bize göre, Erdoğan da geri 
adım atmayı düşünmeyecektir. Çünkü bu, yenil-
giyi kabul anlamına gelir. Öte yandan, böyle bir 
şeyi yapmak istese bile buna izin verilmeyecek-
tir, çünkü bu da Amerika’nın imajını zedeler. Bu 
durumda, önümüzdeki süreçte tarafların giderek 
sertleşmesi ihtimali de önümüzde durmaktadır. 

Bütün bunların ötesinde, olan-bitenlerden çı-
karılması gereken dersler vardır ki, bize göre bun-
ların başında, “sistem-içi mücadele” ile elde edi-
lebilecek sahici bir ‘kazanım’ın olmadığı husu-
su gelmektedir. Bu ülkede AKP’nin 13 yıllık tek 
parti iktidarından sonra gelinen şu son nokta, bu 
hususu bazı kesimler için yeterince açık bir şe-
kilde ispatlamıştır diye düşünüyoruz. Gerçi AKP, 
bir ‘proje’dir; önceden düşünülmüş ve planlı bir 
şekilde de uygulanmıştır. Ancak bu iktidar dö-
neminde ‘sistem-içi’ kanalları kullanarak bazı 
‘emelleri’ne ulaşabileceklerini sananlar da olmuş-
tur ki, bizim sözümüz bunlara yöneliktir. Bilin-
melidir ki, hiçbir sistem, kendisini yok edeceği-
ni düşündüğü unsurlara serbest hareket etme ya-
hut güçlenme imkânı tanımaz. Eğer bir sistem, bu 
unsurları içine alıyor, palazlanmasına vs. izin veri-
yorsa, burada bir ‘düşüncesi’ olmalıdır. Bu düşün-
cenin, muhalif unsurları ‘başkalaştırarak’ (süre-
ce dâhil olmayı reddedenleri de ‘marjinalize ede-
rek’) yok etmek olduğu ise aşikârdır. Bu bakım-
dan, aslında, ‘sistem-içi mücadele’ yöntemi, mu-
halif akımlar için kurulmuş bir ‘tuzak’tan ibaret-
tir. Çünkü kurallar bellidir ve roller dağıtılmıştır. 
Süreç içerisinde rolünü oynamak istemeyen (ya-
hut rolünü iyi oynayamayan) ‘sistem dışına’ çık-
mak durumunda kalır. İşte, sistemin kendisini ko-
rumak için aldığı ‘güvenlik tedbiri’ budur. Dolayı-
sıyla, bu yolun sonu çıkmaz sokaktır. Süreç içe-
risinde elde edildiği sanılan ‘kazanımlar’ ise birer 
seraptan ibarettir. Zira sistem hayatiyetini devam 
ettirdiği müddetçe, ‘sıfırlama’ her zaman müm-
kündür. Ayrıca ve bundan daha önemlisi, bu ‘ka-

zanımlar’ muhalif unsurları sisteme eklemleme iş-
levi görmektedir. Geçen her zamanda da kazanan 
sistem olmaktadır. Çünkü sizin ‘kazanımınız’ art-
tıkça, sisteme eklemlenme düzeyiniz de artmakta, 
böylece sistem daha da güçlenmektedir. Şayet sü-
reç içerisinde bir ‘kaza’ olursa, o zaman da sistem, 
‘sil baştan’ yapabilmekte ve elde ettiğinizi sandığı-
nız şeyleri sizden geri alabilmektedir. 

Bu konuda Türkiye’den verilebilecek en iyi 
örneklerden biri ‘başörtüsü’nün kamuda serbest 
bırakılması uygulamasıdır. Birçokları, özellik-
le de bazı ‘İslâmcı’ gruplar, yasağının kalkmasını 
İslâmî hareket adına bir ‘kazanım’ olarak görmüş-
ler ve bu noktada AKP iktidarına destek vermiş-
lerdir. Peki, bunu ‘sahici’ bir kazanım olarak gör-
mek mümkün müdür? Bizce değildir. Zira yine 
demokratik yollardan bir iktidar değişimi gerçek-
leştiğinde, yasağın yeniden gelmesi ihtimali (sis-
tem varlığını koruduğu için) her zaman vardır. 
Çünkü bir yönetmelikle kaldırılan yasağı, başka 
bir yönetmelikle yeniden koymak mümkündür. 
Buna kim, hangi gerekçe ile karşı çıkacaktır? An-
cak, pür İslâmî bir gerekçe ile buna itiraz edile-
bilir ki, o da ‘sistem dışına çıkmak’ anlamına ge-
lir. Zira başörtüsünün Allah’ın emri olduğu gerek-
çesiyle kamuda yasağın kaldırılmasını istemek, 
‘İslâmcı’ bir dava gütmek demektir ki, ‘sistem içi’ 
unsurlara böyle bir ‘hak’ tanınmamıştır. Buradan 
şu netice çıkar: İslâmî bir emri sahici manada uy-
gulayabilmek için, ‘yasal’ güvencenin olması ge-
rekir. Bunu ise ancak, bir ‘toplumsal/siyasal ira-
de’ sağlayabilir. Yani İslâmî hükümlerin toplum-
da uygulanabilmesinin güvencesi, esasen, ‘halkın 
iradesi’dir. Arkasında halk iradesi olmayan hiçbir 
yasal hüküm sahici manada uygulama imkânı bu-
lamaz. Bu ise, esasen, bir ‘toplumsal değişim’ me-
selesidir. Yani toplum “kendi nefsinde olanı” de-
ğiştirmedikçe, İslâmî hükümlerin yasal meşruiyet 
kazanması imkânı yoktur. Çünkü bunun için ‘ter’ 
gerekecektir, ‘gözyaşı’ gerekecektir, ‘kan’ gereke-
cektir. Yani sahici manada bir ‘bedel’in ödenmesi 
gerekecektir. Peki, bu açıdan bakıldığında, 13 yıl-
lık AKP iktidarında bunların olduğunu mu görü-
yoruz, yoksa sahte kazanımlar peşinde koşuldu-
ğunu mu görüyoruz? Bu sorunun cevabı çok açık 
olduğu için, bu konuda daha fazla söz söylemeyi 
zaid addediyoruz.

Buradan da şu netice çıkar: muhalif unsurlar 
sistem içi kanalları kullanırsa, bundan karlı çıkan 
hep ‘sistem’ olur! 7 Haziran seçimlerinden son-
ra, bir arkadaşımla seçim sonuçlarını değerlendi-
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rirken, konu buraya gelince bendeniz bu değer-
lendirmeleri o arkadaşıma da yaptım ve kendisi-
ne, gelinen bu aşamada ortaya çıkan sonucun ‘do-
ğal’ olduğunu söyledim. Bunun üzerine arkada-
şım bana sitayişle şunları söyledi: “peki bu hep 
böyle mi devam edecek; birileri bizimle ilgili bir 
‘plan’ yapacak ve sonuç hep onların istediği gibi 
mi olacak?” Ben de bunun üzerine: “yanlış yol-
da yürümeye devam edersek, evet” cevabını ver-
dim. Gerçekten de öyledir. Değişimin bir ‘sünnet’i 
vardır. Buna uymak gerekir. Eğer başka yollara te-
vessül ederseniz, başarılı olamazsanız. Peygam-
berler, kendilerine yapılan ‘teklifler’i boşuna red-
detmiyorlar. Çünkü bunlar ‘sahte kazanımlar’dır. 
Esasen, kaybeden, teklifi kabul edendir. Mekkeli-
lerin “gel, başımıza kral ol” teklifini kabul etsey-
di, bilelim ki, kaybeden Hz. Peygamber olurdu. 
Çünkü onlar bu teklifi boşuna yapmıyorlar. Hz. 
Peygamber’den bir konuda ‘taviz’ istiyorlar. Eğer 
onu alırlarsa, kendisini ‘kral’ olarak kabul edecek-
lerini söylüyorlar. Onlar da biliyorlar ki, bu tavi-
zi kopardıklarında, esasen kaybeden, teklifi ka-
bul edendir! Dolayısıyla, orada mücadele ‘sahi-
ci’ bir şekilde gerçekleşiyor ve bunun bilincinde 
olan Hz. Peygamber de, “blöfünüzü gördüm, tek-
lifi reddediyorum” diyerek, muhataplarının anla-
yacağı dilden onlara hitap ediyor. 

Burada sorun, ‘muhalif’ olduğu iddiasında 
olanlardadır. Yani sistem neyi niçin yaptığını bili-
yor, ama sistem-içi kanalları kullanarak bir yerlere 
gelebileceklerini sananlar, bir şeyin farkında de-
ğiller ki o da şudur: sistem boşuna, muhafazakâr-
demokratlara iktidar nimetlerini vermiyor, sis-
tem boşuna başörtüsü yasağının kaldırılmasına 
göz yummuyor! Bunların hepsi bir şey için yapı-
lıyor ki, biz, bunu çok yazdık, çok söyledik. Bu-
rada bir kez daha yineleyelim: esasen, bugün mü-
cadele, küresel güçler ile gerçek İslâmcılar ara-
sında geçmektedir. Bunu küresel güçler de, ‘ger-
çek İslâmcılar’ da çok iyi bilmektedir. ‘Sahte 
İslâmcılar’ ise, burada, sadece bir ‘rol’ oynuyor-
lar. Bunu ‘danışıklı dövüş’ kavramı ile izah ede-
biliriz. Küresel güçler, ringe ‘gerçek İslâmcılar’ın 
çıkmasını istemiyorlar. Çünkü tarihsel tecrübeden 
de gayet iyi biliyorlar ki, ‘gerçek İslâmcılar’ın ring-
de direnme kapasitesi yüksektir! Her ne kadar şu 
an sahip oldukları ‘güç’ açık bir zafer kazanma-
ya yetecek kadar olmasa da, rakiplerine atacakla-
rı sahici yumruklar, kitlede bir ‘ümid’in doğma-
sına neden olabilir. O yüzden, küresel güçler, bu 
küçük ihtimali göz önünde bulundurarak, ringe 

‘gerçek İslâmcılar’ yerine, ‘sahte İslâmcılar’ın çık-
masını istiyorlar. Sahte İslâmcılar da ringe çıkın-
ca, tabiatıyla, bir güzel ‘benzetiliyorlar.’ Sonra kü-
resel güçler, kitleye dönerek: “bakın, gördünüz 
mü, İslâmcılar’da da iş yokmuş!” diyorlar. İşte, 
‘sahte İslâmcılar’ın hâlihazırda yaşanan mücade-
ledeki rolü budur. Sırf bunun için, bugün ‘sah-
te İslâmcılar’ın önüne kırmızı halılar seriliyor, rü-
yalarında göremeyecekleri imkânlar bahşedili-
yor! Ama bilinmelidir ki, mücadelenin akıbetini 
her zaman ‘sahici rakipler’in durumu belirler. Bu 
nedenle, önümüzdeki süreçte olabilecekleri doğ-
ru tahmin edebilmek için, ‘gerçek İslâmcılar’ üze-
rinden bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu nokta-
da söylenebilecek olanlar ise şunlardır: Küresel 
güçlere karşı sahici mücadeleyi ‘gerçek İslâmcılar’ 
vermektedir, fakat onların da birtakım zaafları 
vardır. Bunların başında da ‘düşünsel zaaflar’ gel-
mektedir. Düşünce henüz ‘okullaşamadığı’ için, 
gerçek İslâmcılar, fiili mücadelede henüz yaygın 
ve açık zaferler kazanamamaktadırlar. Ancak sü-
reç, olumlu yönde gelişmektedir ve zaman ger-
çek İslâmcılar lehine işlemektedir. İslâmcılık dü-
şüncesi, giderek, rafineleşmektedir ve bu geli-
şim trendi devam ederse, bir süre sonra düşünce 
‘okullaşacaktır.’ Düşüncenin okullaşması demek, 
potansiyellerin fiiliyata çıkması demektir. Çünkü 
o zaman ‘kesin inançlılar’ ortaya çıkacak ve Hakk 
davasını ölesiye savunacaklardır. Bugün küresel 
güçlerin yaptıkları planların tutmasının nedeni, 
Hakka davasını savunduğunu iddia edenlerin ka-
falarının karışık olmasıdır. Şüphe, aktiviteyi ön-
ler. Dinamizm ise, ‘inanç’tan kaynaklanır. O yüz-
den, “inananlar güçlüdür.” Çünkü inanç, güç do-
ğurur. Bugün Müslümanların gücü yoksa belli ki 
sorun, ‘inanç’ alanındadır. Yani inandığını söyle-
yenler, acaba gerçekten inanıyorlar mı? Sorun bu-
radadır. Ayet, bize bunun cevabını net olarak ver-
mektedir. O halde yapılması gereken şey bellidir: 
Mümin olduğunu söyleyenlerin ‘iman’ını kavileş-
tirmek! Bunun ise ‘denetlenebilir’ tek ve güvenli 
yolu, “ilmi artırmaktır.” Çünkü ‘ilim’ betona veri-
len su gibidir. Gerektiği gibi verilirse, imanı güç-
lendirir. Yani müminler olarak, bizimle ilgili ya-
pılan planların tutmaması için yapılacak şey, ‘bil-
gi’ sahibi olmak, bilinçli olmak ve bilinçli hare-
ket etmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman, işte an-
cak o zaman, başkalarının bizimle ilgili yapmış ol-
duğu planlar boşa çıkacak ve “akıbet müminlerin 
olacaktır.”
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  TÜRKİYE’NİN “SEÇİM”İ: NE SENİNLE NE SENSİZ 

Mustafa TEKİN

Türkiye’deki oligarşik çevreler, mevcut seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin dışında 

kalan Meclis’teki üç partiyi blok olarak % 60 şeklinde tanımlayarak bir koalisyona 

zorlamaya çalıştılar. Böyle bir koalisyon arzusunun, her şeyden önce AK Parti’yi 

mutlak olarak iktidardan indirmek ve “istikrarlı krizler”le ülkeyi oligarşinin 

talepleri doğrultusunda yeniden hizalamak amacına matuf olduğunu görebiliriz.

Türkiye’nin “Seçim”i:
Ne Seninle Ne Sensiz

T ürkiye 7 Haziran’da he-

yecan dozu oldukça 

düşük ancak kaygıları faz-

la bir seçim süreci geçirdi. 

Seçim sürecinde, CHP ve 

MHP, parantez içinde bir 

konuşmanın konusu olur-

ken iki nokta sürekli gün-

demde kaldı: AK Parti’nin tek başına iktidarı ile 

HDP’nin barajı aşma meselesi. Nihayet seçimler 

sona erdi. AK Parti, tek başına iktidarı küçük fark-

la kaybederken, HDP, beklenenin üzerinde oy ala-

rak barajı aştı. Ortaya çıkan sonuç, farklı çevreler-

de farklı değerlendirmelerin konusu oldu. Bu ma-

kalede önce bu manzaranın ifade ettiği anlamı ve 

değerlendirmeleri çözümlemeye çalışacağız. 

Seçimde Beliren Resim

Seçim sonuçlarını nasıl okumalıyız? Türkiye’de 

uzun süredir Türkiye içi oligarşik çevrelerin ve 

onları destekleyen kimi uluslararası aktörlerin bi-

rinci hedefi, Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde iktidar-

dan indirmek üzerine kurulu idi. İlginç bir şekilde 

farklı ideolojik, düşünsel, 

sınıfsal angajmanlardan 

çevrelerin, Erdoğan söz 

konusu olduğunda ortak 

bir tavır içinde hareket 

ettikleri görülmektedir. 

Nişantaşı’nın HDP’yi des-

teklemesinin anlamı her-

halde bu olsa gerektir! 

Bu teze, Tayyip Erdoğan’ın zaten başbakan 

olmadığı, şeklinde bir itiraz yapılabilir. İşte tam 

da bu noktada Erdoğan’ın siyaseti, halk ve par-

ti çevresindeki anlamını çözümlemek lazımdır. 

Lider olarak partisinin üzerinde bir puan ve ka-

rizmaya sahip olan Erdoğan’ın oligarşik çevreler-

ce sadece AK Parti çerçevesinde tanımlanması ve 

Türkiye’nin ötesinde farklı coğrafya ve ülkelerin 

kaderiyle ilintiler kurmasını atlamamak lazımdır. 

Daha önce ekonomik ve siyasal olarak merkezin 

imkânlarından faydalanan bu oligarşi, devlet üze-

rinden “istikrarlı krizler” oluşturarak ranta dayalı 

kazançlarla beslenmiştir. Kendi dinamikleriyle bir 

yükselmişliği olmayan bu oligarşik komprador 
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Gezi olaylarından itibaren baş-
layan ve AK Parti’ye yönelik 
olarak dile getirilen kibir ve 
diktatörlük üzerine kurulu söy-
lem, sıradan insanların kendi 
yakın çevrelerindeki algılar-
la ve kimi pratiklerle örtüştü. 
AK Parti’ye ders verme düşün-
cesi, seçim sonuçlarında ken-
disini göstermiş görünmekte-
dir. Fakat seçim sabahı orta-
ya çıkan netice, ülkede bir 
başka tedirginliği daha orta-
ya çıkarmıştır. İş çevrelerin-
den, esnaflara ve memurla-
ra kadar birçok vatandaşın, 
ülkeyi bekleyen koalisyon ger-
çeğiyle karşı karşıya kalma-
sı, tekrar Türkiye’nin koalis-
yon hafızasını canlandırmış 
ve yeni bir tedirginliğin konu-
su olmuştur. Döviz, işçi çıkar-
malar, faizin artışı ve emlak 
satışlarında durgunluk ve 
dengesizlik hemen ilk günden 
Türkiye’nin gerçek gündemi 
olarak yerini almıştır.

burjuvazi, en yakın 28 Şubat sürecinde “iktidar”la 

yakın bağlantılarla ve onları domine ederek mil-

leti zarara uğrattılar. Bu oligarşik çevreler, yakın 

zamanda Gezi olaylarını desteklediler, açıkçası 

tekrar istikrarlı krizlerle eski günlerine geri dön-

mek istemektedirler. Zaten sürekli devlet üzerin-

den nemalanmaya alışmış ve bunun dışında sivil 

dinamikleri zayıf olan bu 

komprador oligarşik çev-

relerin “merkez”den yarar-

lanma imkânlarının uzun 

süredir düşük dozda kalma-

sı, seçimlerde tek hedefin 

Erdoğan merkezli AK Parti 

iktidarına bir irtifa kaybet-

tirmek üzerine kurulu bir 

siyaset ve stratejiyi benim-

semelerine sebep olmuştur. 

Doğrusu eskiden beri mer-

kezin imkânlarından daha 

fazla yararlanan mutlu azın-

lığa (sanatçı, iş adamı vb.) 

ile oligarşik çevrelerin bu 

üst üste çakışan tavırlarını, 

HDP’yi konjonktürel des-

teklerinde de izlemek müm-

kündür. 

Uluslararası küresel ak-

törler ve yabancı sermayenin 

de Türkiye’deki gelişmeleri 

çok denklemli ve boyutlu 

düzeyde izlediklerine kuş-

ku yok. Bir yandan tek ba-

şına AK Parti iktidarının 

yabancı sermaye için sağ-

ladığı avantajlar, öte yan-

dan Türkiye’nin güneyinde 

Kürtlerle ilgili gelişmeler ve 

bunun HDP’nin seçimler-

le ilintisi dikkat çekerken, 

Ortadoğu’da ve Mısır’da ge-

lişen olaylar ve Türkiye’nin bölgedeki etkileri de 

seçim sonuçları ve bölgenin kaderi ile ilişkili bir 

durum arz etmektedir. Söz gelimi; Mısır’ın İhvan 

ve Mursi’ye yönelik tavır alışları ve Mursi ile il-

gili idam kararı ve bunun infazı da hiç şüphesiz 

Türkiye’nin bölgedeki gücüyle bağlantılı ve açık-

çası AK Parti’nin tek başına iktidardan düşüşü tüm 

bunları da etkileyebilecek bir süreçtir. Öte yandan 

küresel aktörlerin Türkiye Devleti’nin Kürt kozu 

ile açık ve örtük tehditleri ile Türkiye’nin bu ko-

nudaki tavrı da çözüm sürecini başlatmış ve sür-

dürmekte olan AK Parti’nin başarı ya da başarısız-

lığı ile sıkı sıkıya irtibatlı. 

AK Parti tek başına ikti-

darı kaybetmiştir bu seçim-

de. Kendi oy oranı dikkate 

alındığında yaklaşık geçen 

seçime göre %10 oy kaybet-

miştir. Bu, tabii ki ciddi bir 

rakamdır. Fakat bununla 

birlikte AK parti seçim so-

nuçları itibarıyla başarısız 

değildir ve hatta %41’e varan 

oy oranıyla hâlâ Türkiye’nin 

birinci ve en başarılı parti-

sidir. Üç dönemdir sürekli 

oylarını artırması hasebiyle 

çıtayı yükselten AK Parti’nin 

oluşturduğu beklenti 

yüksek olduğundan, AK 

Parti’nin tek başına iktidar 

olacak rakama ulaşamaması 

bir başarısızlık olarak değer-

lendirilmiştir. Aslında İbn 

Haldun’un yaklaşımı esas 

alındığında,1 AK Parti’nin 

hem İbn Haldun’un kuramı-

nı hem de Türkiye rutinle-

rini zorlayan bir başarı elde 

ettiğini söylemek mümkün-

dür. Demokrat Parti’nin tek 

başına iktidarı 10, Anavatan 

Partisi’nin ise 8 sene olduğu 

düşünüldüğünde AK Parti 

bu rutini bozmuş görünü-

yor; üstelik son seçimde 

erime sürecine de girmiş 

değildir. AK Parti’nin oy oranının düşme sebep-

lerini ayrıca analiz etmeye çalışacağız. Bu, bahsi 

diğerdir. 

Seçimlerden önce sezinlediğim bir durum var-

dı. AK Parti’nin yaklaşık olarak %40-45 bandın-

da oynayacağını ve %40’a daha yakın bir nokta-
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da duracağını tahmin etmiştim. Karşısında ciddi 

bir alternatifin olmadığı böyle bir siyasi konjonk-

türde AK Parti’ye daha önce oy vermiş kimi İslâmî 

çevrelerin, AK Parti’ye ufak bir ders vermek iste-

diği sezinleniyordu. Bunların da kendi içerisinde 

farklı gerekçeleri vardı. Entelektüel çevreler, ken-

di beklentilerine cevap bulamazlarken, “Ak Sa-

ray” olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Sara-

yı harcamalarından yolsuzluk tartışmalarına ka-

dar kimi zafiyetler, oy oranlarının düşmesinde et-

kili oldu. Özellikle Gezi olaylarından itibaren baş-

layan ve AK Parti’ye yönelik olarak dile getirilen 

kibir ve diktatörlük üzerine kurulu söylem, sıra-

dan insanların kendi yakın çevrelerindeki algılar-

la ve kimi pratiklerle örtüştü. AK Parti’ye ders ver-

me düşüncesi, seçim sonuçlarında kendisini gös-

termiş görünmektedir. Fakat seçim sabahı orta-

ya çıkan netice, ülkede bir başka tedirginliği daha 

ortaya çıkarmıştır. İş çevrelerinden, esnaflara ve 

memurlara kadar birçok vatandaşın, ülkeyi bek-

leyen koalisyon gerçeğiyle karşı karşıya kalması, 

tekrar Türkiye’nin koalisyon hafızasını canlandır-

mış ve yeni bir tedirginliğin konusu olmuştur. Dö-

viz, işçi çıkarmalar, faizin artışı ve emlak satışla-

rında durgunluk ve dengesizlik hemen ilk günden 

Türkiye’nin gerçek gündemi olarak yerini almış-

tır. İlerleyen günlerde yapılan araştırmalar ve an-

ket sonuçları, AK Parti’nin oyunun tekrar yüksel-

me trendine girdiğini göstermektedir. 

Tabii ki, bu AK Parti’nin her dönemde de-

vam edecek mutlak bir güç olduğu anlamına gel-

mez. Ancak, mevcut siyasi konjonktür içerisin-

de hâlâ alternatifinin oluşamaması sebebiyle, gü-

cünü devam ettirdiğini bize göstermektedir. Ül-

kemizin yirmili yaşlardaki üniversite gençliğinin 

AK Parti’den başka bir iktidar bilmedikleri, dola-

yısıyla yeni arayışlar ve yüz eskimesi sebebiyle AK 

Parti dışına yönelmesi mümkündür. Ancak özel-

likle 30’un üzerinde bulunan insanların, koalis-

yon ve 28 Şubat hafızası AK Parti iktidarını kolay-

lıkla harcayamayacağı anlamına da gelir. Çünkü 

AK parti dışındaki partilerin, bu konudaki sicille-

ri parlak değildir ve oligarşi ile nasıl bir ilişki içi-

ne girecekleri konusunda seçmene bir güven ver-

memektedirler. 

Peki, AK Parti’nin oy kaybındaki sebepleri ne-

relerde aramak lazımdır? Bu konuda üst belirleyi-

ci sebebi, Parti’nin ilk kuruluş felsefesindeki asa-

biyet ve dinamiklerini kaybetmesi sonucu oluşan 

gevşeklik, rehavet, kibir ve konformizmde aramak 

lazım geldiğini söyleyebiliriz. AK Parti, ilk kurul-

duğunda Türkiye’deki her kesimi dikkate alan, 

onlarla istişare ve işbirliği içerisinde sorunları çö-

zeceğini vadeden bir Türkiye Partisi resmi çizmiş-

ti. Bu amaç için çok istekli, gayretli ve samimi gö-

rünüyordu. Ancak süreç içerisinde ve özellikle 

2011’den itibaren bu amaçlarda birtakım tavsa-

malar oldu. İstişaresizlik, yukarıdan buyurmalar, 

çevre ile ve çevrenin talepleri doğrultusunda bir 

siyasetten merkezi önceleyen ve biraz da güven-

lik merkezli hareket eden yukarıdan siyasete doğ-

ru bir dönüşüm gerçekleşti. Milletvekili listeleri, il 

teşkilatları, bürokrasi bu zafiyetlerle malül olarak 

yapılandı. Buna AK Parti’ye bulaşan menfaat çete-

leri ve yolsuzluk tartışmalarını da eklediğimizde, 

AK Parti’ye karşı rezervlerin de halk katında kar-

şılıkları oluşmaya başladı. Buna belki tali sebeple-

ri de eklemeliyiz. Son seçimde hiç te gerekli olma-

yan başkanlık tartışmaları -ki zaten halka da yete-

rinde açık anlatılamamıştır- Erdoğan için gelişti-

rilen “tek adam” söylemiyle de örtüşerek bir kar-

şıt propagandaya dönüşmüştür.  Cumhurbaşkan-

lığı Sarayı da bir karşıt propaganda imkânı ver-

miştir açıkçası. Yine, belediyelerle ilgili çıkarılan 

bir yasa ile büyükşehre mücavir belde ve ilçele-

rin imkânlarının büyükşehre devri ile çevre ilçe ve 

beldelerin yerinden hizmetleri imkânsızlaşmış ve 

büyükşehirle dolayıma sokulmuştur. Bunun do-

ğal bir sonucu olarak çevreden AK Parti’ye yöne-

len oylar da azalmıştır. 

CHP’yi aslında bu seçimin en başarısız partisi 

olarak okumak gerekmektedir. Yıllar var ki, mu-

halefette kalmasına rağmen hiçbir seçimi başarıyla 

birinci olarak geçememiş; hatta tam tersine oyları-

nı düşüren bir parti olarak tarihteki yerini almış-

tır. Aslında Kılıçdaroğlu’nun ivedilikle istifa etme-

si gerekir. CHP, bu seçimde de tipik seçmeninden 

oy almış, kitlenin dilini henüz yakalayamadığı 

için bu sınırlar içerinde kendisini dondurmuştur. 

Bu konuda CHP’nin iki probleminden bahsetmek 

gerekir. Birincisi, CHP Türkiye’nin toplumsal hafı-

zasında var olan olumsuzlukları giderici bir adım 

atamadığı için kitleler karşısında güven problemi 

yaşamaya devam ediyor. Türkiye’nin eski merke-
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zini oluşturan kesimi temsil etme işlevini sürdürü-

yor. İkincisi, tam da buna bağlı olarak Türkiye’de 

eski çevrenin, alt ve orta sınıfların değer ve dilini 

ifade etmekte büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu 

bağlamda CHP’nin din dili sorunu da bulunmak-

tadır. Yani, İslâm ile Türkiye’de nasıl bir ilişki ku-

racağını, nasıl bir dil geliştireceğini sarahatle or-

taya koymuş değildir. AK Parti’nin kimi icraatla-

rı sebebiyle ortaya çıkan muhalefet arayışlarına da 

karşılık verebilmiş değildir. Dolayısıyla muhalefet 

kaçışlarının CHP’ye gitmediğini çok iyi biliyoruz. 

Kanaatimizce mevcut partiler arasında krizin 

en büyük olduğu parti CHP’dir. CHP, hala eski tu-

tucu reflekslerle hareket ettiği için kitlelere açıla-

bilecek bir dilden yoksunluğu ile hemen ortaya 

çıkmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin sorunları-

nın neliği konusunda düşük dozda bir farkındalık 

yaşamaktadır. Daha da önemlisi, dayandığı ideo-

loji ile temsil etmeye çalıştığı kitle arasında cid-

di bir mesafe söz konusudur. Zira sol söylem ile 

temsil-üst sınıflar arasındaki gerilimde, CHP gün 

tüketmektedir. Türkiye’nin ezilmişlerinin her şeye 

rağmen büyük oranda AK Parti tarafından mo-

bilize edilmesi CHP’ye günah olarak yeter aslın-

da. Seçimlerden önce bu kesimler için dillendirdi-

ği şey asgari ücretin 1.500 lira olacağı yönündeki 

vaadi idi. Ancak bu vaadin seçmenlerce ne derece 

inandırıcı bulunduğu da sonuçlardan izlenebilir. 

MHP de Türkiye siyasetinde, CHP’den sonra 

performansına bakılmadan “orta esnaf” türünden 

%10’luk barajın üzerine demir atmış siyasi olu-

şum gibi görünmektedir. Açıkçası bu seçimde al-

dığı birkaç puanlık artış, çözüm süreci konusun-

daki tepkiler ve AK Parti’deki bazı kaçışları ifade 

ediyor. Ancak bu kaçışlar da MHP’den bir beklen-

tiyi ifade etmekten ziyade, adres ararken ara uğrak 

noktasını imliyor. MHP seçmeni, partiyi uyandır-

maya çalışıyor görüntüsü bize ulaşmaktadır. Fakat 

özellikle son 15 yıl baz alındığında, MHP yöneti-

minin tabanını ciddi olarak dönüştürdüğünü de 

söylememiz gerekiyor. Sanki MHP, tüm iddia ve 

taleplerinden geri çekilmiş gibi, Türkiye’deki ge-

lişmelere daha uzaktan bakıyor resmi çizmektedir. 

Hiç şüphesiz seçimin önemli fenomenle-

rinden birisi HDP’dir. Kürt etnisitesi ve şiddet 

anahtar kavramları etrafında kendisini inşa eden 

HDP’nin bu yükselişi, tabii ki bazı dinamiklerle 

yakından ilintili. Bir kere çokça ifade edildiği gibi, 

Nişantaşı’ndan kimi oligarşik çevrelere kadar Er-

doğan karşıtlığı üzerinden hareket eden bir kesim 

HDP’yi desteklediği için, içerisinde emanet oylar 

bulunmaktadır. Her şeyden önce HDP yönetimi, 

kendi kaderleri ile hiç ilintisi olmayan bu çevre-

lerin kendilerine oy vermelerinden rahatsız olma-

lı ve kendisine bunu sormalıdır. Bununla bağlan-

tılı olarak Uluslararası aktörler, Türkiye’deki oli-

garşik çevreler ve Kürtler ve burjuva çevresinin 

HDP’de buluşmasının, aynı torbada yer almasının 

HDP’nin genetik yapısı, ondan beklentiler çerçe-

vesinde bir analize tabi tutulması gerekmektedir. 

Diğer yandan HDP’nin seçim söylemlerinde 

LGBT’den dinle ilgili olumsuz tavırlara kadar or-

taya çıkan postmodern söylemler ile taban ara-

sında nasıl bir çakışma olduğunu ciddi olarak 

sorgulamak lazımdır. Diyarbakır’ın Bağlar ma-

hallesindeki bir Kürt seçmenin, bunları nasıl de-

ğerlendirdiğini, nasıl anladığını belki konuşmak 

anlamlı olacaktır. Basında da çok konuşulduğu 

üzere Doğu ve Güneydoğu’da kurulan sandıkla-

rın güvenliğinin sağlanamaması, HDP’nin tehdit 

ve şantajla bölgeyi domine etmeye çalışmasının 

sonucu sandıklara yansımış görünmektedir. Nor-

malleşmiş bir seçimde HDP’nin o bölgeden bile 

bu kadar oyu alamayacağı aşikârdır. 

Doğrusu HDP’nin Meclis’e girmesinin olumlu 

taraflarını da görmek lazımdır. Bir kere bundan 

sonraki süreçte HDP’den ilk beklenen şey, şiddet-

le ilişkisini bir an önce kesmesi olacaktır. Doğrusu 

çözüm süreci ile getirilmeye çalışılan nokta bu-

dur. HDP, kısa ve uzun vadede bir yandan şiddet 

ve şantaj, diğer yandan Meclis’te demokrasi gibi 

ikircikli tavrından fırsatçılık ve fayda çıkarmaya 

kalktığında, birtakım zararlarını görecektir. Zira 

toplum nezdinde de böyle bir teyakkuz ve bekle-

yişin oluştuğunu görmek lazımdır. 

Kemal Klılçdaroğlu
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Açıkçası HDP’nin etnik Kürt siyaseti üzerin-

den elde edebileceği gücün sınırlarına hemen he-

men geldiğini; bundan sonra Türkiye’deki nor-

malleşme için yerine getirmesi gereken ev ödevle-

rini ivedilikle yapması gerektiğini görmesi beklen-

mektedir. HDP’nin barış ve demokrasiye dair söy-

lemleri henüz hiç kimseye inandırıcı gelmemekte-

dir. Diğer yandan barajın üzerinde tutunabilmesi, 

artık kimlik siyasetinden Türkiye odaklı siyasete, 

Türkiye’nin sorunlarına değen söylemlerine bağ-

lıdır. Tam da bu sebeple HDP’yi zorlu bir süreç 

beklemektedir. Barajın altında iken paranteze alı-

nan söylem ve davranışların çözüm sürecinin stra-

tejisi olduğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla HDP, 

bundan sonraki söylemlerinin maliyetini iyi hesap 

etmek zorundadır. 

Koalisyon Ama Nasıl?

Seçim sonuçları bir koalisyonu zorunlu kılı-

yor. Bu yazı, Meclis’te yemin töreni olduğu zaman 

keleme alındığından, yayımlandığı zaman nasıl 

bir gelişme olacak bunu bilmiyoruz. Ancak görü-

nen manzara odur ki, AK Parti olmaksızın bir ko-

alisyon matematiksel değil ama konjonktür gereği 

imkansız görünmektedir. 

Türkiye’deki oligarşik çevreler, mevcut se-

çim sonuçlarına göre AK Parti’nin dışında kalan 

Meclis’teki üç partiyi blok olarak % 60 şeklinde 

tanımlayarak bir koalisyona zorlamaya çalıştılar. 

Bu, en büyük ortak olan CHP’nin istekleriyle de 

örtüşüyordu doğrusu. Böyle bir koalisyon arzusu-

nun, her şeyden önce AK Parti’yi mutlak olarak 

iktidardan indirmek ve “istikrarlı krizler”le ülkeyi 

oligarşinin talepleri doğrultusunda yeniden hiza-

lamak amacına matuf olduğunu görebiliriz. Böy-

le bir koalisyon olabilir miydi? Türkiye’de ve siya-

sette olmaz diye bir şey yok. Ancak böyle bir koa-

lisyonun HDP’yi de gerektirmesi, tabandaki rahat-

sızlığı ve daha önceki koalisyondaki tecrübesi se-

bebiyle MHP’ye takılıyor. Dolayısıyla böyle bir se-

çenek şu anda imkânsız görünmektedir. MHP’nin 

herhangi bir şekilde HDP ile yan yana gelecek gö-

rüntüsü, kendisi için ciddi kayıplar ve bir sonraki 

seçimde (kuvvetle muhtemel erken seçimde) ba-

rajın altı demektir. 

Bu süreçte CHP iktidara çok hevesli görün-

mektedir. İktidarın mutlak anlamda bir orta-

ğı olma noktasında arayış ve taleplerini günde-

me getirmektedir. Öyle ki, MHP Genel Başka-

nı Bahçeli’ye başbakanlığı teklif edecek derece-

de bu işe önem vermektedir. Hiç şüphesiz bunun 

birkaç sebebinden bahsetmek gerekir. Öncelik-

le CHP’nin yakın Türkiye tarihinde müzmin mu-

halefet haline gelmesi ve iktidarı unutması. Belki 

bir iktidar tecrübesi üzerinden gelecek için ümit 

toplamak istiyor. Kısa süreli de olsa bir koalisyon 

ile olumlu bir görüntü oluşturmaya çalışacaktır. 

CHP’nin Türkiye’ye ve sorunlara dair herhangi bir 

projesi olmaması, kendi dar çerçevesi dışında kit-

leyi yakalayacak bir dil kurmaması ve gelecek viz-

yonunun bulunmaması hasebiyle, belki iktidar-

da en fazla kaynak dağıtımı üzerinden oy devşir-

me hesapları yapıyor olabilir ve böyle bir koalis-

yon çok uzun sürmeyeceği için kısa vadede ken-

disi için karlı olacağını düşünebilir. Diğer yan-

dan, partisine başarısızlığa sürükleyen CHP lide-

ri Kılıçdaroğlu’nun, bu seçim sonuçlarına göre ye-

niden sorgulanmaya başlaması ve koalisyon kur-
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ma hengâmesinin ardından yeniden kurultay ve 

liderlik arayışlarının olacağı düşünüldüğünde, Kı-

lıçdaroğlu bu sorgulamayı iktidar ortağı olarak at-

latmayı hesab etmiş olmalıdır. Bundan dolayı ikti-

dar ortağı olmak için kırmızıçizgilerinde gün geç-

tikçe buharlaşmalar yaşanmaktadır. Ayrıca Deniz 

Baykal’ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi -ki an-

laşıldığı kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun görüşme ön-

cesi bilgisi yokmuş- ve Savcı Sayan’ın açıklama-

ları, CHP içinde birtakım ayrılmalar da dâhil ol-

mak üzere farklı hesapların gündeme gelebilece-

ğini göstermektedir. Kılıçdaroğlu’nun iktidar orta-

ğı olmayı kuvvetle arzu etmesini, biraz da bu da-

ğılmanın önüne geçme hamlesi olarak da okumak 

mümkündür. 

HDP’nin koalisyon konusunda stratejisi, as-

lında bütün koalisyonlara uzak durmak biçi-

minde yapılanmış görünmektedir. Bu strateji, 

HDP’yi muhtemel bir erken seçimde daha da bü-

yütmek hedefinden besleniyor gibi görünmekte-

dir. Bir şekilde iktidar ortağı olmak, belirli oran-

da bir yıpranmayı göze almak ve icraatları gerek-

tiriyor. HDP, şiddetle bağlantıları ve verdiği gö-

rüntü üzerinden, iktidar ortağı olmasının kendi-

si için avantajlı olmadığının farkındalığıyla hare-

ket ediyor görünmektedir. Diğer yandan CHP dı-

şında AK Parti ve MHP tabanının HDP’nin dâhil 

olacağı bir koalisyona çok olumlu bakmayacağı 

ve hatta bu partilerde tam da bu sebeple erimeler 

olacağının seçmen tarafından sinyalleri gelmekte-

dir. Tabii ki HDP’nin bu stratejisinin, onu mutlak 

anlamda büyüteceğini söylemek erken bir yargı-

dır. HDP’nin durumu, iktidardan bağımsız olarak 

kendisini değiştirip değiştirmeyeceği üzerine ku-

rulu olacaktır. 

Seçmen tavrı, Meclis’teki aritmetik aslında AK 

Parti’yi kilit bir parti haline getirmiştir. Seçimin 

hemen ertesi günü sabahı, piyasalardaki şaşkın-

lık ve toplumda ne olacak beklentileri, AK Parti ve 

istikrar kelimelerinin yine birlikte anılmasına se-

bep oldu. Türkiye’nin koalisyon hafızası, yeniden 

AK Parti üzerine odaklanmayı beraberinde getir-

di. Nitekim seçim sonrası anketlerin, AK Parti’nin 

yükselme trendine girdiğini göstermesi ve muh-

temel bir erken seçimde tek başına iktidar olabi-

leceğinin sinyallerini vermesi burada zikredilebi-

lir. Bu durum ayrıca, muhtemel bir koalisyonun 

imkânı ve ömrünü de etkileyecek bir unsurdur ve 

AK Parti’nin elini kuvvetlendiren bir ögedir. 

Doğrusu en kuvvetli koalisyon alternatifi şu 

anda AK Parti ve MHP ortaklığı gibi görünmekte-

dir. Şunu baştan söylemeliyiz ki, nasıl bir koalis-

yon olursa olsun, bunun dört yıl devam edeceği-

ni bekleyemeyiz. Hiç şüphesiz bunun bazı avan-

tajları ve handikapları bulunmaktadır. En azından 

AK Parti, diğer muhtemel iktidar ortağı adayların-

dan daha fazla MHP ile uyum içinde olacaktır. Bu, 

Türkiye ve her iki parti için de bir fırsat oluştura-

bilir. Zaten AK Parti’nin koalisyon dışı olduğu bir 

seçenek imkân dâhiline girerse, bu AK Parti’de bir 

erime sürecini de başlatabilir. Burada kritik eşik 

çözüm sürecinin geleceğidir. Bu koalisyon, insan 

hakları bağlamında temel kazanımlara halel getir-

meyen bir hassasiyetle yoluna devam ederse,  her 

iki partinin de gelecek seçimde kayıpları olmaz. 

Fakat tersi bir durum, HDP’nin çok farklı neden-

lerle biraz daha büyümesini de sonuçlandırabilir. 

AK parti ve CHP ile AK parti ve HDP arasındaki 

koalisyon ihtimallerinin her halükarda çok kısa ve 

daha sorunlu olacağını söyleyebiliriz. 

Bu arada AK parti için handikap olacak bir 

noktaya daha işaret etmeliyiz. Geçen yıl 31 Tem-

muz tarihinde Milat gazetesinde “Gül Siyasi Ra-

kip” serlevha bir yazı yazmıştım. Orada Abdullah 

Gül’ün yeni bir oluşum içinde olduğunu belirtmiş-

tim. Doğrusu daha sonraki gelişmeler- Gül’ün Ak 

Parti’ye dâhil olmaması/ettirilmemesi ve seçim so-

nuçları- Gül’ün yeniden Türkiye muhafazakârları 

ve sağına talip yeni oluşumu tetikliyor görünmek-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karizmatik bir 
lider olarak Türkiye’de bir konumu ve kar-
şılığı vardır. Halk, görebildiğim kadarıy-
la, güçlü ama kendi sınırları içinde kalan 
bir lideri ileri düzeyde tasvip etmekte-
dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siya-
set alanında görünür olması, Başbakan 
Davutoğlu’nun da elini zorlaştırmakta ve 
onun etkisiz siyasi bir figür şeklinde algı-
lanmasına sebep olmaktadır.
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tedir. Bunun en son sinyallerini Fehmi Koru’nun 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başkanlık mesele-

si gündemden kalktığından Cumhurbaşkanlığı 

Sarayını boşaltması talebinden almaya başladık. 

İkinci bir sinyal de, Gül’ün üç dönemini tamam-

lamış ve şu anda vekil olmayan AK Partili isimler-

le buluşmasından geldi. Doğrusu Koru’nun yük-

selen sesini Abdullah Gül’ün atraksiyonları bağla-

mında okumak gereklidir. Bu durum, AK Parti’de 

bir güç zayıflamasına ve irtifa kaybına neden ola-

bilir. Nihayetinde Erdoğan karşıtlığı üzerinden 

kendilerini kuran kimi çevrelerin de böyle bir 

oluşumu bir parantez içi dönemi desteklemeleri 

söz konusu olabilir. Tabii burada Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın tavrı oldukça önemlidir. 

Sonuç Yerine ya da Altını Çizdiklerim

Türkiye siyaseti devasa sorunlarla uğraşarak 

yoluna devam ediyor. Modernleşme ve/veya ba-

tılılaşma tarihimizde henüz kurumsallaşma anla-

mında bir çizgi üzerine oturabilmiş değil. Etnik 

sorunlardan, ekonomiye kadar nasıl bir Türkiye 

sorusunun cevabı, işte bu yaşadığımız tarih içeri-

sinde oluşmaya devam ediyor. Bu seçim, onun so-

nucu ve ortaya koyduğu sorunlar, aslında tüm bu 

yaşananların birer tezahürü olarak ortaya çıkıyor.  

Tam da bu noktada seçim sonuçlarından yola çı-

karak, toplumsal refleksleri de dikkate alan bazı 

değerlendirmeleri ve altınız çizmek istediğim hu-

susları sonuç sadedinde zikretmeye çalışacağım.

1 . AK Parti, Türkiye’nin doksanlı yıllar ko-

alisyon tecrübesi, yukarıdan dizayn edilen siyaset 

ve 28 Şubat sürecinin sosyal dokuda meydana ge-

tirdiği zararlara bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda AK Parti, yukarıdan aşağıya bir dö-

nüşümün karşısında II. Abdülhamit’ten başlaya-

rak, Menderes, Özal, Erbakan gibi uğrak noktala-

rına sahip bir çizgiyi temsil ettiği iddiasıyla siya-

sete başlamış ve yükseliş trendine girmiştir. Kit-

lenin bu çizgiden beklenti ve taleplerini bundan 

sonra sağlıklı bir biçimde okumalıdır. Uluslararası 

aktörler, Türkiye içi oligarşi sürekli bu çizginin ve 

ruhun karşısında olarak kazançlı çıkmışlardır. Er-

doğan ve AK Parti’nin böyle bir anlamı vardır. AK 

parti, bu anlamına geri dönmelidir. 

2 . AK Parti’nin ifade ettiği anlam ve misyo-

nunu, ülke içi ile sınırlı görmemek lazımdır. Or-

tadoğu ve İslam dünyasında Erdoğan’ın karizması 

ve AK Parti’nin bir karşılığı vardır. AK Parti, üm-

met için nasıl bir anlam, ufuk ve gelecek ifade et-

tiği bilerek bu misyona uygun hareket etmelidir. 

3 . AK Parti ivedilikle kendisini sorgulamalı, 

geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmeli, yuka-

rıda zikrettiğimiz anlamına uygun bir şekilde ye-

niden yapılanmalıdır. 

4 . AK Parti kendi içerisinde var olan yolsuz-

luk iddialarına karşı cesaretle adım atmalı, yolsuz-

lukların üzerine gitmeli ve  bu ithamlardan koru-

nacak tedbirleri almalıdır.

5 . Belediyelerden il ve ilçe parti örgütlen-

mesi ve bürokrasiye kadar AK Parti, kendi içeri-

sinde yuvalanmış/sızmış menfaat şebekelerini te-

mizlemelidir. 13 yıldan daha fazla bir süredir et-

kin bir şekilde bürokrasi ve belediyelerde söz sa-

hibi olan bir Parti’nin bu tip menfaat şebekele-

rince kuşatılması beklenebilecek bir şeydir ancak 

meşru kabul edilmemelidir. 

6 . Üç dönem iktidarda olan bir partinin yıp-

ranma, yüz eskimesi, heyecan kaybı yaşaması söz 

konusudur. AK Parti, hâlâ Türkiye’de birinci parti 

olmasına güvenerek, bir dinamizm geliştirmemesi 

durumunda erimesi ve hatta çöküşü çok hızlı ola-

cak partilerdendir; tıpkı yükselişinin çok hızlı ol-

ması gibi. Özellikle kendisine alternatif oluşum-

lar partiyi, çok kolay eritebilir. Tam da bu sebeple, 

AK Parti kuruluş felsefesindeki nitelikleri sağlaya-

cak bir yapılanmaya ivedilikle gitmelidir. 

7 . AK Parti’ye getirilen eleştirilerden birisi 

de, kibir ve partinin güç zehirlenmesine uğradığı-

dır. AK Parti gücünü tabandan alarak yükselmiş-

tir. Bu sebeple ‘güç dili’ değil ‘meşruiyet dili’ üre-

terek yoluna devam etmelidir. 

8 . Türkiye’de çok farklı inanç, etnik yapı ve 

mezhepten insanlar yaşamaktadır. AK Parti, bun-

ların hepsinin sorunlarını ele alan ve cesaretle bu 

sorunlara cevaplar üreten bir konumda olmalıdır. 

Türkiye insanının hangi ilkeler üzerine birliği te-

min edeceği biraz da bu tartışmalar ve cevaplarla 

yani tecrübe edilerek oluşacaktır. 

9 . Seçim sürecinde Başkanlık sistemi üzeri-

ne tartışmalar, sağlıklı anlatılamadığı için polemik 
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konusu bir propagandaya dönüşmüştür. Bu pro-

pagandaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “tek adam” 

olmakla suçlayan ithamlar eşlik edince, Başkanlık 

sistemi Erdoğan’ın kişisel talepleri olarak algılan-

mıştır. Kanaatimizce, başkanlık konusunda pole-

mik üretecek tartışmaları ülkede canlandırmamak 

lazımdır. Zira Başkanlık sistemi için Meclis’te ge-

rekli milletvekili sayısı olmayınca, konuşulanlar 

polemikten öteye geçmemektedir. Zamanını bek-

lemek lazımdır. 

1 0. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karizmatik 

bir lider olarak Türkiye’de bir konumu ve kar-

şılığı vardır. Halk, görebildiğim kadarıyla, güç-

lü ama kendi sınırları içinde kalan bir lideri ile-

ri düzeyde tasvip etmektedir. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın siyaset alanında görünür olması, Baş-

bakan Davutoğlu’nun da elini zorlaştırmakta ve 

onun etkisiz siyasi bir figür şeklinde algılanması-

na sebep olmaktadır. 

1 1. AK Parti’nin koalisyon şartları arasın-

da Cumhurbaşkanı’nın meşruiyeti gibi bir şar-

tı öne sürmesi çok anlamlı olmamıştır. Böyle bir 

tavır, sanki meşruiyet tartışmaları tuzağına düşüp 

de karşı savunma geliştirmek anlamına gelecektir. 

Erdoğan’ın meşruiyetinde zaten hiçbir sorun yok-

tur; halkın seçtiği yasal Cumhurbaşkanı’dır. 

1 2. “Ak Saray” tartışmalarının Erdoğan ve AK 

Parti’yi oldukça yıprattığını belirtmek lazım. Özel-

likle Türkiye gibi ekonomik bağlamda halledilme-

miş yapısal sorunları olan bir ülkenin alt katman-

ları nezdinde olumsuz bir propagandaya dönüş-

türülmüştür. Bu karalama/yıpratma propagandası 

ile kitlelerde Parti’ye ve Erdoğan’a karşı bir güven 

bunalımı oluşturma hedeflenmiş ve bunda da ba-

şarılı olunmuştur. 

1 3. CHP ve MHP ciddi muhalefet etme dili 

ve imkânlarından uzak görünmektedir. İnsan-

larda bu iki partinin iktidar olmak ve bunun so-

rumluluğunu istememe iradesi gösterdiği şeklin-

de bir algı oluşmuştur. CHP ve MHP’nin ivedilikle 

Türkiye’nin yeni gelişen şartlarını dikkate alan bir 

yenilenmeden geçmeleri gerekir. 

1 4. CHP’nin sorunu ve krizi çok derinlerde-

dir. CHP, Türkiye’deki sicili ve toplumsal bellek-

lerdeki konumu sebebiyle, bu algıyı değiştirecek 

bir yapılanmaya girmesi gerekmektedir. Bunun 

için de öncelikle Türkiye’nin değerler ekseni üze-

rine oturmuş, din ve değerlerle sağlıklı ilişkiler ve 

dil geliştirebilmiş bir yapıya geçmesi gerekir. CHP, 

hâlâ jakoben bir batıcılık ve siyaset anlayışını terk 

edebilmiş değildir. 

1 5. MHP’nin 15-20 yıl öncesinde daha etnik 

merkezli milliyetçilik anlayışında değişimlerin ol-

duğu gözlemlenmektedir. Bunun olumlu olarak 

da görmek gerekir. Özellikle Türkiye’de etnisite 

merkezli tartışmaları, daha geniş kültürel ve ge-

leneksel perspektife yayan bir söylem üzerinden 

hareket eden MHP, gelecekte daha kazançlı çıka-

caktır. 

1 6. HDP’nin barajı aşması Türkiye kamuoyu-

nu tedirginliğe sevk etmiştir. Özellikle PKK, Kan-

dil ve şiddetle birlikte anılmaları bunun başlı-

ca sebebidir. Türkiye’de kamuoyu, HDP’nin şid-

det bağlantılarının kesilmesini beklemektedir. 

Türkiye’nin farklı etnik, dini, mezhebi yapısıyla 

farklılıkları bir arada yaşatma hafızasını merkeze 

alan bir yapılanmaya gitmelidir. Din, bunun için 

önemli düzeyde işlev görecek bir unsurdur.

1 7. HDP’nin şiddetle iç içe yükselttiği etnik 

vurgular karşısında, Türkiye’de her kesimde mil-

liyetçiliklerin dozunun arttığı sezinlenmektedir. 

Bu, Türkiye’de etnisiteler arası uzlaşma ve kardeş-

liği zorlaştıracak ve zihni ayrılıklar getirecek bir 

durum olarak görünmektedir. İktidarın bu konu-

da daha çok kültürel ve sosyal boyutları baskın 

tedbirler alması gerekmektedir. 

1 8. Bir dahaki seçimde iktidar tüm Türkiye’de, 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçim 

sandıklarının güvenliğini eksiksiz tesis etmek zo-

rundadır. Çünkü bu durum adalet unsurunu ze-

delediği gibi, başka birtakım çatışma unsurları da 

oluşturabilir. 

 Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Ak Saray)
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Halil KOÇAKOĞLU 

Nurettin Topçu’nun 
Ahlak Kurgusunda Yer Alan 
Nemli Kavramlar Üzerine

Nurettin Topçu için insan hâlâ “var olmuş” değildir. İnsan var olmaya çalışan 
bir varlıktır. Ne ki bu varlığının özünü kavrayabilip yanlış yollara sapmadan, 
varlığının anlamının sadece etten kemikten bir beden değil, kendisini sonsuza kadar 
hür yapacak olan, sahibine ulaşma arzusu ve amacı olduğunu kavrayabilmektir. 
Topçu için beden asıl varoluşa ilerleyen yolda bir imtihan bir araçtır.  

İ çinde bulunduğumuz yıl, 
daha çok İsyan Ah-

lakı adlı eseriy-
le bilinen Nurettin 
Topçu’nun vefatı-
nın kırkıncı yılı. 
Vefatının sene-i 
devriyesinde onun 
ahlak kurgusunda 
yer alan önemli kav-
ramları hatırla(t)manın 
lüzumlu olduğu kanaatin-
deyim. Nurettin Topçu’nun ah-
lak felsefesini kurgularken kul-
landığı kavramlar birbirinden 
güç alarak sonsuz bir döngü-
yü oluşturan dişlilere benzer. 
İlk dişli en büyük ve hareketi 
ilk başlatan dişlidir ki bu son-
suzluk yani Allah’tır. Diğer 
kavramlar veya dişliler gücü-
nü asıl büyük dişliden alır ve 
her an ona benzemeye çalışır. 

Ahlak

Nurettin Topçu daha çok 
bir ahlak felsefecisi olarak 

anılagelmiştir. O, ahla-
kı insan davranışları 

sonucunda ortaya 
çıkmış bir kav-
ram olarak gör-
mez. Onun için 
ahlak ve onunla 
ilgili kavramlar 
insandan bağım-

sız kavramlardır. 
O yüzden zama-

nının ruhuna uygun 
bir şekilde renk değişti-

remezler. Ne ki Topçu on-
ları birbirinden bağımsız 
kavramlar olarak görse de 
onun felsefesi insanı baş-
tanbaşa ahlaki bir kavram 
olarak ikisini ayrılmaz bir 
bütün olarak görür ve bun-
ları Bir’e indirir.

Nurettin Topçu’nun ahlak felsefesini 
kurgularken kullandığı kavramlar bir-
birinden güç alarak sonsuz bir döngü-
yü oluşturan dişlilere benzer. İlk dişli 
en büyük ve hareketi ilk başlatan dişli-
dir ki bu sonsuzluk yani Allah’tır. Diğer 
kavramlar veya dişliler gücünü asıl bü-
yük dişliden alır ve her an ona benze-
meye çalışır.
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Topçu için ahlak kendi başına varlığı olan bir 
kavram olsa da o ancak insanla hareket bulur ve 
böylece var olur. Çünkü Topçu’da var olmak: dü-
şünmek ve hareket etmektir. Ahlak ancak insanla 
vücut bulabilir. 

Topçu için ahlak ve din kav-
ramları birbiriyle iç içedir. İkisi 
birbirinden ayrı düşünülemez 
ve düşünülmemelidir. “Ahlak 
esasında dini olgunluktan baş-
ka bir şey değildir. Ahlak hay-
vani hayattan insani hayata ge-
çiştir. İnsanlığın ahlak tarihi, 
dinler tarihidir.” Ona göre in-
san ahlak sayesinde bu vasfı ta-
şır. Ahlak din ile birlikte vardır. 
İnsanı canlı bir varlık olarak di-
ğer canlı varlıklardan ayıran en 
önemli olgu ahlaktır. Onun için 
ahlaklı olmanın ilk şartı isyan 
etmektir. Bu isyan tamamen ila-
hi bir kavram olan ahlakın ken-
dini devam ettirebilme özne-
sidir ve bu özne artık görmez-
den gelinmektedir. Topçu, ilahi 
ahlakın bugün görmezden ge-
linmesini felsefenin İslam top-
raklarından kovulmuş olmasın-
da bulur. Ona göre din bir bilgi 
kaynağı değildir. Din kuvvetin 
kaynağıdır. Dindar bir insan bu 
bilgiyi sırtında daha çok taşıya-
bilen bir insandan öte bu bilgi-
yi kullanarak gerçeğe ulaşma yo-
lunda kuvvet sahibi insandır. “Fel-
sefe olmazsa Büyük Kitabı hakkıyla anlayamazsı-
nız, sadece ezberlersiniz. Kur’ân Allah’ın kitabı, 
felsefe ise bizim onu anlayacak olan şahsiyetimi-
zin örgüsüdür” der.

Metafizik

Topçu felsefesinde metafizik kavramının 
önemli bir rolü vardır. Her ne kadar metafizik 
varlığın ilk sebebini sorgulasa da Topçu için varlı-
ğın ilk sebebi zaten bellidir ve o Allah’tır. Bu yüz-
den Topçu’ya göre metafizik dinin şekilsel yönün-
den öte gönül yoluyla sezilen gerçeğidir. Metafi-
zik onun için kemale ermektir. Günlük dertler-
den, uğraşlardan ve bunların yol açtığı yalanlar-

dan dolanlardan uzaklaşmaktır. O, İsyan Ahlakı 
adlı eserinde sonsuzluk iradesinin, hiç şüphesiz, 
ahlak sistemlerinin koymuş oldukları nice söz-
de ahlak ilkesiyle engellendiğini ifade eder. Fay-

da, içgüdü, mutluluk, toplum 
vs. kavramların -insanın kur-
tulması gereken- insani esa-
ret şekilleri olduğunu belirtir. 
Bu insani esaret şekillerine kar-
şı verilen mücadelenin insanı 
bir süre sonra kâinatı dolduran 
hayalleri küçümsemeye götür-
düğünü söyler. Bunun bir çe-
şit din değiştirme olduğunu id-
dia eden Topçu’ya göre kemale 
eren benlik, birliğin yolu üze-
rine çıkan her engele karşı ko-
yar. Bu isyan hareketi kendini 
Ene’l-Hak sözleriyle ifade eder. 
Hakka vakıf olmanın metafizik-
sel gerçek olduğunu ifade eden 
düşünüre göre metafizik aynı 
zamanda aşktır. Bu aşk son-
suzluğa duyulan bir aşktır. O:  
“Sonu olan saadet, gerçek saa-
det olur mu? O olsa olsa yakın 
bir bedbahtlığın başlangıcı ola-
bilir.” diyerek sonu olan dünya 
hayatını hiçbir zaman gerçek 
bir mutluluk kaynağı olmaya-
cağı gerçek mutluluğun meta-
fiziksel yaşam yani sonsuz ya-
şam olan Allah’ın yanı olduğu-

nu belirtir.

Hareket

Nurettin Topçu’nun düşünce dünyasının 
en önemli kavramlarından biri de harekettir. 
Fransa’da kaldığı yıllarda tanıştığı filozof Mauri-
ce Blondel’in “Action” yani hareket felsefesinden 
çok etkilenmiştir. Topçu, Blondel’in kurduğu ha-
reket felsefesinin insanda başlayan hareketin ger-
çek yolu takip edildiğinde mutlaka Allah’a götü-
receğini müjdelemişti. Topçu için hareket, insan-
la Allah’ın bir terkibidir. Hareket sadece vücudun 
yaptığı bir eylem değildir. Hareket sadece kımıl-
danma, eşyanın zaman içerisinde yer değiştirmesi 
değildir. Hareket sadece beynimizin kıvrımların-
da gerçekleştirdiğimiz zekâ olayı da değildir.  Ha-

Topçu için irade zama-
nımızın en önemli mese-
lesidir. “zamanımı-
zın en önemli mesele-
si ne teknik, ne atom, 
ne siyaset meselesidir. 
Zamanımızın meselesi 
irade meselesidir.” O, ira-
deyi insana önem kazan-
dıran en önemli cevhe-
ri olarak görür. Topçu 
için irade insanda: gaye, 
düşünme, karar verme 
ve yapma olarak beli-
rir. Fakat bu şekliyle 
durmaz toplumsal bir 
anlam kazanır fakat 
nihai nokta Allah’a var-
madır. Görüldüğü gibi 
diğer tüm kavramlar-
da olduğu gibi bu kav-
ramda da nihai hedef 
Allah’tır.
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reket ruhsal bir olaydır. Sadece akıl değil, gönül 

işidir hareket. Topçu, Blondel’in hareketini şöy-

le özetlemişti: “Blondel, Nerede yürünürse Allah 

oradadır; durduğumuz yerde o yok olmuştur di-

yor. Bütün ruh ve vücuduyla hareket eden insan, 

Allah’a, yani hakikatlerin hepsine ulaşacaktır. Yal-

nız hissetmek, yalnız zekâ ile ölçmek, yalnız be-

denin ihtirasları ile kımıldanmak Hakk’a ulaştır-

maz.”

Ona göre hareket, varlık ve düşünce ile birlik-

te âlemi oluşturur. İnsan hareket etme gücünü ha-

yatın ritminden alır. Hareketin amacı sonsuzluğa 

ulaşmaktır. Bu sonsuzluğa ulaşma aşkını ise Allah 

inancı insana sağlar. 

Topçu’ya göre İnsan, sadece maddi yönü ol-

mayıp, manevi ve ruhsal veçheleri bulunan bir 

varlıktır. Bundan dolayı kâinatın akışından et-

kilenen insan maddi yöndeki desteğini alır. Di-

ğer yön olan manevi tarafını ise ruh kuvvetinden 

yani maneviyat, sonsuzluk duygusu, bir yaratı-

cı ve insanüstü bir güce bağlanarak telafi edebi-

lir. Bu yüce güç ise Allah inancıdır. Hareket, in-

sanla Allah’ın bir terkibidir. Hareket aynı zaman-

da varlıkları değiştirme gücüne sahip olduğu için 

insana bir hürriyet sağlar. Bu hürriyet ise insanı 

sorumluluk altına iter. İşte Topçu hareketin insa-

na vermiş olduğu bu hürriyetin nasıl kullanıldı-

ğı yönünde çoğu zaman karamsardır. Birçok yazı-

sında insanların ikiyüzlülüklerinden, yalanların-

dan, hırslarından şikâyetçidir. Hareket bu yüzden 

onun için çok önemlidir. Hareket insana bir hür-

riyet kazandırmakla birlikte kişi bu hürriyetle bel-

ki bir günahkâr belki de bir derviş olacaktır. Bu 

yüzden o, hareketi görünen yüzüyle değil, mane-

vi olan yüzüyle görmek ister. Bu yüzden hareke-

ti aleladede bir yer değiştirme değil Allah’a kavuş-

ma olarak görür.

Topçu’nun âlemin, varlık, düşünce ve hareket-

ten oluştuğunu belirttiğini söylemiştik. Ancak ona 

göre düşünce ve hareket aynı zamanda var olmak-

tır.  Ona göre hareket -daha önce de belirttiğimiz 

gibi-  fiziksel bir kımıldanış, yer değiştirme değil 

tamamen Allah’a yöneliştir. Kalbin O’na dönüp, 

onun için yanmasıdır. Onunla kemale ermesidir. 

“Var olmak, istemek ve sevmektir.”  Bu isteyiş ve 

sevme öyle bir şey ki eğer kişi istediği ve sevdiği 

şey değilse kişi var değildir. Var olmak demek du-

yular yoluyla algıladığımız bu dünyada ki nefes 

alıp verişlerimiz değildir. Var olmak bütün benliği 

ile sonsuzluğa açılmak demektir. Sonsuzluk deni-

zinde kaybolmak demektir. Topçu için var olmak, 

varoluşçu filozof Jean Paul Sarte gibi özden önce 

gelmez. Topçu için var olmak özden sonra gelir. 

Özün değeri ile kıyaslanamaz. Varoluşçu felsefe-

nin kurucusu sayılan Schopenhauer için var ol-

mak acının kaynağıdır. Topçu’daki varoluş, son-

suzluğun önünde bir engeldir. Topçu ile Schopen-

haouer arasında “ümit” farkı vardır. Schopenhao-

uer için varoluş karamsarlığın kökenidir ve onun 

için varoluşun bir sonu yoktur. Fakat Topçu için 

varoluş sonsuzluğun habercisidir aynı zamanda 

ve o yüzden ümitsizliğe gerek yoktur. Ne ki bu 

sonsuzluk yolculuğu içinde Topçu, sabrın yardı-

mı ile çile çekmeyi öngörür.   Bu yönü ile Topçu, 

Jean Paul Sartre ve Arthur Schopenhaouer’a göre 

tastamam olarak iman ile sarılmıştır.

Düşünmek

Düşünmek hareketle birlikte var olmanın te-

mel unsurudur. Hareket etmek tek başına bir in-

san için yeterli değildir. Düşünmek, hareketin ni-

teliğini belirler. Düşünme hareket eden varlığı di-

ğer bir varlıktan ayırır. Düşünme, harekete bilinç 

kazandırır. Bu yüzden hareket eden ve hür olan 

insan sorumluluklarını, yapma etmelerinin nere-

ye varacağını düşünme gücü ile bilebilir. Bunun-

la birlikte Topçu için düşünmenin kendisi de bir 

harekettir. Düşünce hareketlerimizin başlangıcı 

ve sonucudur. Ona göre düşünce hareketlerimi-

zin içselleşmesi ve iç yaşayışımızın sonsuzluğu-

na sığınması halidir. “Filhakika düşünce, gerçek 

ve olgunlaşmış bir harekettir. Hareket, her zaman 

onunla başlamasa bile onunla nihayetlenir.”

Topçu düşüncesinde hareket, düşünce ve 
varlık âlemi oluşturur.
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Bilgi

Topçu için bilgi; insanda doğuştan mevcut-
tur. Bilgi cüzi değil külli bir kavramdır. Bu kav-
ramda da Topçu, yine görünen, bilinen tanımların 
ötesinde sonsuzluğa yönelir. Bilgiyi günlük olay-
ların veya bu olayların basit bir pratik anlamın-
dan öte görür. Onun için bilgi Allah’ın bilgisidir. 
Allah’a ulaşmayan, Allah’a ulaştırmayan bilgi ge-
reksiz kelimeler yığınıdır. Topçu her kavramda in-
san için iki hayat öngörür. Birincisi, insanın aslı 
olan ilahi ve sonsuz hayattır. İkincisi içinde yaşa-
dığımız ve duyularla algıladığımız dünya hayatı-
dır. O’nun için bilgi sonsuz hayata ait olandır. Bu 
dünyanın bilgisi yoktur. O olsa olsa kelimeler yı-
ğınıdır. “Bu sebebi araştırırken görüyoruz ki ger-
çek ve tam bilgi, hadiselerin akışının tanınmasın-
dan ibaret değildir. Bilmek seyretmek değildir, bir 
sırrı çözmektir. Kâinat olaylarını çok tanımak, bil-
mek değildir. Bilmek, kanunu bilmektir. Dünya-
mızın nizamını anlamaktır. Sebepleri ve zaruretle-
ri yakalamaktır. Büyük nizamın muammasını çöz-
mektir.”  On altıncı yüz yılda  “Bilgi güçtür.” di-
yen Bacon bilgiyi dünya hayatını elde etmenin en 
kestirme yollarından biri olarak olaylar ve olgu-
lar hakkında derin bilginin önemini işaret etmişti. 
Bacon’un önem verdiği bilgi  “nasıl” sorusuna ce-
vap veren geçici bilgidir. Bu bilgi bize dünya ha-
yatını elde etmemiz için oldukça yararlı olacak-
tır muhakkak. Fakat Topçu’nun işaret ettiği bilgi 
: “nasıl, ne zaman, nerede, kim” gibi dünya haya-
tının geçici soru şekillerine cevap vermez. O’nun 
işaret ettiği bilgi  “niye” sorusuna cevap arar.  O, 
Bacon’un:” Bilgi güçtür!” mottosundaki (ilke söz) 
bilgiye değil, kutsal kitabımızın: “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?”  ayetindeki bilgiye ina-
nır. Onun kabul ettiği bilgi Aristo’nun; “İnsan do-
ğası gereği bilmek ister.” sözündeki bilgiden çok, 
Sokrates’in kendisini idama sürükleyen yöneti-
ciler için sarf ettiği; “Onlar bilmiyorlar, bilseler-
di yapmazlardı.” dediği bilgidir. Onun için bilgi 
yine Sokrates’in, “Kendini bil!” sözündeki bilgidir. 
Topçu, aynı Sokrates gibi erdemin bilgi olduğu-
na inanırdı.

Sezgi

Topçu için sezgi kalbin sesidir. Kalbin söyle-
dikleridir. Sezgi insanın hayatı anlamlandırırken 
bulamadığı kelimelerdir. Aklın bulamadığı, söy-
leyemediği düşüncelerdir. “Akıl bekliyor ki du-

yumlar alınsın, deliller toplansın, öncüllerde so-
nuç çıkarılsın tenkit harekete geçsin; tercihler ya-
pılsın; gerçekle zaruretin üzerinde durulsun. Kalp 
ise içten bir temas ve bir işaretle çoktan bu me-
safeyi aşmıştır. Kalbi anlamayan zavallıların hay-
rette kaldığı bu yetinin, sonsuzluğa uçuran ilham 
kanadı olduğunu niceleri söylememiş mi? O biz-
de ilahi lütuf olan sezgi kuvvetidir.” Sezgi hareke-
te ve sonsuzluğa bir anlam verir fakat verdiği an-
lamları kelimelere dökemez. “Sezgi bize bekadan 
bir ışıktır; belki de hakikatlerin kapısıdır. Gaflet-
ten bir silkinme, bir hikmet kımıldanışıdır. Sez-
gi, varlığın yine kendi içinde kalmak şartıyla ka-
buğundan derinine inmesi, kendi kendisinde de-
rinleşmesidir. Fenadan sıyrılma vadini yerine geti-
rir, yine de kurtaramaz. Onun önderlik ettiği fel-
sefe ve hikmet, gerçek göklerini gören lakin uça-
mayan müjdelenmiş aczimizi temsil etmektedir.”  
Topçu için sezgi akıldan faydalanır ama onu çok 
aşar. Beynin aracı, akla karşı kalbin sesi olan sez-
gi daha güçlüdür. Sezginin ispata, delillere ihtiya-
cı yoktur. O, kişinin içinde yer etmiş en sağlam en 
hakiki bilgidir.   

İrade

Topçu için  irade zamanımızın en önemli me-
selesidir: “Zamanımızın en önemli meselesi ne 
teknik, ne atom, ne siyaset meselesidir. Zamanı-
mızın meselesi irade meselesidir.” O, iradeyi insa-
na önem kazandıran en önemli cevheri olarak gö-
rür. Topçu için irade insanda: gaye, düşünme, ka-
rar verme ve yapma olarak belirir. Fakat bu şekliy-
le durmaz toplumsal bir anlam kazanır fakat nihai 
nokta Allah’a varmadır. Görüldüğü gibi diğer tüm 
kavramlarda olduğu gibi bu kavramda da nihai 
hedef Allah’tır. Burada yine Topçu’nun cüzi değil 
külli bir şekilde düşündüğünü görebiliriz. İnsanı 

Nurettin Topçu
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hareket geçiren en önemli dışsal etkenler olarak 
onun duygularını gören düşünür insan duygula-
rını ve güdülerini bir tarafa koyar bunun karşı-
sına ise aldığı eğitimi, toplumsal algılarını ve vic-
danını koyar. Bu iki kutbun çekişmesinde sonu-
cu belirleyenin irade olduğunu belirtir. Bencil ira-
denin, bireysel iradenin insanı sonsuz hürriyet-
ten yani Allah’tan uzaklaştıracağını belirten dü-
şünür, toplumsal iradenin ise bazen kişinin çok 
üstüne çıkabileceğini, insanı ezebileceğini söyler. 
Bu istenmeyen bir durumdur düşünür için. Top-
lum iradesi, ferdileşerek sonsuz hürriyete ulaşa-
cak insanın önünde bir engel olmamalıdır. İrade-
nin kendi istediğini yapabilmesi anlamında hürri-
yete kavuşması için dışta, toplumdan gelen baskı-
ları, içte, benliğinde barındırdığı alışkanlık ve ih-
tirasların etkisinden kurtulması gerekir. 

Akıl

Topçu için akıl ise bizi sonsuzluğa ulaştıracak 
bir araçtır. Bu araç duygularımızın sebeplerini on-
dan kayıtsız bir şekilde düşünmeye çalışır. Duy-
gularımızın insani yönüyle ilahi yönü arasında ay-
rım yapar. Bizi insani duyguların götüreceği yanlış 
yollardan korur. Akıl hareketin bir dinamosudur. 
Aklın asıl amacı hakikat aşkı olmalıdır.

Izdırab

Izdırab denince Alman filozof Arthur Scho-
penhaouer gelir. Onun için acının kaynağı varo-
luşumuzun ta kendisidir.  O filozoflar içinde kö-
tümserliğin filozofu olarak bilinir. Yaşamın özü-
nün ızdırab olduğunu belirten Schopenhaouer in-
sanın ancak var oluşuna son vermesiyle ızdırabtan 
kurtulacağına inanır. Topçu ise Schopenhaour’un 
tam aksine bu ızdırabı ister. Izdırab Allah’a ula-
şan bir yoldur ve mutlaka gidilmelidir. İnsan bu 
duyguyu elinden geldiğince yoğun yaşamalıdır. 
“Acı ve ızdırab bir fırtına, bir kıyamet zelzele-
si gibi sana doğru gelirken de telaş etme sakın… 
Düşman zafer teraneleri ile senin kulaklarını sağır 
ederken bırak dostlar kalbini incitsin. Bırak, bi-
raz sonra üzerinde halka teşhir edileceğin sehpan 
sana gösterilirken evladın sana asi olsun. Bırak ki 
vücudun gibi kalbin de lime lime doğranacak ol-
sun. Bunca saadet sana yetmiyor mu?” 

Topçu’nun ızdırabı ümitsizlik değil tamamen 
hareketi içerir. Onun ızdırabı yaratıcısına kavuş-
madığı zamanlar içindir. Izdırab, Allah’a kavuşa-

mayan insanın çektiği acıdır. Sonsuz hürriyetin 
var oluşuna karşılık yalan dünyanın var oluşu-
nun verdiği elemdir yaşanan. Izdırab, isyana teş-
vik edendir. Schopenhaour varlığı öldürerek ız-
dıraba son verilmesi gerektiğini söylese de Top-
çu için bu yanlıştır. İntihar insanın onurlu isyanı-
na bir ihanettir. İnsanın isyan etme hakkı elinden 
alınmamalıdır.

Çile

Herman Hesse ünlü kitabı Siddhartha’da bil-
geliğe ulaşmaya çalışan soylu bir Brahman’ın oğlu 
olan Siddhartha’yı anlatır. Bilgeliği öğrenmek için 
Samanalar’a (çileciler) katılan Siddhartha çileci-
lerden dünyayı ve çocukların isteklerini küçüm-
semeyi, çile çekerek, dilenerek yaşantısını sür-
dürmeyi öğrenir. Bununla birlikte öğrendiği üç 
önemli erdem vardır: Düşünmek, beklemek (sab-
retmek), oruç tutmak. Herman Hesse’nin bu ünlü 
romanında da bahsedildiği gibi ruhunu sonsuzlu-
ğa adamış insanlar için bu dünya hayatı bir çile-
dir. O, sonsuzluğa âşıktır ve bir an evvel ona ka-
vuşmak ister. Kavuşamadığı her an çile büyür. Bü-
yüdükçe çileyi çeken beden ortadan kaybolur, çile 
çeken kişi baştan ayağa çile olur. 

Topçu, çile kavramına âşıktır. Çünkü çile çe-
ken gerçeğin eşiğindedir. Yoksa bahis konusu olan 
çile, günlük hayatımız içinde karşılaştığımız zor-
luklar değildir. Günlük hayatın çilesi günlük ha-
yatın kendisi gibi yalandır. Gelip geçer. Geçen çi-
lenin yerini bir başkası alır. İnsan biten bu yalancı 
çilenin mutluluğuna varmadan yeni bir çile yara-
tır kendine. Gerçek çile sonsuzluğa duyulan aşkın 
ve ona kavuşmanın verdiği ızdırabtır. Sonsuzluğa 
duyulan özleme onun için çile çekerek katlanılır. 
Bu çileye sabır eşlik eder. Topçu için çile tek ba-
şına çekilmelidir. O, çileyi ölmeden ölmek olarak 
tanımlar: “Çile, ümitsiz ve tesellisiz azabın sürek-
li olmasıdır. Çile, yaşama ile ölümün iç içe geçme-
si halidir: Varlığımızın her an ölmesi ve yeniden 
her an yaratılmasıdır; her an ölmek için yine her 
an doğmasıdır.”     Topçu çile çekmenin ilk şar-
tı olarak sabrı görür. Ona göre sabır olmadan çile 
olmaz.” Çileyi çekmesini öğreten hikmetin başın-
da sabır gelmektedir. Çile aşkın yoldaşıdır. Onun 
gibi o da sabır sütü ile beslenir. Çile sonunda ken-
di kendini sever. Nihayet bulduğu yerde yokluğa 
fırlatılamaz, en derinlerdeki bir hazinede saklanır 
ve hep kendi kendini arar.”  
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Sonuç

Teknoloji insan davranışlarını şekillendiriyor. 
Gün geçmiyor ki yeni bir buluş hayatımıza gir-
mesin. İnsanoğlu her gün hayatındaki bir zorlu-
ğun çözümünü bulurken ertesi sabah yeni bir ih-
tiyaç hayatımızda kendine yer buluyor. İnsan, tek-
noloji ilişkisi kendiliğinden fasit bir daire oluştu-
ruyor. Teknoloji insan ihtiyaçlarını bir yandan çö-
zerken bir yandan çözdüğü o alanda yeni bir ihti-
yaç doğuruyor.

 Teknolojiyi insanlar geliştiriyor. Fakat 
teknoloji bir süre sonra insanın önüne geçiyor. İn-
san eliyle gelişen teknoloji onun yaşamını değiş-
tiriyor. Davranışlarını, alışkanlıklarını yönlendiri-
yor. Ne ki bu fasit daire bir gün kırılacak. Bu daire 
insanoğlunun her hangi bir şeye ihtiyaç hissetme-
diği bir zamanda kırılmış   olacak. Geleceğe yöne-
lik küçük bir hayal kuralım… 

İlk bilgisayarlar büyük bir oda büyüklüğünde 
idi. Gün geçtikçe bilgisayarlar küçüldü, inceldi.  
Bilgisayarlar öyle küçüldü ki insan vücuduna en-
tegre olmaya (uyum sağlama) başladı. Bu bütün-
leşme daha da ilerleyecek. Mesela teknoloji saye-
sinde amansız hastalıkların yol açtığı organ tahri-
batları, o organların görevini üstlenecek teknolo-
jik ürünler sayesinde sorun olmaktan çıkacak. Bu 
aşama daha sonra yerini hasta olmasa da başka or-
ganların yerini alacak teknolojik ürünlere bıraka-
cak. Bu ürünler hali hazırdaki organlardan daha 
işlevsel daha dayanıklı olacak. Bu aşamadan son-
ra ise insan türevsel bir hal alacak. Böbreklerin ve 
karaciğerin yerini alacak başka bir icat insan vü-
cudunda kendine yer bulacak.

Sonra insanoğlu, vücudunu hiç bozulmaya-
cak şekilde donatacak bir yapı keşfedecek. Yemek 
yeme, su içme ihtiyacı hissetmeyen bir beden. Or-
gan sayısı daha az ama daha işlevsel bir vücut icat 
edilmiş olacak. Aynı, bugün elimizde taşıdığımız 
radyo, televizyon, fotoğraf makinesi, kamera, telg-
raf, vs. araçların hepsinin küçülüp bir telefon içi-
ne sığması gibi. Vücudunun içinde kalp dışında 
diğer tüm faaliyetleri yürütecek minik teknolojik 
organlarımız olacak. İnsanoğlu bir sabah dünya-
ya yeşil gözlü, sarı saçlı uyanacak, bir sabah ister-
se simsiyah saçlarıyla ve kahverengi bir gözle ba-
kacak dünyaya.

Daha sonra son aşama gelecek. İnsanoğlu bir 
bedene ihtiyaç duymayacak. Diğer duyduğu tüm 
ihtiyaçların ana kaynağı olan beden insanoğlu için 

artık terk edilmesi gereken bir yük olacak. Tıpkı 
kendinden binlerce yıl önce ki atalarının bu tek-
nolojiye erişmeden önce düşündükleri gibi be-
den bir yük haline gelecek.  Teknoloji sayesinde 
“ölmeden ölmek” diyerek bedeninin esaretinden 
kurtulmaya çalışan dervişlerin rüyası belki de ger-
çekleşecek.

Bedeni olmayan bir ruh ne yapar? Beden ol-
madan insan nedir?  İnsan maddi ve manevi ya-
pısından birini terk etmiştir artık. Belki de Mıchel 
Focault, “insan icat edilmiş bir kavramdır, sonu-
na yaklaşılmış bir icat” derken bunu kast etmiş-
tir! Beden olmadan ruh ne yapar? Bir ruh ölme-
den önce ne yapar dünyada? Nurettin Topçu’ ya 
bu soru sorulmamıştır sanırım. Fakat Topçu so-
rulmamış bu soruya tüm hayatı boyunca cevap 
vermeye çalışmıştır.

Topçu için insan hâlâ “var olmuş” değildir. İn-
san var olmaya çalışan bir varlıktır. Ne ki bu var-
lığının özünü kavrayabilip yanlış yollara sapma-
dan, varlığının anlamının sadece etten kemikten 
bir beden değil, kendisini sonsuza kadar hür ya-
pacak olan sahibine ulaşma arzusu ve amacı oldu-
ğunu kavrayabilmektir. Topçu için beden asıl va-
roluşa ilerleyen yolda bir imtihan bir araçtır. Jean 
Paul Sartre’ın tam tersine onun için öz var olmak-
tan önce gelir. Topçu, sonsuzluğun içinde olduğu-
nun farkındadır. O, bu farkındalığa diğer insanla-
rında da ulaşmasını amaçlar.

Topçu içinde yaşadığını fark ettiği sonsuzlu-
ğun insanlar tarafından fark edilmesi için kelime-
lere başvurmuştur. Topçu felsefesinde sonsuzluk-
tan koparılan her kelime sonsuzluğun kendisi ol-
muştur. Topçu için ahlak din ile eşitlenmişken, 
din körü körüne bir kurallar yığını olmaktan çık-
mıştır. Katıksız bir şekilde dürüstlük hayatın en 
önemli kuralıdır. İnsan aslında bir süreçtir. İnsan 
var olmaya çalışan bir süreçtir. Nurettin Topçu bu 
süreç içerisinde insanlığa dün olduğu gibi bugün 
de yol gösteren abide bir şahsiyettir.
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Musa ŞİMŞEKÇAKAN

AHZAB SURESİ BAĞLAMINDA 
SALAVAT GETİRMENİN ANLAMI

-ÜMMETE RAHMET-

B ağlamın sure bütünlüğü açısından oynadığı 
rolü göstermesi açısından en önemli örnek-

lerden biri de Ahzab suresinin 56. ayetidir. Anlam 
verilirken siyak-sibak ilişkisinin dahi yetmediği ve 
mutlaka sure bütününde yer alan mananın da dik-
kate alınması gerektiği, bu ayetle ortaya çıkmakta-
dır. Başka bir ifade ile bu ayet, sure bütünü dikkate 
alınmadan kastın tam anlamıyla ortaya çıkarılama-
dığını gösteren iyi bir örnektir. Ayet, salavât getir-
me diye isimlendirilen eyleme de kaynaklık etmek-
tedir ki burada bütün mesele, salât kelimesi çevre-
sinde ilerler.

Salât kelimesi, namaz, dua, istiğfar, rahmet, ba-
ğışlama, tebrik, senâ, hayırla anmak, yüceltmek, 
yanmak gibi manalara gelir.1 Çoğulu salavâttır ve 
bu şekilde ifade edildiğinde genellikle Allah için 
senâ (övgü), Peygamber (sav) için de dua anlamı-
nı çağrıştırır.2

Salavât, kendisine namazda iki şekilde yer bulur.

1 Lisanu’l-Arab, salât mad., c, 28, s. 2489-2492.

2 Bu konuda şu ayetler hatırlanmalıdır: “Bedevîlerden öylesi de 
vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe inanır, (hayır için) harcaya-
cağını Allah katında yakınlığa ve Peygamber’in dualarını (

ُسول َوَصَلَواِت الرَّ ) almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o (harca-
dıkları mal, Allah katında) onlar için bir yakınlıktır. Allah 
onları rahmetine (cennetine) koyacaktır. Şüphesiz Allah bağış-
layan, esirgeyendir.” (Tevbe suresi, 99. ayet. Diyanet Vakfı 
Meali); “İşte Rablerinden bağışlamalar ( ْم ِ َصلََواٌت ِمْن َربهِّ ) ve 
rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” 
(Bakara suresi, 157. ayet. Diyanet Vakfı Meali).

Birincisi teşehhütte, yani son oturuşta oku-
nan tahiyyat duasındadır. Bu dua da  “…ve’s-
salavâtu….” ifadesiyle bütün salavâtların Allah’a ait 
olduğu dile getirilir.3 Bunun anlamı, genellikle “Bü-
tün övgüler Allah’a aittir.” şeklinde verilir.4

İkincisi, yine namazda Peygamber (sav)’e ve 
müminlere dua etmektir ki bu dua;

“Allâhümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Mu-
hammed kemâ salleyte alâ İbrahim ve alâ âli İb-
rahim, inneke hâmîdun mecîd.” veya “Allâhümme 
bârik alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed kemâ 
bârekte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim, inneke 
hâmîdun mecîd.” şeklinde ifade edilir.5 Bu sözler, 

3 Abdullah b. Mes’ud (ra)’dan: Rasûlüllah (sav) elimi elle-
ri arasına alarak Kur’ân’dan bir sure öğretir gibi teşehhüdü 
(tahiyyatı) bana öğretti. Şöyle buyurdu: ‘Vet-Tahiyyatu lil-
lahi ve’s-Salavâtu ve’t-Tayyibât, es-Selâmu aleyke eyyühe’n-
Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekâtüh. es-Selâmu aleyna ve 
alâ ibadillahi’s-Sâlihin, Eşhedu en lâ ilahe illallah ve Eşhedu 
enne Muhammeden abduhu ve rasûluh’ Peygamber aramızday-
ken böyle okunurdu. Ancak ruhunu teslim edip (aramızdan 
ayrıldığında) ‘es-Selâmu ale’n-Nebî’ şeklinde söyledik. (İbn 
Hanbel, I, 414.) Ayrıca bknz; İbn Hanbel, I, , 376, 422, 430, 
438, 459.).

4 İslam Ansk., teşehhüd maddesi, c. 40,  sayfa: 563-564.

5 Bknz: Müslim, Salât, 11; Ebu Davud, Menâsik, 96, 97; 
Tirmizî, Vitr, 17, 20; Tefsîru’l-Kur’ân, 33; Muvatta, Kasru’s-
Salât, 22; İbn Hanbel, V, 353; Çeşitli lafız farklılıkları ile 
rivayet edilen bu duanın Kâ‘b b. Ucre tarafından nakle-
dilen şekli şudur: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve 
alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ âli İbrâhîme inne-
ke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve 

Salavât getirmek, Peygamber (sav) hayattayken toplumu ıslah için 
giriştiği her işte ona yardım etmek, çıkabilecek her türlü şayia karşısında 
adını temize çıkarmak, iftira, itham ve dedikodularla mücadele ederek 
onu savunmaktır. Salavât, müminlerde ümmet şuurunu inşa edip ayağa 
kaldırır. Müslümanlara birbirlerine dua etmelerinin önemini hatırlatır. Ve 
en önemlisi ümmet şuuru içerisinde Müslümanların birbirlerinin şan ve 
şerefini koruma ve yükseltmeyi kendilerine dert edinmelerini gerekli kılar.
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Allah’tan bütün peygamberlerin atası durumun-
da bulunan İbrahim (as)’e ne verdiyse Muhammed 
(sav)’e de de aynısını vermesini talep eder. Bununla 
da kalmayıp her iki elçinin âlini de içine alır.

Namaz dışında;
Salavât, Ahzab suresinin ilgi-

li ayetinden hareketle müslü-
manların fiili anlamda ha-
yatlarına yansıtmaları ge-
reken bir emirdir ki muh-
temelen ‘salât’ın namaza 
yansıması da söz konu-
su surenin nüzulünden 
sonradır. Salavât, sözlü 
olarak “Allâhümme sal-
li alâ Muhammed ve alâ 
âli Muhammed” şeklinde 
ifade edilir ve bunun yanı 
sıra isminin geçtiği her yerde 
kısaca “Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem” demek, Muhammed (sav)’in ma-
nevi şahsını selamlamak anlamına gelir.6 Bu şekilde 
mukbelede bulunmak bir nevi ümmetinin kendisi-
ne şahadetidir ve onun rehberliğine duyulan saygı-
dan kaynaklanır.7 Peygamber (sav) hayattayken ge-
rek namaz içinde gerekse namaz dışında onu sev-
meyi, korumayı, yüceltmeyi ve rehberliğinden fay-
dalanma kararlılığını ifade eden bu samimi yakla-
şım, o öldükten sonra da devam ettirilmiştir.8 Fa-
kat zamanla anlamı ve söylenme kastı unutulmuş 

alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ âli İbrâhîme inneke 
hamîdün mecîd.” (Buhârî, “Daavât”, 33; Müslim, “Salât”, 66); 
Hanefilere göre bu duanın namazların son ka’desi ile müekked 
sünnet olmayan nafile namazların ilk ka’desinde, Malikilere 
göre ise sadece namazların son ka’desinde okunması sünnet-
tir. Şâfiî ve Hanbelilere göre ise namazın son ka’desinde Hz. 
Peygamber’e salâtta bulunmak farzdır. Şâfiîler ayrıca salavâtı 
hutbenin rükünleri arasında saymıştır.  (İslam Ansiklopedisi., 
salâtu selâm maddesi, c, 36, s. 23, 24.).

6 Salavât ya da selâtu selam (salvele/tasliye) Peygamber (sav)’in 
manevi şahsiyetini selamlamak şeklinde tarif edilir ki bunun 
yazılı kaynaklara yansımasının en erken III. yy.dan itibaren 
başladığı bildirilmektedir. (İslam Ansk., salâtu selâm maddesi, 
c, 36, s. 23, 24.).

7 Buna mukabil Peygamber (sav)’in de Kur’ân’da müminlere 
salât ettiği, yani 

ُ َسميٌع َعليٌم…  وَتَك َسَكٌن َلُهْم َوللّاهٰ  …َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِانَّ َصلهٰ
 “…Ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlar için bir huzur 

(vesilesi) olacaktır…” (Tevbe suresi, 103. ayet.) şeklinde dua 
ettiği belirtilir.

8 Bilindiği gibi tahiyyat duasının devamında da Nebi (sav)’ye 
selam verilir. Allah’ın rahmetinin ve bereketinin üstüne olması 
istenir ve bu her namazda tekrarlanır. Nebi (sav)’ye selam ver-
mek onun esenliği için elinden geleni yapacağını ilan etmek, 
yani onu bütün kalbiyle desteklemek anlamına gelir. Allah’ın 
rahmetinin ve bereketinin onu sarması/bulması için kişi kendi 
üstüne hangi sorumluluk düşüyorsa buna hazır olduğunu ilan 
eder. Dua, bu içeriğiyle bir rehber/lider etrafında kümelenmiş 
bir ümmet inşa eder.

sadece vird şeklinde tekrarlanan kuru bir söze 
dönüşmüştür.9 Nitekim bu dua, günde beş vakit 
Nebi (sav)’nin arkasında namaz kılanlar için an-
lamlıdır. Ama karşısında elçiyi bizzat göremeyen-

lerin bu sözle ne kastettiklerini anla-
maları hususu zihinlerde yeterin-

ce açıklık kazanamamaktadır. 
Zira Peygamber (sav)’e bun-

ca salavât getirmek sadece 
onun pak ruhuna yardım 
istemek veya Allah’tan 
onun için bir makam 
(makâm-ı mahmûd) ta-
lep etmekle sınırlandırı-
labilir mi?10

Salavât getirmek diye 
tabir edilen cümlenin için-

de geçen en önemli kav-
ram salât kelimesidir. Bu ke-

limenin Kur’ân’da pek çok yerde 
kullanıldığı bir vakıadır. Bilindiği gibi 

Kur’ân’da bir kelimenin birden fazla anlama gelme-
sine vücuh denir. Farklı vecihleri bulunan eş ses-
li kelimelerden biri olan salât, diğer çok sesli kav-
ramlar gibi kullanıldığı yere, yani siyak sibak ve 
içinde bulunduğu bağlama göre anlam kazanır.

Salât kelimesinin geçtiği ve Cuma hutbelerinde 
sürekli olarak okunan ayet şudur11:

“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât ge-
tirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve 
tam bir teslimiyetle selam verin.”12 

Ayetin mealinde ُيَصلُّوَن (yusallûne) fiilinin 
salavât getirirler şeklinde çevrilmesi hatadır. Zira 
Allah’ın ve melekelerin salavât getirmesi söz konu-
su olabilir mi?13 Elbette hayır. Allah’ın Rasûl’üne 

9 Nitekim müminlere salavât getirmeyi emreden ayet, bununla 
tekrarlanan bir sözü değil, hakikat peşinde bi’l fiil yaşanan bir 
mücadele azmini, yani ne olursa olsun onun izinden giderek 
kendisini desteklemeyi ifade eder.

10 İslam Ansk., makâmı-ı mahmûd  maddesi, c. 27,  s. 413-414; 
Bu soru, “Rasûlüllah (sav)’ın ruhunun, ümmetinin dualarına 
ne kadar ihtiyacı var?” gibi değişik açılardan da sorulabilir.

11 Bu ayetin Cuma hutbesinde kendisine sürekli bir yer edinme-
si, salavâtın müminler nezdinde taşıdığı anlamın sürekli bir 
şekilde hatırda tutulmasının gereği ve önemiyle ilgili olmalıdır.

12 Ahzab suresi, 56. ayet. (Diyanet Vakfı Meali).

13 Ahzab suresi, 56. ayetinin farklı bazı meallerdeki karşılı-
ğı şu şekildedir: “Allah ve melekleri, şüphesiz, Peygamberi 
kutsarlar: (o hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de o’nu kutsa-
yın ve kendinizi (o’nun rehberliğine) tam bir teslimiyetle terk 
edin!” (M. Esed Meali); “Allah’ı ve melekleri, Peygambere salât 
etmekte (onun şerefini gözetmeğe, şânını yüceltmeğe özen gös-
termekte)dir. Ey inananlar, siz de ona salât edin, (onun şânını 
yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle selâm edin (ona esenlik 
dileyin).” (S. Ateş Meali); “Muhakkak ki Allah ve melekleri 
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dua ettiği de düşünülemez.14 Allah’ın salât etmesi, 
Rasûlüllah (sav)’a rahmet etmesi, melekleri nezdin-
de onu tezkiye edip övmesi veya rızası; meleklerin 
salât etmesi, Nebi için dua edip ve af talep etmeleri; 
müminlerin salâtı ise Peygamber (sav)’in Allah ka-
tındaki makamının yüceltilmesi/yükseltilmesi için 
dua etmeleri şeklinde anlaşılmıştır.15 

Ancak surenin içeriği ve bağlamı bilinmeden bu 
kelimeye yüklenecek mana, akim kalır. Yani salât 
kelimesinin hangi bağlam içinde geçtiği ve bu keli-
meyle özel ya da genel bir anlamın kastedilip kas-
tedilmediği ancak bağlam yardımıyla ortaya çıkarı-
labilir. Bu nedenle önce surenin içeriğinden hare-
ketle baştan aşağı bağlamını görmek bir zarurettir. 

Ahzab suresi, şu ayetlerle başlar:
“Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. 

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rab-
binden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah, yap-
tıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah’a tevek-
kül et, vekil olarak Allah yeter.”16

Kâfir ve münafıklara itaat edilmemesinin gere-
ğini vurgulayarak başlayan bu sure Medenî bir su-
redir ve bu girişten sonra surenin içeriği özetle şu 
şekilde ilerler:

Kişinin eşi, annesi gibi (zıhar); evlatlıkları da 
gerçek çocukları gibi değildir (4).17 

Çocuklar, babalarına nispet edilerek isimlendi-
rilmelidir (5).

Peygamber, müminlere canlarından ileridir. Eş-
leri de müminlerin anneleridir. Akrabalık bağları, 
miras açısından manevi kardeşlik bağından daha 
fazla hak doğurur. (6).

Peygambere hep salât (rahmet ve sena) ederler. Ey iman eden-
ler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.” (S. 
Yıldırım Meali); “Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere 
çok salât (ve tekrîm) ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât 
edin, tam bir teslimiyetle de selâm verin.” (H. B. Çantay Meali); 
“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey 
iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Diyanet 
Meali); “Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e 
destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de 
ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam 
verin.” (Y. N. Öztürk Meali); “Allah ve melekleri Peygamber’e 
rahmet eder. Ey iman edenler! Siz de onun için rahmet ve esen-
lik dileyin.” (Ş. Piriş Meali).

14 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c. 18, s. 290.

15 Râgıb el-İsfehâni, Müfredat, s. 491; Kurtubî, El-Câmi’u 
Li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c. 14, s. 171, 172.

16 Ahzab suresi, 1-3. ayetler. (Diyanet Meali).

17 Parantez içi rakamlarla ayet numaraları gösterilmiştir. Ayrıca 
burada üzerinde durulan manalar, meal olmanın da ötesinde, 
ayetlerden çıkarılan sonuçlardır. Dolayısıyla meal gibi değer-
lendirilmemelidir.

Allah, sadıklara sıdkından sorabilmek için 
Nuh, İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa ve son ola-
rak Muhammed’den söz (misak) almıştır. Kâfirlere 
ise acı bir azap hazırlamıştır. (7, 8).

[Sekizinci ayette اِدقيَن َعْن ِصْدِقِهْم -Sadık“ لَِيْسَپَل الصَّ
lara sıdkından sormak” tan bahsedilir. Yani insan, 
toplum içinde sosyal dokuyu ilgilendiren her ko-
nuda dürüst ve her hâlükârda doğru adımlar at-
mak zorundadır ve bundan sorumludur. Bu söz-
leşme (misak alma) bahsinden hemen sonra konu, 
daha önce yaşanmış savaş şartlarına getirilir ve az 
önce sözü edilen sosyal meselelerle bunlar arasında 
verilen mücadele ve zorluk açısından bir bağ ku-
rulması istenir.]18

Bir zaman üstlerinden ve altlarından üzerlerine 
ordular saldırınca gözleri kayıp yürekleri ağızlarına 
geldiğinde, hatta Allah hakkında zanlarda bulun-
maya başladıklarında müminler, Allah’ın düşman-
larının üzerine bir rüzgâr ve görülmeyen ordular 
göndererek kendilerini nasıl kurtarıp nimetlendir-
diğini hatırlamalıdırlar (9, 10).

O an orada müminler denenmiş, şiddetli bir 
sarsıntı ile sarsılmış, münafıklar ve kalplerinde 
hastalık (maraz) bulunanlar, “Allah ve Rasûlü bize 
sadece boş vaatlerde bulundu.” demiş; bazıları da 
kaçmak için “Burada (düşmana) karşı konulmaz, 
evlerimiz (saldırılara) açık durumda!” diyerek Pey-
gamber (sav)’den izin istemişti. (11-13).

Eğer şehirleri gerçekten saldırıya uğrasa ve düş-
man tarafından fitne çıkarmaları istenseydi, (o 
kalpleri hasta olanlar) tereddüt etmeden bunu he-
men yaparlardı (14).

Oysa dönüp kaçmayacaklarına dair Allah’a söz 
vermişlerdi ki Allah’a verilen söz sorumluluk ge-
rektirir. (15).

Onlara “Ölmekten yahut (savaşta) öldürül-
mekten kaçıyorsanız, kaçmak size bir fayda ver-
mez; bunu başarsanız bile hayatın zevkini ancak 
çok kısa bir süre tadarsınız!” denilmelidir. Çünkü 
Allah bir zarar vermek istese, kimse O’ndan kaça-
maz. Yahut rahmetini bağışlamak istese buna kim 
mani olabilir? Onlar, Allah’tan başka bir yardım-
cı ve koruyucu bulamayacaklarını da bilmemekte-
dirler. (16, 17).

Allah, savaştan kaçanları ve kardeşlerine “Bize 
gelin!” diyerek (savaştan) alıkoyanları bilir. Böy-
leleri müminlere yapılan yardımı kıskanır. Ama 
bir tehlike ile karşılaşınca ölecekmiş gibi korkuy-
la gözleri dönmüş bir şekilde müminlere bakarlar. 

18 Bundan sonra burada görüldüğü gibi ilgili ayetler arasındaki 
açıklamalar [ ] işaretiyle verilecektir.
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Tehlike geçince de inananları sivri dilleri ile incit-
meye devam ederler. Bu insanlar, iman etmiş değil-
dir ve bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çı-
karacaktır (18, 19).

Bunlar, korkudan ordunun çekilmediğini zan-
netmektedirler. Ordu geri dönse çölde bedeviler 
arasında kalıp uzaktan haber almayı tercih ederler; 
aranızda bulunsalar bile savaşır görünmekten baş-
ka bir şey yapmazlar (20).

[Burada müminlerle münafıklar arasındaki psi-
kolojik çatışma (harp) gündemdedir. Münafıklar 
savaş şartlarında korku ve vehim üreterek yaptık-
larını şimdi toplumsal meselelerin hâllinde dediko-
du ve iftira ile yapmaya çalışmaktadırlar.]

Oysa Allah’ın elçisi, Allah’a 
ve ahiret gününe kavuşma-
ya inanan ve Allah’ı çok anan 
kimseler için çok iyi/güzel bir 
örnektir. Buna göre müminler 
düşman ordularını gördükle-
ri zaman korkmaz, bu onların 
sadece imanlarını ve teslimi-
yetlerini artırır ve “Bu Allah ve 
Rasûl’ünün, bize vadettiği za-
ferdir. Allah ve Rasûlü doğru 
söylemiştir.” derler (21, 22).

Müminler, Allah’a verdik-
leri sözde dururlar. Onlardan 
kimi şehit düşmüş kimi de şe-
hit olmayı beklemektedir (23).

Allah, sadakat gösterenle-
ri sözlerini tutmalarından do-
layı ödüllendirsin, ikiyüzlüle-
ri de -dilerse- azaba çarptırsın 
yahut (pişmanlık duyarlarsa) 
tövbelerini kabul etsin diye in-
sanları bu tür sınamalara tabi 
tutmaktadır (24).

Allah, savaşta müminlere yardım edip inkâr 
edenleri ise hiçbir hayra eremeyecekleri şekilde 
öfkeleriyle geri çevirmiştir. Kitap ehlinden onlara 
yardım edenleri de kalelerinden indirip kalplerine 
korku düşürmüştür. Onlardan bir kısmı ölmüş ba-
zıları da esir alınmıştır. Böylece Allah, onların top-
raklarını, evlerini, mallarını ve henüz ayak basıl-
mayan nice yerleri müminlere miras olarak vermiş-
tir (25-27).

[Baştan itibaren buraya kadar bir özet yapmak 
gerekir. Çünkü savaştan bahseden ayetlerden he-
men sonra buradan itibaren ayetler tekrar içe yö-
nelir. 

İlk altı ayette toplumsal (sosyal) meseleler sıra-
lanır.

Zıhar, 
Çocukların babalarına nispet dilmesi, yani ev-

latlık, 
Peygamberin eşlerinin müminlerin annesi ol-

ması,
Akrabalık bağlarının mirasta manevi kardeşlik 

bağlarından daha öncelikli olması.
Sonra, ayetler Hendek ve hemen ardından Ku-

reyzaoğullarıyla yapılan savaşa değinir ki bu savaş-
ların en önemli özelliği, imtihan konusu edilen bü-
tün güçlüklerine rağmen savaşılmamış olmasıdır. 
Daha doğrusu bu olaylar psikolojik bir harp şeklin-

de ilerlemiş ve sonuçlanmıştır. 
Ancak ayetler, savaşa hazır ol-
mak, bunu göze almak ve şe-
hit olmayı arzulamak üzerinde 
durur. Savaşılmamasına rağ-
men bu hengâmede korkma-
dan hazır beklemek ve bedel 
ödemeyi göze alabilmek savaş-
mak kadar önemli kabul edil-
miştir. Hendek savaşında Ku-
reyzaoğullarının arkadan şehri 
kuşattığına dair haberler tam 
anlamıyla bir imtihana dö-
nüşmüştür. Ayrıca Haşr sure-
si bağlamında anlatıldığı gibi 
elde edilen ganimetlerin dağı-
tımı da yine bu imtihanın bir 
parçası durumundadır.

Hendek muhasarası ve de-
vamında meydana gelen olay-
lar, kâfirlerin tuzak içeren bü-
tün çetrefilli uğraşılarına ve 
özellikle münafıkların birliği 
bozmaya çalışan gayretlerine 

rağmen müminlerin birleşmiş ordular karşısında 
nasıl cesaretle durduklarını gösterir. İşte mümin-
lerin yapılan kötü propagandalara kanmayıp sağ-
lam durarak kazandığı asıl savaş budur. Bu özellik-
le münafıklara karşı kazanılmış bir zaferdir. Dola-
yısıyla birlik ve beraberliğin ne kadar önemli oldu-
ğunu kanıtlamıştır. Toplumsal olaylar ele alınırken 
araya bu savaşlarda gösterilen başarının girmesinin 
sebebi budur. Başka bir ifade ile Hendek savaşı ve 
sonrasında gelişen olaylar, münafıklara karşı ima-
nın bir zaferidir ve bu başarı bütün sosyal olaylar-
da hatırlanmalıdır. Zira toplumu ilgilendiren sosyal 
olayların pek çok zaman savaşta gösterilen cesaret 

Salavât getirmek diye 
tabir edilen cümlenin için-
de geçen en önemli kavram 
salât kelimesidir. Bu keli-
menin Kur’ân’da pek çok 
yerde kullanıldığı bir vakıa-
dır. Bilindiği gibi Kur’ân’da 
bir kelimenin birden fazla 
anlama gelmesine vücuh 
denir. Farklı vecihleri bulu-
nan eş sesli kelimelerden biri 
olan salât, diğer çok sesli 
kavramlar gibi kullanıldı-
ğı yere, yani siyak sibak ve 
içinde bulunduğu bağlama 

göre anlam kazanır.
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ve sabrı gerektirecek kadar ciddi sorunları ve so-
nuçları olur. Nihayet toplumun birliğini, yani barı-
şını ve huzurunu koruyamayan milletlerin savaşta 
da bir esamesi okunmaz.

Hendek savaşı sırasındaki o uzun bekleyiş ve 
yine bu sırada şehrin arkadan Yahudiler tarafından 
sarıldığı ve evlere saldıracakları bilgisi, çoluk çocu-
ğun helak olduğu veya olacağı yönünde gelen ha-
berler ve çaresizlik içinde ne yapacağını bilemez-
ken tam bu aşamada münafık-
lardan şöyle bir ses duyulmuş-
tur:

“Allah ve Rasûlü bize sade-
ce boş vaatlerde bulundu.” ve 
“Burada düşmana karşı konul-
maz, evlerimiz saldırılara açık 
durumda!”

Münafıklar savaştan kaç-
mak ve kardeşlerine de “Bize 
gelin!” diyerek savaştan alı-
koymak yoluyla müminle-
rin gücünü kırmaya çalışmış-
lardır. Fitne çıkarmaya yara-
yan bu yaklaşımların savaşın 
sonuçlarından daha fazla za-
rar vereceği açıktır. Ancak mü-
minlerin sabır ve sebat göster-
mesi sayesinde bu gerçekleş-
memiştir. 

Aynı şekilde Müslüman-
lar arasında fitne çıkarmaya ve 
onların birliğini bozmaya ça-
lışanlar, toplumu ilgilendiren 
önemli konularda da zihinler-
de şüphe uyandırmaya çalış-
maktadırlar. Savaş şartları ile 
toplumu ilgilendiren ağır ko-
nuların bir arada verilmesinin 
sebebi, muhtemelen her iki durum arasındaki ben-
zerlik ve sonuçları itibariyle yol açabilecekleri bü-
yük sorunlar dolayısıyladır. Buna göre münafık-
ların Peygamber (sav)’in evlilikleri, zıhar gibi çok 
uzun süre toplumda yer etmiş ama zulme yol açan 
geleneksel uygulamaları kaldırması vb gibi mese-
leleri tartışma/eleştiri konusu yaptıkları bellidir.19 
Onlar, bu şekilde muhalefet oluşturmaya yelten-
mektedirler. Bu durumun Hendek’te yaşananlar-

19 Surenin özellikle 58-62 ayetleri buna işaret etmektedir. 
Peygamberimiz (sav) elbette bu tür sorun çıkaran toplumsal 
meselelere vahyin rehberliğinde yaklaşıp kaldırmıştır. Fakat 
ne yazık ki bu müdahaleler müşrik ve münafıkların gözünde 
sadece ona ait şahsi birer tasarruf şeklinde anlaşılmıştır.

dan farkı yoktur. Nitekim savaşlar bir milletin bir-
leşmesine yol açarken bu tür fitneler toplumu par-
çalamaya sebep olabilmekte, yani çok fazla zarar 
verebilmektedir.

Hendek muhasarasında savaşılmadığı hâlde 
münafıklar marifetiyle doğan sıkıntılı hâl, toplu-
mu ilgilendiren konularda da yine bu hasta tipler 
elinde benzer zorluklara yol açmaktadır. Bu neden-
le her iki durum peş peşe anlatılarak aralarında-

ki benzerliklerden ders çıkarıl-
ması ve ibret alınması istenir. 
Bu şekilde bir mukayese mü-
minlere içinde bulundukları 
toplumsal paydayı ciddiye al-
mayı öğretir. Eğer elçiye gerek-
li destek verilmezse toplumda 
kötü haberleri yayanların yol 
açacağı tahribat, savaşta yaşa-
nanlardan az olmayacaktır. Bu 
sebeple toplumumun barış ve 
huzuruna gerekli itinayı gös-
termek bir zarurettir.20 

Buradan itibaren ayetler, 
başta olduğu gibi tekrar içe yö-
nelir.]

Peygamber eşleri dünya 
hayatını ve süsünü istememe-
lidir. Yoksa elçinin bu istekle-
rini karşılayıp onları boşaması 
gerekecektir (28).21

Onlardan Allah’ı, elçisini 
ve ahiret yurdunu isteyip gü-
zel davrananlara Allah, büyük 
bir mükâfat hazırlamıştır. Zira 
onlardan kim açık bir edepsiz-
lik yaparsa onun için azap iki 
kat, içlerinden Allah’a ve elçi-
sine itaat eden için de iki kat 

mükâfat ve bol rızık vardır ki bu Allah’a göre ko-
laydır. Peygamber eşleri, kadınlardan herhangi biri 
gibi değildir. Onların sakınması, kalbinde hastalık 
bulunanlar yanlış anlamasın diye sözü edalı bir şe-
kilde değil, yerinde ve uygun şekilde söylemesi, ev-
lerinde oturması, cahiliye kadınları gibi cazibeleri-

20 Surede Hendek ve Kureyzaoğulları olayları sırasında müna-
fıkların üstlendiği rolle, toplumu ilgilendiren meselelerde yine 
onların şehir içindeki faaliyetleri arasındaki benzerliğe, yol 
açabilecekleri tehlike açısından dikkat edilmelidir. Bu muka-
yese toplumun güvenliğine verilen önemi vurgulamaktadır.

21 Eğer bu meselenin halli boşamayla gerçekleşseydi, bunun top-
lumda açacağı yara bir hayli ağır olurdu. Allah’tan buna lüzum 
kalmamış, münafıkların beklentileri gerçekleşmemiştir.

Ahzab suresi, salât etmeyi 
merkezine alarak toplum-
sal meselelerin çözümünde 
Müslümanlara tam bir tes-
limiyetle Peygamber (sav)’e 
destek olmayı emreder. O’nu 
aldığı kararlarda yalnız 
bırakmamaları gerektiği-
ni söyler. Bugün bu destek, 
O’nun izinden giden ümme-
tinin hakkıdır. Yani adale-
tin gereği olarak yapılma-
sı gereken her işte toplumu 
ilgilendiren ama değişme-
si veya çözülmesi zor olan 
meselelerde müminlerin bir-
birine yardım etmesi bir 
sorumluluk ve zorunluluk-

tur.
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ni sergilememesi, namazı kılıp zekâtı vermesi, yani 
Allah’a ve elçisine itaat etmesi gerekir. Zira Allah 
onlardan kiri gidermek ve onları tertemiz yapmak 
istemektedir. (29-33).

Peygamber hanımları evlerinde okunan Allah’ın 
ayetlerini ve hikmeti hatırlamalıdırlar (34).

Allah’a teslim olmuş bütün erkekler ve kadın-
lar, inanan bütün erkek ve kadınlar, kendileri-
ni adamış bütün erkek ve kadınlar, sözlerine sa-
dık bütün erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs ge-
ren bütün erkek ve kadınlar, Allah’a saygı duyan 
mütevazı bütün erkek ve kadınlar, karşılıksız yar-
dımda bulunan bütün erkek ve kadınlar, nefisleri-
ni kontrol eden bütün erkek ve kadınlar, iffetleri-
ni koruyan bütün erkek ve kadınlar ve Allah’ı anan 
bütün erkek ve kadınlar için Allah, mağfiret ve bü-
yük bir mükâfat hazırlanmıştır (35).

Allah ve Rasûlü, bir işte hüküm verdiği zaman, 
artık inanmış bir erkek ve kadının, o işte bu hükme 
uymaları gerekir. Bu durumda artık kendi istekleri-
ne göre başka bir hükmü tercih etme hakları yok-
tur. Zira kim Allah’a ve Rasûl’üne karşı gelirse, apa-
çık bir sapıklığa düşmüş olur (36).

Allah’ın nimet verip lütufta bulunduğu ve ken-
disinin de iyilik ettiği kişiye peygamber, “Eşini terk 
etme ve Allah’tan kork.” diyerek Allah’ın yakında 
aydınlığa çıkaracağı şeyi gizlemeye çalışmaktadır. 
Zira insanların ne düşüneceklerinden çekinmekte-
dir. Oysa çekinilmesi gereken sadece Allah’tır. İşte 
bu şekilde Zeyd’in o hanımla beraberliğini sona er-
dirdiğinde, yani evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kes-
tiklerinde onlarla evlendikleri için müminler suç-
lanmasın diye Allah onu elçisiyle evlendirir. Ve böy-
lece Allah’ın buyruğu yerine getirilmiş olur (37).

[Bu ayet, yukarıdan itibaren konunun neden 
savaş ortamı içinde ele alındığını anlamamıza yar-
dım eder. Zira bu durum, savaş şartlarında oldu-
ğu gibi gerçekten cesaret ve sabır gerektiren bir iş-
tir. Çünkü bu mesele her planda müminlerin bir 
açığını yakalamaya, toplumda fitne ve huzursuz-
luk çıkarmaya çalışan münafıklar açısından bu-
lunmaz Hint kumaşıdır. Tam bu esnada Peygam-
ber (sav)’in eşlerinin de çok sıkı durması ve muhte-
mel bir fitneye kapı aralayabilecek söz ve tutumlar-
dan uzak kalması gerekir. Bu nedenle surede Nebi 
(sav)’nin eşlerine nasihatte bulunmak da özellikle 
ihmal edilmemiştir.

Evlatlık konusu, meselenin can acıtıcı bir şekil-
de Peygamber (sav) üzerinden çözümlenmesini ge-
rektirecek kadar önemlidir. Anlaşılan odur ki bu 
olayın başka biri üzerinden halledilmesi samimi-

yete, başka bir konu üzerinden çözümlenmesi de 
hakikate ters düşmektedir. Eğer zıhar olayı tam bir 
zulüm örneği olmasaydı o meselenin de elçi üze-
rinden halledilmesi uygun görülürdü. Bunun gibi 
evlatlık konusunda iyi niyet ve halis bir tavırla “Ar-
tık evlatlıklarınızı üzerinize geçirip onları öz ço-
cuklarınızla bir tutmayacaksınız.” denilmesi de 
yetmeyecekti. Altıncı ayet akrabaları Allah’ın kita-
bında göre birbirlerine diğer müminlerden ve mu-
hacirlerden daha yakında tutar. Bu şekilde akraba-
lığı ve aileyi koruma altına alır. Bir yandan imana 
dayalı kardeşliğin bir adım ötede akrabalığı ve aile-
yi dağıtacak şekilde abartılmasına müsaade etmez, 
diğer yandan evlatlık edinme yoluyla yetim ve yok-
sulluğun gözden kaçırılmasına da imkân vermez. 
Çocukların babası olmasa bile onlara nispet edil-
mesi, sorunu tespit etmeye yarar ve aileyi korur. 
Asıl olan yetim ve yoksul doğuran sebeplerin orta-
dan kaldırılmasıdır. Bunun yanı sıra aile ve akraba-
lık bağları toplumun bel kemiğidir. Bu yok olursa 
toplumsal dayanışmanın temelleri çöker.]

Allah’ın kendisi için takdir ettiği şeyi yapmasın-
dan dolayı Peygamber suçlanamaz. Sizden önce ge-
lip geçenler için de Allah’ın bir uygulamasıdır bu. 
Zira Allah’ın iradesi mutlaka tecelli eder (38).

Peygamberler Allah’ın mesajlarını duyurur-
lar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden 
korkmazlar. Çünkü hesap görücü olarak Allah ye-
ter (39). 

Herkesin Muhammed’in kimsenin babası olma-
dığını bilmesi gerekir. O, Allah’ın Elçisi ve bütün 
peygamberlerin sonuncusudur. Ve Allah her şeyi 
hakkıyla bilendir (40). 

[Bu ayet konuya biraz daha açıklık getirir. Me-
sele Rasûlüllah (sav)’dan sonra kimsenin evladı id-
diasıyla onun makamına talip olamamasıdır. O, ne 
evlatlık ne de başka manevi bir yolla kimsenin ba-
bası veya yakını değildir. Bu şekilde hiç kimse hak 
iddia edip ayrıcalık ve imtiyaz talep edemez. Buna 
göre değil maddi bir gerekçeyle, manevi yolla dahi 
bu bağın kurulmasına müsaade edilmemektedir. 
Bu şeklide ayet, Peygamber (sav) sonrası toplumsal 
hayat açısından önemli bir ölçü vazetmektedir.]22

Müminler, Allah’ı çokça anmalı, sabah akşam 
onu tesbih etmelidir. Zira karanlıklardan aydınlı-

22 Kana, soya veya akrabalığa dayalı birlikteliklerin dünya tari-
hinde yol açtığı sorunlar, bu yasaklamanın önemini fark etme-
ye yeter. Fakat Peygamber (sav)’i üzecek şekilde ağır bir örnek 
verilerek kaldırılmasına rağmen bu uygulamaların pek çok 
olumsuz yönü hâlâ gündemdedir. Bu anlamda insanlardan 
bazıları Peygamber  (sav) ile maddi ya da manevi bağlar ihdas 
ederek kendilerine saygı ve itaat beklemektedirler.
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ğa çıkaran, melekleri vasıtasıyla nimet verip rah-
met eden odur. Müminler ona kavuşacakları gün 
selamla karşılanırlar ve onlar için mükâfat hazır-
lanmıştır (41-44).23 

Peygamber, bir şahit, bir müjdeci, bir uyarı-
cı ve Allah’ın izniyle herkesi davet edip ışık saçan 
biri olarak gönderilmiştir ki bu şekilde müminle-
re Allah’ın büyük bir lütufta bulunduğu müjdelen-
mektedir (45-47).

Kâfirlere ve münafıklara itaat edilmemeli, on-
ların eziyetlerine aldırmamalı ve Allah’a tevekkül 
edilmelidir. Hiç kimse Allah kadar güvene layık 
olamaz (48).24

[Surenin başında olduğu gibi kâfirlere ve mü-
nafıklara itaati reddeden bu ayetlerden hemen son-
ra yine sosyal olaylara değinilir. Fakat yukarıda ör-
nekleri verilen bu olayların hemen hepsi çetrefil-
li durumlar içerir. Mesela bir sonraki ayet kocanın 
kendisine dokunmadan boşandığı eşini –ki bu gibi 
durumlar çoğu kez sorunludur- ihtiyaçlarını kar-
şılayarak serbest bırakmasını salık verir. Hediyeler 
ve geçimlik bağışlayarak boşadığı eşini serbest, öz-
gür bırakmak kolay bir durum değildir. Fakat aye-
tin istediği bu normal durumun gerçekleşmesidir.]

Mümin kadınlarla evlenip onlara dokunmadan 
boşayanlar onlardan bir iddet dönemi beklemele-
rini isteyemezler. Bu durumda onların ihtiyaçları 
karşılanıp en güzel şekilde serbest bırakılmaları ge-
rekir (49).

(Şimdiye kadar) Peygambere mehirlerini ver-
diği eşler, Allah’ın ona ganimet olarak verdiği sa-
vaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeler,25 
amcalarının, halalarının, dayılarının ve teyzelerinin 
onunla beraber göç eden kızları helâl kılınmıştır. 
Bir de kendisini Peygambere hibe eden ve Peygam-
berin de kendisini almak istediği inanmış kadınlar, 
diğer müminlere değil, sırf ona mahsus olmak üze-
re helâl kılınmıştır. Eşleri ve ellerinin altında bulu-
nan cariyeleri hakkında müminlere yapmaları ge-
reken şeyler bildirilmiştir. Artık Peygamberin ge-

23 Salât kelimesi burada َصلّى َعَلْيُكْمي ُ(yusallî aleykum) harfi cerle 
rahmet manası ifade etmektedir. Ayetin tamamı şu şekildedir: 
“O (Allah)dır ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 
üzerinize rahmet eder, melekleri de (size acıyıp mağfiret diler-
ler. Allah) inananlara karşı çok esirgeyendir.” (Ahzab suresi, 
43. ayet. S. Ateş Meali.).

24 Kâfir ve münafıklara itaat edilmemesi emri Medine dönemi 
şartlarında ayrı bir önem arz eder. Sahibini töhmet altına alan 
bu emir, toplumu bölecek her söz ve davranışın çok iyi tahlil 
edilmesi gerektiğinin altını çizer.

25 Nikâhı altına girdikten sonra eşlerin cariye sıfatı düşmüş ve 
çocuk doğurmalarını dahi beklemeden onları özgür bırakmış-
tır. Dolayısıyla Peygamber (sav)’in hiç cariyesi olmamıştır.

reksiz yere endişeye kapılmasına lüzum yoktur. Al-
lah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Elçi eşleriy-
le ilişkisini dilediğini gibi tanzim edebilir. Azleyle-
diğinde de arzu ettiğinde ona bir günah yoktur, Bu 
hâl onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yap-
tığı muameleden hepsinin hoşnut olması açısından 
daha münasiptir. Allah kalplerde olan her şeyi bilir 
ve halimdir.  Bundan sonra hâlen sahip oldukları 
dışında hiçbirini başka kadınlarla, güzellikleri onu 
cezbetse de değiştirmesine izin verilmemiştir. Allah 
her şeyi görüp gözetendir. (50-52).26

[Bundan sonra yine Peygamber (sav)’in söyleye-
mediği konular gündeme taşınır.]

Müminler, izin verilmedikçe Peygamber’in ev-
lerine girmemeli ve yemek için davet edildiklerin-
de erkenden gidip hazırlanmasını beklememeli ve 
çağrıldıklarında da yemeği yiyince evden hemen 
ayrılmalı, lafa dalmamalıdır. Aksi hâlde Rasûlüllah 
üzüldüğü hâlde onlardan gitmelerini istemeye çe-
kinebilir. Fakat Allah doğruyu öğretmekten çekin-
mez. Nebi’in eşlerinden bir şey isteneceği zaman 
perde arkasından istenmelidir. Bu hem müminle-
rin kalplerinin hem de onlarınkinin temizliğini pe-
kiştirir. Ayrıca Allah’ın Elçisi’nin vefatından sonra 
eşlerini nikâhlamak caiz değildir. Doğrusu bu, Al-
lah nazarında büyük bir günah olur. Bir şey açığa 
vurulsa da gizlense de fark etmez. Zira Allah her 
şeyi gayet iyi bilir (53, 54).

[Bilindiği gibi Peygamber (sav)’in mescidi aynı 
zamanda evleriyle iç içedir. O’nun bütün görüşme-
lerini burada yaptığı ve ne kadar yoğun bir trafik 
içinde bulunduğu düşünülürse bu uyarıların öne-
mi daha iyi anlaşılabilir.]

Peygamberin hanımlarının; babalarına, oğul-
larına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin veya kız 
kardeşlerinin oğullarına, kadın hizmetçilerine ya-
hut sahip olduğu kadın kölelerine görünmelerinde 
bir mahzur yoktur. Onlar, Allah’tan sakınmalı, yani 
ona karşı sorumluluk duymalıdırlar. Çünkü Allah, 
her şeye şahittir (55).

َمُنوا  َها الَّذيَن اهٰ ِبىِّ َيا اَيُّ ِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ َ َوَملهٰ
ِانَّ للّاهٰ

َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسليًما (56)  
 Aslen ayet, şu şekildedir:

26 ‘Şimdiye kadar’ ekiyle verildiği dikkate alınırsa 50. ayet elçinin 
o ana kadar sahip olduklarını 52. ayet ise bundan sonra sahip 
olamayacaklarını betimlemektedir. Burada önce bir durum 
tespiti yapılmış sonra yasaklanmıştır. Yine söylemek gerekirse 
bu açıklamalar da sosyal yapı açısından münafıkların günde-
mini dolduran ve sorun olarak gördüğü konular arasında yer 
almış olmalıdır. Muhtemelen bu nedenle de açıklamak duru-
mu hâsıl olmuştur.
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Allah ve melekleri, Peygamber’e salât ederler. 
Ey müminler! Siz de ona salât edin ve tam bir tesli-
miyet gösterin (56).

 Salât kelimesinin (alâ harfi cerri ile birlik-
te) َصلُّوا َعَلْيِه (sallû aleyhi) şeklinde birini sevmeyi, 
yüceltmeyi ve ona dua etmeyi ifade ettiği üzerinde 
durulur.27 O hâlde kelime Peygamber (sav)’in şan 
ve şerefini yüceltmeyi/yükseltmeyi dile getirmekte-
dir.

Buna göre mana şu şekilde olur:
“Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamberin 

şan ve şerefini yüceltmektedir. Ey iman edenler! Siz 
de onun şan ve şerefini yüceltin ve onun rehberliği-
ne tam bir samimiyetle teslim olun.”

Allah indirdiği ayetlerle elçisini şan ve şerefini 
yüceltmekte ve ona fazlasıyla rahmet etmektedir. 
Elçisini bu şekilde temize çıkaran, kalplerinde has-
talık olanların iftira, itham ve tuzaklarına karşı ko-
ruyan bizzat odur. Melekler de dua ederek Allah’ın 
ona olan rahmetini sürekli hâle getirmeye çalışır-
lar. Sahabeler ise çok sevdikleri liderlerinin şan ve 
şerefini yüceltmek adına ayetlerin gösterdiği yolda 
çaba sarf etmeli ve kötü düşüncelere pay verme-
meli tam bir teslimiyetle ona destek olmalıdırlar.28

İlk bakışta hemen önüne ve arkasına (siyak-
sibak) bakıldığında ayetin anlamı;

“Ey peygamber eşleri! Sade yaşamayı ve teva-
zuu terk etmeyin. Herkes sizi örnek alıp eşleriyle 
bunu konuşuyor. O hâlde elçinin yapmaya kalkış-
tığı her işte yanında olup yardım edin ve ona mu-
halefet etmeyin.” şeklindedir.29 Nitekim bu ayetle 

27 Salât kelimesinin alâ eki ile kullanıldığında üç anlama geldiği 
açıklanır: 1) Birisine yönelmek, bir kimseye sevgiyle yaklaş-
mak ve onun üzerine eğilmek. 2) Bir kimseyi yüceltmek. 3) 
Bir kimse için dua etmek. Mevdudî’ye göre bu kelime melek-
ler için olsun, insanlar için olsun Allah’ın kulları için kullanıl-
dığında her üç anlama da gelebilir. Sevgi, övgü ve dua anlam-
larının üçünü de ihtiva eder. O halde müminlere  َصلُّوا َعَلْيِه 
(sallû aleyhi) emrinin verilmesi şu anlama gelir: “Ona bağla-
nın, onu yüceltin ve onun için dua edin.” (Mevdudî, Tefhîmu’l-
Kur’ân, c. 4, s. 402.).

28 Ayette geçen ifadesi,  َوَسلُِّموا َتْسليًما  Türkçe meallerde genellikle 
“tam bir teslimiyetle ya da içtenlikle ona selâm verin.” anla-
mında ele alınmıştır. Bilindiği gibi bu ifade “esslâmu aleyke ya 
eyyuhennebiyyu” şeklinde dile getirilir ki bunun manası da 
selamın elçinin üzerine olmasıdır. Bütün bu yaklaşımlarda 
anlam, Rasûlüllah (sav) için selamet dilemek, yani onun esen-
lik ve rahmet içinde bulunmasını istemekten ibarettir. 
Dolayısıyla bu ifadede bulunan kişi, Peygamber (sav)’in yürü-
düğü çizgide savunmasını/korunmasını üstlendiğini ona her 
hâlükârda yardım etmeyi düşündüğünü belli eder. Burada 
amaç, Hz. Peygamber (sav)’in bütünüyle selamet ve güvenlik 
içinde bulunmasıdır.

29 Hakikaten sure içinde sözü edilen hususlarda münafıkların 
Peygamber (sav) ve eşleri hakkında ileri geri konuşup fitne 
çıkarabilme ihtimalleri vardır. Kalplerinde hastalık olanların 
Peygamber (sav)’in evlilikleri konusunda bugün de fütursuz-

Allah’ın, Rasûl’ünü şereflendirdiği ve onun hakkın-
da yahut da hanımları ile ilgili olarak kö tü düşün-
celere sahip kimselerin muhtemel sözlerinden bu 
şekilde onları temizlediği üzerinde durulmuştur.30

Siyak-sibak ilgisini biraz daha genişletirsek bu 
sefer ayet;

“Ey müminler! Adını her duyduğunuzda, evine 
her girip çıktığınızda, eşlerinden bir şey istediği-
nizde veya toplumu ilgilendiren ve onun çözmeye 
çalıştığı her meselede Nebi’ye yardımcı olun. Adını 
iyilik ve doğrulukla anın. O’nun Allah’ın elçisi ol-
duğunu unutmayın, şerefinin yıpratılmasına müsa-
ade etmeyin ve muhalefet ederek işlerini zorlaştır-
mayın.” şeklinde anlaşılır.31 

Fakat en doğrusu, meseleyi surenin en başın-
dan itibaren ele almaktır. Bu durumda içerik ola-
rak surede en zor sosyal konuların seçildiğini ha-
tırlamak gerekir. Buna göre aile ve toplumu ilgi-
lendiren ve münafıklara fitne çıkarma fırsatı veren 
konulara dikkat edilmelidir. Müminler elçinin reh-
berliğinden asla ayrılmamalıdırlar. Sure bütünlüğü 
dikkate alındığında ayette verilen emrin tam karşı-
lığı, Peygamber (sav)’in dedikodusunun yapılma-
sına müsaade etmemek, şerefini korumak, adını 
hayırla anmak dışında hakkında şüphe uyandıra-
cak bir yola sapmamak, eşleriyle ilişkileri hususun-
da onu töhmet altında bırakacak söz ve davranış-
lardan uzak durmak, toplumsal meselelerin çözü-
münde yanında bulunmak, yani kısaca Rasûlüllah 
(sav.)’a örnek olduğu veya önderlik ettiği her işin-
de destek olmaktır. 32

ca konuşabildikleri bir vakıadır. İşte bu anlamda salavât getir-
mek, yani Allah katında Rasûlüllah (sav)’ın derecesinin yük-
seltilmesini istemek, yani onu mümin bir gözle tertemiz gör-
mek istemektir.

30 Kurtubî, El-Câmi’u Li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c. 14, s. 171, 172.

31 İzzet Derveze bu ayetle ilgili olarak şöyle demektedir: “Asıl iti-
bariyle bu ayetin hedefi, müminlerin Peygamber karşı sında 
saygılı, ihlaslı olmaları, onu üzecek sözlü-fiili, gizli-açık dav-
ranışlardan kaçınma ları ve onu razı edecek, ona hoş gelecek 
her şeye tabi olmaları gerektiğini telkin etmek tir.” (Derveze, 
Et-Tefsîru’l-Hadîs, c. 6, s. 47.).

32 Medine’de münafıkların Peygamber (sav)in itibarını düşür-
me çabaları bilinmektedir. Burada Peygamber (sav)’in hanı-
mına zina iftirası konusuna değinen “(Peygamber’in eşine) bu 
ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. 
Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için 
bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemiş-
se (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu 
günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir 
azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın mümin-
lerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: ‘Bu, apa-
çık bir iftiradır.’ demeleri gerekmez miydi?” (Nur suresi, 11, 
12. ayetler. Diyanet Vakfı Meali) ayeti ile Münafıkun sure-
sinde geçen şu ayet hatırlanmalıdır: “Onlar: Allah’ın elçisinin 
yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp git-
sinler, diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. 
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Bu durumda ayetin sure bağlamı çerçevesinde 
en geniş anlamı mealen şu şekilde verilmelidir:

“Muhakkak ki Allah ve melekleri karşılaştığı 
her sorunda Peygambere rahmet (yardım) etmekte-
dir. Müminler de zor ve aşılamaz gibi görünen her 
konuda onu hayırla anıp (takip etmeli), sosyal do-
kuyu ilgilendiren her durumda onun rehberliğine iç-
tenlikle teslim olmalıdırlar.”

Normal şartlarda salât kelimesinin sözlük an-
lamları içinde yardım ve destek manası yoktur. Fa-
kat şan ve şerefin yüceltilmesinden hayırla anmaya, 
merhametle yaklaşmaktan tebrik etmeye varınca-
ya kadar kelimenin bütün uzanımları, dolaylı ola-
rak Peygamber (sav)’e destek olup yardım etmeyi, 
yani kayıtsız şartsız onun rehberliğine teslim olma-
yı çağrıştırır. Nihayet rahmet, dua ve senâ anlam-
larının hepsi bir adım sonra onu desteklemeyi ge-
rektirir.

Bundan sonra yine elçinin incitilmemesi dile 
getirilir.] 

Kim olursa olsun Allah’ı ve Rasûl’ünü incitenle-
ri Allah, bu dünyada ve ahirette rahmetinden yok-
sun bırakacak ve onlar için alçaltıcı bir azap hazır-
layacaktır (57).

Aynı şekilde mümin erkekleri ve mümin kadın-
ları yapmadıkları bir şeyle suçlayıp incitenler de bir 
iftira ve günah yüklenmişlerdir (58).33

Peygamberin eşleri, kızları ve inananların ka-
dınları bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman ör-
tülerini üstlerine salmalıdırlar. Onların tanınıp in-
citilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok 
bağışlayan, çok esirgeyendir (59).

Eğer ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık olanlar ve 
yalan haberler yayarak şehirde huzursuzluk çıka-
ranlar bu düşmanca hareketlerinden vazgeçmez-
lerse elçinin onlar üzerinde üstünlük kurması sağ-
lanacaktır. O zaman bu belde de çok az bir süre 
kalabileceklerdir. Bu tipler lanetlenirler ve nerede 
rastlansalar yakalanıp öldürülürler. Allah’ın önceki 
milletler arasında uygulanan yasası budur ve asla 
değişmez (60-62).

[Burada netameli sosyal olaylar hususunda 
kalplerinde maraz bulunanların ileri geri konuşa-
rak elçiyi ve müminleri zor durumda bırakmak is-

Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar: Andolsun, eğer 
Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka 
çıkaracaktır, diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, 
Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bil-
mezler.” (Münafıkun suresi, 7, 8. ayetler. Diyanet Vakfı Meali).

33 Özellikle bu ayet, arka planda Peygamber (sav) hakkında 
münafıkların ileri geri konuştuğunu ve bu şekilde toplumda 
ona karşı bir itaatsizlik oluşturmaya çalıştıklarını göstermek-
tedir.

temeleri gündeme gelir. Zaten surenin başından 
beri münafıkların yapmak istediklerine dikkat çe-
kilmesinin ve buna müsaade edilmemesi gerekti-
ği üzerinde durulmasının sebebi budur. Onlara bu 
tutumlarından vazgeçmeleri, aksi hâlde üzerlerine 
gidileceği söylenir. Bundan sonra hesap gününden 
bahsedilir. Çünkü yerine getirilmesi istenen so-
rumluluklar bunu gerektirmektedir.]

İnsanlar Son Saat hakkında sorarlar. Onlara, 
“Onun bilgisi Allah katındadır, elçinin bütün bildi-
ği ise, Son Saat’in yakın olduğudur!” denilmelidir.  
Allah, kâfirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir 
ateş hazırlamıştır. Onlar, onun içinde devamlı ka-
lacak ve kendilerini koruyacak veya yardım edecek 
kimse bulamayacaklardır. Yüzleri ateşin içinde çev-
rildiği gün, “Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etsey-
dik, elçiye itaat etseydik; Ey Rabbimiz! Biz liderle-
rimize ve ileri gelenlere uyduk, bizi doğru yoldan 
uzaklaştırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki misli azap 
çektir ve rahmetinden tamamen mahrum bırak!” 
diyeceklerdir (63-68).

[Ayetlerin bu bölümde körü körüne tabi olup 
taklit etme konusunda insanları uyardığına dikkat 
edilmelidir. Zira şehirde kötü haber yayanların en 
büyük kozu etkilemeye çalıştıkları geniş kitle/ka-
muoyu, yani bu tabiiyettir. Bundan sonra mümin-
lere son öğütler verilmeye başlanır.]

İman edenler, Hz. Muhammed’e karşı Musa’ya 
eziyet eden İsrailoğulları gibi olmamalıdır. Nitekim 
Musa da Allah katında büyük şeref ve itibar sahi-
bidir ve bir süre sonra Allah’ın elçisini her türlü if-
tiradan temize çıkardığını unutmamalıdırlar. İman 
edenler, Allah’tan korkmalı ve her zaman hakkı ve 
doğruyu konuşmalıdır.34 İşte o zaman Allah onla-
rın işlerini değerli kılar ve günahlarını affeder. Kim 
Allah’a ve Rasûl’üne itaat ederse büyük bir zafere 
ereceğini bilmelidir (69-71).

Allah emaneti göklere, yere ve dağlara sunmuş 
ama onlar bunun sorumluluğundan korktukları 
için onu yüklenmeyi reddetmişlerdir. Haksızlığa ve 
akılsızlığa son derece meyyal olduğu için bu ema-
neti insan üstlenmiştir. Ama Allah, ikiyüzlü davra-
nan (bu) erkek ve kadınlarla ve kendisine eş koşan 
erkek ve kadınlara azap edecektir. Mümin erkekle-
re ve mümin kadınlara rahmetiyle yönelecek olan 
da yine odur. Allah çok bağışlayan çok esirgeyen-
dir (72, 73).

[Sure, emaneti yüklenen insanı doğrudan yana 
tavır almaya, sorumluluğunu adamakıllı yerine ge-

34 Burada sadıklara sıdkından sorulmaktan bahsedilen baş kısım 
hatırlanmalıdır.
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tirmeye çağırır.35 Burada insanın emaneti yüklen-
mesine rağmen ُه َكاَن َظلُوًما َجُهول  Şüphesiz o çok“ ِانَّ
zalim ve çok cahildir.” şeklinde nitelenmesinin se-
bebi, surenin bağlamından anlaşılmaktadır. Bilin-
diği gibi Medine’de sorun çıkaran kişiler -ki bunlar 
münafık, yani kalpleri hasta olanlardır- güya top-
lumsal sorunlara duyarlı gözükmektedirler. Oysa 
amaçları üzüm yemek değildir. Bu nedenle ayet, 
sorumluluğu üstlenmiş gözüken bu insanların za-
lim ve cahil tarafına değinir. Zira sorumluluk, top-
lumu sarsacak, parçalayacak konulardan uzak dur-
mayı, yani korkmayı gerektirir.36 Oysa kalplerinde 
maraz bulunan bu kişilerin haksızlığa meyyal ve 
sadece çıkarlarını gözeten yapıları, onları toplumu 
derinden sarsacak yaklaşımlarda bulunmaktan alı-
koymamaktadır. Onlar bir takım sorunları ortaya 
atarak güya emaneti yüklenmiş gibi gözükmekte 
ama aslında başka amaçların peşinde koşmaktadır-
lar. Bunların bir kısmı cahildir. Çünkü bilip bilme-
den sadece tabi olup taklit ederler.37 Diğerleri 

35 Ayette geçen, ‘emanet’le ilgili pek çok görüş vardır. Bunlar; 
mükellefiyet, kişinin ‘Lâ ilahe Allah’ demesi, el, ayak, dil ve 
göz gibi uzuvlar, mârifetullah (Allah’ı bilme) ile onun kapsa-
mına giren her şey, Rubûbiyyete dair deliller, farzlar, namus, 
namaz, oruç, cünüplükten yıkanmak gibi şeyler olabileceği 
üzerinde durulmuştur. Ancak emanetin bu çeşitleri, ayetin 
muhatabının müslümanlar olmasına dayalıdır ve bağlamdan 
onay da almaz. Bunun yanı sıra ayetteki ‘arzetme’ Keffal’e göre 
bir darb-ı mesel olarak nitelenmiş, “Ama onu insan yüklendi.” 
ayetinde ‘insan’dan kastın, çok zalim ve cahil olarak nitelendi-
rildiği için el-Hasen’e göre kâfir ve münafık şeklinde açıklan-
mıştır. Burada göklerin, yerin ve dağların cevabının َواْسَپِل اْلَقْرَيَة 
“O kasabaya sor…” (Yusuf suresi, 82. ayet.) ayetinde de buy-
rulduğu gibi me cazi bir ifade olduğu belirtilmiştir. Nitekim 
hemen sonra gelen ayette  ُ َب للّاهٰ -Tâ ki Allah, azaplandır“ لُِيَعذِّ
sın.” lafzındaki ‘lam’’ın ta’lil (sebeblilik) için olduğu ve ‘yük-
lendi’ fiiline taalluk ettiği ve buna göre azabın emaneti zalim 
ve cahilce yüklenmenin bir sonucu olduğuna da işaret edil-
miştir. (Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c. 18, s. 303; Kurtubî, 
El-Câmi’u Li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c. 14, s. 202-208.).

36 Burada şu ayetler hatırlanmalıdır: “Bu Kur’ân’ı bir dağa indir-
miş olsaydık, dağın ezilip büzülerek Allah korkusuyla param-
parça olduğunu görürdün. Ve işte (bütün) bu temsilleri, belki 
düşün(meyi öğrenebil)irler diye insanların önüne koyuyoruz.” 
(Haşr suresi, 21. ayet. M. Esed Meali); “Biz sana (sorumlulu-
ğu) ağır bir mesaj tevdi edeceğiz.”  (Müzzemmil suresi, 5. ayet. 
M. Esed Meali); Ayetler, Kur’ân’ın hayata yansıtılmasının ağır 
bir sorumluluk olduğunu ifade eder. Fakat bu sorumluluk, 
sonunda bir hesap vermeyi gerektirdiğinden korka korka üst-
lenilen bir görev addedilmelidir. Buna göre bir mümin, kendi-
sine ve başkalarına zarar vermemek için (takva) kendi görüş-
lerinden ziyade ayetlerin hayata intibakına öncelik verir. Bu 
anlamda yaşadığı dönemde her türlü önerinin Elçi’den onay 
alması bir zarurettir. Bunun dışında indi çıkarımların istişare-
yi ve elbette Kur’ân’a uygunluğu esas alması gerektiği de unu-
tulmamalıdır.

37 Burada şu ayetler hatırlanmalıdır: “Yüzlerinin ateşte darmada-
ğın olduğu o Gün, ‘Eyvah’ diye feryad ederler, ‘Keşke Allah’a 
itaat etseydik, keşke Elçi’ye uysaydık!’ Ve ‘Ey Rabbimiz!’ diye-
cekler, ‘Biz liderlerimize ve ileri gelenlere uyduk, bizi doğru 
yoldan uzaklaştıranlar onlardır!’ ” (Ahzab suresi, 66, 67. ayet-
ler. M. Esed Meali).

zalimdir.38 Zira pek çok şeyin bilincindedir ama 
yine de geri durmazlar. Sorumlulukları, cahil ve za-
limce üstlenmekten kasıt budur ve ayetin muhata-
bı yukarıda sözü edilen bu hasta kalplilerdir. Nite-
kim emaneti yüklenmeden bahseden ayetin hemen 
devamında da yine bu ikiyüzlü ve müşrik kimsele-
re azap edileceği dile getirilir.39

Surenin sondan bir önceki ayeti, başından iti-
baren anlatılanları dikkate alarak bir nasihatte bu-
lunur. Ve “Siz ey imana ermiş olanlar! Musa’ya ezi-
yet eden İsrailoğulları gibi olmayın Allah, hakkında 
ileri sürdükleri iddialardan onu temize çıkardı/ak-
ladı beraat ettirdi. Çünkü o, Allah katında büyük 
şeref ve itibar sahibiydi.” der. Ayette Musa (as)’nın 
beraat etmesi  ُاَه  .fiiliyle ifade edilir (feberraehu) َفَبرَّ
Temize çıkmak anlamına gelen bu fiil, sure içinde 
âdeta salât etmenin tefsiri, yani açılımı/açıklanma-
sıdır. Ardından (َوجيًها ِ -O’nun Allah ka (َوَكاَن ِعْنَد للّاهٰ
tında büyük şeref ve itibar sahibi olduğu belirtilir. 
Bu da yine O’nun teberri ile yani temize çıkarak 
elde ettiği sonuçtur. Nihayet Rasûlüllah (sav)’a 
salât edildiğinde de onun önce dünyada şerefiyle 
temize çıkması, ardından ahirette de Allah’ın rızası-
nı kazanması istenmektedir.]

Görüldüğü gibi Ahzab suresinin konusu, top-
lumda tartışma konusu olan ve özellikle Medine’de 
münafıkların fitne çıkarmak için kullandıkları sos-
yal olaylar hakkındadır.

Özetlemek gerekirse surenin konuları şu şekil-
dedir:

Zıhar,40 çocukların babalarına nispet edilmesi 
ve evlatlık meselesi, Peygamberin eşlerinin mü-
minlerin annesi olması, akrabalık bağlarının ma-
nevi kardeşlik bağlarından daha öncelikli olması41, 
Peygamber (sav)’in eşlerinin dünya hayatının süsü-
nü istemesi karşısında elçinin bu isteklerini karşı-
layıp onları boşaması ihtimali, Rasullulah (sav)’ın 
eşlerinin kadınlardan herhangi biri gibi olmadığı 
için birtakım yükümlülükleri yerine getirme zo-

38 Burada şu ayet hatırlanmalıdır: “Ey Rabbimiz! Onlara iki misli 
azap çektir ve rahmetinden tamamen mahrum bırak!” (Ahzab 
suresi, 68. ayet. M. Esed Meali); Bu kişiler, kendilerine tabi 
olanları ateşe çağıranlardır.

39 Bu hasta ruhlu kişililerle müminler birbirine karıştırtılmama-
lıdır. Bu ayetin kastı, Peygamber (sav) aleyhine toplumda fitne 
çıkarmaya çalışan ve sadece bu amaçla sosyal meseleleri gün-
deme taşıyan münafıklardır.

40 Zıhar konusu, Mücadele suresinin girişinde geniş şekilde ele 
alınmıştır.

41 Akrabalığın kardeşliğe nispetle öncelikli olması durumunun, 
bütün varını yoğunu Mekke’de bırakıp hicret eden ve kardeş-
lik sayesinde yeniden hayata tutunan Muhacirler açısından da 
kolay olmadığı unutulmamalıdır.
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runluluğu, Zeyd’in boşandığı hanımla Peygamber 
(sav)’in evlenmesi, Muhammed (sav)’in kimsenin 
babası olmaması, boşanan kadınların tamamen 
serbest bırakılması42, Peygamber (sav)’in evlilik-
leri, Nebi (sav)’nin evine girmek, çıkmak, yemek 
yemek ve oturmak ve eşlerinden bir şey istemek 
bahisleri…

Toplumu işgilendiren bu ağır sosyal konuların 
bir kısmı başka surelerde de işlenmiş ama burada 
Peygamber (sav)’e destek verilmesi gereken önem-
li meseleler bağlamında özellikle ayrıntısına giril-
meden âdeta başlık olarak bir araya getirilmiştir.43 
Zira bunlar doğru anlaşılmadığı takdirde toplum-
da ağır sonuçlar doğurabilecek netameli/zor konu-
lardır. Dolayısıyla yukarıda görüldüğü gibi siyasi, 
sosyal ve ekonomik anlamda Peygamber (sav)’in 
vahyin rehberliğinde çözmeye çalıştığı meseleler-
de ona yardım etmek, destek vermek, merhametle 
yaklaşmak ve onun adını hayırla anmak, ona salât 
etmek anlamına gelmektedir.

Salât kelimesinin geçtiği 56. ayet dikkate alındı-
ğında Allah, melekler ve müminler şeklinde üç ayrı 
fâil için aynı fiilin kullanılması, her üçünü de kap-
sayan ortak bir anlam tercihinde bulunmanın ge-
rekli olduğunu gösterir.44 Nitekim dikkat edilirse 
ayette asıl olan Allah’ın ve meleklerin yaptığı şeyin 
aynısını müminlere de önermek ve bu şekilde ina-
nanları tahrik ve teşvik etmektir. Salât fiilinin her 
üç faile de nispet edilebilecek bu ortak yönü elçi-
nin şan ve şerefini yüceltmek, onu hayırla anmak-
tır. Bu yaklaşım, Peygamber (sav) hakkında çıkarıl-
mak istenen dedikodulara aldırmamak ve vahiyle 
bildirilen doğru bilgiden ayrılmamaktır. Dolaysıyla 
müminlerden istenen şey bu sosyal sorunların 
hâllinde ona yardım etmeleri ve destek olmalarıdır. 
Onlar adına ciddi bir sorumluluktur bu. Nitekim 
ayetin sonunda yer verilen َوَسلُِّموا َتْسليًما (ve sellimu 
teslimâ) ifadesi de inandığını iddia eden kişinin 

42 Boşanan eşlerin güzel bir şekilde serbest bırakılması hakkında 
bkz.: Bakara suresi, 231, 232. ayetler; Talak suresi, 6. ayet.

43 Ahzab suresinin indirildiği aşama, Mevdudî’nin de belirttiği 
gibi bütün İslâm düşmanlarının Müslümanların başarısını kıs-
kandıkları bir dönemdir. Münafıklar buna gölge düşürmeyi 
planlayarak Peygamber (sav)’in başarısızlığa uğraması için ona 
iftira atıp gözden düşürmeye çalışmaktadırlar. Fakat sonunda 
elbette rezil olacakları belirtilmektedir. (Mevdudî, Tefhîmu’l-
Kur’ân, c. 4, s. 401.).

44 Burada salât fiilinin aynı cümle içinde üç ayrı faile göre üç 
farklı anlama gelmesi, fiil ile kastedilen manayı zayıflatır. 
Zaten bir kelimenin bir cümlede birden fazla anlamda kulla-
nılması nasıl mümkün olabilir? Oysa üçüncü failden istenen 
ilk iki failin yaptığını yapması, yani kastın ortaya çıkması açı-
sından güç/vurgu kazanmasıdır.

kendisini onun rehberliğine gönülden teslim etme-
sinin önemini dile getirir.45

Salavât getirmek, Peygamber (sav) hayattay-
ken toplumu ıslah için giriştiği her işte ona yardım 
etmek, çıkabilecek her türlü şayia karşısında adı-
nı temize çıkarmak, iftira, itham ve dedikodular-
la mücadele ederek onu savunmaktır. Peygamber 
(sav), bir gün öleceğini bildiği için olsa gerek ken-
disine “Ey Allah’ın Rasûlü! Sana selâmı nasıl geti-
receğimizi biliyoruz. Peki, sana salât nasıl olacak?” 
diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

“Allah’ım, İbrahim’e ve İbrahim’in âline salât 
ettiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed’in âline 
de salât et…”46

Dikkat edilirse bu defa salât edilen kişi sade-
ce Peygamber (sav) olmaktan çıkar ve işin içine âli 
diye bilinen kişiler de girer. Rasûlüllah’ın âli; ehl-i 
beyti (ev halkı), sahabesi (arkadaşları) ve ümme-
ti (kendisine tabi olanlar)dir.47 Başka bir ifade ile 
onun âli getirdiği hakikate gönülden inanan bütün 
müminlerdir.48 Buna göre adını hayırla anmak hu-

45 Mevdudî bu hususta şöyle demektedir: “Selam kelimesinin de 
iki anlamı vardır: 1) Her tür hata, kusur ve eksiklikten uzak 
olmak 2) Barış içinde olmak ve başkasına karşı çıkmaktan 
sakınmak. O hâlde Peygamber (sav) ile ilgili olarak ‘sellimü 
teslîma’ emri şu anlamlara gelir: O’nun iyilik ve emniyeti için-
de olun. Ona karşı çıkmaktan sakının ve samimiyetle ona itaat 
edin.” (Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, c. 4, s. 402.).

46 Buhari ve Müslim’de yer verilen namazlarda da teşehhütte tek-
rar edilen bu hadisten yukarıda bahsedilmiştir; (Ayrıca bknz.:  
Kurtubî, El-Câmi’u Li-Ahkâmi’l-Kur’ân, c. 14, s. 173-176; 
Tâhir b. Âşur, Tefsîru Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, c. 22, s. 98.)

47 Bu hususta Mevdudî, Peygamber (sav)’in bu duayı sadece 
kendisine hasretmediğini ashabını, hanımlarını ve soyundan 
gelenleri de buna dâhil ettiğini dile getirir. Bir kimsenin ehli 
akrabalarıdır. Ancak âl kelimesinin sadece Peygamber (sav)’in 
ev halkını değil, akrabası olsun olmasın arkadaşları, dostları 
ve yardımcıları gibi onu takip eden ve onun sünnetine uyan 
herkesi içine alacağı üzerinde durur. Elbette Peygamber (sav)’e 
hem kan bağı ile bağlı olan, hem de onun yolundan giden ev 
halkı, âl-i Muhammed denilmeye daha layıktır. Ama onun 
yolunda olmayan kimseler, onun ev halkından, akrabaların-
dan bile olsalar âl-i Muhammed’den değildir. Bunun tam tersi-
ne onun yolundan gidenler, onunla uzaktan hiçbir akrabalık-
ları olmasa dahi âl-i Muhammed’dendir. Mevdudî, Kur’ân ‘on 
dört yerde âl-i Firavun’ derken hiçbirinde sadece onun ev hal-
kını değil Musa (as)’ya karşı açtığı savaşta ona taraftar olanları 
kastettiği üzerinde durmuştur. (Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, c. 
4, s. 403, 404.).

48 Örneğin Hicr suresinde Melekler İbrahim (as)’e çocuk müj-
deledikten sonra, yine onun sorusu üzerine Lut’un âli’ne (
َل لُوٍط اهٰ ) gönderildiklerini ifade ederler. İlgili ayet şu şekilde-

dir: “ ‘Haberin olsun!’ dediler, ‘Biz, Lut’un ailesi ( َل لُوٍط اهٰ  ) 
dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; 
onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suç-
lularla beraber kalmasını gerekli gördük. Elçiler Lut’un evine 
gelince O: ‘Doğrusu, siz ürkülecek kimselersiniz.’ dedi.” (Hicr 
suresi, 58-62. ayetler. S. Yıldırım Meali.) Ardından 63. ve 64. 
ayetlerde Melekler, onlara o şüphe ettikleri azabı getirdiklerini 
ve bu konuda doğru söylediklerini dile getirirler. Tam burada 
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susunda Rasûlüllah için yapılan savunmanın aynı-
sını müminler, birbirleri için de yapmalıdırlar.

Nebi (sav)’nin ev halkı ve arkadaşları vefat et-
miştir. Buna göre onlara yardımda bulunmak an-
cak dua etmekten ibaret kalır. Yani ayette Peygam-
ber (sav)’e verilen fiili destek onlar için söz konu-
su olamaz. Ancak onun davası, yolu, tebliği devam 
etmektedir. Dolayısıyla ona dua etmek onun şah-
sında bu davanın, mücadelenin başarıyla sürdürül-
mesini istemektir.49 Nihayet bu talebin gerçekleş-
mesi de dâhil olmak üzere fiili olarak Peygamber 
(sav)’den geriye onun davasını üstlenen ve hâlâ ya-
şayan tek bir muhatap kalmıştır; ümmeti.50 Nite-
kim dün olduğu gibi bugün de Allah’a ve elçisine 
itaat adına toplumda girişilebilecek her faaliyet fii-
len bu ümmet tarafından yapılmaktadır.

Ayetten çıkarılan anlam çerçevesinde yaşadı-
ğı dönemde sosyal sorunlara çözüm arayışı içinde 
nasıl Peygamber (sav)’e destek verilmesi gerekiyor-
sa bugün de aynı şekilde toplumsal barış ve hu-
zur adına bu sorunlarla boğuşan müminlere yar-
dım edilmelidir. Buna göre “Allâhümme salli alâ 
Muhammed ve alâ âli Muhammed…” demek, kısa-
ca “Ey Allahım! Sen Muhammed’in ve onun âlinin 

Lut’un âli 65. ayette birden ehli olur. Ayet, “Sen ailenle birlik-
te yola koyul…” (  diye devam eder. Yani artık Lut ( َفاَْسِر ِباَْهلَِك
(as) kızlarından başka kendisine tabi olan kimse bulunmadığı 
ortaya çıkmış olur. Ve bu gerçeği anlayan melekler artık söze 
senin ehlin diyerek devam ederler. Lut (as)’un âli diye başla-
yan sözün akışı ona tabi olan kimsenin kalmadığı anlaşıldığın-
da ehli diyerek devam etmesi, âl ifadesinin aileyi aşan ve içine 
elçiye tabi olanları da alan bir kapsama sahip olduğunu gös-
terir. Buna göre âl ifadesi ile ona tabi olan kimse bulunmadı-
ğı anlaşılıncaya kadar ailesiyle birlikte bütün taraftarları, son-
rasında ise ehl ile sadece ailesi kastedilmektedir.

49 Peygamber (sav)’in getirdiği dinin yüceltilmesi aynı zaman-
da âlimlerin işidir. Buna göre ona dua etmek ondan sonra 
bu dinin yüceltilmesi uğrunda gayret eden âlimleri de içer-
melidir. Fakat elbette bu mana ancak dolaylı olarak ve genel 
anlamda söz konusu edilebilir. Yani salavât özellikle elçiye ait 
bir dua olduğu için içinde başka bir isim geçmez. Ama onun 
temsil ettiği makam, genel anlamda bütün âlimleri de arkası-
na alır. Nihayet Peygamber (sav)’in âli, içinde bütün müslü-
manları bulundurmasına rağmen yine de ona en yakın duran-
lar âlimlerdir.

50 İslam Ansiklopedisinde konuyla ilgili açıklama şu şekildedir: 
“Ayetin ikinci kısmında geçen “tam bir teslimiyetle selâmlama” 
ifadesi ise ya -namazların son ka’desinde okunan tahiyyat 
duasında olduğu gibi- belli selâm kelimelerini kullanarak 
Peygamber (sav)’in manevi şahsiyetini selâmlama ya da onun 
emirlerine tam anlamıyla itaat etme şeklinde anlaşılmıştır. 
Ayetteki emrin gereklilik mi (vücûb) yoksa tavsiye mi (nedb) 
ifade ettiği tartışılmış, vücûb ifade etmekle birlikte hayat-
ta bir defa yerine getirilmesinin yeterli ve diğerlerinin men-
dub hükmünde olacağı (Kãdî İyâz, II, 64), bir mecliste Resûl-i 
Ekrem’in adı ilk anıldığında veya bir metinde ilk yazıldığında 
salâtu selâmda bulunmanın ayetteki emri yerine getirmek için 
yeterli sayılacağı kabul edilmiştir.” (İslam Ansk., salâtu selâm 
maddesi, c, 36, s. 23, 24.).

şan ve şerefini yükselt…” anlamında “Ey Allahım! 
İhtiyaç içinde dertli, sıkıntılı veya mücadele için-
de nerede bir mümin varsa, sen onlara yardım et, 
onların senin dinini yaşama ve yaşatma hususunda 
başarılı olmasını sağla, toplumda inşa etmeye çalış-
tıkları her konuda onlara destek ver, rahmet et…”51 
şeklinde bütünüyle ümmete maddi-manevi destek 
talep etmektir. Burada konu, elçinin şan ve şerefiy-
le, ümmetinin şan ve şerefinin benzerliği üzerin-
de ilerler. 

Salavât, müminlerde ümmet şuurunu inşa edip 
ayağa kaldırır. Müslümanlara birbirlerine dua et-
melerinin önemini hatırlatır ve kardeş olduklarını 
unutmamalarını sağlar.52 Ve en önemlisi ümmet şu-
uru içerisinde Müslümanların birbirlerinin şan ve 
şerefini koruma ve yükseltmeyi kendilerine dert 
edinmelerini gerekli kılar. Salavât, başta Rasûlüllah 
olmak üzere onun yolundan giden ümmetin birbi-
rine dua etmesi ve rahmet okumasıdır.

Ahzab suresi, salât etmeyi merkezine alarak 
toplumsal meselelerin çözümünde Müslümanlara 
tam bir teslimiyetle Peygamber (sav)’e destek olma-
yı emreder. O’nu aldığı kararlarda yalnız bırakma-
maları gerektiğini söyler. Bugün bu destek, O’nun 
izinden giden ümmetinin hakkıdır.53 Yani adale-
tin gereği olarak yapılması gereken her işte toplu-
mu ilgilendiren ama değişmesi veya çözülmesi zor 
olan meselelerde müminlerin birbirine yardım et-
mesi bir sorumluluk ve zorunluluktur. Bu mesele-
lerin çözümünde kalplerinde hastalık olan kişile-
rin toplumun huzurunu bozmasına, fitne çıkarma-
sına ve İslam toplumunun birliğini parçalamalarına 

51 Bu duanın “Ona yardım etmem için bana da imkân ver. Bizi 
elçine ümmet ve birbirimize kardeş yap.” anlamında pratik bir 
uzanımı bulunduğu da unutulmamalıdır.

52 Bu konu bir meselenin Kur’ân’a arzı, yani onunla sağlaması-
nın yapılması hususunda güzel bir örnektir. Dolayısıyla salavât 
getirmeyi de Kur’ân’dan öğrenmek en doğru yoldur.

53 Bu arada salavâtın Peygamber (sav)’den başkaları için kullanı-
lıp kullanılamayacağı konusunda ihtilaf edilmiştir. Salavâtın, 
rahmet ve destek vermek anlamında sözlük anlamının başka-
ları için kullanılmasında bir beis olmayabilir ki bunun nak-
ledilmiş örnekleri vardır. Mesela zekât parası getirenler için 
“Allâhümme salli aleyhim.” denilmesi gibi. Ancak salâtu 
selam getirmek geleneksel anlamda Rasûlüllah (sav)’a has 
bir durumdur. Bunun başkası için caiz olmayacağı üzerin-
de durulmuştur. (Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, c. 4, s. 405.); 
İnsanların belirli şahıslara atfen yapacakları bu türden bir eyle-
min doğru olmayacağı açıktır. Fakat Peygamber (sav)’den riva-
yet edilen sözlerde bizzat kendisinin önerdiği ve namazlarda 
tahiyyattan sonra okunan dualarda da görüleceği gibi salât 
bütün ümmeti kuşatacak şekilde bir kapsama sahiptir. Kısaca 
başka bir ifade ile söylemek gerekirse Rasûlüllah (sav) dışında 
özellikle bir şahsı övmek veya yüceltmek için salavât getiril-
mez. Zira onu övmek onun rehberliğinden hareketle Kur’ân’ı, 
İslam’ı, bu dini mübini övmektir. Yani onun kişiliği ile dava-
sı birleşmiştir. Ancak salavâtta kastedilen rahmetten bütün bir 
ümmetin faydalanması elbette gereklidir.
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müsaade edilmemelidir. Allah ve melekleri her za-
man müminlerden yanadır. Müminlerin de birbir-
lerine sahip çıkması, Kur’ân’a ve Rasûlüllah’ın sün-
netine teslim olması, toplumsal/sosyal her türlü so-
runun çözümünde birbirlerini desteklemeleri gere-
kir. Sure bağlamında salavât getirmek bu sorunları 
çözerken müminlerin birlik olmasını istemek anla-
mına gelir. Sureden çıkan ölçü budur.54

Henüz İslam kültürünün bütünüyle kaybolma-
dığı yerlerde hayatın içinde salavât getirmek hâlâ 
önemini korumaktadır. Bu coğrafyalarda bir kavga 
sırasında salavât getirildiğinde herkes susar ve du-
rur. Bir kaza anında veya bir panik hâlinde salavât 
getirmek, sakinleşmeyi ve ardından yardım etme-
yi akla getirir. Salât etmek, bu anlamda herkese iyi 
gelir.

Ahzab suresi bağlamında salavât getirmenin an-
lamı, İslam’ın yükselmesini ve bütün Müslümanla-
rın iyiliğini istemek, yani ümmete rahmet okumak-
tır. Bu söz sahibine Müslümanlara yardım etmesi-
nin gereğini hatırlatan fiili bir uyarıdır ve bilinçle 
söylendiğinde ümmete rahmet getirecektir.55

Sonuç olarak;
Bir mümin, ayette emredilen şekilde fiili ola-

rak Rasûlüllah (sav)’in tebliğ ettiği bu dinin emir-
lerinin hayata hâkim olması, toplumda yaşanma-
sı için elinden geleni esirgememelidir. Hayattayken 
kendisine verilen destek şimdi onun yolunda iler-
leyen ümmete verilmelidir. Bu anlamda Peygamber 

54 Surenin 56. ayetinden sonra gelen ayet şudur: “Allah ve 
Rasûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş 
ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.” (Diyanet Vakfı 
Meali) Bu durumda o gün Allah’ı ve Resul’ünü incitenler dün-
yada ve ahirette rahmetten yoksun kalıp alçaltıcı bir azapla 
tehdit edildiği gibi bugün de müminleri incitenler aynı şekil-
de kınanmalıdırlar.

55 Pek çok kişi bu sözü aynen Kelime-i Şehadet gibi algılamış 
ve hayatta en az bir defa Peygamber (sav)’e salavât getirme-
nin farz ya da vacip olduğunu savunmuştur. Hatta bir kimse-
nin okuduğu salât miktarı, onun dinine olan bağlılığının ölçü-
sü kabul edilmiştir. (Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’ân, c. 4, s. 404, 
405.); Oysa asıl önemli olan bu sözün içreğinin muhatapta 
uyandırdığı bilinçtir.

(sav)’in öğrettiği ve namazda da ifade edildiği gibi, 
“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Mu-
hammed…” şeklinde salavât getirildiğinde;

“Ey Allah’ım! İbrahim’e ve onun âline yaptığın 
gibi Muhammed’in ve âlinin de şanını yücelt, şere-
fini koru, onlara merhamet et.”,

Yani, “Ey Allah’ım! İbrahim’e ve onun âline yap-
tığın gibi Muhammed’in, yani onun şahsında bu 
dinin ve âlinin, yani ona tabi olan bu ümmetin de 
şanını yücelt, şerefini koru, onlara merhamet et.” 
denilmiş olmaktadır.56

Salât, kelimesine verilen anlam, görüldüğü gibi 
siyak-sibak ilgisini de aşacak şekilde sure bütünün-
de yer verilen konulardan ilham alır. Sure içerisin-
de bu mana, Ehl-i Beyt’ten sahabelere oradan da 
ümmete şamil olacak şekilde bir genişleme göste-
rir. Yani önce Peygamber (sav)’in hanımlarına son-
ra arkadaşlarına en sonunda da hepsini kuşatacak 
şekilde bütün inananlara salât etmeyi emreder. Bu-
nun yanı sıra surede geçen pek çok ayet de bağ-
lamdan nasiplenir. Mesela emaneti göklere, yere 
ve dağlara yüklendiğini ama onların bundan imti-
na ettiğini dile getiren ayet bunu insanın zalim ve 
cahil tarafıyla yüklendiğini ifade eder. Bağlam ol-
masa emaneti yüklendiği hâlde kişinin neden za-
lim ve cahil şeklinde nitelendiği anlaşılamaz. Oysa 
sure bütününde toplumda fitne çıkarmaya çalışan 
ve sırf bu nedenle pek çok tartışma konusu orta-
ya atan kişilerden bahsedilir. Bunlar, kendileri-
ni olup biten olaylar karşısında sorumlu, ilgili ve 
dertli gibi göstererek ileri geri konuşan ve bu şe-
kilde Peygamber (sav) aleyhine bir muhalefet oluş-
turmayı amaçlayan kalbi hasta olarak nitelendiri-
len insanlardır. Dolayısıyla ayetin muhatabı onlar-
dır. Normal insanlar, yani Müslümanlar değil. Ne-
ticede Ahzab suresi bağlamında salavât getirmenin 
anlamı, Rasûlüllah (sav)’ın şahsında onun rehber-
liğine duyulan saygıyı dile getirerek hâlâ onun yo-
lundan giden ümmetine rahmet dilemektir. Görül-
düğü gibi bu şekilde surenin bağlamı, pek çok me-
selenin daha iyi anlaşılmasında belirleyici bir rol 
üstlenmektedir.

56 Bu anlam, ağır sosyal meselelerin çözümü bağlamında şu şekle 
bürünür: “Ey Allahım! Sen Muhammed’in, yani onun şah-
sında İslam’ın temiz kalmasını, insanlar için ümit aşılamaya 
devam etmesini sağla. Onun yolundan giden müminlerin bir-
birine yardım etmelerini ve ağır sosyal meselelerde birlik ola-
bilmelerini nasip et. Bu ümmetin bütün insanlık adına hayır-
la anılması ve örnek olması için şerefini koru. Son Peygamber 
(sav) de İbrahim (as) gibi herkes tarafından sevilen ve paylaşı-
lamayan biri olsun ve onun yolundan gidenlere yaptığın gibi 
bu ümmet de hayırla anılsın ve hep hayırlı sonuçlarla karşılaş-
sın…” Bu yaklaşım, sosyal meselelerin çözümünde bütün top-
lumu kucaklayacak şekilde adil olmayı gerektirmektedir.
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İşlerin kontrolden çıktığını 

zannetmek Allah’tan gafil olma-

nın en açık alâmetidir. Cenab-ı 

Hak her şeyi hikmetle idare eder, 

fakat insanın görüş alanı dar ol-

duğundan durumu idrak edeme-

yebilir. Hayatında hiç saat gör-

memiş birisi için dişlilerin dizi-

lişi son derece karışık gelebilir, 

mekanizmayı anlayamadığından 

düzensizlik olduğunu düşüne-

bilir. Hâlbuki müthiş bir düzen 

söz konusudur ve eğer beğen-

meyip kurcalamaya başlarsa saat 

bozulur. O halde bize düşen son 

derece karmaşık sosyal olayları 

içinden geçerken meselenin arka 

planını anlamaya çalışmak ve 

kendi aklımıza göre hareket et-

meyi bırakarak dişlilerin arasına 

çomak sokmaktan vazgeçmektir.

Mümin kat’iyen yeise düş-

mez, daima ümit-var ve müs-

bet olmak zorundadır. Madem 

Sen sanmadığın yerde
Nâgâh açıla perde
Dermân erişe derde
Allah görelim n’eyler
 
Gündüz olalım sâim
Gice olalım kâim
Allah diyelim dâim
Allah görelim n’eyler
 
Her dem dalalım bahre
Aldanmayalım dehre
Sabreyleyelim kahra
Allah görelim n’eyler
(Yunus Emre)

H epimiz kendi aklımızca 
olaylara yön vermeye, dev-

leti, milleti hatta dünyayı ida-
re etmeye çalışırız. Heveslerimi-
zi fikir zannettiğimiz ve aklımı-
zı çok beğendiğimiz için mut-
lak hakikati tayin etme hakkı-
mız olduğu evhamına kapılırız. 

Burnumuzun ucunu göremedi-
ğimize ve sayısız mevzuda zır 
cahil olduğumuza aldırmaksı-
zın âmir olup hüküm verme sev-
dasına düşeriz. Ebetteki hadise-
ler arzularımıza ve planlarımıza 
göre gitmek zorunda değil. He-
veslerin, dünya muhabbetinin ve 
enâniyetin bir tür basiret ve yön 
kaybına sebep olduğunu fark et-
memiz ancak zorlu tecrübelerin 
neticesinde mümkün olabiliyor.

Kusurlu ve noksan fehmimiz-
le kâinata ve olaylara yön verme-
ye kalkışmaktan ve işler istediği-
miz gibi olmayınca da şikâyet et-
mekten vaz geçmek kendi lehi-
mizedir. Evrenin genel koordi-
natörü olmadığımız apaçık orta-
da! Cenab-ı Hak, kâinatı tedbir 
ve tedvir ederken (hâşa) bize da-
nışacak ya da keyfimize göre ida-
re edecek değil ya!

Selçuk KÜTÜK

ENDİŞEYE MAHAL YOK
HER ŞEY YOLUNDA

Ehl-i küfrün şer ve fenalık yapma noktasında ittifak etmesine 
şaşırmamak gerek, çünkü tahribat kolay fakat inşa etmek 
zordur. Müsbet bir işin başarılması pek çok şartın yerine 
getirilmesine ve çaba gösterilmesine bağlıdır. Bir binanın 
inşası için çok sayıda işçi, günlerce çalışma, mühendis, plân, 
hesap, malzeme vs. gerekirken yıkılması için sadece bir 
bomba konulması ve saniyeler kadar kısa süre yeterli olur.
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elimizde dua gibi bir silah var 

ve madem her şeyi elinde tutan 

mutlak kudret sahibinin tarafın-

dayız, o halde son tahlilde kay-

betme ihtimalimiz yoktur. Yeise 

düşmek Allah’tan ümidi kesmek 

ve dalâlet ehlini motive etmek 

manasına gelir ki, bu mümine 

yakışmaz. Her zaman ümit-var 

olmak düşmanın enerjisini tüke-

ten bir mahiyet taşır. Hadiselere 

müsbet bakan güzel görür ve 

güzel gören hayattan zevk alır, 

Allah’tan razı olur. Menfi bakan 

ise kendini kara-bahtlı görür, et-

rafına ümitsizlik saçar, Allah’tan 

razı olmaz.

Hataların diyeti olarak mu-

vakkat mağlubiyetler söz konu-

su olabilir; ganimet sevdasına 

düşenler (tüm ikazlara rağmen) 

mevkilerini terk edenler ya da 

zafer kazanmanın Allah’ın ikra-

mı değil de kendi güçleri saye-

sinde olduğunu zannedenler çı-

kabilir; dolayısıyla Uhud benzeri 

bir sıkıntı yaşanabilir. Kendini 

bir şey zanneden, gücü elinde 

tuttuğunu vehmeden insan has-

ta olmakla, elindeki imkânları 

kaybetmekle, hesapların yan-

lış çıkmasıyla, işlerin arzu etti-

ği şekilde gitmemesiyle, hayal 

kırıklıklarıyla dünya hayatının 

faniliğini idrak etmek gibi bir 

dersle yüz yüze gelir. İktidarı-

nı ve sevdiklerini kaybetmekle 

kendi aczini, zayıflığını, zevalin 

ve faniliğin esrarını fark etmeye, 

hikmeti ve ef’âl-i İlâhiyyeyi bir 

derece anlamaya başlar.

Tüm bu hatalara rağmen 

kendimizi toparlarsak maddi ve 

manevi fetihler devam edecektir. 

Bazen çok daha ileri sıçrayabil-

mek için bir adım geri çekilmek 

gerekebilir. Bizler ihlâs ile vazi-

feye devam etmekle mükellefiz, 

netice ve muvaffakiyet Allah’a 

aittir. Önemli olan uyanık ve diri 

kalmaktır; uyanık bir adam uyu-

yan yüzlerce kişiden daha etkili 

ve kuvvetlidir.

Allah’ın icraatına karışmayı 

ve itirazı bırakıp kendi vazifemi-

zi yapmaya başladığımızda vaat 

edilen yardım kendini göstere-

cektir. Nasıl ki, Hz. Musa’nın sı-

radan bir odun parçası olan asası 

Firavun ve adamlarının sihirleri-

ni tesirsiz bıraktı; aynen bunun 

gibi dev güçlerin oyunlarını, 

medya büyücülerini ve bunla-

rın yalanlarını (yılanlarını) yok 

edecek tür bir asayı Musa ihsan 

edilecektir. 

Başarıyı garanti görmenin, 

ihlası kaybetmenin ve meşru da-

irenin haricine çıkmanın bir ce-

zası olarak bir takım ikazların 

gelmesi kendimizi tashih etmek 

için bir fırsat bilinmelidir. Had-

dini tecavüz etmek tedibi gerek-

tirir, aynen bir çobanın başkası-

nın arazisine giren koyunları geri 

çevirmek için onlara taş atması 

gibi… O halde, tokat yediğimiz 

zaman birilerini suçlamak yeri-

ne “aslında ben bundan fazlasını 

hak etmiştim!” diyerek mesele-

yi hızla idrak etmeliyiz. Halının 

sopa ile dövülmesi halıya eziyet 

etmek için değil, içindeki tozla-

rı ve pislikleri temizlemek için-

dir…

Yenilgi ve sıkıntı durumların-

da mızırdanmanın ve şikâyetçi 

olmanın hiçbir faydası yoktur, 

bunun yerine meselenin arkasın-

daki hikmeti yakalamaya çalış-

mak en uygun yaklaşımdır. Ca-

nımızı sıkan her şey gafletimi-

zi dağıtmaya yarayacak bir vesile 

veya derecemizi artırmaya yöne-

lik bir imtihan ya da bazı günah-

larımızın telafisine medar olacak 

bir temizlik operasyonu olarak 

görülmelidir. Allah küçük imti-

hanlar vasıtasıyla fani olan bazı 

nimetleri elimizden alarak on-

lara beka kazandırmak isterken 
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bizim ileri geri konuşmalarla bu 

fırsatları tepmemiz büyük bir 

gaflet olacaktır.

Vukua gelmiş, yani mazi-

ye intikal etmiş bir meseleye 

itiraz etmek ve rıza gösterme-

mek Cenab-ı Hakk’ın o mese-

ledeki muradına razı olmamak 

manasına gelir. Musibete kar-

şı ancak Hakk Teâlâ’yı itham 

eden bir kişi yakınır. Sabreden 

kişi,  “Rabbinin hükmüne sab-

ret, şüphesiz ki sen bizim göze-

timimiz altındasın”(Tur 48) aye-

tinin ifadesi gereği tahammül et-

tiği müddetçe Allah’ın kontrolü 

altında olduğunu bilir ve isyan 

etmez. Allah başarıyı, zenginliği 

ve medeniyet tarih boyunca be-

lirli kurallara bağlı olarak elden 

ele dolaştırır; bu durum hikmet 

ve imtihanın bir neticesidir. Ku-

ral basittir: İyi oynayan kazanır!  

Müslüman açısından oyunu 

her ne pahasına olursa olsun ka-

zanmak gibi bir mecburiyet yok-

tur. O halde, her şey kuralına uy-

gun olarak yapılmalıdır. Gayr-ı 

meşru yoldan elde edilen ka-

zançla hizmet olmaz, halkın te-

veccühü için hilaf-ı hakikat şey-

ler söylenemez, ihlâsı bozan ve 

riya kapsamına giren davranışla-

ra itibar edilemez. Kesret-i etbâ’ 

(tâbi olanların çokluğu) haklı-

lık işareti sayılamaz ve başarının 

ölçüsü değildir. Kemiyete değil, 

keyfiyete itibar edilmelidir. Hak-

ka istinat eden bir davanın karşı-

lık bulmaması ve meyve verme-

mesi mümkün değildir.

Bu dünya hayatında herkes 

kendine yakışanı yapıyor; hır-

sız çalıyor, katil öldürüyor, ya-

lancı aldatıyor... Bu durum ira-

de hürriyetinin ve dolayısıyla da 

ceza/mükâfat dengesinin bir ge-

reğidir. Mümin de kendisine ve-

rilen emaneti ve vazifeyi ifa ede-

cek. Neticede, cennet ve cehen-

nem kollarını açmış sakinlerini 

bekliyor…

Ümitsizlik, kaygı, stres ve 

bunlarla başa çıkmak için üret-

tiğimiz duyarsızlaşma halleri ha-

yata ve hadiselere bakış tarzı-

mızın yanlışlığından kaynak-

lanır. Sorun, hayatın kendisin-

de değil onu algılayış şeklinde-

ki bozukluk ile ilgilidir. Elimiz-

de olayların akışını değiştirebile-

cek istediğimiz gibi dizayn ede-

bilecek bir güç yok; eğer ortada 

bir terslik görünüyorsa ve her şe-

yin üzerimize geldiğini düşünü-

yorsak muhakkak bakışımızda 

bir terslik söz konusudur. Tüm 

araçların ters yönde hareket et-

tiğini ileri sürmek yerine bir an 

için “yoksa ben mi ters yola gir-

dim?” diye sormayı akıl edebil-

meliyiz.

İnsanları strese sokan şey 

olayların kendisi değil, bunlar 

hakkında zihinlerinde oluştur-

dukları vehimlerdir. Çok acele 

işimizin olduğu bir sırada trafik 

sıkışır mesela; aslında sıkışan şey 

trafikten ziyade içimizdir. İşlerin 

bizim istediğimiz şekilde gitme-

sinin hakkımızda hayırlı olduğu-

nun garantisi var mıdır?

“Savaş, hoşunuza gitmediği 

halde, size farz kılındı. Olur ki, 

bir şey sizin için hayırlı iken, siz 

onu hoş görmezsiniz. Yine olur 

ki, bir şey sizin için kötü iken, siz 

onu seversiniz. Allah bilir, siz bil-

mezsiniz.” (Bakara 216)

Cereyan eden hadiseler ya 

bizzat güzel ya da neticeleri iti-

barıyla güzeldir. Mesela çiçekler, 

meyveler doğrudan güzeldir, la-

kin gübre neticesi açısından gü-

zeldir. Bazı olaylar bize gübre 

gibi çirkin görünebilir ama son-

rasında harika çiçeklerin olduğu 

renkli bir bahçe ortaya çıkar kar-

şımıza; şerler hayra tebdil oluna-

bilir. Çirkin olan şey, kişinin su-i 

ihtiyarıyla bir fenalığı kesbetme-

si ve sahip çıkmasıdır. Hakiki za-

rar ve musibet dine gelen zarar-

dır.

Ehl-i küfrün şer ve fenalık 

yapma noktasında ittifak etme-

sine şaşırmamak gerek, çünkü 

tahribat kolay fakat inşa etmek 

zordur. Müsbet bir işin başarıl-

ması pek çok şartın yerine ge-

tirilmesine ve çaba gösterilme-

sine bağlıdır. Bir binanın inşa-

sı için çok sayıda işçi, günlerce 

çalışma, mühendis, plân, hesap, 

malzeme vs. gerekirken yıkılma-

sı için sadece bir teröristin bir 

bomba koyması ve saniyeler ka-

dar kısa süre yeterli olur. Dalâlet 

içinde olanlar akıllarını ahlâkı 

tahrip etmek, fesat çıkarmak ve 

hakkı çiğnemekle bozdukların-

dan ve bütün sermayelerini dün-

ya hayatı için seferber ettiklerin-

den işleri kolaydır. Müminler ise 

adaleti, hakkı, ahlâkı tesis ve zul-

mü defetmek gibi vazifeleri icra 

ile memur olduklarından büyük 

bir mesuliyet altındadır.

Neticede kim ne hainlik ya-

parsa yapsın ve akla gelmedik 

tuzaklar kurarsa kursun Allah 

onların planlarını deşifre eder ve 

aleyhlerine çevirir.

“Onlar tuzak kurup oyunla-

rını oynayamaya devam etmek-

teler, oysa onların bütün oyun-

ları ve düzenleri Allah’ın bilgisi 

dâhilindedir. Kâfirlerin plânları 

dağları yerinden oynatacak ka-

dar güçlü olsa bile asla başarıya 

ulaşamazlar.” (İbrahim 46)
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  CİHAN AKTAŞ: SINIRA YAKIN 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Cihan Aktaş acaba neden bu kadar “yakın” birisidir? Yakınlığa 

niçin bunca düşkündür? Bir uzaklık mı yaşamıştır? Aralarında 

yaşadığı toplumun, onun arzuladığı dünyaya uzaklığından 

mı şikâyetçidir?  Kadın yerine, insan olarak anılacağı bir 

yakın zamanı mı intizar etmektedir? Sırf bu sebeple midir ki 

yeni romanının asli kahramanları çoklukla yine kadınlardır? 

“Yazmasam deli olacaktım”, 
Türkçenin usta hikâyecisi Sait 
Faik’ten bize aktarılan bu söz, 
edebiyat muhitlerinde kullanıl-
maktan yorulmuş olmalıdır. Şim-
di söz konusu yapacağım vesi-
leyle bir kere de ben yormak is-
tedim. Hikâye veya roman tahlili 
yaparken bu sözü kullanmak bel-
ki daha münasip duracaktı. Ne 
var ki ben böyle bir metni kale-
me alacak tahammül yaşını çok-
tan geçtim. Tahlil yapamayaca-
ğımı bilen kalbim, beni bu yazı 
maksadıyla makinanın başına 
oturmaya zorlarken bir iç sesle, 
“eğer bunu yapmazsan için içini 
yiyecek” dedi. İçim, içimi yeme-
sin diye, bir tahlil yazısı başarısı 
gösteremese de, azize arkadaşım 
(anamın kızı olmasını doğrusu o 
kadar isterdim ki) Cihan Aktaş’ın 
Sınıra Yakın romanını en azından 
okuduğumu ve doğrusu müthiş 
biçimde etkilendiğimi söylemeli/ 
yazmalıydım. Bu yazı odur. 

“Yakın Yabancı”ya Ne Kadar Yakın

Cihan Aktaş isminin böyle bir 
yazıya ihtiyacı yok, bunu biliyo-
rum. Lakin dedim ya benim ihti-
yacım var, o sebeple en azından 
bir değini yazısı yazarak içimi ra-

hatlatmalıydım. Evvelden beri Ci-
han Aktaş imzasıyla elime geçen 
her kitap veya yazıyı vaktim, ta-
katim elverdiğince okumak/ an-
lamak istemişimdir. Onun benim 
nazarımda önemli bir mevkiye 
oturmasını sağlayan eseri yanıl-
mıyorsam doksanlı yılların başın-
da yayımlanan Üç İhtilal Çocuğu 
adlı hikâye kitabıydı. Kitabın ismi 
beni hayli etkilemişti. Zira eğer 
bu üç ihtilal altmışlı, yetmişli ve 
seksenli yılların askeri darbeleri 
idiyse bu “çocuk” bendim. Altmış 
darbesinde sırf namazlı niyazlı bir 
adam ve Halk Partili biri olmadığı 
için, demiryollarının apoletli me-
muru rahmetli babamı sorgusuz 
sualsiz alıp götürmüşlerdi. İnsan-
ları alıp alıp götürüyorlardı.

Aynı yılların ardından düşün-
ce ve inanç tercihini bizzat ya-
pan, herkesin sosyolojik mana-
da “Müslüman” göründüğü bir 
muhitte “Şuurlu Müslüman” diye 
yaftalanan genç bir adamdım ar-
tık ben de. 

İkinci darbenin yaşandığı yet-
mişli yıllarda fakülte sıralarınday-
dım. Darbeler bizzat karnımızın 
üzerinden geçti. Seksen de öyle 
idi. Bu sebeple bendim o Üç İhti-
lal Çoçuğu’ndan birisi. 

Uzatmayalım şimdi artık 
Türkçe düşünce, yazı ve sanat ha-
yatında Aktaş soyadlı neredeyse 
bir edebi, fikri cereyan mevcut. 
Ümit Aktaş, benim sevgili arka-
daşım, sağlam bir ağabey olarak 
onlardan hiçbirisinin önünü kes-
mediği gibi, biri, diğerinin gölge-
sinde asla kalmaksızın hepsi ken-
di mecrasını var edip derinleştire-
rek sürdürüyor macerasını. 

Bir romanı anlatırken bu ka-
dar hususiyete ihtiyaç var mıy-
dı; herkes bunu sormakta elbette 
hürdür, haklıdır, tıpkı, benim de 
birileriyle hususiyet tesis etmeye 
hakkım olduğu gibi. Hele ki öm-
rümce, Müslüman zihinlerde ek-
sik bulduğum için uğrunda mü-
cadele ettiğim, mahalli kimliği ih-
mal etmeksizin cihanşümul bir 
dünya- ahret düşünce ve inancına 
bütün kapılarını açık tutan birile-
rini bulmuşsam. 

Harput Şehrengizi adlı eserimi 
kaleme almamdaki temel maksat, 
bir Müslümanın mahalli kimliği-
ni sahiplenişinin meşru hudutla-
rını aramak, anlamak ve biraz da 
göstermekti. Benim Ümit ve Ci-
han Aktaş kardeşlerin eserlerinde 
gördüğüm, beni kendilerine çe-
ken asıl arka plan sanki bu cihetti. 

CİHAN AKTAŞ:
SINIRA YAKIN
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  CİHAN AKTAŞ: SINIRA YAKIN 

İnsan veya Kadın

Yakınlık ve uzaklık, kalbin 
kalbe yakınlığı ve uzaklığı olsa 
gerek, yazarımızı sınırlarda do-
laştırıp duran. İnsan kelimesi, sı-
caklık, birbirine ısınmak, ötekiy-
le cana yakın olmak, ülfet ile ak-
rabadır. Malzemesi insan olan bir 
metnin işte bu sebeple bahsi ge-
çen uzak ve yakınlıkları mese-
le edinmesi boşuna değil. Cihan 
Aktaş yazı hayatına kadın kimli-
ğini öne çıkartan metinlerle adım 
attığında, Müslüman çevrelerde 
bugünkü kadar itibar sahibi miy-
di; sanmıyorum. Muhafazakâr te-
mayülleri hala memleketin büyük 
çoğunluğu üzerinde egemenlik 
kurmuş bulananlar, kadın yazar-
larımızın dilini aşırı, feminist bul-
mayı sürdürüyorlardır. Yine de 
Cihan Aktaş özelinde şunu söy-
lemek mümkün ki bu ve benze-
ri tenkitlere ağır başlılığı, görün-
tüsü ve söylemiyle asla açık kapı 
bırakmayan, onların ağızlarını tı-
kayacak bir hayli yaşama malze-
mesi bulunan birisidir o. 

Kim ne derse desin, her vesi-
leyle konuşulması, üzerinde du-
rulması ve düşünülmesi gerek-
li olan çok mühim bir meseledir, 
Müslüman dünyada kadın bah-
si. Uzun asırlar boyunca okurya-
zarlıktan uzak, haremlik sınırla-
rına sıkıştırılmış kadın, İslam’ın 
öngördüğü, olması gereken yer-
de değildi. Allah’ın Son Elçisi’nin 
devrindeki model ile bugünkü 
Suudi Arabistan’daki kadın mo-
deli yani idraki ve anlayışı (buna 
İran ve Türkiye’yi de katmak iste-
yenlere sözüm olmaz) asla birbiri-
ne benzememektedir. 

Yalnızca Müslüman dünyada 
değil elbette, kadın unsurunun 
fıtri cinsiyet kimliğinin ötesinde 
başka bir kimliğe sahiplenmesi-
ne izin vermeyen “erkek egemen 
fıkıh”, tarih boyunca neredeyse 
bütün toplumlarda kadına sınır 
biçmekteydi. Kadınların plajlar-

da açık kıyafetleriyle denize gir-
me tarihi Avrupa ile Türkiye’de 
birbirine denktir. Tarihte kadı-
nın yalnızca cinsiyet kimliği var-
dı lakin her toplumun hareminde 
kilitli olarak var bulunmaktaydı. 
Oysa yeni zamanlarda tabir caizse 
haremin çeperleri yıkıldı; kadın 
çoğunluğu bu sefer de kendi ira-
desiyle cinsiyetini en fazla deşif-
re eden bir rolle sahaya çıkıverdi. 

Kadının oy verme hakkını bir-
çok Avrupa ülkesinden daha evvel 
Cumhuriyet Türkiye’sinin tanıdığı 
hususundaki bilgim yanlış değil-
se, buradaki ironi üzerinde ayrı-
ca düşünmelidir. Ne kilitlemek ne 
de kilitli bütün kapıları ardına ka-
dar açıvermek yaradı kadına. İn-
sanlığa da yaramadı bu durum. 
Besbelli insan eliyle insanın her-
hangi bir cinsine karşı uyduru-
lan yasalar, yönetmelikler, kısıtla-
malardan, yarar değil daha ziyade 
maraz doğmaktadır. Burada Na-
zım Hikmet’i hatırlamak ne kadar 
manidardır: “Yok edin insanın in-
sana kulluğunu/ Bu davet bi-
zim.” Sual şudur: Bu davet kimin?

Helal ile haramı, güzel ile çir-
kini, doğru ile yanlışı, iyi ile kö-
tüyü tayin etmede insanı tek se-
çici, tayin edici olarak görürse-
niz, seçen erkek ise kendisine ta-
nıdığı hürriyeti kadından sakı-
nır ve muhafazakâr bir dünya ku-
rar. Eğer tek seçici kadın olursa 
bu sefer de adına ne derseniz de-
yiniz ister feminizm, ister hürri-
yet isterse kadının intikamı, neti-
ce değişmeyecektir. Her iki halde 
de kadın kimliğinde cinsiyet, bü-
tün değerlerinin önünde seyrede-
cektir. Birisinde örtülü öbüründe 
aşikâr halde. 

Elimizde mevcut bir hayli ese-
riyle Cihan Aktaş (bazılarının is-
minden ötürü hâlâ erkek zannet-
tiği bu bacım) kadın meselesini, 
gerek Müslüman dünya, gerek-
se öteki dünya bakımından eni-
ne boyuna irdeledi, yazdı, yaşadı. 
Sömürü Odağında Kadın, Sistem 

İçinde Kadın, Mahremiyetin Tüke-
nişi, Bacı’dan Bayan’a, İktidar Pa-
rantezi gibi içerisinde “kadın” ge-
çenler yanında yine aynı mesele-
yi irdeleyen kılık kıyafet, tesettür, 
İslâmcılıkla alakadar olan eserle-
ri dikkatle incelenmeye değer ça-
lışmalardır. 

Şimdi de Sınıra Yakın

Bir düşünce ve hatta eylem in-
sanı olarak yapıp ettiklerine, söy-
leyip yazdıklarına mutlaka ku-
lak verilmesi gereken Cihan Ak-
taş acaba neden bu kadar “yakın” 
birisidir. Yakınlığa niçin bunca 
düşkündür? Bir uzaklık mı yaşa-
mıştır? Aralarında yaşadığı top-
lumun, onun arzuladığı dünya-
ya uzaklığından mı şikâyetçidir? 
Daha önce değinmiştim insan, ül-
fet, ünsiyet kelimesine. Kadın ye-
rine insan olarak anılacağı bir ya-
kın zamanı mı intizar etmektedir? 
Sırf bu sebeple midir ki yeni ro-
manının asli kahramanları çok-
lukla yine kadınlardır? 

Bu suallerin cevabı bence 
onun düşünce eserlerinden ziya-
de hikâye ve romanlarında aran-
malıdır. Tam bir ustalık eseri, bir 
şaheser olarak okuduğum Sını-
ra Yakın romanı, bunlarla bera-
ber birçok sualin cevabını da sa-
tır aralarında okuyucusuna sun-
maktadır. 

Eleştirmen Fethi Naci’nin 
“Türkiye’de ne kadar futbol var-
sa o kadar roman var” dediği yıl-
ların üzerinden çok mu zaman 
geçti? Futbolda Türkiye takımla-
rının batı karşısındaki hezimet-
leri kimilerini üzerken, edebiyat-
ta da ortaya konulan ürünler, Fet-
hi Naci gibi düşünenleri demek ki 
çok üzmüştü. Bu yargı doğru ve 
haklı mıydı? Hatta şöyle de soru-
labilir: “Türkiye’de roman ve fut-
bol ille de olmalı mıdır; olacaksa 
da kimlerinki gibi olmalıdır, bu 
meşguliyete ‘bizim’ diyebileceği-
miz bir rol biçilemez miydi” gibi. 
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O devrin münakaşaları ara-
sında Kemal Tahir romanları için 
“pehlivan tefrikası” benzetmesi 
yapıldığını da unutmamak lazım-
dır. Şahsi kanaatim bu değerlen-
dirmenin edebi olmaktan ziyade 
siyasi bir veçhesi vardı. Zira Ke-
mal Tahir bazen acımasız biçim-
de batı en çok da Kemalizm ten-
kitleri sebebiyle asla hak etmediği 
bu yargıya muhatap kılınmaktay-
dı. Bütün bunlar belki ayrı birer 
bahistir lakin Türkçe kaleme alın-
mış bir romanı konuşur ve yazar-
ken de hatırdan uzak tutulmaya-
cak tarihi kayıtlardır. Kaldı ki Fet-
hi Naci’nin iddiasından çok de-
ğil çeyrek asır sonra Türkiyeli bir 
romancı, Fethi Naci’nin fazlasıy-
la itibar ettiğini bildiğimiz Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü almıştı. Nasıl 
olmuştu da topu topu yirmi beş 
yıl sonra Türkçe yazan biri bü-
tün bahsi geçen barikatları aşarak 
böyle bir unvana kavuşmuştu? 

Lütfedip eşime postaladığı ki-
taplar arasında Sınıra Yakın’ı gö-
rünce kitabın hacmi, yorgun zih-
nime ve kalbime uzunmuş gibi 
görünse de gözüme kestirmiştim. 
Geçtiğim hafta başladım okuma-
ya, bugün bitti. Zihnim ve kal-
bim başlangıçtaki korku ve çe-
kingenliğin utancını unutturmak 
ve bastırmak maksadıyla beni taz-
yik edip duruyor. Hadi anlat, bu 
romanı okudun, başına ne haller 
geldi diyorlardı.

Dünya klasiklerini okuduğum 
ilk gençlik yıllarında eserlerin son 
yaprağına ulaşınca kelimenin tam 
manasıyla berbat olurdum. Uzun 
süre anlatılanların etkisiyle dar-
madağın ortalıkta dolanıp durur-
dum. Kâh roman kahramanların-
dan birisinin (en çok Raskolnikof 
mu olurdum) kimliğine bürünür, 
kâh romandaki mekânlardakine 
benzeyen izbelerde yangınımı 
söndürmeye çalışırdım. 

Sınıra Yakın bana bunu yaptı. 
Sempatik kahramanımız Efsane 
(ki ne kadar benziyor Cihan’a) o 

hurdaya dönmüş İran otobüsün-
den inerken yahut binerken veya 
uyumak istediği vakitlerde, ağrı-
yan değil hissizleştiği için nereye 
konulacağı, kendisine nasıl mua-
mele yapılacağı pek de kestirile-
meyen sol kolunu düşündükçe, 
tutup bir şeyler yapmak istedik-
çe benim sol kolum da, burada-
yım demeye başlamıştı. 

Başka bir not düşmeye, oku-
yucuya şöyle bir roman okudum, 
burasında şunu, şurasında bunu 
diyor demeye ihtiyaç duymaksı-
zın, işte tam söylemeye çalıştığım 
budur, roman sizi öylesine içine 
çeken bir metindir ki, kahrama-
nımızın sol kolu ağrıdığında aynı 
sızıyı size de hissettirmelidir. 

İstanbul Laleli otobüs termi-
nalinden Tahran’a müteveccihen 
hareket eden, Cihannema Tur’a 
ait İran otobüsünde, Türkiye sı-
nırına kadar geçen iki günlük se-
yahatin, beş yüz altmışaltı sayfa-
lık bir romana nasıl dönüştüğünü 
görmek ve anlamak için okuyucu, 
bu yazıya değil romana çevirmeli-
dir yüzünü. Benim gördüğüm ve 
burada anlatmaya çalıştığım hu-
sus, Cihan Aktaş usta imzasının 
bu romanla nasıl zirveye tırman-
dığına dair bir şahitlikten ibaret 
olacaktır. Bütün unsurlarıyla Tür-
kiyeli ve İranlı bize ait, huy ve ka-
rakterlerin böylesine gerçekçi ser-
gilendiği bir eserde, netice bütün 
insanlık durumlarına dair sahici 
hakikatin en çarpıcı yüzüyle oku-
yucusunu muhatap kılmasıdır. 

Şehir efsanesi miydi bilmi-
yorum ama James Joyce’un Uly-
sses romanı için birileri bana “Ci-
han Aktaş’ın en çok okuyamadı-
ğı roman” diye bir söz aktarmıştı. 
Sınıra Yakın’ı okuyunca söz tek-
rar zihnime hücum etti. Gördüm 
ki bırakınız okuyamamayı, yazar, 
Türkçe’nin Ulysses’ini kaleme al-
mış, kimsenin (en azından üç yıl-
dan bu yana benim) haberi yok. 
James Joyce o kült romanında iki 
kahramanının bir gün içerisinde-

ki seyahatini anlatıyordu görü-
nürde. Fakat yirmi dört saatlik bir 
zaman dilimine neleri sığdırmış-
tı. Cihan Aktaş ise kırk sekiz saat 
bile sürmeyen bir zaman dilimine 
neredeyse bize ait bütün insanlık 
durumlarını sığdırmış. Ulysses 
bir dil şöleni yaratmıştı. Oysa Ak-
taş tertemiz Türkçesiyle beraber 
bize bir hayat, kültür, iman, ah-
lak, erdem, hikmet, adalet, iyilik, 
bölüşmenin hikmetini de berabe-
rinde getiriyor. 

Son derece harika bir metin-
le karşı karşıyayız. Eşim ve kızı-
mın neredeyse bütün İran’ı do-
laştıkları, bir aya yakın süren se-
yahatleri olmuştu. Hem de İran 
otobüsüyle İstanbul’dan yola çık-
mışlardı. Gerçi ben romanı onlar-
dan önce okudum lakin anlattık-
larını hatırladıkça pekâlâ diyebi-
lirim ki onlar bu romanı ömürle-
rinde bir defa yaşamışlardı zaten. 
Demem o ki İran otobüslerinin 
hele ki dünyanın son asırda gör-
düğü en büyük halk devrimi olan 
İran Devrimi’nden sonraki bütün 
ahvalinin dondurulmuş fotoğraf-
ları var bu romanda. 

Benim nazarımda zaten hiç-
bir iyi roman sadece bir edebiyat 
metni olarak kalmaz. Kimi yazıl-
dığı dilin konuşulduğu ülkenin 
siyasi hayatına ışık tutar, kimi iç-
timai dalgalanmalardan haber-
dar kılar. Sınıra Yakın, Türkiye 
ile İran’daki siyasi atmosfer ile iç-
timai ahlak hususunda benzer ve 
farklı yaşama modellerinin de ser-
gilendiği bir metin olmuş. 

Alıntılar yaparsam okuyucu-
yu peşin kanaatlere sürükleyerek 
okumaktan uzaklaştırırım diye 
korkuyorum. İyisi mi her Türki-
yeli ve de İranlı, bu müthiş hayat 
ve dil şöleninden hissesine düşe-
ni alsın, okusun Cihan Aktaş’ın 
Sınıra Yakın romanını, böyle is-
tedim.


